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Streszczenie
W artykule przedstawiono ocenĊ wpáywu mody¿kowanej nanokrzemionki na polepszenie na etapie preparowania wáasnoĞci wytrzymaáoĞciowych kompozytu typu ceramika-polimer na bazie wĊglika krzemu. Dodatek mody¿katora czĊĞciowo zredukowaá napiĊcie powierzchniowe na granicy faz ceramika–polimer. Jako aktywator powierzchni nanokrzemionki wykorzystano związek o nazwie trietoksywinylosilan,
TEVSi. Badania spektrofotometryczne IR potwierdziáy przyáączenie winylosilanu do powierzchni krzemionki. Kompozyty ceramiczne zawierające wĊglik krzemu otrzymano metodą odlewania Īelowego. Proszek ceramiczny byá w nich fazą rozproszoną, a polimer ciągáą. Próbki
zawierające proszki krzemionki mody¿kowane powierzchniowo grupami winylowymi miaáy wyĪsze zagĊszczenia niĪ próbki bez dodatku
krzemionki i z nie mody¿kowaną krzemionką. Wykazano, Īe juĪ niewielki dodatek hydrofobizowanej krzemionki skraca czas wiązania
zdyspergowanego proszku ceramicznego, w efekcie poprawia wáasnoĞci wytrzymaáoĞciowe materiaáu. Zaobserwowano blisko trzykrotny
wzrost wytrzymaáoĞci na Ğciskanie próbek po spieczeniu.
Sáowa kluczowe: nanokrzemionka, silanizacja, adhezja, spektrofotometria IR, SiC

EFFECT OF SILICA NANOPARTICLES WITH VINYL GROUPS ON MECHANICAL PROPERTIES OF
CERAMICS–POLYMER COMPOSITES
The paper presents effects of application of silica nanoparticles containing vinyl groups on some mechanical properties of ceramics–polymer composites. Silica nanoparticles with vinyl groups were obtained during silanization of surfaces with vinyltriethoxysilane. The degree
of modi¿cation of the silica powders with vinylsilane was investigated by IR spectroscopy. Ceramic composites containing silicon carbide
were obtained by gel-casting methods. In these composites ceramic powder is the dispersed phase, and polymer is the continuous phase.
It was shown that samples containing silica powders with vinyl groups had higher bulk densities than the samples with and without native
silica powders. The threefold increase in compressive strength of the sintered samples has been found.
Keywords: Silica nanoparticles, Silanization, IR spectrometry, Composite type of ceramic-polymer, SiC

1. Wprowadzenie
Problemem z jakim wiąĪe siĊ otrzymywanie zwartej
ceramiki metodą odlewania z gĊstwy jest dobór odpowiedniego prekursora Ğrodka wiąĪącego, którego polimeryzacja
in situ pozwoli uzyskaü produkt o wzglĊdnie duĪym powinowactwie do ceramicznej fazy nieorganicznej. Podejmowane
byáy próby doboru odpowiedniego deÀokulanta [1, 2, 3],
syntetycznego wprowadzania do szkieletu cząsteczki dyspersanta okreĞlonej grupy funkcyjnej [4], bądĨ syntezowania
monomeru od podstaw mające na celu poprawĊ zwilĪalnoĞci
powierzchni proszku ceramicznego. W prezentowanej pracy
podjĊto siĊ próby zastosowania czĊĞciowo zmody¿kowanej
nanokrzemionki jako promotora adhezji na granicy faz ceramika–polimer. Krzemionkowe Ğrodki proadhezyjne [5, 6] doĞü
powszechnie stosuje siĊ jako czynnik redukujący napiĊcie
powierzchniowe na granicy proszku ceramicznego z fazą
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organiczną w materiaáach implantancyjnych o zastosowaniu
stomatologicznym.

2. CzĊĞü doĞwiadczalna
2.1. Materiaáy do badaĔ

–
–
–
–
–
–
–

Zastosowano nastĊpujące surowce:
nanokrzemionka Aerosil 200, (12nm) ¿rmy Degussa,
trietoksywinylosilan TEVSi, Acros,
tetraetoksysilan TEOS, Unisilan Tarnów,
alkohol etylowy, POCh Gliwice,
kwas solny 38%, POCh Gliwice,
diakrylan poliglikolu etylenowego PEGDA 700, Sigma
Aldrich,
nadsiarczan amonu, Fluka,
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–
–
–
–

tetrametyloetylenodiamina, TEMED, Fluka,
wĊglik krzemu SiC, (NF 20, 120, 90),
tlenek glinu MR 70,
krzem krystaliczny.

2.2. Aktywacja powierzchni nanokrzemionki
trietoksywinylosilanem
Mody¿kacja powierzchni nanokrzemionki odczynnikiem
silanoorganicznym miaáa na celu jej czĊĞciową hydrofobizacjĊ, przy czym zaáoĪono róĪny stopieĔ jej aktywacji zaleĪnie
od iloĞci grup winylowych przyáączonego do powierzchni
SiO2. Przygotowano trzy alkoholowe suspensje nanokrzemionki. Zawiesiny otrzymano wprowadzając do 100 g bezwodnego etanolu staáą nawaĪkĊ wysuszonego SiO2 w iloĞci
5 g. Otrzymane suspensje homogenizowano mechanicznie
0,5 h, po czym do kaĪdej z nich wprowadzono ustaloną iloĞü
wody z dodatkiem kwasowego katalizatora, zaleĪnie od zakáadanego stopnia hydrolizy grup etoksylowych odczynnika
sililującego zgodnie ze stechiometrią reakcji. Skáad zawiesin
i alkoholowych roztworów TEVSi przedstawiono w Tabeli 1.
Jako odczynnik sililujący zastosowano związek silanoorganiczny o nazwie trietoksywinylosilan (TEVSi). Przygotowano trzy alkoholowe roztwory TEVSi. Stosunek objĊtoĞciowy
alkoholu i silanu ustalono na 4:1. SilanizacjĊ powierzchni
nanokrzemionki przy zaáoĪeniu 50-procentowego stopnia
hydrolizy przeprowadzono wkraplając do zawiesiny SiO2,
(próbka A1), alkoholowy roztwór TEVSi. CaáoĞü mieszano i ogrzewano w temperaturze T = 60 °C pod cháodnicą
zwrotną przez 3 h. Po trzech godzinach prowadzenia reakcji
rozpuszczalnik odparowano pod zmniejszonym ciĞnieniem
(-0,8 bar). Otrzymany osad suszono 24 h w temperaturze
pokojowej. Analogicznie przeprowadzono reakcje silanizacji
dwóch kolejnych próbek: A2 i A5, gdzie stopieĔ hydrolizy
przyjĊto za 75% i 100%.
Tabela 1. Skáad zawiesin SiO2 i alkoholowych roztworów TEVSi.
Table 1. Composition of silica nanopowder suspensions and alcohol
solutions of TEVSi.
Symbol
próbki

EtOH,
[g]

H2O,
[g]

SiO2,
[g]

TEVSi, StopieĔ hydrolizy*
[g]
[%]

A1

100

0,54

5

3,8

50

A2

100

0,81

5

3,8

75

A5

100

1,08

5

3,8

100

* zgodnie ze stechiometrią reakcji, stosunek molowy TEVSi:H2O
wynosiá 1:3

SEM powierzchni nanokrzemionki po silanizacji otrzymano
za pomocą wysokorozdzielczego, elektronowego mikroskopu skaningowego Jeol 5500 znajdującego siĊ w CBMIM
PAN w àodzi. AnalizĊ termiczną wykonano na analizatorze
STA ¿rmy Netzsch. Czas wiązania dyspersji ceramicznych
okreĞlono rejestrując zmiany temperatury próbek w czasie.
Wykorzystano multimetr cyfrowy UNI-T UT804. Badania wytrzymaáoĞciowe próbek wykonano na prasie z hydraulicznym
dociskiem stempla.

3. Wyniki i dyskusja
3.1. Analiza SEM
EfektywnoĞü dziaáania winylosilanu przyáączonego do powierzchni nanokrzemionki okreĞlono badając zachowanie siĊ
nanoproszku SiO2 po silanizacji w kontakcie z wodą. W tym
celu 0,5 g próbki A5 wprowadzono do 5. ml wody, po czym
homogenizowano mechanicznie przez 15 minut. Otrzymaną
zawiesinĊ odstawiono na 24 h w temperaturze pokojowej.
Supernatant po sedymentacji SiO2 oddzielono od osadu.
Osad krzemionki suszono przez kolejne 24 h na powietrzu
i 2 h w temperaturze 110 °C. Wykonano zdjĊcia SEM wysuszonego proszku SiO2 (Rys. 1). CzĊĞciowa aglomeryzacja
cząstek nanoproszku w kontakcie z wodą Ğwiadczy o hydrofobizacji powierzchni SiO2 po przeprowadzeniu reakcji
silanizacji. MorfologiĊ próbki A5 porównano z powierzchnią
próbki A0 (czysta nanokrzemionka).

3.2. Analiza IR
OcenĊ stopnia mody¿kacji powierzchni nanokrzemionki
zastosowanym odczynnikiem sililującym okreĞlono techniką
spektrometryczną w zakresie bliskiej podczerwieni. Widma
otrzymano stosując technikĊ pastylek z bromku potasu, który
wczeĞniej utarto i wysuszono. Stosując ten sam nacisk na
matrycĊ zaáoĪono jednakowy stopieĔ ujednorodnienia pastylek, gruboĞü warstwy absorpcyjnej równieĪ przyjĊto za
staáą. Za miarĊ intensywnoĞci sygnaáu przyjĊto absorbancjĊ
i intensywnoĞü integralną pasm. Jako wzorzec zastosowano
czystą krzemionkĊ. PostĊp reakcji silanizacji moĪna wyjaĞniü porównaniem wzglĊdnej intensywnoĞci pasma drgaĔ
rozciągających wiązania OH. Dla przejrzystoĞci zaznaczono
sygnaá pasma odniesienia o intensywnoĞci umownie przyjĊtej
za 100% (krzemionka o niezmody¿kowanej powierzchni,
próbka A0), (Rys. 2).

2.3. Metody badawcze
Widma IR powierzchni nanokrzemionki wykonano na
spektrometrze FT-IR Nicolet Magna 560 w Zakáadzie Fizyki
Chemicznej Wydziaáu Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu ĝląskiego w Katowicach. Widma otrzymano techniką
transmisyjną, za miarĊ intensywnoĞci sygnaáu przyjĊto absorbancjĊ i intensywnoĞü integralną pasm. KaĪdą próbkĊ
w iloĞci 2 mg starannie zmieszano z dodatkiem 150 mg KBr,
iloĞciowo przeniesiono do matrycy i poddano dziaáaniu siáy
nacisku równej 9 t w celu uzyskania jednorodnej pastylki.
Jako wzorzec zastosowano czystą krzemionkĊ. ZdjĊcie

Jak widaü wzglĊdna intensywnoĞü pasma I/Io przyjmuje
wartoĞci malejące, gdzie I jest intensywnoĞcią pasma po
przeprowadzeniu reakcji na powierzchni SiO2, a Io intensywnoĞcią pasma odniesienia. Spadek wzglĊdnej intensywnoĞci
I/Io táumaczy czĊĞciowa silanizacja powierzchni krzemionki
odczynnikiem mody¿kującym. W widmach IR próbek A1–
A5 widoczne jest Ğrednio intensywne pasmo pochodzące
od drgaĔ rozciągających wiązania w grupach winylowych
-CH=CH2, absorbujących w charakterystycznym dla siebie
zakresie czĊstoĞci Ȟ = 3100-3020 cm-1. ObecnoĞü pasma
absorpcyjnego grup winylowych w tej czĊĞci widma Ğwiadczy
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a)
Rys. 2. Seria widm IR z wyraĨnie widocznym intensywnym pasmem
drgaĔ rozciągających wiązania OH (Ȟ § 3400 cm-1).
Fig. 2. IR spectra of silica nanopowder surfaces after silanization
at different concentrations of TEVSi after hydrolysis. The peaks of
hydroxyl groups are present (Ȟ § 3400 cm-1).

b)

Rys. 3. Seria widm IR z widocznymi pasmami grup Si-CH=CH2,
(Ȟ = 1604 cm-1 i 1414 cm-1).
Fig. 3. IR spectra of silica nanopowder surfaces after silanization.
The peaks of vinyl groups are visible at Ȟ = 1604 cm-1 and 1414 cm-1.

c)
Rys. 1. ZdjĊcia SEM powierzchni próbek A0 i A5 po wysuszeniu
wodnej zawiesiny: a) powierzchnia SiO2 przed silanizacją, próbka
A0, b) i c) powierzchnia SiO2 po silanizacji, próbka A5.
Fig. 1. SEM images of morphology of silica nanopowder surfaces
of samples A0 and A5 after drying aqueous suspension: a) SiO2
surface before silanization, A0 sample, b) and c) SiO2 surface after
silanization, A5 sample.

o powodzeniu reakcji silanizacji. Z uwagi na prawdopodobnie
mniejszy niĪ zaáoĪony stopieĔ hydrolizy odczynnika wyjĞciowego, a takĪe konkurencyjną reakcjĊ kondensacji silan-silan,
wzglĊdna intensywnoĞü pasma 3000-3100 cm-1 nie jest
duĪa. Dodatkowo w widmach próbek A1-A5 obserwujemy
w przedziale czĊstoĞci Ȟ = 2980-2850 cm-1 charakterystyczne
pasmo drgaĔ rozciągających wiązania C-H w grupach alifatycznych, które przypisano grupom etylowym –CH2-CH3. Ich
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obecnoĞci naleĪaáo siĊ spodziewaü z powodu niecaákowitej
hydrolizy grup etoksylowych. Rys. 3 przedstawia widma IR
z wyraĨnie widocznym, dobrze wyksztaáconym pasmem
grup Si-CH=CH2 przy czĊstoĞci Ȟ = 1414 cm-1 o rosnącej
wzglĊdnej intensywnoĞci, przy czym maksimum intensywnoĞci przypada dla próbki A5, co jest zgodne z oczekiwaniami.
W widmach IR próbek A0-A5 obserwujemy takĪe, w miarĊ postĊpu reakcji silanizacji, przesuniĊcie pasma drgaĔ
wiązania siloksanowego w kierunku niĪszych czĊstoĞci,
przy czym maksimum przesuniĊcia odpowiada próbce A5,
co przedstawiono na Rys 4.
W Tabeli 2 przedstawiono czĊstoĞci drgaĔ wiązania
Si-O-Si przed, (próbka A0) i po silanizacji (próbki A1-A5),
wraz z wartoĞcią przesuniĊcia pasma wzglĊdem pasma
Si-O-Si próbki A0.
Rzeczywistą iloĞü grup winylowych CH=CH2 w kaĪdej
z próbek wyznaczono z krzywej wzorcowej sporządzonej
w ukáadzie S = ƒ(n), gdzie S jest polem powierzchni ograniczonym konturem pasma i linią táa, n liczbą moli grup winylowych. Przygotowano seriĊ wzorców B1-B3 o rosnącym
udziale molowym grup winylowych. Jako odnoĞnik zastosowano czystą krzemionkĊ (próbka B0). Próbki wzorcowe
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Rys 4. Pasmo drgaĔ wiązania siloksanowego Si-O-Si z wyraĨnie
widocznym przesuniĊciem czĊstoĞci drgaĔ w kierunku wiĊkszej
dáugoĞci fali.
Fig 4. IR spectra of silica nanopowder surfaces of A0, A1, A2 and
A5 samples. The peak areas of siloxane groups at different wave
numbers are visible.

Rys. 5. Widma IR próbek wzorcowych B1 – B3 i próbek A1 – A5
z pasmem grup Si-CH=CH2 (Ȟ = 1414 cm-1). Naniesiono pola powierzchni pasm.
Fig. 5. IR spectra of reference and A1-A5 samples. Peak areas
are indicated.

Tabela 2. PoáoĪenie pasma Si-O-Si w próbkach A0-A5, a takĪe ich
wzglĊdne przesuniĊcia.
Table 2. Wave numbers of siloxane groups for A0-A5 samples.
WartoĞü przesuniĊcia pasma
¨Ȟ mierzonego wzglĊdem
próbki A0 [cm-1]

Symbol
próbki

PoáoĪenie pasma
ȞSi-O-Si przy Imax
[cm-1]

A0

814,31

–

A1

809,07

5,24

A2

807,75

6,56

A5

806,32

7,99

Tabela 3. Stosunki molowe TEOS/TEVSi w próbkach wzorcowych.
Table 3. Chemical composition of silica precursors of reference
samples.

Symbol próbki

Liczba moli TEOS n
[mol]

Liczba moli TEVSi n
[mol]

B1

0,01

0,001

B2

0,01

0,002

B3

0,01

0,004

Tabela 4. Liczby moli grup winylowych w próbkach wzorcowych
i odpowiadające im wzglĊdne intensywnoĞci sygnaáów wyraĪone
absorbancją i powierzchnią pasm.
Table 4. Numbers of moles of vinyl groups in reference samples and
corresponding absorbance values and peak areas.

Symbol
próbki

Liczba moli grup
winylowych n
[mol]

Absorbancja

Pole powierzchni
pod pasmem S

B1

0,001

0,05

1,0260

B2

0,002

0,10

2,0703

B3

0,004

0,22

4,5090

otrzymano strącając krzemionkĊ amor¿czną z roztworów
wodnych, zawierających róĪne iloĞci dwóch rodzajów prekursorów SiO2. Jako Ĩródáo krzemionki zastosowano tetraetoksysilan TEOS i trietoksywinylosilan TEVSi. Udziaáy molowe
TEOS i TEVSi dopasowano do liniowego zakresu S = ƒ(n).
Stosunki molowe TEOS i TEVSi w próbkach wzorcowych
przedstawiono w Tabeli 3.

Rys. 6. Krzywa kalibracyjna w ukáadzie powierzchnia pod pasmem
jako funkcja liczby moli grup winylowych.
Fig. 6. Peak areas versus concentration of vinyl groups: a linear
trend is visible.
Tabela 5. Rzeczywiste iloĞci moli grup winylowych w próbkach
krzemionki mody¿kowanej i odpowiadające im powierzchnie pasm.
Table 5.Numbers of moles of vinyl groups in A0-A5 samples and
corresponding peak areas.
Symbol
próbki

Liczba moli grup winylowych n
[mol]

Pole powierzchni
pod pasmem S

A0 (B0)

0,00

0,00

A1

6,12·10-4

0,6281

A2

5,78·10-4

0,5936

A5

6,87·10

0,7047

-4

Na Rys. 5 widzimy, Īe wzglĊdne intensywnoĞci sygnaáów
grup winylowych wyraĪone wielkoĞcią absorbancji, bądĨ
polem powierzchni pod pasmem (wzorce B1-B3) mają siĊ
do siebie tak jak iloĞci grup winylowych w próbkach, co
potwierdza iloĞciowy przebieg reakcji strącania krzemionki
(Tabela 4).
Znając iloĞü grup winylowych w próbkach B1–B3 i odpowiadające im powierzchnie pasm sporządzono krzywą
kalibracyjną w ukáadzie S = ƒ(n) (Rys. 6).
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Z otrzymanej krzywej wzorcowej okreĞlono rzeczywisty
udziaá grup winylowych w próbkach A1–A5 wyraĪony liczbą
moli. Uzyskane wartoĞci zebrano w Tabeli 5.

3.3. WáasnoĞci mechaniczne próbek SiO2
o czĊĞciowo zmody¿kowanej powierzchni
Aktywacja powierzchni krzemionki odczynnikiem sililującym miaáa na celu poprawĊ wáasnoĞci proadhezyjnych
skáadnika mineralnego wzglĊdem zastosowanego Ğrodka
Īelującego. Dla przypomnienia, wiązanie masy lejnej promowane jest reakcją polimeryzacji in situ aktywowanej rodnikowo. Jako Ğrodek wiąĪący zastosowano monomer organiczny
- diakrylan poliglikolu etylenowego PEGDA 700. ObecnoĞü
na powierzchni krzemionki wbudowanych chemicznie grup
winylowych z zaáoĪenia ma sprzyjaü reakcji powierzchni SiO2
z monomerem, a w efekcie wzrostowi zwartoĞci tworzywa.
Za miarĊ zwartoĞci materiaáu przyjĊto wzglĊdną wytrzymaáoĞü na Ğciskanie p/po próbek, przy czym po jest
wytrzymaáoĞcią materiaáu odniesienia umownie przyjĊtą za
100%. PróbkĊ odniesienia odlano z krzemionki niemody¿kowanej. Do badaĔ wytrzymaáoĞciowych przygotowano
próbki w ksztaácie walców o wymiarach Ɏ = 10 mm i h =
5 mm. Do otrzymania próbek zastosowano proszki A0, A1
i A5. Próbki suszono 48 h w temperaturze pokojowej, po
czym poddano Ğciskaniu, przykáadając liniowo zmieniające
siĊ w czasie ciĞnienie, szybkoĞü zmian ciĞnienia ustalono
na p/t = 0,4 bar/min. Otrzymane wyniki przedstawiono
w Tabeli 6. Sporządzono poglądowy wykres zmian wzglĊdnej
wytrzymaáoĞci na Ğciskanie w zaleĪnoĞci od wielkoĞci pola
powierzchni pod pasmem, odpowiadającego iloĞci grup
winylowych na powierzchni krzemionki (Rys. 7).
Jak widaü próbki charakteryzuje zróĪnicowanie wytrzymaáoĞci na Ğciskanie. W przypadku próbki A5 zaobserwowano blisko 5-krotny wzrost wytrzymaáoĞci, przy czym tendencja
wzrostowa nasila siĊ ze wzrostem udziaáu grup winylowych
na powierzchni.
Tabela 6. WytrzymaáoĞü na Ğciskanie próbek A0-A5, a takĪe ich
wzglĊdne wartoĞci.
Table 6. Compressive strength of A0-A5 samples in bars and its
relative values.

Symbol próbki

WytrzymaáoĞü na
Ğciskanie [bar]

WzglĊdna wytrzymaáoĞü
na Ğciskanie, p/po

A0

0,46

1,0

A1

2,46

5,36

A5

5,0

10,8

3.4. Wpáyw dodatku nanokrzemionki
o zmody¿kowanej powierzchni na poprawĊ
wáasnoĞci mechanicznych próbek SiC
ObecnoĞü aktywowanych termicznie przemian polimor¿cznych SiO2, w efekcie zaleĪnie od przemiany rozluĨnienie
sieci krystalicznej i związany z tym czĊĞciowy rozrost krysztaáów, stwarza potencjalne ryzyko uszkodzenia materiaáu w
czasie wypalania. Analiza termiczna przedmiotowej próbki
krzemionki wykluczyáa w zadanym przedziale temperaturowym (próbkĊ ogrzewano do 1000 °C) obecnoĞü charaktery-
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Rys. 7. Wykres zmian wzglĊdnej wytrzymaáoĞci na Ğciskanie próbek
SiO2 w zaleĪnoĞci od zawartoĞci grup winylowych (za miarĊ iloĞci
grup winylowych przyjĊto pole powierzchni pod pasmem).
Fig. 7. Relative compressive strength of SiO 2 samples versus concentration of vinyl groups.

Rys. 8. Fragmenty krzywych DSC próbki A1 i czystego kwarcu.
Fig. 8. Fragments of DSC curves of A1 sample and native quartz.

stycznych dla przemian polimor¿cznych efektów cieplnych
nie związanych z ubytkiem masy. Przebieg krzywej DSC skorelowano z krzywą DSC materiaáu odniesienia. Jako wzorzec
zastosowano chemicznie czysty kwarc. Fragment krzywej
DSC próbki naniesiono na krzywą DSC wzorca (Rys. 8).
Niemniej jednak na etapie preparowania próbek dla unikniĊcia ryzyka związanego z pojawieniem siĊ mikropĊkniĊü
zaproponowano 2,5-procentowy dodatek SiO2 przed i po
mody¿kacji powierzchni. Do otrzymania próbek zastosowano trzy frakcje SiC: drobną NF 20, Ğrednioziarnistą SiC 120
i frakcjĊ grubą SiC 90. Skáad jakoĞciowy i iloĞciowy wodnych
zawiesin SiC przedstawiono w Tabeli 7.
Z uwagi na nieznaczne róĪnice w stopniu mody¿kacji
powierzchni próbek A1–A5 (patrz Tabela 4) wodne zawiesiny
wĊglika krzemu przygotowano z dodatkiem próbki A5. Otrzymanie zbliĪonych iloĞci grup winylowych prawdopodobnie
spowodowane byáo zbyt maáymi róĪnicami zakáadanego
stopnia hydrolizy silanu na etapie preparowania krzemionki, bądĨ/i konkurencyjną reakcją silan-silan. Przygotowano
trzy serie próbek umownie oznaczone jako A, B i C. Próbki

WPàYW DODATKU MODYFIKOWANEJ NANOKRZEMIONKI NA POPRAWĉ WàASNOĝCI MECHANICZNYCH KOMPOZYTU CERAMIKA-POLIMER

Tabela 7. Skáad jakoĞciowy i iloĞciowy wodnych zawiesin SiC.
Table 7. Qualitative and quantitative composition of aqueous suspension of SiC.

Skáadnik

Tabela 8. WartoĞci porowatoĞci otwartej i gĊstoĞci pozornej próbek
z SiC po wysuszeniu w temperaturze 110 °C.
Table 8. Open porosity and bulk density of SiC samples after drying
at 110 °C.

Symbol próbki
13,34

Symbol
próbki

PorowatoĞü otwarta
[%]

GestoĞü pozorna
[g/cm3]

41,66

41,66

A

20,5

2,02

20,00

20,00

A

20,4

2,02

A

B

C

NF 20 [%]

13,34

13,34

SiC 120 [%]

41,66

SiC 90 [%]

20,00

Si [%]

22,5

20,00

20,00

A

21,3

2,04

Al2O3 [%]

2,5

2,5

2,5

B

21,4

2,06

SiO2 (A0) [%]

–

2,5

–

B

21,6

2,01

SiO2 (A5) [%]

–

–

2,5

B

25,7

1,99

Dyspergator [ml]

1,00

1,00

1,00

C

15,9

2,04

H2O [ml]

38,7

38,1

39,5

C

17,8

2,07

C

18,2

2,03

PEGDA [ml]

4,00

4,00

4,00

(NH4)2S2O8

1,00

1,00

1,00

TEMED [ml]

0,1

0,1

0,1

pierwszej serii nie zawieraáy krzemionki, próbki serii B wzbogacono czystą krzemionką, w trzeciej serii do próbek dodano
tylko krzemionkĊ A5. Sposób przygotowania próbek kaĪdej
serii obejmowaá otrzymanie wodnych zawiesin skáadników
mineralnych. W tym celu 200 g proszku ceramicznego,
w przeliczeniu na okreĞloną iloĞü wody, zwierającego
skáadniki mineralne wymienione w Tabeli 6, dyspergowano
Ğrodkiem powierzchniowo czynnym w iloĞci 1 ml. Otrzymane
zawiesiny homogenizowano mechanicznie przez 20 minut,
dodawano 4 ml diakrylanu poliglikolu etylenowego PEGDA
oraz 1 ml peroksosiarczanu amonu (NH4)2S2O8 i ponownie
mieszano przez 15 minut. Po wymieszaniu dodano 0,1 ml
tetrametyloetylenodiaminy (CH3)4N2(CH)2, jako katalizatora
reakcji polimeryzacji, po czym kaĪdą z otrzymanych zawiesin
wypeániono prostopadáoĞcienną formĊ o wymiarach 20 mm
u 20 mm u 200 mm. Próbki po rozformowaniu suszono 24 h
w temperaturze pokojowej i w kolejno rosnących temperaturach (co 20 °C) z godzinnym przetrzymaniem w zadanej
temperaturze, zaczynając od temperatury 40 °C. Zakres
temperatury suszenia ustalono na 40-110 °C. Wysuszone próbki w ksztaácie belek pociĊto na szeĞcienne kostki
o wymiarach 20 mm u 20 mm u 20 mm. Oznaczono ich
porowatoĞü otwartą i gĊstoĞü pozorną. Otrzymane wartoĞci
przedstawiono w Tabeli 8.
Jak wynika z danych przedstawionych w Tabeli 8 próbki
z dodatkiem krzemionki mody¿kowanej charakteryzuje kilkuprocentowy spadek porowatoĞci otwartej. MoĪemy zatem
przypuszczaü, Īe obecnoĞü w próbkach serii C krzemionki A5
przyczynia siĊ do wzrostu zwartoĞci materiaáu. W przypadku
oddzielnie przygotowanych próbek serii A, B i C okreĞlono
takĪe dáugoĞü czasu wiązania, rejestrując zmiany temperatury w czasie wywoáane reakcją polimeryzacji. Wykorzystano
multimetr cyfrowy typu UNI-T UT804 z automatycznym
zapisem temperatury. Punkty pomiarowe sczytywano w odstĊpach 20-sekundowych, dokáadnoĞü odczytu temperatury
wynosiáa 0,1 °C. Próbki z sondą pomiarową, dla unikniĊcia
strat cieplnych do otoczenia, umieszczano w szczelnie
zamkniĊtym naczyniu Dewara. Pomiar temperatury realizowano do ustabilizowania siĊ jej wartoĞci. Otrzymanie

Rys. 9. Krzywe zmian temperatury próbek w funkcji czasu.
Fig. 9. Temperature of samples as a function of time.

trzech kolejnych zbliĪonych wartoĞci temperatury uznano za
koniec czasu wiązania. Uzyskane wyniki (Ğrednia z trzech
pomiarów) zinterpretowano gra¿cznie wykreĞlając krzywe
w ukáadzie T = ƒ(t) (Rys. 9).
Analizując krzywe zmian temperatury widzimy, Īe dla
próbek serii A i B w pierwszych 15. minutach trwania pomiaru intensywnoĞü efektu cieplnego reakcji nie jest duĪa.
WyraĨny wzrost temperatury obserwujemy po upáywie 20.
minut, maksimum efektu (wartoĞü Ğrednia) zarejestrowano
w 32. minucie dla próbek serii A i w 35. minucie dla próbek
serii B. Próbki serii C charakteryzuje wzrost intensy¿kacji
efektu juĪ po kilku minutach od rozpoczĊcia pomiaru, maksimum temperatury zarejestrowano w 15. minucie trwania
pomiaru. Za redukcjĊ dáugoĞci czasu wiązania próbek serii
C prawdopodobnie odpowiada obecnoĞü na powierzchni
krzemionkowego wypeániacza centrów aktywnych w reakcji
polimeryzacji. Dwukrotny spadek dáugoĞci czasu wiązania
przyczynia siĊ do ”szybszego” utrwalenia cząstek zdyspergowanego proszku, ograniczenia sedymentacji i polepszenia
wáasnoĞci mechanicznych.
W dalszej czĊĞci badaĔ wysuszone próbki serii A, B i C
poddano reakcyjnemu spiekaniu. Program temperaturowy
realizowano sekwencyjnie. W pierwszym etapie próbki
ogrzewano w powietrzu do temperatury 350 °C z dwugo-
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Tabela 9. WartoĞci porowatoĞci otwartej, gĊstoĞci pozornej i wytrzymaáoĞci na Ğciskanie próbek z SiC po spieczeniu w temperaturze
1450 °C.
Table 9. Open porosity, bulk density and compressive strength of
SiC samples after sintering at 1450 °C.

Symbol
próbki

PorowatoĞü
otwarta
[%]

GĊstoĞü
pozorna
[g/cm3]

WytrzymaáoĞü
na Ğciskanie
[MPa]

A

34,4

2,09

26,83

A

34,2

2,07

28,45

A

34

2,09

28,46

B

33,5

2,09

19,38

B

33,2

2,12

21,63

B

33,7

2,09

25,4

C

30,8

2,17

62,5

C

27,4

2,27

63,71

C

27,9

2,27

65,44

dzinnym przetrzymaniem w zadanej temperaturze. Przyrost
temperatury ustalono na 2 °C /min. Przetrzymanie próbek
miaáo na celu degradacjĊ osnowy polimerowej. W drugim
etapie próbki poddano wáaĞciwemu spiekaniu do temperatury
1450 °C z trzygodzinnym przetrzymaniem w temperaturze
koĔcowej. Zastosowano atmosferĊ ochronną przepáukując
komorĊ pieca azotem. Przepáyw gazu ustalono na 60 l/h.
Dla próbek po spieczeniu okreĞlono porowatoĞü otwartą
i gĊstoĞü pozorną. WáasnoĞci mechaniczne scharakteryzowano wyznaczając wytrzymaáoĞci na Ğciskanie. Uzyskane
wartoĞci przedstawiono w Tabeli 9.
Jak widzimy istnieje prosta korelacja wiąĪąca wzrost
wytrzymaáoĞci na Ğciskanie z szybkoĞcią utrwalenia cząstek zdyspergowanego proszku. Dla próbek z dodatkiem
krzemionki A5 uzyskano dwukrotnie krótszy czas wiązania,
w odpowiedzi blisko trzykrotny wzrost wytrzymaáoĞci. Poprawa wáasnoĞci mechanicznych jest wynikiem wzrostu stopnia
upakowania materiaáu na etapie preparowania próbek czego
nie obserwuje siĊ w przypadku próbek serii A i B. Wynika
stąd, Īe dodatek do próbek serii C krzemionki A5 o zaktywowanej powierzchni sprzyja wzrostowi zwartoĞci materiaáu.

4. Podsumowanie i wnioski
PowszechnoĞü stosowania hydrofobizowanej krzemionki skáoniáa do zaaplikowania nanoproszku jako Ğrodka
promującego adhezjĊ na granicy faz: ceramika–polimer
w otrzymaniu zwartej ceramiki karborundowej metodą odlewania z gĊstwy. W artykule przedstawiono ocenĊ wpáywu
dodatku nanokrzemionki o zmody¿kowanej powierzchni
na redukcjĊ lokalnych niejednorodnoĞci kompozytu typu
ceramika–polimer na etapie preparowania i związany z tym
czĊĞciowy spadek porowatoĞci. Wykazano, Īe powiodáa
siĊ czĊĞciowa hydrofobizacja nanokrzemionki związkiem
silanoorganicznym. Zaobserwowano wpáyw mody¿kowanej
nanokrzemionki na efektywnoĞü wiązania dyspersji proszku
ceramicznego. Za miarĊ efektywnoĞci wiązania przyjĊto
dáugoĞü czasu wiązania. ZauwaĪono, Īe zaledwie 2,5-procentowy dodatek mody¿kowanej krzemionki obniĪa dáugoĞü
czasu wiązania, co przeáoĪyáo siĊ na polepszenie wáasnoĞci
mechanicznych - blisko trzykrotny wzrost wytrzymaáoĞci
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materiaáu po spieczeniu. Przy czym co waĪne, struktura
materiaáu po spieczeniu nie zostaáa naruszona. Otrzymane
wyniki stwarzają potencjalną moĪliwoĞü regulowania efektywnoĞcią wiązania zdyspergowanego proszku, a w efekcie
poprawĊ wáasnoĞci wytrzymaáoĞciowych poprzez dodatek
róĪnych (rzĊdu kilku procent) iloĞci w jednakowym stopniu
zmody¿kowanej krzemionki, bądĨ tych samych iloĞci o róĪnym stopniu mody¿kacji powierzchni.
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