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Magdalena Warczak
1
, Agnieszka Pregowska

2
*, Magdalena Osial

3
* 

Superparamagnetyczne nanocząstki na bazie tlenku 

żelaza domieszkowane terbem i modyfikowane 

aklarubicyną do magnetycznej hipertermii 

1. Wstęp 

Choroby nowotworowe są plagą XXI wieku. Według raportu World Cancer Raport 

z 2014 r. prognozuje się, że liczba zachorowań na nowotwory wzrośnie do 2025 r. 

o 20%. Konieczne jest opracowanie skutecznej profilaktyki oraz efektywniejszych 

i szybkich metod leczenia onkologicznego [1]. Walka z nowotworami prowadzona jest 

na wiele sposobów np. zabiegi chirurgiczne, radioterapia i chemioterapia, jednak ze 

względu na skalę problemu poszukiwane są inne metody pozwalające na skuteczne 

zwalczanie komórek nowotworowych. Szybki rozwój technologii, w szczególności 

nanotechnologii, umożliwia opracowanie nowych nanomateriałów, które mogą służyć 

do miejscowego dostarczania leków i innych substancji biologicznie czynnych tylko 

do chorych tkanek. Jednym z materiałów, który stał się ostatnio obiektem zaintere-

sowań wielu grup badawczych są superparamagnetyczne nanocząstki na bazie tlenku 

żelaza (ang. Superparamagnetic Iron Oxide Nanoparticles, SPION) [2]. Ze względu na 

swoje właściwości fizykochemiczne, w szczególności właściwości superparamag-

netyczne, znalazły już zastosowanie w wielu dziedzinach, w szczególności w inżynierii 

biomedycznej [3], medycynie jako nośniki leków m.in. przeciwnowotworowych [4] 

lub środki kontrastowe w obrazowaniu metodą rezonansu magnetycznego (ang. Magnetic 

Resonance Imging, MRI) [5]. Nanocząstki na bazie tlenku żelaza charakteryzują się 

dużym stosunkiem powierzchni do objętości (ang. surface-to-volume ratio), łatwością 

modyfikacji powierzchni oraz niską cytotoksycznością [6]. Dodatkowo, jeśli SPION-y 

są odpowiednio małych rozmiarów (poniżej 20 nm), mają pojedyncze domeny magne-

tyczne stając się superparamagnetykami, przez co mogą być zastosowane np. w mag-

netycznej hipertermii w przeciwieństwie do ferromagnetyków, które mogłyby aglome-

rować [7]. SPION-y można otrzymać przy wykorzystaniu wielu metod, m.in. metodą 

współstrąceniową, metodą spaleniową, rozkładem termicznym prekursorów tlenków 

żelaza, metodą odwróconej miceli lub zol-żel [8-10]. Największą prostotę zastosowania 

oraz niskie koszty syntezy nanocząstek zapewnia zastosowanie metody współstrą-

ceniowej. Zaletą tej techniki jest fakt, iż kontrola parametrów w trakcie syntezy 

reakcyjnej umożliwia również kontrolę właściwości nanocząstek [11]. 

Ostatnio, podjęto próby zastosowania SPION-ów w leczeniu przeciwnowotworowym 

i łagodnej hipertermii tzw. mild-hiperthermia. W technice tej superparamagnetyczne 

                                                                   
1 mwarczak@ichf.edu.pl, Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, ul. Marcina Kasprzaka 44/52, 

01-224 Warszawa, Polska. 
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3 
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nanocząstki potraktowane zmiennym polem magnetycznym obracają i zderzają się ze 

sobą generując przy tym ciepło. Dobierając wielkość pola magnetycznego oraz często-

tliwość jego zmian możliwe jest kontrolowanie temperatury, do której rozgrzewają się 

SPION-y. W łagodnej hipertermii temperatura, do której ogrzewa się te nanocząstki to 

ok. 42-46°C [12]. Przy odpowiednio długiej ekspozycji komórek nowotworowych 

(kilka-kilkadziesiąt minut) na taką temperaturę zachodzi ich apoptoza i tym samym 

zahamowanie ich namnażania [13]. Podczas ogrzewania komórki stają się bardziej 

podatne na chemioterapię i/lub radioterapię. Zastosowanie magnetycznej hipertermii 

wraz z innymi metodami walki z komórkami nowotworowymi pozwala na uzyskanie 

synergii i tym samym zwiększenie skuteczności ich zwalczania.  

Oprócz właściwości umożliwiających ogrzewanie się SPION-ów w zmiennym polu 

magnetycznym, przy ich odpowiednim domieszkowaniu lantanowcami np. Tb
3+

 lub 

Ho
3+
, poprzez podstawienie ich w miejsce jonów Fe

3+
 w Fe3O4, możliwe jest prze-

kształcenie danego lantanowca w emiter promieniowania miękkiego np. β(-) lub bez-

pośrednie wbudowanie izotopu promieniotwórczego w strukturę SPION-u pod kątem 

późniejszego zastosowania w endoradioterapii [14]. Taka domieszka może stać się 

emiterem promieniowania przez potraktowanie próbki wiązką neutronów w reaktorze 

jądrowym lub możliwe jest bezpośrednie wbudowanie promieniotwórczego lantanowca 

w strukturę SPION-ów na etapie syntezy np. 
152

Tb [15].  

Inną metodą połączenia magnetycznej hipertermii z zastosowaniem SPION-ów jest 

modyfikacja ich powierzchni lekami przeciwnowotworowymi np. białkiem monoklo-

nalnym [16] lub cytostatykami tj. epirubicyna lub doksorubicyna [17], dzięki czemu są 

one obiecującym materiałem o potencjalnym zastosowaniu w leczeniu nowotworów 

m.in. raka piersi i jajników. Tak zmodyfikowane SPION-y stają się nośnikami leków. 

Liczne badania [18-21] pokazują, że SPION-y mogą być z powodzeniem modyfikowane 

zarówno tymi, jak i innymi lekami, przez co możliwe jest nie tylko lokalne uwolnienie 

cytostatyków, ale także wektorów do celowanej terapii. Leki przyłączone do powierzchni 

nanocząstek mogą być uwalniane w kontakcie z płynami ustrojowymi w obrębie miejsca 

wstrzyknięcia nośnika. Uwolnienie leku może być również wspomagane magnetyczną 

hipertermią, gdyż podczas obracania się magnetycznego jądra w zmiennym polu mag-

netycznym lek odrywa się, tym samym dając synergię terapeutyczną. 

Celem niniejszej pracy było domieszkowanie SPION-ów terbem będącym prekurso-

rem izotopu emitującego promieniowanie β(-) pod kątem potencjalnego zastosowania 

w endoradioterapii. Następnie zbadano właściwości fizykochemiczne domieszkowa-

nych SPION-ów i zmodyfikowano ich powierzchnię lekiem przeciwnowotworowym 

z grupy cytostatyków – aklarubicyną. Lek ten w porównaniu z innymi powszechnie 

stosowanymi lekami z grupy antracyklin I generacji, m.in doksorubicyną, wykazuje 

mniejsze skutki uboczne. Tak wytworzony koniugat został poddany działaniu zmiennego 

pola magnetycznego w magnetycznej hipertermii. Umożliwiło to sprawdzenie ilości 

wydzielania ciepła przez nośnik leku pod kątem potencjalnego zastosowania w terapii 

przeciwnowotworowej. 
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2. Wyniki badań 

2.1. Związki chemiczne oraz techniki badawcze 

Substraty użyte jako źródło metalu do wytwarzania tlenków żelaza to: chlorek 

żelaza (III) heksahydrat FeCl3*6H2O (Aldrich ACS) o czystości 97%, chlorek żelaza 

(II) tetrahydrat FeCl3*4H2O (Sigma-Aldrich) o czystości 99%, chlorek terbu (III) 

heksahydrat TbCl3*6H2O (Sigma-Aldrich) o czystości 99,9%. Jako czynnik strącający 

nanocząstki z roztworu zawierającego chlorki żelaza i terbu wykorzystano 25% wodę 

amoniakalną NH3(aq) (POCH). Nanocząstki modyfikowano chlorowodorkiem aklarubi-

cyny (Alfa Aesar) o czystości 99%. Do przygotowania roztworu do badań metodą 

magnetycznej hipertermii użyto: NaH2PO4 oraz Na2HPO4 o czystości cz.d.a. Woda 

dejonizowana o oporności 18.2 MΩ*cm oczyszczona z użyciem filtrów Milli-Q (Merck) 

była używana zarówno do syntezy nanocząstek, jak i do ich modyfikacji oraz płukania 

nanocząstek. Etanol o czystości cz.d.a. (POCH) używano także do płukania nano-

cząstek oraz przygotowania ich do badań morfologii.  

Do badania morfologii wykorzystano Transmisyjny Mikroskop Elektronowy (ang. 

Transmission Electron Microscopy, TEM) Zeiss Libra 120 Plus, o napięciu przyspie-

szającym do 120 kV. Do badania potencjału powierzchniowego wykorzystano metodę 

Dynamicznego Rozpraszania Światła z przystawką Zeta (ang. Dynamic Light Scatte-

ring, DLS) Malvern Instruments Zetasizer Nano ZS, Malvern. Pomiary własności 

magnetycznych przeprowadzono na magnetometrze VSM w zakresie pola od -2.0 T do 

2.0 T. Pomiary magnetycznej hipertermii (ang. Magnetic Hyperthermia, MH) były 

wykonane na nanoScale Biomagnetics D5 Series z cewką CAL1 CoilSet. Wartości 

specyficznej szybkości absorpcji (ang. Specific Absorption Rate, SAR) oszacowano 

przy użyciu MaNIaC Controller software, nB nanoScale Biomagnetics. Badania składu 

prowadzone były za pomocą spektroskopii w podczerwieni (ang. Fourier-Transform 

Infrared Spectroscopy, FT-IR) na spektrofotometrze Nicolet 8700 Spectrometer Fisher 

Scientific.  

2.2. Synteza nanocząstek  

Do wytwarzania tlenku żelaza Fe3O4 domieszkowanego w 1% molowym terbem 

przygotowano 53,20 mg FeCl3*6H2O, 19,88 mg FeCl2*4H2O oraz 1,32 mg TbCl3*6H2O, 

sole rozpuszczono w 1,6 ml H2O. Do syntezy użyto szklanych pojemników jedno-

razowych, w których roztwór podgrzano do 75°C i mieszano mieszadłem magnetycz-

nym z prędkością 1200 rpm. Rys. 1a przedstawia roztwór zawierający mieszaninę soli 

przed wytrącaniem nanocząstek. Następnie dodawano wodę amoniakalną do osiągnię-

cia pH 10 w celu wytrącenia nanocząstek z roztworu. Pomiar pH prowadzono za pomocą 

papierka uniwersalnego. Mieszanie kontynuowano przez 5 minut. Rysunek 1b 

przedstawia nanocząstki wytrącone z roztworu. Następnie, nanocząstki odseparowano 

od reszty roztworu na dno naczynia przy użyciu magnesu i przepłukano wodą do 

osiągnięcia odczynu obojętnego – rysunek 1c.  



 

Magdalena Warczak, Agnieszka Pregowska, Magdalena Osial 

 

10 

a) b) c)  

Rysunek 1. Roztwór a) zawierający jony żelaza (II), (III) oraz terbu (III), b) nanocząstki strącone z roztworu 

za pomocą amoniaku w trakcie mieszania na płycie typu hot-plate oraz nanocząstki odseparowane na dno 

naczynia przy użyciu magnesu po syntezie przed rozpoczęciem płukania wodą.  

2.3. Modyfikacja nanocząstek cytostatykiem 

W celu modyfikacji nanocząstek cytostatykiem umieszczono je w probówce typu 

Eppendorf i na 2 mg SPION-ów dodano 2 ml roztworu zawierającego lek chloro-

wodorku aklarubicyny o stężeniu 100 µM. Na podstawie przeprowadzonych analiz 

morfologii oraz właściwości magnetycznych do przyłączania aklarubicyny wybrano 

SPION-y na bazie Fe3O4 zawierające 1% molowy terbu.  

Roztwór zawierający chlorowodorek aklarubicyny (w dalszej części niniejszej pracy 

nazywana jest aklarubicyną) i zmodyfikowane terbem nanocząstki mieszano przez 24 h 

z prędkością 600 rpm w temperaturze 50°C. Po tym czasie roztwór ochłodzono do 

temperatury pokojowej i nanocząstki odseparowano za pomocą magnesu od pozo-

stałości leku w roztworze. Następnie przepłukano je wodą destylowaną. Jaka jest 

rozpuszczalność aklarubicyny w wodzie? Lek został zaadsorbowany na powierzchni 

nanocząstek tworząc koniugat (SPION@1%Tb@akla). Adsorpcję aklarubicyny na po-

wierzchni SPION-ów potwierdzono za pomocą metody spektroskopii w podczerwieni.  

2.4. Badania morfologii  

W celu analizy morfologii nanocząstek domieszkowanych terbem poddano je bada-

niom Transmisyjnym Mikroskopem Elektronowym. Otrzymane nanocząstki posiadają 

sferyczny kształt. Rysunek 2 przedstawia nanocząstki domieszkowane terbem w ilości 

0,5% molowo (SPION@0,5%Tb), a ich średnica jest poniżej 20 nm. Ciemniejsze pola 

widoczne na rysunku 2a pochodzą od nakładających się nanostruktur. Na podstawie 

obrazów TEM przygotowano histogram przedstawiony na rysunku 2b wskazujący, że 

najwięcej otrzymano nanocząstek o rozmiarze od 8 do 12 nm. Dodatkowo, przeprowa-

dzono badania nanocząstek metodą Dynamicznego Rozpraszania Światła (DLS), w której 

wykazano, że promień hydrodynamiczny jest zbliżony do promienia nanocząstek. 

Nanocząstki nie są stabilizowane, więc przed każdym pomiarem DLS były poddawane 

działaniu ultradźwięków w płuczce, co zapobiega natychmiastowemu ich opadaniu na 

dno kuwety. Rysunek 2c przedstawia wyniki DLS dla próbki SPION@0,5%Tb. 
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a) b)  

c)  

Rysunek 2. Nanocząstki SPION@0,5%Tb a) obraz z Transmisyjnego Mikroskopu Elektronowego  
i b) histogram oraz c) wynik z analizy DLS 

Analiza morfologii nanocząstek domieszkowanych terbem w ilości 1% (SPION-

@1%Tb) molowo pokazuje, że rozmiar nanocząstek jest zbliżony do SPION@0,5%Tb. 

Jak można zauważyć na rysunku 3a nanocząstki mają średnicę od ok. 10 nm do 20 nm. 

Histogram sporządzony na podstawie obrazów TEM (rys. 3b) wskazuje, że najwięcej 

nanocząstek posiada rozmiar ok. 12 nm, a analiza metodą DLS wykazuje, że promień 

hydrodynamiczny zbliżony jest do wyników suchych próbek (nanocząstek), (rys. 3c). 

b)  

c)  

Rysunek 3. Nanocząstki SPION@1%Tb a) obraz z Transmisyjnego Mikroskopu Elektronowego  
i b) histogram oraz c) wynik analizy DLS 
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Po przyłączeniu aklarubicyny do powierzchni SPION-ów koniugat także poddano 

analizie morfologii. Nanocząstki mają otoczkę, a jej grubość to kilka nanometrów (rys. 4). 

Koniugat zdaje się zawierać SPION-y o wiele większe niż te przedstawione na rysun-

ku 3, jednak wynika to z nakładanie się nanostruktur na siebie.  

 
Rysunek 4. Koniugat SPION@1%Tb@akla. Różnica w skali szarości wynika z innej gęstości elektronowej 

dla tlenku metalu oraz związku organicznego – leku. Otoczka to lek zaadsorbowany na ich powierzchni 

2.5. Badania własności magnetycznych 

Następnym etapem badań była analiza właściwości magnetycznych nanocząstek 

domieszkowanych terbem. Badania prowadzono na magnetometrze VSM. Wykres 

przedstawiony na rysunku 5a ukazuje wyniki dla próbki domieszkowanej terbem w 

ilości 1% mol. Magnetyzacja nasycenia MS wynosi około 79 emu/g w temperaturze 

100 K i 68 emu/g dla 300 K. Porównawczo przygotowano próbki z różną ilością 

domieszki terbu, w tym także SPION-y niezawierające terbu. Rysunek 5b przedstawia 

zależność zawartości terbu w strukturze tlenku żelaza wskazując, że domieszkowanie 

do 1% molowo powoduje nieznaczne zmniejszenie magnetyzacji nasycenia dla próbek 

mierzonych przy 100 K, podczas gdy wbudowanie 2% mol. terbu w SPION-y powo-

duje nagły spadek magnetyzacji nasycenia z ok. 80 emu/g do ok. 53 emu/g. Może to 

wynikać ze zmiany w strukturze krystalograficznej nanocząstek, gdyż promień jonowy 

terbu (III) wynosi 93 pm, podczas gdy jonów żelaza (III) – 82 pm. Większe jony 

wbudowując się w strukturę zmieniają właściwości magnetyczne nanocząstek podobnie 

jak w badaniach początkowych prowadzonych dla SPION-ów domieszkowanych 

holmem [22]. Tym samym magnetyzacja nasycenia nanocząstek zawierających powyżej 

1% terbu spada. Wyniki te są zbliżone do badań przeprowadzonych dla SPION-ów 

domieszkowanych holmem [22]. 
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a) b)  

Rysunek 5. a) Krzywa zależności namagnesowania od wielkości pola magnetycznego dla SPION@1%Tb 

oraz b) zależność magnetyzacji nasycenia 

2.6. Badania koniugatu metodą spektroskopii w podczerwieni 

W celu sprawdzenia czy aklarubicyna została zaadsorbowana na powierzchni 

SPION-ów koniugat został zbadany metodą spektroskopii w podczerwieni. Próbka 

została odwirowana, przepłukana naprzemiennie wodą i acetonem, a następnie wysu-

szona i spastylkowana w KBr. Analizie poddano koniugat przed i po badaniu metodą 

magnetycznej hipertermii. Jak można zauważyć na rysunku 6 widoczne jest szerokie 

pasmo przy ok. 600 cm
-1
 wskazujące na obecność drgań sieci Fe-O pochodzących od 

tlenku żelaza. Drgania przy ok. 900, 1115, 1239, 1420 i 1707 cm
-1

 pochodzą od drgań 

grupy karbonylowej. Pasma występujące przy 1045 i 1237, 2995 i 3400 cm
-1 
pochodzą 

od drgań grup hydroksylowych. Kolejno, pasma przy 1387 i 2918 cm
-1 
przypisuje się 

drganiom C-H. Zarówno koniugat przed, jak i po pomiarach metodą magnetycznej 

hipertermii posiadają sygnały charakterystyczne dla aklarubicyny, jednak w przypadku 

pomiarów po MH, intensywność pasm dla leku jest mniejsza, co sugeruje, że część 

leku została uwolniona do roztworu.  

 

Rysunek 6. Widma FT-IR dla koniugatu przed i po badaniach magnetyczną hipertermią 
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2.7. Badania metodą magnetycznej hipertermii 

SPION@1%Tb@akla poddano badaniom magnetycznej hipertermii w roztworze 

buforu fosforanowego PBS o pH 5,8. Sprawdzano, w jakich warunkach koniugat ulega 

ogrzaniu do temperatury w zakresie 42-46°C. Próbki o stężeniu 5 mg/ml poddano 

analizie w zakresie będącym blisko dopuszczalnego limitu terapeutycznego zmieniając 

wielkość pola i narzucając stałą wartość częstotliwości zmian kierunku rozchodzenia 

się linii sił pola magnetycznego. Rysunek 7a przedstawia zależność zmian temperatury 

roztworu. Koniugat badano w polu o wielkości 100; 150 oraz 250 G przy f = 488 kHz. 

Wykazano, że dla 250 G nanocząstki ogrzewają się już po 25 s osiągając temperaturę 

45°C zaledwie w kilka minut, po czym temperatura nadal rośnie. Zmniejszenie wiel-

kości pola do 100 G nadal powoduje wzrost temperatury superparamagnetycznego 

jądra koniugatu, lecz temperatura osiąga plateau ok. 35°C, poniżej pożądanego zakresu 

temperaturowego. W przypadku narzucenia pola o wielkości 150 G nanocząstki ogrze-

wają się do temperatury ok. 42°C w czasie ok. 1100 s.  

Rysunek 7b przedstawia dwie fiolki zawierające roztwory – po lewej zawiesina 

koniugatu przygotowana do pomiarów metodą magnetycznej hipertermii, po prawej – 

zawiesina koniugatu po pomiarach metodą magnetycznej hipertermii. Pod wpływem 

zmiennego pola magnetycznego aklarubicyna odrywa się z powierzchni nanocząstek, 

które następnie opadają na dno. Roztwór nad nanocząstkami pozostaje zabarwiony, co 

sugeruje, że aklarubicyna jest uwalniana z ich powierzchni tak jak wskazują badania 

FT-IR. 

a) b)  

Rysunek 7. a) Krzywa zmiany temperatury zawiesiny w czasie, w zależności od warunków 

eksperymentalnych nałożonych na układ dla koniugatu SPION@1%Tb@akla,  
b) zawiesina przed i po pomiarze 

Następnie wyznaczono współczynnik absorpcji swoistej – SAR (z ang. Specific 

Absorption Rate) będący jednostką miary energii pochłanianej przez próbkę. Dla próbki 

o stężeniu 5 mg/ml przy 488 kHz i 150 G wielkość SAR wynosi 205,4 W/g ±17 W/g. 

3. Podsumowanie 

W niniejszej pracy wytworzono superparamagnetyczne nanocząstki na bazie tlenku 

żelaza (Fe3O4) domieszkowane terbem w ilości 0,5; 1 oraz 2% molowo. Badania 

morfologii wykazały, że nanocząstki posiadają sferyczny kształt, a ich średnica wynosi 

poniżej 20 nm, przy czym w próbkach najwięcej znajduje się nanocząstek o rozmiarach 
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ok. 10-12 nm. Właściwości magnetyczne otrzymanych materiałów w istotny sposób 

zależą od ilości domieszki w badanych próbkach. Przy tak małych rozmiarach wszy-

stkie próbki pozostają nadal superparamagnetyczne (brak jest widocznej pętli histerezy), 

lecz przy domieszce 2% terbu molowo magnetyzacja nasycenia szybko spada. Gdy 

ilość domieszki jest poniżej 2%, magnetyzacja nasycenia jest zbliżona do wartości 

mierzonych dla czystego tlenku żelaza.  

Nanocząstki zmodyfikowano cytostatykiem – aklarubicyną, która jest analogiem 

doksorubicyny. Lek został zaadsorbowany na powierzchni nanocząstek oraz uwolniony 

za pomocą zmiennego pola magnetycznego. Koniugat został poddany badaniom mag-

netycznej hipertermii, w której wykazano, że superparamagnetyczny rdzeń ogrzewa się 

do ok. 42°C w czasie ok. 1100 s. Przeprowadzone badania mają charakter wstępny i są 

punktem wyjścia do dalszej analizy oraz optymalizacji parametrów koniugatu tj. jego 

stabilizacji za pomocą związków chemicznych, badań ilościowych leku przyłączanego 

do powierzchni SPION-ów, a także jego uwalniania. 
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Superparamagnetyczne nanocząstki na bazie tlenku żelaza domieszkowane 

terbem i modyfikowane aklarubicyną do magnetycznej hipertermii 

Streszczenie  

Główną przyczyną zgonów na świecie są choroby nowotworowe. Rozwój skutecznych form terapii jest 

niezbędny. Ostatnio trwają intensywne badania nad opracowaniem nowoczesnych nośników leków 

przeciwnowotworowych, które umożliwią miejscową aplikację substancji leczniczej np. przy wykorzy-
staniu nanotechnologii. W niniejszej pracy zaprezentowano wytworzenie oraz badanie właściwości 

superparamagnetycznych nanocząsteczek na bazie tlenku żelaza (ang. superparamagnetic iron oxide nano-

particles – SPION) domieszkowanych lantanowcem – terbem. Synteza SPION-ów została przepro-

wadzona za pomocą metody współstrąceniowej. Terb został wybrany pod kątem przyszłego wbudowania 
w nanocząstki jego radioaktywnego izotopu do ich późniejszego użycia do endoradioterapii. Nośnik 

superparamagnetyczny został sprzężony z cytostatykiem – aklarubicyną, która wykazuje mniejsze 

działania uboczne w porównaniu z doksorubicyną. Nanocząstki pokryte lekiem zbadano metodą 

magnetycznej hipertermii, w której nanocząstki poddawane były działaniu zmiennego pola magnetycznego 
generując ciepło. Wykazano, że SPION-y mogą pełnić rolę nie tylko nośnika leku, ale też mogą być 

zastosowane w magnetycznej hipertermii. 

Słowa kluczowe: SPION, superparamagnetyzm, magnetyczna hipertermia, nośniki leków 

Superparamagnetic iron oxide nanoparticles doped with terbium and modified 

with aclarubicin for magnetic hyperthermia 

Abstract 

Cancer is one of the most fatal diseases globally. The rapid development of effective cancer treatment 

methods is of high importance. Intensive research has been carried out on the synthesize and application of 
modern carriers of anticancer drugs, which will enable the local drug release. Recently, one of the solutions 

that bring attention to many researchers is the application of superparamagnetic iron oxide-based nano-

particles (SPIONs). Here, SPIONs are doped with the lanthanide – terbium for its future potential 

application in endoradiotherapy. The synthesis of the terbium-doped SPIONs was performed with co-
precipitation technique and as-synthesized nanoparticles were modified with anticancer cytostatic drug – 

aclarubicin for its lower side effects in comparison to the commercial doxorubicin. The drug-SPION conju-

gate was studied with the use of magnetic hyperthermia in which the conjugate generated the heat. It has 

been shown that SPOINs can successfully act as a drug carrier and can be used in magnetic hyperthermia. 
Keywords: SPION, superparamagnetism, magnetic hyperthermia, drug carriers 
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Superparamagnetyczne nanocząstki  

na bazie tlenku żelaza domieszkowane holmem 

i modyfikowane cysteiną oraz aklarubicyną 

1. Wstęp 

Choroby nowotworowe stanowią drugą, po chorobach układu krążenia, najważniej-

szą przyczynę śmiertelności. Z tego też powodu nieustannie trwają poszukiwania 

nowoczesnych metod zwalczania nowotworów, wypierając klasyczne, dość często 

nieskuteczne terapie. Komórki nowotworowe mogą opierać się leczeniu chemotera-

peutykami, często są również bardziej odporne na działanie radioterapii niż zdrowe 

komórki. Jedną z alternatyw dla klasycznych terapii jest zastosowanie rozwiązań nano-

technologicznych z użyciem nowoczesnych materiałów. Jednym z nich są superpara-

magnetyczne nanocząstki na bazie tlenku żelaza (ang. Superparamagnetic Iron Oxide 

Nanoparticles, SPION). Materiały te w ostatnich latach cieszą się ogromnym powo-

dzeniem, z uwagi na unikalne połączenie właściwości superparamagnetycznych, bio-

kompatybilności oraz możliwość kontroli m.in. ich rozmiaru i stosunku powierzchni 

do objętości [1]. Właściwości materiałów superparamagnetycznych sprawiły, że 

znalazły szerokie zastosowanie w medycynie m.in. jako środki kontrastowe stosowane 

w obrazowaniu metodą rezonansu magnetycznego (ang. Magnetic Resonance Imaging, 

MRI) [2] lub jako nośniki leków [3, 4], w tym przeciwnowotworowych [5], stając się 

obiecującym materiałem do zastosowania także w innych dziedzinach [6]. 
SPION-y można otrzymywać różnymi metodami: fizycznymi (tj. osadzanie w fazie 

gazowej), chemicznymi (m.in. współstrącanie, synteza hydrotermalna) i biologicznymi 

(np. przy użyciu bakterii) [7]. W zależności od metody użytej do syntezy oraz od wa-

runków eksperymentalnych panujących podczas syntezy tj. pH roztworu, stężenia, 

temperatury, ciśnienia, intensywności mieszania roztworu, itd. właściwości fizykoche-

miczne otrzymanego materiału (tj. magnetyzacja nasycenia, kształt i rozmiar) ulegają 

zmianie. Dzięki temu z łatwością można wpływać na ich właściwości fizykochemiczne, 

co przekłada się na ich potencjalne zastosowanie w medycynie, w tym w magnetycznej 

hipertermii [8]. W technice tej superparamagnetyczne nanocząstki poddawane są 

działaniu zmiennego pola magnetycznego. Generują one ciepło w wyniku obracania 

się w kierunku rozchodzących się linii sił pola magnetycznego oraz tarcia o siebie. 

Dobór wielkości amplitudy pola magnetycznego oraz częstotliwości zmiany kierunku 

pola, pozwala na kontrolowanie temperatury, do jakiej ogrzeją się nanocząstki. 

W przypadku badań na komórkach nowotworowych pożądany zakres temperatur to ok. 

42-46°C [9]. Działanie na komórki ciepłem przez kilka lub kilkanaście minut sprawia, 

że zahamowany zostanie ich wzrost i namnażanie. Stają się one także podatniejsze na 

                                                                   
1 *(autor korespondencyjny) mosial@chem.uw.edu.pl, Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, 

ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa. 
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stosowanie chemoterapeutyków oraz radioterapii [10]. Zatem, domieszkując SPION-y 

jonami lantanowców tj. Gd
3+

, Tb
3+

 lub Ho
3+

 przez podstawienie jonów Fe
3+

 w struk-

turze Fe3O4 mogą stać się prekursorami emiterów promieniowania β
-
 [11, 12] przez co 

mogą być zastosowane w endoradioterapii synergicznie z magnetyczną hipertermią 

[13, 14]. Ze względu na swoje właściwości, powierzchniowo modyfikowane lekami 

przeciwnowotworowymi, mogą posłużyć jako ich nośniki i oprócz magnetycznej 

hipertermii mogą lokalnie uwalniać lek wychodząc tym samym naprzeciw klasycznej 

chemioterapii, ograniczając skalę skutków ubocznych. Wprowadzane domiejscowo do 

tkanki nowotworowej, działają tylko tam. 

Celem podjętych badań w niniejszej pracy było wytworzenie nanocząstek na bazie 

tlenku żelaza typu SPION, domieszkowanych holmem oraz modyfikacja ich powierzchni 

z aklarubicyną [15] – lekiem przeciwnowotworowym, będącym cytostatykiem z grupy 

antracyklin i analogiem klasycznie stosowanej doksorubicyny. Lek ten został wybrany 

do badań, gdyż wykazuje mniej skutków ubocznych, szczególnie mniejszą od dokso-

rubicyny kardiotoksyczność. Lek adsorbowano na powierzchni SPION-ów, a następnie 

koniugat był poddawany analizie mikroskopowej oraz badany metodą magnetycznej 

hipertermii. Dodatkowo stabilizowano go cysteiną, ograniczającą aglomerację nano-

cząstek. Ostatnie badania wykazują, że duże ilości cysteiny mogą być cytotoksyczne 

dla niektórych nowotworów np. trzustki [16]. Dodatkowo cysteina działa przeciw-

zapalnie i ułatwia przenikanie przez błony biologiczne [17]. Zaproponowany koniugat 

uwalnia z powierzchni lek pod wpływem zmiennego pola magnetycznego, a na dodatek 

generuje pod jego wpływem ciepło. 

2. Wyniki badań 

2.1. Związki chemiczne oraz techniki badawcze 

Charakterystyka wszystkich odczynników i roztworów użytych podczas badań, 

została zamieszczona w tabeli 1. Zawiera ona nazwy, wzory sumaryczne, nazwy 

producentów, czystości, stężenia i identyfikacyjne oznaczenia numeryczne wykorzy-

stanych substancji chemicznych.  

Tabela 1. Charakterystyka odczynników chemicznych 

nazwa odczynnika/roztworu wzór sumaryczny producent czystość/stężenie numer CAS 

sześciowodny chlorek 

żelaza(III) 

FeCl3•6H2O Aldrich 97% (ACS 

grade) 

10025-77-1 

czterowodny chlorek 

żelaza(II) 

FeCl2•4H2O Sigma-Aldrich 99% 13478-10-9 

sześciowodny chlorek 

holmu(III) 

HoCl3•6H2O Sigma-Aldrich 99,9% 14914-84-2 

woda amoniakalna NH3•H2O POCH roztwór wodny 

o stężeniu 25% 

1336-21-6 

woda dejonizowana H2O Merck Milli-Q 7732-18-5 

L-cysteina C3H7NO2S Sigma-Aldrich 97% 52-90-4  

Chlorowodorek aklarubicyny C42H53NO15  Alfa Aesar 99% 57576-44-0 

Sześciowodny chlorek żelaza(III), czterowodny chlorek żelaza(II) oraz sześciowodny 

chlorek holmu(III) zostały użyte do otrzymania tlenku żelaza domieszkowanego 

holmem. Jako czynnik strącający nanocząstki z roztworu zawierającego chlorki żelaza 

i holmu, wykorzystana została woda amoniakalna o stężeniu 25%. Woda dejonizowana 



 

Magdalena Osial, Magdalena Warczak, Agnieszka Siporska 

 

20 

o oporności właściwej 18.2 MΩ*cm, oczyszczona z użyciem filtrów Milli-Q, była 

używana do syntezy nanocząstek, ich modyfikacji i oczyszczania. L-cysteina i aklaru-

bicyna (chlorowodorek) zostały wykorzystane do modyfikacji powierzchni nanocząstek.  

Do badania morfologii użyto transmisyjnego mikroskopu elektronowego (ang. 

Transmission Electron Microscopy, TEM), Zeiss Libra 120 Plus, o napięciu przy-

spieszającym do 120 kV. Do badania potencjału powierzchniowego wykorzystano 

metodę dynamicznego rozpraszania światła z przystawką Zeta (ang. Dynamic Light 

Scattering, DLS), Malvern Instruments Zetasizer Nano ZS, Malvern. Badanie to 

pozwoliło na określenie czy potencjał powierzchniowy zwiększył się po adsorpcji  

L-cysteiny, która użyta została aby zapewnić nanocząstkom lepszą stabilność. Ilość  

L-cysteiny oraz aklarubicyny zaadsorbowanych na nanocząstkach została określona za 

pomocą metody termograwimetrii (ang. Thermogravimetry analysis, TGA) Q50 (TA 

Instruments), New Castle, PA, USA. Pomiary magnetycznej hipertermii były 

wykonane na nanoScale Biomagnetics D5 Series z cewką CAL1 CoilSet. Wartości 

specyficznej szybkości absorpcji (ang. Specific Absorption Rate, SAR) oszacowano 

przy użyciu MaNIaC Controller software, nB nanoScale Biomagnetics, Zaragoza, Spain. 

2.2. Synteza nanocząstek  

Do wytwarzania tlenku żelaza domieszkowanego holmem (zawartość molowa 

holmu to 1%), użyto procedurę opisaną w literaturze [9] zwiększając ilość rozpuszczal-

nika dwukrotnie. W celu wytworzenia nanocząstek przygotowano: 53,25 mg 

FeCl3•6H2O; 19,88 mg FeCl2•4H2O oraz 1,2 mg HoCl3•6H2O, które rozpuszczono 

w 1,6 ml wody dejonizowanej. Do syntezy użyto jednorazowych szklanych pojemników, 

w których roztwór podgrzano do 75°C. Roztwory mieszano przez 15 minut z wyko-

rzystaniem mieszadła magnetycznego, z prędkością obrotową równą 1400 obrotów na 

minutę. Następnie wkraplano wodę amoniakalną aż do osiągnięcia pH równego 10 

(pomiaru wartości pH dokonano za pomocą papierka uniwersalnego) wytrącając nano-

cząstki z roztworu. Kolejno, nanocząstki ściągnięto na dno naczynia za pomocą magnesu 

neodymowego w celu ich odseparowania od roztworu i przepłukano czterokrotnie, 

naprzemiennie wodą i etanolem. Ostatnie płukanie prowadzono wodą do osiągnięcia 

odczynu neutralnego (pomiar za pomocą papierka uniwersalnego). 

2.3. Modyfikacja powierzchni nanocząstek 

Nanocząstki poddano modyfikacji poprzez adsorpcję związków organicznych na 

ich powierzchni. 2 mg SPION-ów umieszczono w Eppendorfie o pojemności 2 ml 

i dodano 2 ml 100 µM roztwór aklarubicyny (chlorowodorek), zwanego dalej w niniej-

szej pracy aklarubicyną. Następnie do roztworu wrzucono magnetyczny element mie-

szający i rozpoczęto grzanie roztworu do 50°C, a następnie pozostawiono na mieszadle 

magnetycznym na 4 godziny (prędkość obrotowa wynosiła 1000 obrotów na minutę). 

Po tym czasie nanocząstki ściągnięto na dno naczynia przez magnes a roztwór poddano 

analizie UV-vis pod kątem określenia ilości aklarubicyny, która potencjalnie mogła 

zostać w roztworze. 

Niestety, choć zaadsorbowana aklarubicyna posiada liczne grupy funkcyjne, po 

przyłożeniu magnesu na dno naczynia nanocząstki opadały częściowo. Zatem, ilość grup, 

które mogą odpychać się od siebie zapewniając stabilność nie była wystarczająca.  
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Dlatego też poddano je kolejnej modyfikacji, mniejszą cząsteczką z licznymi 

grupami funkcyjnymi, cysteiną należącą do grupy aminokwasów endogennych.  

Dodatkowo, w celu zwiększenia liczby grup funkcyjnych na powierzchni nano-

cząstek zapobiegających aglomeracji nanocząstki pokryto cysteiną. W tym celu koniugat 

SPION-ów z aklarubicyną (SPION@akla) umieszczono w próbówce typu Eppendorf 

i przygotowano roztwór o stężeniu zbliżonym do wyjściowego stężenia leku do mody-

fikacji SPION-ów. Następnie umieszczono go na mieszadle magnetycznym z opcją 

grzania i rozpoczęto ogrzewanie do temperatury 50°C, mieszając z prędkością obrotową 

600 obrotów na minutę przez 24 h. Po tym czasie przepłukano zawiesinę wodą, 

następnie acetonem, a po tym dodano wodę, w której modyfikowane powierzchniowo 

nanocząstki zawieszały się. Zatem, L-cysteina była adsorbowana na powierzchni, a nie 

łączona chemicznie. 

2.4. Badania morfologii nanocząstek 

Morfologia nanocząstek była badana za pomocą TEM. Próbki do badania nałożono 

na siatkę miedzianą pokrytą formvarem zatrzymującym je do obrazowania pomiędzy 

porami siatki. Pozostawiono je w celu osuszenia – wyparowania wody (24 h). Na 

Rysunku 1 przedstawiono obrazy TEM nanocząstek SPION domieszkowanych holmem 

(rys. 1a) oraz nanocząstek SPION domieszkowanych holmem modyfikowanych cysteiną 

i aklarubicyną (rys. 1b). Nanocząstki bez modyfikacji mają sferyczny kształt, a ich 

średnica nie przekracza 20 nm. Po modyfikacji aklarubicyną oraz cysteiną, nanocząstki 

posiadają otoczkę o grubości ok. 5 nm, w o wiele jaśniejszym odcieniu szarości niż 

jądro (rys. 1b). 

a) b)  

Rysunek 1. Obrazy TEM nanocząstek SPION domieszkowanych holmem (a) bez pokrycia lekiem i cysteiną, 

(b) po przyłączeniu do ich powierzchni leku oraz cysteiny 

Komplementarnie do badań TEM, przeprowadzono badania metodą DLS, w których 

oprócz promienia hydrodynamicznego nanocząstek określono potencjał zeta zmieniający 

się w zależności od liczby grup funkcyjnych na powierzchni nanocząstek. Wykazano, 

że wartości promienia hydrodynamicznego dla nanocząstek tuż po syntezie wynoszą 

ok. 26 ±3 nm, a po modyfikacji cytostatykiem 34 ±4 nm. Potencjał zeta dla niemody-

fikowanych nanocząstek jest bliski zeru, podczas gdy po pokryciu ich powierzchni 

cytostatykiem wartość zmienia się do -15,4 ±1,9 mV, co świadczy o obecności leku na 

powierzchni SPION-ów. Po dodatkowym pokryciu L-cysteiną wartość ta nieznacznie 

zmienia się do -20,3 ±2,6 mV. 
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2.5. Badania spektrofotometryczne 

W celu sprawdzenia, jaka ilość aklarubicyny została przyłączona do badanych 
nanocząstek, wykonano pomiar spektrometrem UV-vis. Pomiary prowadzone były 
w kuwecie kwarcowej ze względu na obecność części pasm absorpcji dla aklarubicyny 
w zakresie promieniowania ultrafioletowego. Cząsteczka aklarubicyny zawiera w swojej 
budowie chromofory, w obrębie których dochodzi do przejścia elektronowego ze stanu 
podstawowego do stanu wzbudzonego, pozwalającego na jej identyfikację. Na rysunku 
2a została przedstawiona zmiana absorbancji w funkcji długości fali dla roztworu 
aklarubicyny (chlorowodorku) w różnym stężeniu. Pomiary były wykonywane w za-
kresie stężeń od 0,5 µM do 100 µM, w celu późniejszego określenia ilościowego 
ubytku cytostatyku w roztworze.  

Widmo absorpcyjne UV-Vis aklarubicyny charakteryzuje się występowaniem 
intensywnego pasma przy λmax = 230 nm, któremu towarzyszy pasmo przy mniejszej 
intensywności przy λmax = 255 nm. Kolejne znajduje się przy λmax = 433 nm. 

Na podstawie widm zarejestrowanych w zakresie długości fali od 200 do 700 nm, 
przygotowano krzywe kalibracyjne uzyskane na podstawie odczytu maksimum na 
krzywej absorpcji przy wyżej wymienionych długościach fal (230 nm, 255 nm oraz 
433 nm). Krzywe kalibracyjne zostały przedstawione na rysunku 2b. 

a) b)  

Rysunek 2. a) Widmo UV-vis, b) krzywa kalibracyjna dla aklarubicyny 

Kolejnym etapem było przyłączanie aklarubicyny do powierzchni nanocząstek. 
Wytworzone SPION-y posiadają nieregularną powierzchnię dzięki czemu z łatwością 
można adsorbować na ich powierzchni różne związki chemiczne. Przygotowano 5 mg 
nanocząstek zawieszonych w roztworze aklarubicyny o stężeniu 100 µM. Po adsorpcji 
cytostatyku na powierzchni SPION-ów przeprowadzono ponownie badania metodą 
UV-Vis sprawdzając czy w roztworze użytym do ich modyfikacji ubyło leku i komple-
mentarnie użyto metody termograwimetrycznej pozwalającej na oszacowanie ilości 
leku zaadsorbowanego na SPION-ach. W roztworze ubywa aklarubicyny (rys. 3). 
Widmo w kolorze czarnym odpowiada aklarubicynie o stężeniu 100 µM, podczas gdy 
kolejne widma wskazują na ubytek aklarubicyny w roztworze. 

Kolejnym etapem badań były pomiary metodą magnetycznej hipertermii. Po po-
miarach ponownie przeprowadzono badania metodą spektrometrii UV-vis (opis pomiaru 
opisano w kolejnym podrozdziale). Widmo w kolorze niebieskim przedstawia zawartość 
aklarubicyny w roztworze po jej uwolnieniu z koniugatu. Po pomiarze nanocząstki 
zostały zgromadzone na dnie naczynia pod wpływem magnesu neodymowego, a akla-
rubicyna pozostała w roztworze uwalniając się z ich powierzchni. Widmo w kolorze 
niebieskim przedstawia aklarubicynę uwolnioną z nanocząstek. 
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a) b)  

Rysunek 3. a) Widmo UV-vis dla aklarubicyny o stężeniu 100 µm przed przyłączeniem jej do nanocząstek, 

pozostała w roztworze po przyłączeniu do nanocząstek oraz uwolniona z ich powierzchni, b) kuweta 

kwarcowa z roztworem aklarubicyny (po lewej) po przyłączeniu do nanocząstek) i (po prawej) po uwolnieniu 

z powierzchni nanocząstek po pomiarach magnetycznej hipertermii 

Na podstawie krzywej kalibracyjnej możliwe było dokładne określenie ilości leku 

zaadsorbowanego na powierzchni nanocząstek oraz oderwanego z ich powierzchni. 
Co ciekawe, oderwaniu uległa tylko aklarubicyna, a cysteina pozostała na po-

wierzchni nanocząstek, lecz wymaga to głębszego zbadania. 

Na widmach UV-vis nie ma sygnałów pochodzących od cysteiny (rys. 3a) – krzywa 

niebieska) [18]. Może być to związane z jej silniejszą adsorpcją na powierzchni 

nanocząstek. Prawdopodobnie, cysteina bez problemu związała się z powierzchnią 

nanocząstek pomiędzy zaadsorbowanymi cząsteczkami leku. 

Rysunek 4 przedstawia widmo UV-vis dla cysteiny, która była przyłączana do 

koniugatu SPION@akla oraz po przyłączeniu do ich powierzchni. Jak można zauwa-

żyć w roztworze została niewielka ilość cysteiny, a na dodatek na widmie nie widać 

sygnałów pochodzących od aklarubicyny, co wskazuje, że nie oderwała się ona od 

powierzchni SPION-ów w trakcie mieszania ich w roztworze cysteiny. 

 
Rysunek 4. Widmo UV-vis dla roztworu cysteiny przed i po przyłączaniu jej do koniugatu SPION@akla 
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2.6. Badania termograwimetryczne 

Komplementarnie do badań spektrofotometrycznych SPION-y po zaadsorbowaniu 

aklarubicyny oraz L-cysteiny poddano analizie termograwimetrycznej mającej na celu 

sprawdzenie ilości zaadsorbowanego związku organicznego. Próbki zostały umiesz-

czone na tyglu platynowym i następnie umieszczone w piecu, w którym zmieniano 

temperaturę od 22°C do 800°C przy zmianie 10°C na 1 minutę. Jak można zauważyć 

na rysunku 5 po ogrzewaniu próbek masa spada. Początkowy spadek do ok. 100°C 

odpowiada odparowaniu z próbki wody pochodzącej prawdopodobnie z pary wodnej 

w powietrzu. Ubytek masy dla próbki pokrytej aklarubicyną wynosi ok. 5%, a dla 

pokrytej aklarubicyną oraz cysteiną ok. 10% co sugeruje, że cysteiny ubywa także 

o ok. 5%. Tym samym można wnioskować, że obie substancje zaadsorbowały się na 

powierzchni nanocząstek.  

 
Rysunek 5. Krzywa termograwimetryczna przedstawiająca ubytek masy próbek w funkcji temperatury  

2.7. Badania metodą magnetycznej hipertermii 

Następnie SPION-y modyfikowane cytostatykiem oraz L-cysteiną poddano bada-

niom metodą magnetycznej hipertermii.  

Próbka została umieszczona w naczyniu o pojemności 1,5 ml i wprowadzona do 

układu badawczego z cewką, w której indukowane jest zmienne pole magnetyczne. 

Próbkę poddano badaniom pod kątem generowania ciepła z powierzchni nanocząstek 

pod wpływem zderzeń i tarć nanocząstek w zmiennym polu. Częstotliwość zmian 

kierunku pola wynosiła 488 kHz, podczas gdy zmieniano wielkość pola wynoszącą 

odpowiednio 150 G oraz 200 G. Warunki te wybrano ze względu na sprawdzenie, jak 

próbka ogrzewa się w granicach parametrów bezpiecznych z punktu widzenia tera-

peutycznego [19]. Dalszy wzrost pola i częstotliwości mógłby powodować w organi-

zmie prądy wirowe.  

Nanocząstki ogrzewają się, a wzrost temperatury jest uzależniony od wielkości 

pola. Dla 200 G temperatura osiąga ponad 45°C w zaledwie 5 minut. Przy 150 G po 

500 s próbka ogrzewa się do ok. 40°C i powoli wypłaszcza się. Badania te są w trakcie 

optymalizacji. Wstępne wyniki są bardzo obiecujące i pokazują, że aklarubicyna 

odrywa się od powierzchni nanocząstek w trakcie pomiarów magnetyczną hipertermią. 
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Rysunek 5 Zmiana temperatury w funkcji czasu dla koniugatu SPION@akla 

3. Podsumowanie 

W niniejszej pracy przedstawiono syntezę superparamagnetycznych nanocząstek na 

bazie tlenku żelaza domieszkowanego holmem (holm stanowi 1% molowy). Nanocząstki 

poddano badaniom morfologii transmisyjnym mikroskopem elektronowym wykazując, 

że mają one sferyczny kształt, a ich średnica jest poniżej 20 nm. SPION-y zostały zmo-

dyfikowane cytostatykiem – aklarubicyną, a następnie cysteiną. Na podstawie widm 

UV-vis określono, jaka ilość leku przyłączyła się do nanocząstek. Wykazano, że lek 

uwalnia się z ich powierzchni, a cysteina pozostaje nadal zaadsorbowana. SPION-y 

ogrzewają się w zmiennym polu magnetycznym, a ich temperaturę można regulować 

poprzez zmianę parametrów pola magnetycznego. Niniejsze badania mają charakter 

wstępny i są w trakcie optymalizacji. 
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Superparamagnetyczne nanocząstki na bazie tlenku żelaza domieszkowane 

holmem i modyfikowane cysteiną oraz aklarubicyną 

Streszczenie 

Superparamagnetyczne nanocząstki na bazie tlenku żelaza (typu SPION) są przedmiotem licznych badań 

ukierunkowanych na ich zastosowanie w medycynie jako np. środek kontrastujący do magnetycznego 

rezonansu jądrowego, nośniki leków podawanych domiejscowo lub do magnetycznej hipertermii. W niniej-
szej pracy nanocząstki typu SPION domieszkowane holmem zostały zmodyfikowane lekiem przeciw-

nowotworowym z grupy antracyklin – aklarubicyną będącej cytostatykiem oraz cysteiną będącą naturalnie 

występującym w organizmie aminokwasem. 

Holm wbudowany w strukturę SPION-ów pełni funkcję prekursora radioaktywnego izotopu holmu będącego 
emiterem promieniowania β(-) pod kątem potencjalnego zastosowania go w endoradioterapii. Nanocząstki 

zmodyfikowane lekiem poddano badaniom metodą magnetycznej hipertermii uwalniając lek z ich po-

wierzchni. Wykazano, że oprócz uwalniania leku generują ciepło, co jest obiecujące pod kątem ich poten-

cjalnego wykorzystania w terapiach wymagających synergii efektu terapeutycznego.  
Słowa kluczowe: superparamagnetyzm, SPION, aklarubicyna, magnetyczna hipertermia 

Superparamagnetic iron oxide nanoparticles modified by holmium and cysteine 

coupled with aclarubicin 

Abstract 
Superparamagnetic iron oxide nanoparticles are recently widely studied in biomedicine. They are used as 

contrast agents in magnetic resonance imaging, as drug nanocarriers delivered locally, and in magnetic 

hyperthermia. In this work, SPIONs were doped with holmium and modified with anticancer drugs from 

the anthracycline group – aclarubicin being the cytostatic and cysteine natural amino acid.  
The holmium was doped into the SPIONs structure as a radioactive precursor of 166Ho isotope emitting β(-) 

radiation for potential application in endoradiotherapy. Then, nanoparticles modified with a drug were 

studied with magnetic hyperthermia. It is presented that nanoparticles generate heat under alternating 

magnetic fields, promising for its potential biomedical application. 
Keywords: superparamagnetism, SPION, aclarubicin, magnetic hyperthermia 
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Oddziaływanie nanocząstek srebra  

z membranami biomimetycznymi 

1. Wstęp 

W ostatnich dekadach zaobserwowano znaczny wzrost poziomu życia oraz poprawę 

kondycji zdrowia, co jest skutkiem rewolucyjnych zmian w nauce i technologii jakie 

przyniosło wyłonienie się dziedziny nauki nazywanej nanotechnologią. Termin ten 

używany jest w odniesieniu do materiałów w wymiarze 1-100 nm. Posiadają one wyjąt-

kowe właściwości optyczne, elektryczne i magnetyczne, zapewniając duży stosunek 

powierzchni do objętości. Posiadają szerokie spektrum zastosowań. Dzięki nim można 

uzyskać lepiej zbudowane, bezpieczniejsze, czystsze, trwalsze i inteligentniejsze pro-

dukty dla medycyny, komunikacji, a także innych branż. Wykorzystanie nanomate-

riałów w życiu codziennym można podzielić na dwa rodzaje. Po pierwsze, scalać bądź 

dodawać je do wcześniej istniejących przez co następuje ogólna poprawa wydajności. 

W drugim przypadku nanomateriały stosuje się bezpośrednio do tworzenia zaawanso-

wanych urządzeń o charakterystycznych właściwościach. Korzyści z użycia tych struktur 

są widoczne we wszystkich gałęziach przemysłu. Ich pozytywne wykorzystanie znale-

ziono w filtrach przeciwsłonecznych, kosmetykach, artykułach sportowych, oponach, 

elektronice. Ponadto, dzięki nanotechnologii zrewolucjonizowano postęp w medycynie, 

w szczególności w diagnostyce, obrazowaniu i dostarczaniu leków. Tabela 1 ilustruje 

obszary, w których nanotechnologia odegrała kluczowe znaczenie [1, 2].  

Tabela 1. Potencjalne obszary, na które nanotechnologia wywarła znaczący wpływ [2] 

Dziedzina 

zastosowania 

Przykład zastosowania 

Opieka 

zdrowotna  

Rozwój medycyny spersonalizowanej,  

Precyzyjne systemy dostarczania leków,  

Zautomatyzowane techniki chirurgiczne 

Energia Efektywne wykorzystanie energii poprzez rozwój inteligentnych budynków, 

Mniejsze zużycie paliwa oraz redukcja kosztów dzięki użyciu mocniejszych 

i lżejszych materiałów w pojazdach  

Środowisko  Redukcja poziomu zanieczyszczeń przez użycie specjalnych sit molekularnych 

odpowiedzialnych za ich wychwytywanie, 
Stosowanie jednorazowych czujników wychwytujących zanieczyszczenia w wodzie 

oraz powietrzu.  

Uwzględniając naturę chemiczną nanomateriałów można podzielić je na organiczne 

i nieorganiczne. Podział przedstawiony został na rysunku 1.  
Specjalnym rodzajem materiałów w nanotechnologii są nanocząstki charaktery-

zujące się wyjątkowymi właściwościami ze względu na ich małe rozmiary. Wśród tej 
grupy najbardziej znane są nanocząstki srebra. Wykazują one wiele korzystnych właści-
wości, takich jak działanie przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze i przeciwwirusowe. 

                                                                   
1 jcelej@ichf.edu.pl, Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, www.ichf.edu.pl. 
2 dnieciecka@chem.uw.edu.pl, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski, www.chem.uw.edu.pl. 



 

Oddziaływanie nanocząstek srebra z membranami biomimetycznymi 

 

29 

Z tych właśnie powodów znalazły wykorzystanie do produkcji odzieży, kosmetyków, 
wyrobów medycznych do kontroli wzrostu bakterii czy ograniczania występowania 
infekcji [3, 4]. 

 

Rysunek 1. Podział nanomateriałów ze względu na naturę chemiczną [8]  

Nanocząstki po wprowadzeniu do organizmu wchodzą w interakcje z systemem 
biologicznym, w którym obecne są biocząsteczki takie jak białka, węglowodany czy 
lipidy budujące błony komórkowe [5]. 

Błony komórkowe stanowią dość złożony system, dlatego zastosowanie uprosz-
czonego modelu może pomóc w rozwikłaniu mechanizmu ich interakcji z nanoczą-
stkami. Istnieją hipotezy o zdolności do zaburzania struktur błon przez nanocząstki. 
Nanostruktury te są bardzo małych rozmiarów, dlatego z łatwością mogą wnikać do 
dwuwarstwy i oddziaływać z nią zaburzając przewodnictwo na drodze transportu 
biernego. Skutkiem tego może być negatywne zjawisko toksyczności. Zakłada się, że 
nanocząstki srebra są toksyczne ze względu na uwalnianie do środowiska zewnętrz-
nego jonów Ag

+
, które następnie wchłanianie są przez żywe organizmy. Stąd intere-

sujące jest poznanie molekularnych wpływów AgNPs na komórki ssaków, gdyż można 
przypuszczać, że mogą powodować stany zapalne, denaturację białek, stres oksyda-
cyjny czy zakłócenia w błonach komórkowych [6-8]. 

Modele stanowiące laboratoryjne analogi błon komórkowych to membrany biomi-
metyczne. Praca z biomembranami zapewnia wiele korzyści, m.in. umożliwia kontrolo-
wanie składu [9, 10] i organizacji struktur oraz pozwala rejestrować na bieżąco zmiany 
powstałe w wyniku oddziaływań nanostruktura-membrana.  

Metodą służącą do otrzymywania membran jest technika Langmuira. Na granicy 
faz woda-powietrze zostaje uformowana monowarstwa. W trakcie pomiaru kontrolo-
wane jest ciśnienie odpowiadające ciśnieniu występującemu w komórkach natural-
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nych. Przy pomocy barierek dochodzi do kompresji i tworzenia uporządkowanej 
warstwy [11-13]. 

W prowadzonych badaniach wytworzono trzy rodzaje nanocząstek pozbawionych 
stabilizatora oraz stabilizowane dwoma stabilizatorami – cytrynianami i hydroksylo-
aminą. Każdy z wymienionych roztworów nanocząstek stanowił subfazę, na której 
wytworzona została membrana. Do tego celu wykorzystano lipid DOPC oraz jego 
mieszaniny. Mają one na celu określenie sposobu organizacji lipidów w błonach biomi-
metycznych w obecności i nieobecności srebra w subfazie.  

Uzyskane rezultaty pozwalają stwierdzić, iż obecność nanomateriału może powo-
dować zmiany struktury wewnętrznej membrany.  

2. Odczynniki  

Wszystkie odczynniki były wysokiej czystości. Azotan srebra (AgNO3), boro-
wodorek sodu (NaBH4), cytrynian sodu (Na3C6H5O7), hydroksyloamina (NH2OH), 
wodorotlenek sodu (NaOH), woda destylowana, chloroform (CHCl3), 1,2-dioleoyl-sn-
glycero-3-phosphocholina (DOPC), 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine 
(DOPE), cholesterol. 

3. Metody badawcze  

3.1. Synteza nanocząstek srebra  

W badaniach wykorzystano powszechnie stosowaną metodę redukcji chemicznej 
polegającą na zredukowaniu kationów srebra Ag

+
 do metalicznego srebra Ag

0
. 

W trakcie eksperymentów przeprowadzono dwie syntezy, [14] jedną dla nanocząstek 
stabilizowanych cytrynianami oraz pozbawionych stabilizatora, drugą zaś dla nano-
struktur stabilizowanych hydroksyloaminą. Przykładowy przebieg syntezy nanocząstek 
zaprezentowano na rysunku 2.  

W pierwszej metodzie przygotowano łaźnię chłodzącą, w której umieszczono wodny 
roztwór NaBH4 o stężeniu 5,6 mM. Po upływie 20 minut do kolby z tym roztworem 
wkraplano powoli przygotowany wcześniej 1 mM roztwór AgNO3. Efektem tego dzia-
łania było pojawienie się żółtego zabarwienia wcześniej bezbarwnego roztworu. Dla 
nanocząstek bez stabilizatora synteza została zakończona, dla struktur stabilizowanych 
wkroplono rozwór soli kwasu cytrynowego.  

 

Rysunek 2. Schemat otrzymywania nanocząstek srebra metodą redukcji chemicznej, [opracowanie własne]  
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Kolejną przeprowadzoną syntezą była synteza nanocząstek stabilizowanych hydro-

ksyloaminą. W przypadku tym rozpuszczono 19 µl hydroksyloaminy w 90 ml wody, 

następnie mieszano przy użyciu mieszadła, wprowadzając do niej roztwór 1 M NaOH. 

Po upływie około minuty dodawano powoli, jednostajnie 0,01 M AgNO3, uzyskaną 

mieszaninę poddawano mieszaniu przez około 10 minut.  

3.2. Metody wykorzystywane do charakterystyki nanocząstek 

Otrzymane nanocząstki poddano charakterystyce używając technik takich jak 

transmisyjna mikroskopia elektronowa, DLS oraz spektroskopia UV-VIS. Dzięki nim 

możliwe jest określenie wielkości oraz kształtu, a także rozrzutu rozmiarów nano-

struktur. Ponadto pomiar potencjału zeta pozwala oszacować stabilność badanych 

koloidów, a przy pomocy techniki Langmuira starano się odpowiedź na pytanie jaki 

wpływ na błony wywierają nanocząstki srebra? 

  

  

 

Rysunek 3. Metody charakterystyki nanocząstek [opracowanie własne]  

3.2.1. Transmisyjna Mikroskopia Elektronowa (TEM) 

Technika służącą do określania morfologii nanocząstek. Wysokoenergetyczna wiązka 

elektronów przechodzi przez próbkę, następnie ulega odbiciu lub ugięciu w wyniku 

czego powstaje obraz o dwuwymiarowej strukturze. Z każdego z badanych roztworów 

pobrano 10 µl i nakroplono na siatkę miedzianą pokrytą węglem. Tak przygotowaną 

próbkę pozostawiono do wyschnięcia w temperaturze pokojowej. Następnie wykonano 

obserwacje TEM [15]. 
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3.2.2. Spektroskopia UV-VIS 

Jest to jedna z najbardziej powszechnych i efektywnych metod do identyfikacji 

nanocząstek. Do kwarcowej kuwetki wprowadzono 10-krotnie rozcieńczony roztwór 

nanocząstek. Pomiary spektroskopowe wykonano w zakresie 300-800 nm [16]. 

3.2.3. Metoda pomiaru dynamicznego rozproszenia światła (DLS) oraz 

potencjału zeta 

Metoda dynamicznego rozproszenia światła (DLS) służy do wyznaczania średnicy 

hydrodynamicznej nanocząstek obejmującej nanostrukturę oraz podwójną warstwę 

elektryczną wraz z cząsteczkami stabilizatora.  

Pomiar potencjału zeta to technika służącą do określania stabilności badanych 

dyspersji. Gdy jej wartość bezwzględna jest większa od 30 mV możemy uznać ją za 

stabilną.  

Oba pomiary wykonywano w tym samym urządzeniu regulując parametry oraz 

wybierając technikę za pomocą komputera [17]. 

3.2.4. Technika Langmuira 

Technika ta służy do wytwarzania analogów błon biologicznych w warunkach labo-

ratoryjnych. Na granicy faz woda-powietrze formowane są monowarstwy. Na płytką 

teflonową wanienkę zwaną wanną Langmuira wlewany jest roztwór nazywany subfazą, 

na który zostaje nakroplony związek warstwotwórczy. Barierki znajdujące na końcach 

wanny przesuwane są w kierunku jej środka wymuszając upakowanie warstwy. Pod-

czas trwania pomiaru za pomocą platynowej płytki kontrolowane jest ciśnienie po-

wierzchniowe. Znajomość objętości oraz masy nakroplonego związku pozwala okre-

ślić ilość cząsteczek przypadających na jednostkę powierzchni.  

Zachowanie lipidów tworzących warstwę w trakcie pomiaru obrazuje izoterma 

Langmuira, przedstawiająca zależność pola powierzchni przypadającego na cząsteczkę 

od wartości ciśnienia powierzchniowego. Po rozpoczęciu pomiaru molekuły na subfazie 

ułożone są w sposób nieuporządkowany odpowiadający stanowi fazy gazowej. Wraz 

ze zbliżaniem się barierek ku środkowi wanny cząsteczki zaczynają tworzyć bardziej 

upakowaną strukturę zwaną fazą ciekłą, aż do momentu uzyskania stanu stanowiącego 

fazę stałą. W przypadku przekroczenia maksymalnej wartości ciśnienia powierzch-

niowego następuje zniszczenie monowarstwy [19]. 

3.2.5. Przebieg eksperymentu tworzenia monowarstw  

Monowarstwy zostały utworzone z trzech mieszanin warstwotwórczych o stężeniu 

2 mg/ml: chloroformowego roztworu DOPC, chloroformowego roztworu mieszaniny 

DOPC+cholesterol (stosunek molowy 0,9:0,1), chloroformowego roztworu mieszaniny 

DOPC+DOPE (stosunek molowy 0,9:0,1) na trzech rodzajach subfaz: wodzie desty-

lowanej, wodnych roztworach nanocząstek srebra o stężeniu 1mg/l oraz 10 mg/l. Każda 

z monowarstw formowana jest z szybkością 10 mm/min do wartości ciśnienia 

powierzchniowego równego 30 mN/m. 
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Rysunek 4. Schemat przedstawiający izotermę Langmuira [opracowanie własne]  

4. Analiza wyników  

Kolejnym etapem pracy było wykonanie charakterystyki uzyskanych nanostruktur. 

Dzięki technice transmisyjnej mikroskopii elektronowej wykonano zdjęcia badanych 

obiektów, przykładowe zostały zaprezentowane na rysunkach 5, 6, 7. Na ich podstawie 

stwierdzono, iż posiadają one kształt sferyczny oraz w przydatku nanocząstek stabili-

zowanych hydroksyloaminą zauważono powstawanie większych agregatów. Wykonano 

serię zdjęć TEM, po uśrednieniu liczby nanocząstek występujących na nich stworzono 

histogramy przedstawiające zależność rozmiaru struktur od ich procentowego wystę-

powania w próbce. Nanostruktury o największych rozmiarach występują dla przy-

padku gdzie stabilizatorem jest hydroksyloamina, najmniejsze zaś dla struktur pozbawio-

nych stabilizatora.  
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Rysunek 5. Zdjęcia TEM oraz histogram dla nanocząstek pozbawionych stabilizatora, [opracowanie własne] 
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Rysunek 6. Zdjęcia TEM oraz histogram dla nanocząstek stabilizowanych cytrynianami,  
[opracowanie własne] 
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Rysunek 7. Zdjęcia TEM oraz histogram dla nanocząstek stabilizowanych hydroksyloaminą,  
[opracowanie własne]  

Następnie przy pomocy metody dynamicznego rozpraszania światła oraz pomiaru 

potencjału zeta zbadano wartość średnicy hydrodynamicznej wytworzonych nanoma-

teriałów i ich stabilność.  

Tabela 2. Zestawienie wartości średnicy hydrodynamicznej oraz potencjału zeta  

Rodzaj nanocząstek Wielkość [nm] Potencjał zeta [mV] 

AgNPs 8,50        
AgNPs@CA 4,00               
AgNPs@NH2OH 75,0-83,0               

Źródło: Opracowanie własne  

Interpretacja danych zawartych w tabeli 2 potwierdza, że wielkość nanokompo-

netów powstałych w reakcji, gdzie stabilizator stanowi hydroksyloamina jest największa. 

Ponadto wszystkie dyspersje nanocząstek są stabilne, co potwierdza wartość bezwzględna 

potencjału zeta, która jest większa od 30 mv [17]. 

Dalszą analizę wszystkich typów AgNPs przeprowadzono w oparciu o metodę  

UV-VIS. Koloidalne roztwory srebra rozpoznano na podstawie wartości maksimum 

długości fali przypadającej dla powierzchniowego rezonansu plazmonowego (SPR) 

tych nanocząstek w zakresie 350-450 nm [15]. Maksima absorbcji dla SPR przypadają 

w zakresie 410-450 [16], co potwierdza ich sferyczną naturę. Interpretując krzywe 

znajdujące się na rysunku 8 zauważono, iż najszersze pasmo posiadają struktury sta-
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bilizowane hydroksyloaminą, co sugeruje największy rozrzut ich wielkości, najmniejszy 

zaś, struktury pozbawione stabilizatora. Założenia te potwierdzają stosowane wcześniej 

metody takie jak TEM czy DLS.  
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Rysunek 8. Widma UV-VIS dla nanocząstek pozbawionych stabilizatora, stabilizowanych cytrynianami oraz 
hydroksyloaminą, [opracowanie własne]  

Kluczowym etapem prowadzonych eksperymentów jest zbadanie interakcji nano-

struktur z membranami biomimetycznymi. Jako modele membran posłużyły mono-

warstwy Langmuira. Zbudowane są one z fosfolipidów składających się z hydrofilo-

wych główek oraz hydrofobowych ogonów, związki te nanoszone są na subfazę. 

W badaniach wykorzystano trzy rodzaje subfaz: wodę, roztwór nanocząstek srebra 

o stężeniu 1 mg/l oraz rozwór o stężeniu 10 mg/l. Wykorzystanie dwóch różnych stężeń 

dla roztworów nanostruktur pozwala określić wpływ oddziaływań nanocząstek na for-

mowanie monowarstwy na granicy faz woda-powietrze. Nanokomponenty o hydro-

filowych właściwościach oddziałują z hydrofilowymi główkami powodując przekształ-

cenie kąta nachylenia fosfolipidów, a tym samym zmianę wartości pola powierzchni. 
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Rysunek 9. Izotermy Langmuira dla monowarstwy zbudowanej z DOPC dla subfazy AgNPs,  

[opracowanie własne] 

 

Rysunek 10. Izotermy Langmuira dla monowarstwy zbudowanej z DOPC dla subfazy AgNPs@CA, 

[opracowanie własne]  
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Rysunek 11. Izotermy Langmuira dla monowarstwy zbudowanej z DOPC dla subfazy AgNPs@NH2OH, 

[opracowanie własne]  

 

Rysunek 12. Izotermy Langmuira dla monowarstwy zbudowanej z mieszaniny DOPC oraz cholesterolu dla 

subfazy AgNPs, [opracowanie własne]  
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Rysunek 13. Izotermy Langmuira dla monowarstwy zbudowanej z mieszaniny DOPC oraz cholesterolu dla 

subfazy AgNPs@NH2OH, [opracowanie własne]  

 

Rysunek 14. Izotermy Langmuira dla monowarstwy zbudowanej z mieszaniny DOPC oraz cholesterolu dla 

subfazy AgNPs@CA, [opracowanie własne]  
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Rysunek 15. Izotermy Langmuira dla monowarstwy zbudowanej z mieszaniny DOPC oraz DOPE dla subfazy 

AgNPs, [opracowanie własne]  

 

Rysunek 16. Izotermy Langmuira dla monowarstwy zbudowanej z mieszaniny DOPC oraz DOPE dla subfazy 

AgNPs@CA, [opracowanie własne] 
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Rysunek 17. Izotermy Langmuira dla monowarstwy zbudowanej z mieszaniny DOPC oraz DOPE dla subfazy 

AgNPs@NH2OH, [opracowanie własne]  

Interpretacja krzywych przedstawionych na rysunkach 9, 10 oraz 11 pozwala zau-

ważyć, iż wraz ze zwiększającą się wartością stężenia roztworu dodawanych nano-

cząstek we wszystkich przypadkach zaobserwowano wzrost pola powierzchni przydają-

cego na cząsteczkę. W przypadku rysunków 12, 13 i 14 zauważono analogiczną sytuację 

dla AgNPs@CA oraz pozbawionych stabilizatora. Wprowadzenie nanostruktur stabili-

zowanych hydroksyloaminą do subfazy sprawia, iż dla niższego stężenia roztworu 

obserwowano spadek wartości pola powierzchni, zaś dla wyższego wzrost w stosunku 

do izotermy dla czystej wody. Izotermy zaprezentowane na rysunkach 15, 16 i 17 

pozwalają stwierdzić, że nanocząstki bez stabilizatora nie wpływają na zmiany pola 

powierzchni przypadającego na cząsteczkę, stabilizowane cytrynianami zaś wywołują 

spadek wartości pola wraz ze wzrostem stężenia, natomiast dla stabilizowanych hydro-

ksyloaminą zauważano spadek pola dla subfaz z nanocząstkami w stosunku do czystej, 

zaś wartość stężenia w jakim ich użyto nie powoduje zmian [13, 14]. 

Otoczenie nanocząstki stabilizatorem sprawia, iż zostaje ona obdarzona ładunkiem. 

Stosowane lipidy posiadają dodatnio naładowane główki, w zależności od ładunku jaki 

pochodzi od stabilizatora można obserwować przyciągnie bądź odpychanie pomiędzy 

nanostrukturami a monowarstwą lipidową. Cytryniany jako stabilizator opłaszczają 

nanocząstkę ładunkiem ujemnym, w związku z tym, w wyniku wzajemnych oddzia-

ływań następuje wnikanie AgNPs@CA do wnętrza membrany, zmiana kąta nachylenia 

lipidów oraz wzrost wartości pola powierzchni przypadającego na pojedynczą 

cząsteczkę. Innym typem stabilizatora jest hydroksyloamina. W roztworach wodnych 

zostaje ona zprotonowana i obdarza nanostrukturę ładunkiem dodatnim. Odpychanie 

między jednoimiennymi grupami wpływa również na zmianę kąta nachylenia krzywej 

oraz przesunięcie pola powierzchni w kierunku mniejszych wartości [20, 21]. 
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5. Wnioski 

Nanocząstki srebra syntetyzowano prostą i tanią metodą jaką jest redukcja chemiczna. 

Dzięki charakterystyce opartej na metodzie TEM, pomiarom DLS oraz potencjałowi 

zeta potwierdzono ich sferyczny charakter i stabilność w roztworze wodnym. Dodatko-

wo pomiary UV-VIS pozwoliły zobrazować rozrzut uzyskanych wyników, co potwier-

dzają także poprzednie metody.  

Badanie interakcji nanostruktur z membranami biomimetycznymi potwierdza oddzia-

ływanie nanocząstek z fosfolipidami oraz wnikanie między ich głowy i zmianę kąta 

nachylenia, a także zmianę pola powierzchni przypadającego na cząsteczkę.  
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Praca powstała w wyniku realizacji projektu badawczego Sonata (UMO-2016/ 

23/D/ST4/0321) finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. 
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Oddziaływanie nanocząstek srebra z membranami biomimetycznymi 

Streszczenie 
Nanocząstki srebra znajdują szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach nauki czy przemysłu dzięki 

swoim właściwościom takim jak m.in. stabilność chemiczna, aktywność katalityczna czy wysokie prze-

wodnictwo. Ze względu na właściwości antybakteryjne i antygrzybiczne wykorzystywane są w procesach 

gojenia się ran, do walki z drobnoustrojami czy jako potencjalne nośniki leków. Szerokie możliwości 
zastosowań nanoczastek srebra wiążą się często z niekontrolowanym ich uwalnianiem do środowiska, 

w wyniku czego mogą wnikać do organizmów. W związku z tym istotne wydaje się prowadzenie badań 

nad cytotoksycznością nanostruktur metalicznych Ag.  

W pracy syntetyzowano nanoczastki srebra metodą redukcji chemicznej z wykorzystaniem hydroksy-
loaminy oraz cytrynianu sodu. Wielkość, kształt oraz właściwości powierzchniowe otrzymanych nano-

struktur charakteryzowane były za pomocą mikroskopii elektronowej, techniki dynamicznego rozpraszania 

światła, pomiaru potencjału zeta czy spektroskopii UV-VIS. W drugim etapie badań tworzono analogi 

naturalnych błon biologicznych z wykorzystaniem metody Langmuira a następnie badano wpływ nano-
struktur na sposób organizacji lipidów w membranie. W zależności od rodzaju lipidu zastosowanego do 

tworzenia błony biomimetycznej nanocząstki w różny sposób adsorbują się na membranie lub też zmie-

niają jej płynność. 

Słowa kluczowe: nanocząstki srebra, monowarstwy Langmuira, redukcja chemiczna, fosfolipidy, technika 
Langmuira, 
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Interaction of silver nanoparticles with biomimetic membranes 

Abstract 

Silver nanoparticles are widely used in many fields of science and industry thanks to their properties such 

as chemical stability, catalytic activity or high conductivity. 
Due to their antibacterial and antifungal properties, they are also used in wound healing, to fight microbes 

or as potential drug carriers. The wide application possibilities of silver nanoparticles are often associated 

with their uncontrolled release into the environment and the possibility of penetration into organisms. 

Therefore, it seems important to conduct research on the cytotoxicity of metallic Ag nanostructures 
In presented work, silver nanoparticles were synthesized by chemical reduction using hydroxylamine and 

sodium citrate. The size, shape and surface properties of the obtained nanostructures were characterized by 

electron microscopy, dynamic light scattering techniques, zeta potential measurement and UV-VIS 

spectroscopy. In the second stage of the research, analogues of natural biological membranes were created 
using the Langmuir method, and then the influence of nanostructures on lipid organization in the 

membrane was investigated. Depending on the type of lipid used to create the biomimetic membrane, 

nanoparticles adsorb on the membrane in different ways or can change its fluidity. 

Keywords: silver nanoparticles, Langmuir monolayer, chemical reduction, phospholipids, Langmuir 

technique  
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Wpływ wygrzewania na wybrane właściwości 

dwuwarstw na bazie tlenków tytanu i miedzi 

1. Wstęp 

Zarówno tytan, jak i miedź należą do metali przejściowych czwartego okresu 

układu okresowego pierwiastków. Tytan może tworzyć z tlenem m.in.: TiO, TiO2, 

Ti2O3, natomiast miedź: Cu2O, CuO czy Cu4O3. Tlenki te są nietoksyczne, łatwo 

dostępne ze względu na ich powszechność lub prostotę procesu wytwarzania przez 

utlenianie termiczne [1-3]. 

Tlenek tytanu(IV) zwany również bielą tytanową czy dwutlenkiem tytanu, odkryty 

został w 1791 r. przez W. Gregora. Komercyjnie produkowany od 1916 r., stosowany 

jest w przemyśle farb, lakierów, past do zębów, polew cukierniczych czy leków 

i kosmetyków [4]. Jako cienka warstwa TiO2 jest przeźroczysty w zakresie promie-

niowania widzialnego oraz bliskiej podczerwieni, zaś silnie absorbuje w ultrafiolecie. 

Tlenek tytanu(IV) jest stabilny chemicznie i mechanicznie, posiada również dużą 

twardość [5]. Dodatkowo dzięki zwiększonej powierzchni właściwej, właściwościom 

fotokatalitycznym oraz hydrofilowym z powodzeniem stosowany jest do produkcji 

powłok samoczyszczących [6]. Dwutlenek tytanu występuje w trzech odmianach 

polimorficznych. Brukit jest strukturą niestabilną termodynamicznie, natomiast anataz 

występuje w zakresie temperatur od ok. 500°C do 750°C. W wyższych temperaturach 

stabilną termodynamicznie odmianą jest rutyl. Optyczna przerwa energetyczna dla 

anatazu wynosi 3,2-3,3 eV, a dla rutylu od 3,0 eV do 3,1 eV. Obie stabilne 

termodynamicznie odmiany TiO2 krystalizują w strukturze tetragonalnej [5, 7].  

Tlenek miedzi(I), zwany również kuprytem, jest półprzewodnikiem, znanym 

wcześniej niż krzem czy german, którego przerwa energetyczna wynosi 2,1-2,6 eV. 

Krystalizuje on w układzie regularnym, a na jedną komórkę elementarną o stałej 

sieciowej wynoszącej 4,27Å przypadają cztery atomy miedzi oraz dwa atomy tlenu [8]. 

Kupryt jest półprzewodnikiem o dziurowym typie przewodnictwa. Duża ruchliwość 

dziur wynosząca nawet 100 cm
2
/Vs przyciąga dużą uwagę przez wzgląd na zasto-

sowanie do produkcji cienkowarstwowych tranzystorów typu p [9]. Kolejnym tlenkiem 

miedzi jest tenoryt (CuO), który krystalizuje w układzie jednoskośnym. W komórce 

elementarnej każdy atom miedzi koordynowany jest przez cztery atomy tlenu. Przerwa 

energetyczna CuO jest znacznie mniejsza niż Cu2O i wynosi od 1,3 eV do 2,1 eV, co 

jest przyczyną silnej absorbcji w zakresie promieniowania widzialnego. Współczynnik 

absorbcji tenorytu wynosi ok. 10
5 

cm
-1

, co powoduje, że tlenek ten można wykorzystać 

jako absorber do ogniw fotowoltaicznych. CuO wykazuje również właściwości czujni-

kowe na gazy zarówno utleniające i redukujące, takie jak: CO, CO2, H2, NOX, H2S czy 

etanol [3, 10, 11].  

                                                                   
1 ewa.mankowska@pwr.edu.pl, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska. 
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3 damian.wojcieszak@pwr.edu.pl, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska.  
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Tlenki miedzi o zadanej stechiometrii można otrzymywać w procesie rozpylania 

magnetronowego, kontrolując liczne parametry procesu takie jak np.: moc, ciśnienie 

w komorze roboczej, przepływ tlenu, temperaturę podłoża lub stosując termiczną 

obróbkę poprocesową metalicznych warstw [12]. Wygrzewanie poprocesowe przyczy-

nia się do wzrostu krystaliczności warstw, rozrostu ziaren oraz zmiany stopnia utlenienia 

miedzi. W temperaturze 200°C Liu i inni [13] otrzymali krystaliczny Cu2O, a w zakresie 

150-200°C występowały również krystality metalicznej miedzi. Wygrzewanie w tem-

peraturze 300°C spowodowało powstanie mieszanej fazy Cu2O + CuO, natomiast 

w temperaturze 400°C zakończył się proces utleniania Cu2O do CuO. W procesie roz-

pylania magnetronowego można otrzymać również paramelakonit. Jest to ciekawy 

tlenek, o tetragonalnej strukturze, w którym występują dwie podsieci krystaliczne Cu2O 

oraz CuO [14].  

W literaturze przedmiotu można znaleźć liczne prace poświęcone złączom p-n na 

bazie struktur TiO2/CuxO. Ogniwa słoneczne skonstruowane z tlenków tytanu i miedzi 

mogą być konkurencyjne w stosunku do krzemowych ze względu na niskie koszty 

produkcji i prostotę nanoszenia warstw tlenkowych. Kolejnym atutem tych struktur jest 

wysoka teoretyczna sprawność konwersji energii wynosząca około 20% [8]. Jednak do 

tej pory eksperymentalnie udało się osiągnąć sprawność na poziomie jedynie 1,5%. 

Również próbuje się zastosować heterostruktury TiO2/CuxO w rezystancyjnych czujni-

kach gazów czy do rozkładu zanieczyszczeń organicznych, produkcji wodoru oraz 

redukcji CO2 [3, 15-17].  

Celem niniejszej pracy było określenie wpływu termicznej obróbki poprocesowej 

na wybrane właściwości dwuwarstw TiO2/CuxO wytworzonych za pomocą rozpylania 

magnetronowego.  

2. Część eksperymentalna  

Proces nanoszenia dwuwarstwy TiO2/CuxO składał się z dwóch etapów. Najpierw 

na podłoża z krzemionki amorficznej oraz na podłoża ceramiczne przystosowane do 

badań elektrycznych naniesiono cienką warstwę CuxO o grubości 358 nm, a następnie 

rozpylono 34 nm warstwę TiO2 (rys. 1). Grubość naniesionych powłok zmierzono przy 

pomocy profilometru optycznego Tylor Hobson CCI Lite. Wielomagnetronowe stano-

wisko do rozpylania magnetronowego, na którym wytworzono heterostruktury, zaopa-

trzone zostało w zasilacze impulsowe firmy DORA Power System, a sposób sterowania 

pracą magnetronów został opatentowany przez Zespół Laboratorium Technologii Próż-

niowych i Diagnostyki Nanomateriałów Politechniki Wrocławskiej. Przed właściwym 

procesem nanoszenia zastosowano wstępne czyszczenie plazmowe podłoży. Na pierw-

szym etapie rozpylanie prowadzono w atmosferze tlenu i argonu w stosunku 1:10, a na 

drugim etapie w stosunku 1:1, przy stałym ciśnieniu w komorze roboczej wynoszącym 

3,2 · 10
-2
 mbara. Szybkość nanoszenia warstwy CuxO wynosiła 1,99 Å/s, natomiast 

szybkość nanoszenia warstwy TiO2 była znacznie mniejsza (0,05 Å/s). 
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Rysunek 1. Dwuwarstwa TiO2/CuxO naniesiona za pomocą wielomagnetronowego stanowiska do rozpylania 

magnetronowego na podłożu z krzemionki amorficznej 

W kolejnym etapie zastosowano termiczną obróbkę poprocesową w temperaturach 

200°C, 300°C i 350°C mającą na celu uzyskanie przejścia fazowego od metalicznej 

miedzi poprzez tlenek miedzi(I) aż do fazy CuO oraz modyfikację właściwości struktu-

ralnych, optycznych oraz elektrycznych wytworzonych dwuwarstw. Proces wygrze-

wania prowadzony był w piecu rurowym firmy Nabertherm, w którym zadano narost 

temperatury równy 200°C/h. Po osiągnięciu odpowiedniej temperatury, właściwy 

proces wygrzewania trwał jedną godzinę. Chłodzenie pieca zachodziło samoistnie, bez 

stosowania zewnętrznych środków chłodzących takich jak: ciekły azot czy dodatkowa 

wentylacja. 

Za pomocą dyfraktometru PANalytical Empyrean PiXel3D i źródła charakterystycz-

nego promieniowania rentgenowskiego CuKα (1,54056 Å) wykonano dyfraktogramy 

cienkich warstw CuxO i TiO2 naniesionych w takich samych warunkach procesowych, 

jak poszczególne warstwy struktury TiO2/CuxO.  

Pomiar zwilżalności wykonano przy użyciu wody dejonizowanej, glikolu etyle-

nowego cz.d.a. (POCH, CAS: 107-21-1), alkoholu etylowego 99,9% (P.P.H. „Stanlab” 

CAS: 64-17-5) oraz tensjometru optycznego Attension Theta Lite.  

Charakterystyki transmisji zebrane zostały za pomocą spektrofotometrów Ocean 

Optics QE 6500 oraz Ocean Optics NIR 256-2.1 w zakresie 250-2100 nm. Źródłem 

promieniowania UV-ViS były lampy halogenowa oraz deuterowa. Na podstawie 

otrzymanych charakterystyk, poprzez ekstrapolację liniowego spadku przezroczystości 

w zakresie krótkich długości fal, wyznaczono również krawędź absorpcji. 

Charakterystyki prądowo-napięciowe mierzono w klatce Faradaya, w której znajdo-

wała się stacja pomiarowa Cascade Microtech M150 z sondami DCP 100. Charakte-

rystyki stałoprądowe w konfiguracji planarnej zmierzono za pomocą charakterografu 

Keithley SCS-4200 z jednostkami zasilająco-pomiarowymi typu 4200PA. Charakte-

rystyki I-V zbadano również w temperaturach od 30°C do 80°C, przy skoku tempe-

ratury wynoszącym 5°C, aby określić energię aktywacji. Dodatkowo do określenia 

typu przewodnictwa elektrycznego wykonano liniową aproksymację charakterystyk 

termoelektrycznych i wyznaczono współczynnik Seebecka. W tym celu jeden koniec 

próbki podgrzewany był w zakresie temperatur 30-80°C, natomiast na drugim końcu 

utrzymywana była temperatura 25°C. Wygenerowane napięcie termoelektryczne mie-

rzone było za pomocą multimetru Fluke 8846A. Do kontroli temperatury wykorzy-

stano kontroler Instec mK1000 oraz pompę firmy Instec LN2-P. 



 

Wpływ wygrzewania na wybrane właściwości dwuwarstw na bazie tlenków tytanu i miedzi 

 

47 

3. Wyniki i ich dyskusja 

Właściwości strukturalne określone zostały na podstawie pomiarów cienkich 

warstw TiO2 oraz CuxO naniesionych na podłoża z krzemionki amorficznej. W dyfrak-

togramie monowarstwy TiO2 o grubości 34 nm nie zaobserwowano żadnych pików 

dyfrakcyjnych oprócz jednego, związanego z podłożem. Natomiast monowarstwa CuxO 

składała się z krystalitów metalicznej miedzi oraz tlenku miedzi(I) o wielkościach ok. 

10 nm. Wygrzewanie w temperaturze 200°C nie spowodowało zmiany faz, jednak piki 

dyfrakcyjne pochodzące od Cu2O były wyraźnie bardziej intensywne, co świadczy 

o stopniowym utlenianiu warstwy. Mieszaną fazę Cu2O i CuO otrzymano po dalszej 

obróbce termicznej w temperaturze 300°C, natomiast wygrzewanie w najwyższej 

temperaturze skutkowało występowaniem pików dyfrakcyjnych przypisanych do CuO.  

Powierzchnię wytworzonych próbek scharakteryzowano za pomocą profilometru 

optycznego, a trójwymiarowe profile chropowatości przedstawiono na rysunku 2. Dwu-

warstwy posiadały gładką i jednorodną powierzchnię, a różnica pomiędzy najniższym 

a najwyższym punktem wynosiła od 8,5 nm, w przypadku próbki po naniesieniu, do 14 

nm, w przypadku próbki wygrzanej w 350°C. Chropowatość określona została za 

pomocą dwóch parametrów: Sa i Sq. Sa jest to średnia arytmetyczna wysokość 

powierzchni, a Sq to wysokość średniokwadratowa. Próbka po naniesieniu charakte-

ryzowała się najmniejszą chropowatością, wynoszącą dla obu parametrów poniżej 1 nm. 

Podczas wygrzewania w temperaturze poniżej 300°C zaobserwowano wzrost chropo-

watości, jednak wzrost ten był niewielki (rys. 3). Oznacza, to że termiczna obróbka 

poprocesowa w nieznaczącym stopniu wpłynęła na chropowatość powierzchni.  

 

Rysunek 2. Trójwymiarowe profile powierzchni dwuwarstw TiO2/CuxO po naniesieniu i po wygrzewaniu 
otrzymane za pomocą profilometru optycznego, [opracowanie własne] 
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Rysunek 3. Chropowatość dwuwarstw TiO2/CuxO po naniesieniu i po wygrzewaniu, [opracowanie własne] 

Do pomiaru zwilżalności powierzchni posłużono się trzema cieczami: wodą dejoni-

zowaną, glikolem etylenowym oraz etanolem. Zdjęcia kropel na powierzchni TiO2/CuxO 

przedstawiono na rysunku 4. Napięcie powierzchniowe wody dejonizowanej wynosi 

72,80 mN/m. Glikol etylenowy wykazuje napięcie powierzchniowe równe 48,00 mN/m, 

natomiast etanol jest cieczą o niewielkiej składowej polarnej, której napięcie powierzch-

niowe wynosi 22,40 mN/m.  

Dwuwarstwa po naniesieniu wykazywała właściwości hydrofobowe, ponieważ kąt 

zwilżania dla wody dejonizowanej wynosił 102°. Wygrzewanie spowodowało spadek 

kąta zwilżania poniżej 90 stopni, co świadczy o właściwościach hydrofilowych dwu-

warstw poddanych obróbce poprocesowej. Wraz ze wzrostem temperatury również kąt 

zwilżania glikolem etylenowym oraz etanolem sukcesywnie malał (rys. 5).  

 

Rysunek 4. Krople wody dejonizowanej, glikolu etylowego i etanolu na powierzchni TiO2/CuxO po 

naniesieniu i po wygrzewaniu, [opracowanie własne] 
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Rysunek 5. Kąt zwilżania wody, glikolu etylenowego i etanolu w zależności od temperatury wygrzewania, 

[opracowanie własne] 

Badania zwilżalności uzupełniono o wyznaczenie krytycznego napięcia powierzch-

niowego. Jest to parametr określający ciecz, która całkowicie zwilży daną próbkę, 

tworząc film na jej powierzchni, a kąt zwilżania będzie równy 0°. Do jego wyzna-

czania służy metoda, którą zaproponował W.A. Zisman w 1964 r. [18]. Polega ona na 

wykreśleniu zależności kosinusa kąta zwilżania w funkcji napięcia powierzchniowego. 

Za krytyczne napięcie powierzchniowe przyjmuje się argument, dla którego, po apro-

ksymacji wyników, kosinus kąta będzie równy 1 (rys. 6). Dla dwuwarstw TiO2/CuxO, 

w różnych temperaturach wygrzewania, otrzymano zbliżone do siebie wartości, które 

wynoszą od ~14 mN/m, dla próbki wygrzewanej w temperaturze 350°C, do ~19 

mN/m, dla pozostałych próbek.  

 

Rysunek 6. Wykres Zismana do wyliczenia krytycznego napięcia powierzchniowego cieczy, która całkowicie 

zwilży powierzchnię TiO2/CuxO po naniesieniu i po wygrzewaniu, [opracowanie własne] 
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W celu zbadania właściwości optycznych dwuwarstw TiO2/CuxO zebrano charakte-

rystyki transmisji w zakresie 250 ÷ 2100 nm, na podstawie których, metodą obwiedni, 

wyznaczono średni współczynnik transmisji światła (T1500 nm) dla długości fali λ=1500 

nm. W tym celu posłużono się następującym wzorem [19]: 

         
                

             
     (1) 

gdzie: Tλmax oznacza wartość transmisji dla obwiedni wykonanej po maksimach 

interferencyjnych, a Tλmin jest transmisją dla obwiedni wykonanej po minimach. 

Ponadto wyznaczono położenie optycznej krawędzi absorbcji (λcutoff), która określa, od 

jakiej długości powłoka staje się transparentna. 

 Jak wynika z rysunku 7, dwuwarstwa po naniesieniu była całkowicie nieprzezro-

czysta w całym mierzonym zakresie spektralnym. Dla próbki wygrzanej w tempera-

turze 200°C widoczne jest jedno maksimum interferencyjne, którego centrum występuje 

dla długości fali równej 1400 nm. Próbka ta była transparentna począwszy od 678 nm, 

natomiast średni współczynnik transmisji T1500 nm wynosił 29%. W przypadku próbek 

wygrzanych powyżej 300°C obserwuje się wzrost ilości interferencji, a krawędź 

absorbcji przesuwa się w kierunku promieniowania ultrafioletowego. Nastąpił również 

znaczny wzrost transmisji do ok. 70% dla 1500 nm.  

Właściwości optyczne dwuwarstw TiO2/CuxO porównano z charakterystyką trans-

misji monowarstwy dwutlenku tytanu naniesionej na podłoże z krzemionki amorficznej. 

Grubość TiO2 w monowarstwie i w dwuwarstwie była taka sama i wynosiła 34 nm. 

Krawędź absorbcji amorficznej cienkiej warstwy wynosi 180 nm, a współczynnik 

transmisji jest równy około 90%, zarówno dla λ = 1500 nm, jak w zakresie promie-

niowania widzialnego (λ = 550 nm). Z tego porównania można wywnioskować, że 

właściwości optyczne struktur TiO2/CuxO są determinowane przez cechy warstwy CuxO.  

 

Rysunek 7. Charakterystyki transmisji oraz krawędź absorbcji dwuwarstw TiO2/CuxO po naniesieniu  

i po wygrzewaniu oraz cienkiej warstwy TiO2 o grubości 34 nm, [opracowanie własne] 

W celu określania właściwości elektrycznych badanych struktur w układzie planar-

nym zmierzono charakterystyki prądowo-napięciowe (I-V) w temperaturze pokojowej. 

Podczas każdego cyklu pomiarowego mierzono wartości napięcia dla zadanych 21 
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wartości natężenia, a następnie dla każdej próbki wykonano 10 takich cykli. Jak wynika 

z rysunku 8, wszystkie zależności I-V były liniami prostymi. Co więcej, uzyskano 

wysoką powtarzalność podczas 10 cykli pomiarowych, co może świadczyć o stabilnej 

i dobrze uformowanej strukturze dwuwarstw. 

 

Rysunek 8. Charakterystyki prądowo-napięciowe dwuwarstwy TiO2/CuxO po naniesieniu i po wygrzewaniu, 

mierzone w układzie planarnym, oznaczenia: R – rezystancja, Rsheet – rezystancja powierzchniowa,  

ρ – rezystywność, [opracowanie własne] 

W przypadku powłok cienkowarstwowych parametrem określającym właściwości 

elektryczne jest rezystancja powierzchniowa (Rsheet) oraz rezystywność (ρ) określone 

wzorami [20]:  

         
 

 
       (2) 

                 (3) 

gdzie: R – rezystancja, d – grubość warstwy, w – szerokość elektrody, l – odległość 

między elektrodami. W przypadku wykorzystywanych podłoży do badań elektrycz-

nych w/l jest stałe i wynosi 10. Zależność rezystywności od temperatury wygrzewania 

przedstawiona została na rysunku 9. Najmniejszą rezystywność wykazywała warstwa 

po naniesieniu i wynosiła ona 1,68·10
-3 
Ωcm. Wygrzewanie poprocesowe spowodowało 

wzrost rezystywności o ok. 4 rzędy wielkości. Największą wartością rezystywności 

(51,85 Ωcm) cechowała się próbka wygrzana w temperaturze 300°C.  
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Rysunek 9. Zależność rezystywności dwuwarstwy TiO2/CuxO od temperatury wygrzewania,  

[opracowanie własne] 

Dodatkowo, w celu określenia właściwości elektrycznych, wykonano badanie zmian 

rezystancji dwuwarstw w zakresie temperatur pomiarowych od 30°C do 80°C (rys. 10). 

Dla dwuwarstwy po naniesieniu zmiana temperatury pomiarowej nie spowodowała 

dużych zmian w wartości rezystancji, natomiast w przypadku dwuwarstw poddanych 

obróbce poprocesowej wzrost temperatury pomiarowej spowodował znaczny spadek 

rezystancji. Świadczy to o metalicznym charakterze próbki po naniesieniu oraz o pół-

przewodnikowym charakterze wygrzewanych dwuwarstw. Co więcej ze wzoru 

Arrheniusa [21] wyliczono energię aktywacji (Ea): 

        
  

  
         (4) 

gdzie: k – stała Boltzmanna, T – temperatura pomiarowa wyrażona w Kelwinach. 

Dla dwuwarstw wykazujących półprzewodnikowy charakter największa energia akty-

wacji wynosiła 0,235 eV/K (dla próbki wygrzanej w temperaturze 200°C) i sukce-

sywnie malała wraz ze wzrostem temperatury wygrzewania poprocesowego.  

4. Podsumowanie  

Termiczna obróbka poprocesowa jest jednym ze sposobów modyfikacji właściwości 

cienkich warstw. Powoduje ona głównie wzrost stopnia krystaliczności oraz rozrost 

ziaren. Również właściwości optoelektroniczne mogą ulec zmianie. 

W przypadku wygrzewania niedotlenionych dwuwarstw TiO2/CuxO, można zwięk-

szyć ich transparentność. Dodatkowo wzrost stopnia utlenienia dwuwarstw powoduje 

zmianę charakteru metalicznego na półprzewodnikowy, a tym samym rośnie ich rezy-

stywność od 1,68·10
-3
 Ωcm do 51,85 Ωcm. Ze względu na zastosowanie cienkiej 

warstwy TiO2, która charakteryzuje się dużą stabilnością termiczną, nie zaobserwowano 

znaczącego wpływu obróbki poprocesowej na chropowatość powierzchni. Jednak po 

utlenieniu termicznym nastąpiła zmiana właściwości z hydrofobowych na hydrofilowe.  
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Rysunek 10. Rezystancja dwuwarstw TiO2/CuxO w zakresie temperatur od 30°C do 80°C  

[opracowanie własne] 
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Wpływ wygrzewania na wybrane właściwości dwuwarstw na bazie tlenków 

tytanu i miedzi 

Streszczenie 

Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu termicznej obróbki poprocesowej na właściwości struktu-

ralne, optyczne oraz elektryczne dwuwarstw na bazie tlenków tytanu i miedzi wytworzonych za pomocą 

rozpylania magnetronowego. Na podłoża z krzemionki amorficznej oraz podłoża ceramiczne przeznaczone 
do badań elektrycznych naniesiono najpierw warstwę CuxO, a następnie rozpylono warstwę TiO2. Przygo-

towane w ten sposób dwuwarstwy składały się z nanokrystalitów miedzi w formie metalicznej i tlenkowej 

oraz z amorficznej warstwy TiO2. Na podstawie badań metodą dyfrakcji rentgenowskiej ustalono, że 

próbka po naniesieniu oraz po wygrzewaniu w temperaturze 200°C złożona była z krystalitów metalicznej 
miedzi oraz tlenku miedzi(I), zaś po wygrzewaniu w temperaturze 300°C zaobserwowano piki dyfrakcyjne 

pochodzące od tlenku miedzi(I) oraz tlenku miedzi(II). Proces utleniania Cu2O do CuO zakończył się 

w temperaturze 350°C. Określono również wpływ wygrzewania na zwilżalność struktur TiO2/CuxO z wyko-

rzystaniem trzech cieczy: wody, etanolu oraz glikolu etylenowego. Dwuwarstwa po naniesieniu wykazy-
wała właściwości hydrofobowe, natomiast wszystkie wygrzane próbki charakteryzowały się właściwo-

ściami hydrofilowymi. Utlenianie termiczne spowodowało wzrost przezroczystości warstw nawet do ok. 

70% w zakresie bliskiej podczerwieni. Na podstawie pomiaru charakterystyk termoelektrycznych stwierdzono 

dziurowy typ przewodnictwa wszystkich wytworzonych struktur. Obróbka poprocesowa wpłynęła również 
na właściwości elektryczne. Rezystywność dwuwarstwy po naniesieniu wynosiła 2 · 10-3 Ωcm, natomiast 

dla próbek wygrzanych, rezystywność wzrosła o ok. 4 rzędy wielkości. 

Słowa kluczowe: dwuwarstwy TiO2/CuxO, termiczna obróbka poprocesowa, rozpylanie magnetronowe  

Influence of annealing on selected properties of bilayers based on titanium and 

copper oxides 

Abstract 

The purpose of this work was to investigate the effect of post-process annealing on the structural, optical 

and electrical properties of biayer coatings based on titanium and copper oxides deposited by magnetron 
sputtering. Firstly, on the amorphous silica and ceramic substrates for electrical measurements the CuxO 

thin films was sputtered and then TiO2 layer was deposited. Prepared in this way TiO2/CuxO structures 

consisted of metallic and oxide crystallites and amorphous phase of TiO2. X-ray diffraction studies 

determined that the as-deposited and annealed at 200°C samples were composed of metallic copper and 
copper oxide(I) crystallites. Crystallites of copper oxide(I) and copper oxide(II) occurred after annealing at 

300°C. The process of oxidation of Cu2O to CuO completed at 350°C. The bilayer coatings after 

deposition exhibited hydrophobic properties, while all the annealed samples were hydrophilic. Thermal 

oxidation caused the increase in the transparency of layers up to about 70% in the near infrared range. 
Based on the thermoelectric measurement, it was found that all prepared samples exhibited p-type 

conductivity. Post-process treatment also affected electrical properties. The resistance of the bilayer 

coatings after deposition was 2 · 10-3 Ωcm, while for annealed samples it rose by 4 orders of magnitude. 

Keywords: bilayer TiO2/CuxO coating, post-process annealing, magnetron sputtering 
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Anizotropia właściwości strukturalnych 

i mechanicznych materiałów  

po procesie wyciskania hydrostatycznego 

1. Wstęp 

Metody dużych odkształceń plastycznych (ang. Sever Plastic Deformation, SPD) są 

bardzo atrakcyjne z powodu możliwości rozdrobnienia ziaren w metalach i ich stopach 

do rozmiarów nanometrycznych, co umożliwia uzyskanie m.in. bardzo wysokich właści-

wości wytrzymałościowych. W literaturze opisanych jest wiele metod dużego od-

kształcenia plastycznego, dzięki którym możemy uzyskać rozdrobnienie ziarna do 

wielkości nanometrycznej lub ultradrobnoziarnistej. Do takich metod należy m.in.: 

przeciskanie przez kanał kątowy ECAP (ang. Equal Chanel Angular Pressing) [1, 2], 

skręcanie pod wysokim ciśnieniem HPT (ang. High Pressure Torsion) [3, 4], cykliczne 

walcowanie materiału ARB (ang. Accumulative Roll Bonding) [5-8], czy wyciskanie 

hydrostatyczne HE (ang. Hydrostatic Extrusion) [9-11]. Właściwości materiałów po 

takich procesach zależą silnie od stopnia rozdrobnienia mikrostruktury. Zgodnie 

z równaniem Hall-Petch’a [12, 13] rozdrobnienie ziaren prowadzi do podniesienia 

wytrzymałości materiału według mechanizmu umocnienia granicami ziaren [14]. 

W niniejszej pracy skupiono się na procesie plastycznego odkształcania metodą 

wyciskania hydrostatycznego tytanu grade 2, stopu aluminium AW-6060 i stopu 

miedzi CW-106C. Są to materiały posiadające duży potencjał aplikacyjny. 

Tytan może być stosowany na implanty jako alternatywa dla obecnie stosowanego 

stopu TiAlV (szkodliwego dla organizmu człowieka) [15]. Technicznie czysty tytan 

cieszy się dużym zainteresowaniem ze względu na biokompatybilność z ludzkim ciałem. 

Inną jego zaletą jest niski moduł Younga (ok. 115 GPa). Mniejszy moduł E oznacza 

mniejszą sztywność materiału, a tym samym większą wartość odkształcenia pod 

wpływem obciążenia. Tytan charakteryzuje się również małą gęstością (ρ = 4,5 g/cm
3
), 

co powoduje zmniejszenie liczby artefaktów na tomografii komputerowej i rezonansie 

magnetycznym [16, 17]. Niestety, zarówno wytrzymałość na rozciąganie jak i wytrzy-

małość zmęczeniowa technicznie czystego tytanu są stosunkowo niskie, co ogranicza 

jego zastosowanie jako materiału konstrukcyjnego w konstrukcjach odpowiedzialnych, 

które muszą przenieść duże obciążenia. [18]. Stąd istnieje ciągłe zapotrzebowanie na 

poprawę jego właściwości mechanicznych bez utraty jego biozgodności. Stopy tytanu 

z dodatkiem aluminium i wanadu pozwalają na znaczną poprawę właściwości me-

chanicznych. Obecnie najpopularniejszym stopem stosowanym w implantologii jest 

stop Ti-6Al-4 V. Niestety dodatki stopowe zastosowane do jego umocnienia nie pozo-

stają obojętne dla organizmu. Innym sposobem zwiększenia parametrów wytrzymało-

ściowych czystego tytanu jest umocnienie przez zgniot, np. poprzez zastosowanie 

                                                                   
1 sylwia@unipress.waw.pl, Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk, www.unipress.waw.pl. 
2 mariusz@unipress.waw.pl, Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk, www.unipress.waw.pl. 
3 skiba@unipress.waw.pl, Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk, www.unipress.waw.pl. 
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obróbki metody dużego odkształcenia plastycznego. Zaletą wspomnianej obróbki SPD 

jest również rozdrobnienie ziaren, co stanowi dodatkowy czynnik zwiększający wytrzy-

małość materiału. 

Stopy aluminium są powszechnie stosowanym materiałem na konstrukcje. Stopy 

aluminium z serii 6XXX (Al-Mg-Si) są jednymi z najbardziej popularnych stopów do 

zastosowań w lekkich konstrukcjach przemysłowych. Charakteryzują się dobrym sto-

sunkiem wytrzymałości do gęstości, a także wysoką plastycznością. Posiadają dobrą 

odporność na korozję, spawalność. Dzięki swoim właściwościom mogą być wykorzy-

stywane w budownictwie, motoryzacji, przemyśle lotniczym oraz wszędzie tam, gdzie 

od materiału wymaga się wysokiej wytrzymałości, przy zachowaniu relatywnie niskiej 

masy. Wykonuje się z nich m.in. elementy nośne autobusów, okrętów i mostów [19, 20]. 

Stopy CW-106C są używane m.in. jako elektrody do zgrzewania punktowego i na 

elementy osprzętu elektrycznego. Ze względu na połączenie wytrzymałości mecha-

nicznej z dobrą przewodnością cieplną, stop ten jest uważany za bardzo dobry materiał 

do zastosowań dla reaktorów termojądrowych, np. międzynarodowy eksperymentalny 

reaktor termojądrowy ITER [21, 22]. Dodatkową zaletą tych materiałów jest możli-

wość dostosowania ich właściwości za pomocą różnych procesów obróbki cieplnej 

i procesów produkcyjnych obejmujący prawie każdy znany mechanizm umocnienia 

(tzn. roztworowego, wydzieleniowego, dyspersyjnego i poprzez zgniot). Wytrzymałość 

stopów CW-106C można poprawić poprzez zwiększenie zawartości pierwiastków 

stopowych. Powoduje to jednak trudności w dalszych procesach produkcyjnych, 

a także spadek przewodności elektrycznej, z tego względu lepszą metodą jest umoc-

nienie przez zgniot. 

Efektywność rozdrabniania ziaren, która występuje przy metodach dużych od-

kształceń plastycznych, za pomocą metody HE wykazano dla wielu metali i stopów. 

Struktury ultra drobnoziarniste UFG bądź nanokrystaliczne NC uzyskiwano między 

innymi w aluminium i jego stopach [23, 24], miedzi i jej stopach [25-27], tytanie [28, 

29], stali austenitycznej [30, 31] czy niklu [32, 33]. Zastosowanie metody HE prowadzi 

do powstania charakterystycznej mikrostruktury w odkształconym materiale. W takich 

materiałach jak Ti grade 3 [34], stal austenityczna 316L [30, 31] czy stop miedzi  

CW-106C [35] obserwowano na przekrojach wzdłużnych po HE teksturę z wydłużo-

nymi ziarnami w kierunku wyciskania, natomiast w kierunku poprzecznym ziarna te 

widoczne są jako równoosiowe. Rezultatem uzyskania takiej tekstury zgniotu w od-

kształconym materiale jest jego anizotropia własności mechanicznych. Szczegółowy 

opis tego zjawiska przedstawiono w pracy [34] dla tytanu w gatunku Grade 3 po procesie 

HE. Granica plastyczności zgodna z kierunkiem wyciskania wynosiła Re = 915 MPa, 

a w kierunku prostopadłym Re = 560 MPa. Taka anizotropia ma istotny wpływ na 

zastosowanie materiału, np. dla tytanu wyklucza to stosowanie na długie implanty 

ortopedyczne pracujące w złożonym stanie naprężeń [29]. Pozytywny efekt anizotropii 

struktury wykazano w stopie CW-106C, gdzie elektrody do procesu zgrzewania punkto-

wego wykonane z materiału o silnej anizotropii po procesie HE wykazały znacznie 

wyższą żywotność w porównaniu z materiałem otrzymanym z połączenia procesów 

ECAP i HE o podobnych właściwościach mechanicznych i strukturze zbliżonej do 

izotropowej [35]. 
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Efekt anizotropii strukturalnej poza wpływem na statyczne właściwości mechaniczne 

wywiera także silny wpływ na właściwości dynamiczne. Obciążenia, jakim poddawane 

są układy mechaniczne (maszyny i ich elementy, konstrukcje budowlane, itp.) mają 

często charakter dynamiczny. Różne materiały wykazując podobne właściwości 

wytrzymałościowe przy obciążeniu statycznym, przy obciążeniu dynamicznym mogą 

wykazywać inną zdolność do przenoszenia obciążeń dynamicznych.  

W pracy przedstawiono wpływ wielkości odkształcenia plastycznego generowanego 

metodą HE na anizotropowy charakter zmian strukturalnych i mechanicznych w tytanie 

grade 2, stopie AW-6060 i stopie CW-106C. Opisano wpływ anizotropii struktury na 

właściwości mechaniczne. Badania pozwolą na lepsze zrozumienie charakterystycznej 

mikrostruktury powstałej w procesie HE i jej wpływu na właściwości mechaniczne 

wyciskanych prętów. 

2. Metodyka badań 

Do badań użyto Ti grade 2, stop aluminium AW-6060 i stop miedzi CW-106C. 

Materiały posiadały postać prętów o średnicy wyjściowej wynoszącej 50 mm i przed 

procesem wyciskania hydrostatycznego posiadały strukturę izotropową. W celu jej 

uzyskania tytan i stop miedzi zostały poddane obróbce cieplnej. Stop AW-6060 znaj-

dował się w stanie T4 (przesycany i starzony naturalnie). Stan T4 odpowiada nagrzaniu 

materiału do temperatury 540°C w kąpieli solnej przez 15 minut, a następnie hartowaniu 

w wodzie i przechowywaniu w temperaturze pokojowej przez dłuższy czas. Procedura 

ta zapewnia, że główne pierwiastki stopowe Mg i Si są obecne w stopie w postaci 

roztworu stałego a cząstki wydzieleń Mg2Si i Mg5Si6 nie powstają w wyniku natu-

ralnego starzenia [36, 37]. Stop AW-6060 posiadał izotropową strukturę. Skład 

chemiczny materiałów, wg certyfikatów materiałowych otrzymanych od producentów, 

został podany w tabeli 1. Wartości podano w procentach stężenia wagowego. 

Tabela 1. Skład chemiczny tytanu grade 2, stopu AW-6060 i stopu miedzi CW-106C 

A
W

-6
0
6
0
 Mg Si Fe Zn Cu Mn Ti Cr Al 

0,35-0,60 0,30-0,60 0,10-0,30 0,15 0,10 0,10 0,10 0,05 Reszta 

 

C
W

-1
0
6
C

 Cr Zr Sb Zn Fe P Cu 

0,7 0,08 0,01 0,01 0,03 0,01 Reszta 

 

T
i 
g
ra

d
e 

2
 N C H Fe O Ti 

0,008 0,012 0,0006 0,17 0,136 Reszta 

Struktura materiału w stanie wyjściowym i po odkształceniu plastycznym była 
charakteryzowana na podstawie następujących parametrów: średniej średnicy ekwiwa-
lentnej ziarna deq (zdefiniowanej jako średnica okręgu, który ma pole powierzchni równe 

powierzchni danego ziarna), oraz współczynnika wydłużenia ziaren  określonego 
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jako stosunek średniej maksymalnej średnicy ziarna do deq. Wielkości oraz kształty 
ziaren przed i po procesie HE były określane za pomocą metody analizy obrazu z wyko-
rzystaniem oprogramowania MicroMeter [38]. Parametry te były określone w ponad 
100 losowo wybranych ziarnach na przekroju poprzecznym (prostopadłym do osi 
pręta, KP) i wzdłużnym (równoległym do osi pręta, KW). Obserwacje mikrostruk-
turalne dla materiału wyjściowego były prowadzone na mikroskopie optycznym Nikon 
Eclipse LV150, a po deformacji plastycznej na transmisyjnym mikroskopie elektro-
nowym FEI TECNAI G2 F20. W obu przypadkach badano przekroje KP i KW pręta. 

Mikrostrukturę badanych materiałów w stanie wyjściowym przedstawiono na rys. 1. 
Zarówno na przekroju KP jak i KW wartość średniej średnicy ekwiwalentnej wynosiła 
do stopu Ti gr 2 deq ~ 220 µm, z odchyleniem standardowym σ(deq) ~ 90 µm, dla stopu 
AW-6060 ~ 75 µm, a dla stopu CW-106C ~ 67 µm. Średni współczynnik wydłużenia 
kształtu ziaren dla obu przekrojów dla badanych materiałów wyniósł odpowiednio  

 ~ 1,2,  ~ 1,5 i  ~ 1,1. Zbliżone współczynniki α oraz wielkość deq dla obu 
przekrojów świadczą o charakterze struktury zbliżonym do stanu izotropowego. Izotro-
powość strukturalna materiału w stanie wyjściowym jest istotna dla analizy wpływu 
deformacji na zmiany strukturalne w kierunku równoległym i prostopadłym do kie-
runku wyciskania.  

Pręty wykonane ze stopu AW-6060 i stopu miedzi CW-106C o średnicach 50 mm 
zostały poddane 1-krotnemu wyciskaniu hydrostatycznemu, natomiast pręt wykonany 
ze stopu Ti grade 2 został poddany wyciskaniu kumulacyjnemu. Zastosowane odkształ-
cenia podano w tabeli 2. Metodyka procesu HE została opisana m.in. w Ref. [9, 39, 40]. 
Wielkość odkształcenia w procesie HE opisuje stopień redukcji R bądź odkształcenie 
rzeczywiste ε. Stopień redukcji R oznacza stosunek przekrojów poprzecznych przed i po 
wyciskaniu. Odkształcenie rzeczywiste ε wyraża logarytm naturalny stopnia redukcji, ε 
= lnR, a odkształcenie procentowe oblicza się według zależności r% = (1 – R-1

) 100%. 

 
Rysunek 1. Mikrostruktura materiałów w stanie wyjściowym: a) tytanu grade 2, b) stopu AW-6060 i c) stopu 

miedzi CW-106C, w postaci prętów o średnicy 50 mm, [opracowanie własne] 

Wyciskanie hydrostatyczne był przeprowadzone na prasach zaprojektowanych 
i wykonanych w Instytutcie Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk (UNIPRESS). 
Prasy prowadzone były w zakresie ciśnienia roboczego do 1,4 GPa, przez matrycę 
o kącie wierzchołkowym 2α = 45

o
. Proces prowadzony był w temperaturze pokojowej. 

Uzyskane końcowe średnice prętów wynosiły 16 mm, (tab. 2). W celu zminimali-
zowania efektu grzania adiabatycznego podczas dużych odkształceń plastycznych 
pręty na wyjściu z matrycy były intensywnie chłodzone bieżącą zimną wodą. Efekt 
grzania adiabatycznego jest znaczący szczególnie w procesie HE charakteryzującym 
się dużymi prędkościami odkształceń w warunkach wysokiego ciśnienia. Wielkość 
efektu grzania adiabatycznego ΔT podczas HE jest proporcjonalny do ciśnienia 
wyciskania p i może być oszacowany wg zależności [37, 38]: 
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        (1) 

gdzie p oznacza ciśnienie wyciskania, ρ i c gęstość i ciepło właściwe materiału,  

a β oznacza jaka część pracy mechanicznej odkształcenia plastycznego zostaje zamie-

niona w ciepło. Dla procesu HE można przyjąć, że parametr β wynosi ~ 0,95, co wynika 

z dużej szybkości wyciskania i dobrych warunków izolacyjnych warstwy smarnej [31]. 

Tabela 2. Wielkości odkształceń plastycznych w procesie wyciskania hydrostatycznego badanych materiałów 

Materiał Stan 

Stopień 

redukcji 

R 

Odkształcenie 

rzeczywiste 

ε 

Odkształcenie 

procentowe 

r% 

- Wyjściowy 1 0 0 

AW-6060 Ø50 Ø16 mm 9,77 2,28 90 

CW-106C Ø50 Ø16 mm 9,77 2,28 90 

Ti grade 2 5027 mm  16 mm Rkum 9,77 εkum 2,28 Rkum 90 

Pomiary mikrotwardości prowadzono za pomocą zautomatyzowanego twardo-

ściomierza Zwick-Roell ZHV1-A przy obciążeniu 1,961 N, w czasie 15 sekund. Badania 

właściwości mechanicznych wzdłuż osi wyciskania i w kierunku do niej prostopadłym 

zostały wykonane przy użyciu maszyny wytrzymałościowej ZWICK 780. Do badań 

przygotowano próbki wg schematu przedstawionego na rysunku 2. 

 
Rysunek 2. Schemat pobrania mini-próbek do badań właściwości mechanicznych na przekroju poprzecznym 

i wzdłużnym, [opracowanie własne] 

Prędkość odkształcenia wynosiła w tym przypadku 8,3 x 10
-4

/s
-1
. Próbki użyte do 

badań miały 0,8 mm szerokości, 0,6 mm grubości i 5 mm długości części pomiarowej. 

Dane uzyskane ze statycznych prób rozciągania przedstawiono w postaci wykresów  

σ = f(ε), z których wyznaczono umowną granicą plastyczności R0,2 oraz wytrzymałość 

na rozciąganie Rm. Wyniki pomiarów właściwości mechanicznych badanych mate-

riałów w stanie wyjściowym przedstawiono w tabeli 3. 

Tabela 3. Właściwości mechaniczne materiału wyjściowego AW-6060 

Stan Rm R0.2 Af HV0.2 HV0.2 

(MPa) (MPa) (%) KW KP 

Ti gr2 420 330 8 208 209 

AW-6060 153 86 26 54 52 

CW-106C 250 98 46 97 101 
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3. Wyniki 

3.1. Wyciskanie hydrostatyczne 

Charakterystyki ciśnieniowe procesu HE dla stopu AW-6060 oraz stopu miedzi 

CW-106C po jednokrotnym wyciskaniu (ε = 2,28) oraz dla Ti grade 2 (εkum = 2,28) po 

drugim wyciskaniu, na końcowe średnice 16 mm, przedstawiono na rysunku 3. 

 
Rysunek 3. Charakterystyki ciśnieniowe wyciskania hydrostatycznego prętów o wymiarach Ø 50 mm, 

wykonanych ze stopu aluminium AW-6060, stopu miedzi CW-106C oraz tytanu Ti gr 2 

Początkowe wzrosty ciśnienia prezentują ściśliwość medium ciśnieniowego. Wy-

płaszczone plateu’a na wykresie oznaczają stabilizacje procesów HE w których 

deformacja zachodzi przy stałej prędkości wyciskania, a spadki ciśnienia odpowiadają 

procesowi rozprężania komory roboczej. Najwyższe ciśnienie wyciskania uzyskano dla 

tytanu i stopu miedzi (na poziomie 1000 MPa). Dla stopu AW-6060 wartość ciśnienia 

była prawie dwukrotnie niższa i wynosiła ~ 550 MPa (rys. 3). Wyższe ciśnienie 

wyciskania oznacza większą pracę mechaniczną odkształcenia plastycznego, co wiąże 

się z wyższą temperaturą w strefie deformacji materiału w matrycy (wyższym grzaniem 

adiabatycznym). Przyjmując w równaniu (1) wartości gęstości i wartości ciepła 

właściwego wynoszące odpowiednio dla tytanu gr 2 ρ = 4,5 g cm
-3

, c = 0,520 J g
−1

 K
−1

, 

dla stopu AW-6060 ρ = 2,7 g cm
-3
, c = 0,898 J g

−1
 K

−1
 i dla stopu CW-106C ρ = 8,96 g 

cm
-3

, c =  683,0gJ
−1

 K
−1

 oraz zakładając wartość β = 0,95 dla zarejestrowanych ciśnień 

wyciskania otrzymuje się dla badanych materiałów efekt grzania adiabatycznego ΔT. 

Dla tytanu wynosił on ~ 220°C, co odpowiada zakresowi temperatury homologicznej 

Th = T/Ttop = 0,13, gdzie T oznacza szacowaną temperaturę, a Ttop temperaturę 

topnienia, obie w stopniach K. Dla stopu miedzi efekt grzania adiabatycznego wynosił 

~ 531°C , a temperatura homologiczna Th = 0,24. Najwyższe wartości uzyskano dla 

stopu aluminium 6060. Wartość efektu grzania adiabatycznego ΔT wynosiła ~ 205°C, 

co odpowiada temperaturze homologicznej wynoszącej ok. 0,54 (tab. 4). 

Dla stopu aluminium oszacowane temperatury wskazują, że temperatura w strefie 

odkształcenia podczas HE osiągała wartości charakterystyczne dla procesów zdrowienia 

dynamicznego stopu AW-6060, które osłabiają efekty umocnienia odkształceniowego. 
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Tabela 4. Temperatura nagrzewania adiabatycznego podczas wyciskania hydrostatycznego badanych 

materiałów 

 

3.2. Struktura po wyciskaniu hydrostatycznym 

Wpływ HE na morfologię struktury w odkształcanych plastycznie materiałach 

z odkształceniem ε = 2,28, przedstawiono na rysunku 4. Po HE we wszystkich bada-

nych materiałach zaobserwowano występowanie wyraźnej anizotropii struktury. Cha-

rakteryzuje się ona strukturą równoosiową na przekroju poprzecznym KP co zostało 

pokazane na rysunkach 4a, b i c, oraz strukturą o wydłużonych ziarnach, ułożonych 

w charakterystyczne pasma w kierunku wyciskania, na przekroju równoległym KW, co 

z kolei zostało zobrazowane na rys. 4d, e oraz f.  

Najwęższe pasma ziaren na kierunku wzdłużnym obserwowano dla tytanu (rys. 4f), 

dla którego uzyskano najniższą temperaturę homologiczną Th = 0,13. Jednocześnie dla 

tego materiału obserwowano również najbardziej rozdrobnioną strukturę na przekroju 

prostopadłym do kierunku wyciskania. 

 
Rysunek 4. Mikrostruktura Ti gr 2 (a, d), stopu AA 6060 (b, e) i stopu miedzi CuCrZr (c, f) po procesie 

wyciskania hydrostatycznego z odkształceniem rzeczywistym ε = 2,28, (a, b, c) przekrój poprzeczny KP, (d, e, 
f) przekrój wzdłużny KW. Strzałka oznacza kierunek wyciskania 

Obrazy TEM ilustrujące wpływ odkształcenia plastycznego na wielkość ziarna po 

HE zostały przedstawione na rysunku 5. Na przekrojach KW prętów, (rys. 5d, e, f), 

obserwuje się silną teksturę morfologiczną objawiającą się wydłużonymi ziarnami 

w kierunku wyciskania. W kierunku KW (rys. 5a, b, c), ziarna te w zdecydowanej 
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większości są zbliżone do równoosiowych. Najbardziej rozdrobnioną strukturę 

uzyskano dla tytanu grade 2. Średnia wielkość ziarna na przekroju poprzecznym w tym 

materiale zmniejszyła się z 50 µm w materiale wyjściowym (rys. 2c), do około 100 nm 

po HE. W pozostałych dwóch materiałach również zaobserwowano znaczne rozdrob-

nienie struktury po zastosowaniu wyciskania hydrostatycznego. Stop AW-6060 

w stanie wyjściowym posiadał średnią wielkość ziarna wynoszącą ok. 75 µm. Po 

procesie HE ziarno zostało rozdrobnione do 290 nm. Analiza kształtu ziaren wskazuje, 

że na przekroju poprzecznym ziarna, których współczynnik wydłużenia wynosił  

KP = 1,34, zachowały podobny charakter jak w materiale wyjściowym (KP = 1,49). 

Jednocześnie na przekroju wzdłużnym zaobserwowano charakterystyczną wydłużoną 

strukturę ziaren o współczynniku wydłużenia KW = 1,82. W stopie aluminium, który 

posiada najniższą temperaturę topnienia (ok. 610°C) podczas procesu wyciskania 

hydrostatycznego wytworzone ciepło odegrało znaczącą rolę w przebudowie mikro-

struktury. W stopie miedzi początkowa średnia średnica ziarna wynosiła 70 µm, a po 

odkształceniu plastycznym ok. 210 nm. Na przekroju wzdłużnym współczynnik kształtu 

ziaren wynosił KW = 1,69. Dla przekroju prostopadłego do osi wyciskanego pręta uzy-

skano wydłużenie ziaren wynoszące na przekroju wzdłużnym współczynnik kształtu 

ziaren był najniższy KW = 1,48. Największe rozdrobnienie mikrostruktury nastąpiło 

w tytanie, który posiadał najniższą temperaturę homologiczną (Th = 0,13) i gdzie efekty 

cieplne zachodzące w materiale podczas procesu odegrały najmniejszą rolę. Jedno-

czenie silne nagromadzenie defektów mikrostrukturalnych w postaci dyslokacji unie-

możliwiło określenie wydłużenia ziaren na kierunku wzdłużnym. 

 

Rysunek 5. Zdjęcia TEM tytanu grade 2 (a, d), stopu AW-6060 (b, e) oraz stopu miedzi CW-106C (c, f) 

po HE. Zdjęcia (a, b, c) przekrój poprzeczny KP, zdjęcia (d, e, f) przekrój wzdłużny KW;  

strzałki oznaczają kierunek wyciskania 
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3.3. Właściwości mechaniczne 

Anizotropię właściwości mechanicznych Ti grade 2, stopu AW-6060 oraz stopu 

miedzi CW-106C obrazują wyniki wytrzymałości na rozciąganie (rys. 6). 

 

Rysunek 6. Wytrzymałość na rozciąganie Rm i granica plastyczności R0.2 odkształconych próbek, zmierzona 

w kierunku wzdłużnym KW i poprzecznym KP, (a) Ti grade 2, (b) stopu AW-6060 i (c) stopu miedzi  

CW-106C, po wyciskaniu hydrostatycznym 

Wyniki uzyskano wykonując badania wytrzymałości na rozciąganie, na mini-

próbkach, pobranych z materiału w kierunku prostopadłym i równoległym do osi pręta. 

Po procesie wyciskania hydrostatycznego, dla wszystkich odkształcanych materiałów, 
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następowało umocnienie materiału na obu przekrojach w odniesieniu do stanu wyjścio-

wego. Zaobserwowano również wyraźny efekt anizotropii właściwości mechanicznych 

po procesie wyciskania. Wyższe wartości granicy plastyczności i wytrzymałości na 

rozciąganie, dla wszystkich badanych materiałów, uzyskiwano na przekroju wzdłużnym. 

Najsilniejszy efekt anizotropii właściwości mechanicznych w zależności od kierunku 

pomiaru, zarówno dla wytrzymałości na rozciąganie, jak i granicy plastyczności, 

obserwuje się dla stopu miedzi CW-106C (rys. 6c). W tym stopie różnice między bada-

nymi przekrojami wynosiły w przybliżeniu 25 %. Najmniejszą anizotropię właściwości 

mechanicznych obserwowano dla tytanu grade 2. Materiał ten po procesie wyciskania 

hydrostatycznego uzyskał również najwyższe wartości wytrzymałości. W tym mate-

riale efekt grzania adiabatycznego był najmniejszy. Temperatura homologiczna dla 

tytanu grade 2 w czasie procesu wynosiła tylko Th ~ 0,13. Nie miała więc praktycznie 

wpływu na zniwelowanie efektu umocnienia, które powstało poprzez proces odkształ-

cenia plastycznego. W badanym stopie aluminium efekty cieplne odegrały znaczącą 

rolę w niwelowaniu umocnienia materiału. Temperatura, która wytworzyła się w tym 

materiale podczas wyciskania hydrostatycznego, może indukować cieplne procesy 

rekrystalizacji dynamicznej osłabiające skutki umocnienia odkształceniowego. W stopie 

aluminium różnice między badanymi przekrojami wynosiły ok. 7%. Otrzymane wyniki 

badań mechanicznych wskazują, że przeprowadzenie procesu wyciskania hydrosta-

tycznego prowadzi do znacznego wzrostu parametrów wytrzymałościowych. Obserwuje 

się również występowanie wyraźnej anizotropii tych właściwości w zależności od 

przekroju badanego materiału. 

3.4. Twardość 

Charakter zmian mikrotwardości HV0.2 został pokazany na rysunku 7. Dla wszystkich 

trzech badanych materiałów wyższe wartości uzyskiwano dla przekroju poprzecznego. 

W tytanie grade 2, średnia wartość mikrotwardości w stanie wyjściowym na przekroju 

poprzecznym i na przekroju wzdłużnym wynosiła około 190 HV0,2. Po wyciskaniu 

hydrostatycznym nastąpił około 30% wzrost twardości, w porównaniu do materiału 

wyjściowego. Największe różnice twardości między badanymi przekrojami uzyskano 

w tytanie grade 2. Wartość anizotropii twardości wynosiła około 6%. W stopie 

aluminium 6060 brak spadku twardości związany jest ze zmianami mikrostruktu-

ralnymi oraz odpowiadającymi im zmianami właściwości mechanicznych wywołanych 

efektem cieplnym towarzyszącym procesowi HE. Brak anizotropii w pomiarach średniej 

twardości, pomimo występowania wyraźnej anizotropii mikrostruktury i właściwości 

mechanicznych, obserwowano również w niklu po procesie HPT [42] oraz stopie AA 

6061 po procesie ECAP [41]. W stopie CW-106C średnia wartość mikrotwardości 

w stanie wyjściowym wynosiła około 100 HV0,2. Po wyciskaniu hydrostatycznym 

obserwuje się około 50 % wzrost twardości, w porównaniu do materiału przesyconego, 

do średniej wartości 151 HV0,2 zmierzonej na przekroju poprzecznym. Jednocześnie 

obserwuje się występowanie anizotropii twardości około 5%, gdzie wyższe wartości 

uzyskano dla przekroju prostopadłego do osi otrzymanego pręta. 
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Rysunek 7. Mikrotwardość HV0,2, materiałów po wyciskaniu hydrostatycznym, w kierunku wzdłużnym KW 

i poprzecznym KP 

4. Wnioski 

W wyniku odkształcenia plastycznego metodą wyciskania hydrostatycznego, 

z odkształceniem rzeczywistym wynoszącym ε = 2,28, uzyskano w tytanie grade 2, 

stopie AW-6060 i stopie CW-106C, rozdrobnienie struktury do poziomu ultradrobno-

ziarnistego i nano. Najmniejszą średnią wielkość ziarna deq = 100 nm uzyskano dla 

tytanu. W badanych materiałach proces HE generuje silnie anizotropową strukturę 

charakteryzującą się obecnością równoosiowych ziaren na przekroju poprzecznym do 

kierunku wyciskania i wydłużonych w postaci pasm ziaren na przekroju wzdłużnym 

zgodnym z kierunkiem wyciskania. 

Anizotropia mikrostruktury silnie wpływa na właściwości mechaniczne materiałów. 

Tytan grade 2, stop AW-6060 i stop miedzi CW-106C po procesie HE charaktery-

zowały się słabszą wytrzymałością i granicą plastyczności na przekroju prostopadłym 

do kierunku wyciskania. Wyższe wartości uzyskiwano na przekroju równoległym do 

osi pręta. W stopie AW- 6060 brak wyraźnej anizotropii spowodowany jest tym, że 

podczas procesu wyciskania w materiale przewagę zaczynają brać aktywowane 

cieplnie procesy zmiękczania cieplnego osłabiające efekty umocnienia. W tym stopie 

generowana temperatura adiabatyczna przekracza poziomu temperatury rekrystalizacji 

T/Ttop = 0,5. W tytanie grade 2 efekty cieplne były najmniejsze, co pozwoliło na 

uzyskanie w materiale znacznego umocnienia (Rm ok. 700 MPa), jednak efekty umoc-

nienia nie są aż tak silne przy tym stopniu odkształcenia, żeby wyraźna była anizo-

tropia właściwości mechanicznych. W stopie miedzi CW-106C, można zauważyć, że 

przy zastosowanym stopniu odkształcenia ε = 2,28, w strukturze materiału zaczynają 

się kształtować wyraźne ziarna, co spowodowane jest migracją i anihilacją defektów 

strukturalnych, które zostają przekształcone w dobrze wykształconą strukturę ziaren. 

Różnice mikrostrukturalne na przekrojach KW i KP w badanych materiałach mają 

także wpływ na uzyskane wyniki w badaniach mikrotwardości. Wyższe wartości dla 

wszystkich materiałów uzyskiwano na przekroju prostopadłym do kierunku wyciskania.  

We wszystkich badanych materiałach charakter zmian mikrostrukturalnych oraz 

właściwości mechanicznych w zależności od kierunku badania był zbliżony, przy 

czym wielkości te zależą od podatności do umocnienia odkształceniowego oraz stopnia 

zmian strukturalnych wywołanych efektami cieplnymi w trakcie deformacji plastycznej. 
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Podziękowania 

Praca powstała w wyniku realizacji projektu badawczego LIDER/23/0085/L-

11/19/NCBR/2020 – „Izotropowy tytan do zastosowań biomedycznych po procesach 

dużej deformacji plastycznej” finansowanego ze środków Narodowego Centrum 

Badań i Rozwoju. 
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Anizotropia właściwości strukturalnych i mechanicznych materiałów po procesie 

wyciskania hydrostatycznego 

Streszczenie 

Metody dużych odkształceń plastycznych (ang. Sever Plastic Deformation, SPD) pozwalają rozdrabniać 

ziarna w metalach i ich stopach do rozmiarów nanometrycznych, co umożliwia uzyskanie m.in. bardzo 

wysokich właściwości wytrzymałościowych. Zbadano wpływ dużych odkształceń plastycznych 
uzyskanych metodą wyciskania hydrostatycznego (HE) na anizotropię właściwości mechanicznych tytanu 

grade 2, stopu miedzi CW-106C oraz stopu aluminium AW-6060. Metoda HE prowadzi do powstania 

charakterystycznej mikrostruktury oraz silnej anizotropii. 

Anizotropia materiałów została określona przez pomiary i obserwacje. Zastosowano metody badań takie 
jak statyczna próba rozciągania oraz obserwacje mikrostruktury. W procesie wyciskania hydrostatycznego 

zastosowano odkształcenie umożliwiające rozdrobnienie wielkości ziarna (ɛ = 2,28). Materiały przed 

procesem HE były poddane obróbce cieplnej w celu wyeliminowania wpływu przeszłości technologicznej. 

Badania wytrzymałości na rozciąganie zostały wykonane na próbkach o długości 8,6 mm i grubości 0,6 
mm. Do badań anizotropii mikrostruktury wykorzystano mikroskopię świetlną i transmisyjną mikroskopię 

elektronową. Uzyskane wyniki potwierdziły występowanie anizotropii właściwości mechanicznych, zmiany 

strukturalne oraz rozdrobnienie ziarna. Najwyższą anizotropię uzyskano w stopie miedzi CW-106C. 

Słowa kluczowe: wyciskanie hydrostatyczne, anizotropia, wytrzymałość, rozdrobnienie ziarna 
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Anisotropy of structural and mechanical properties of materials after hydrostatic 

extrusion process 

Abstract 

Severe Plastic Deformation (SPD) methods allow to refinement grains in metals and their alloys to 

nanometric sizes, which makes it possible, among others, to obtain higher mechanical properties. The study 

attempts to investigate the influence of severe plastic deformation (SPD in the hydrostatic extrusion (HE) 
process on the anisotropy of the structure and mechanical properties of the titanium grade 2, copper alloy 

CW-106C and aluminium alloy AW-6060. The HE method leads to the formation of a characteristic 

microstructure and strong anisotropy. The anisotropy of the materials studied was determined by 

mechanical tests, impact tests and microstructural observations. A strain was applied to allow for grain size 
fragmentation (ɛ = 2,28). The materials were heat treated before the HE process to eliminate the influence 

of technological past. Tensile strength tests were performed on specimens which has 8,6 mm length and 

width 0,6 mm. Light microscopy and transmission electron microscopy were used to study the anisotropy 

of the microstructure. The results obtained confirmed the occurrence of anisotropy of structural and 
mechanical properties after the hydroextrusion process measured along and across the extrusion axis of the 

materials studied. The highest anisotropy was observed in CW-106C copper alloy.  

Keywords: hydrostatic extrusion, anisotropy, strength, grain size distribution 
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Krzemoorganiczne pochodne jako modyfikatory 

właściwości tworzyw termoplastycznych 

dla przyrostowej techniki FDM 

1. Technologie addytywne – zarys historyczny i prognozy 

Technologie addytywne (przyrostowe) zostały opracowane w latach 80. XX wieku. 

Za prekursora druku 3D uważa się Charlesa Hulla, który opracował i opatentował 

w 1986 roku technikę SLA (ang. Stereolitography), polegającą na selektywnym utwar-

dzaniu żywicy fotopolimerowej za pomocą wiązki lasera ultrafioletowego (UV) [1]. 

Firma założona przez Hulla – 3D Systems opracowała również w 1992 roku technikę 

SLS (ang. Selective Laser Sintering) polegającą na precyzyjnym spiekaniu tworzywa 

w postaci proszku przy użyciu wiązki laserowej. Przedsiębiorstwo do dzisiaj jest uzna-

wane za jedną z najbardziej znaczących firm w zakresie technik addytywnych (świadczy 

o tym m.in. wzrost na giełdzie wynoszący 186,35% w okresie 5 lat oraz zwiększenie 

skali przychodów o 2% w IV kwartale 2020 roku według raportu finansowego 3D 

Systems. Amerykańsko-izraelska firma Stratasys zapoczątkowała technikę FDM (rok 

1989) (ang. Fused Deposition Modeling), która jak dotąd jest najczęściej wykorzy-

stywaną technologią druku 3D (szacunkowo 40% rynku światowego). Dynamiczny 

rozwój branży nastąpił dopiero w drugiej dekadzie XXI wieku. Po wygaśnięciu orygi-

nalnego patentu dotyczącego techniki FDM (2009 r.) oraz techniki SLS (2014 r.) doszło 

do fali otwierania nowych firm oferujących sprzęt i materiały dedykowanych dla druku 

3D. Wiązało się to także ze spadkiem cen drukarek oraz wzrostem liczby publikacji 

naukowych i nowych patentów (2175 tematycznych publikacji naukowych za rok 2020 

wg bazy Scopus, rys. 1). 
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Rysunek 1. Analiza wyników wyszukiwania dokumentów zawierających hasło „3D printing”.  
Źródło: www.scopus.com 

Początkowo technologia druku 3D nie znajdowała się w obszarze zainteresowań 

wielkich korporacji. Raport Gartnera z 2012 roku, dotyczący modelu „krzywej hype’u 

Gartnera” wskazywał, że technologie addytywne stawiają użytkownikom zbyt wysokie 

wyzwania [2], natomiast rozwój technologii i opracowanie nowych rozwiązań spowo-

dował ich gwałtowny wzrost i optymistyczne przewidywania rynkowe [3]. Obecnie 

druk 3D należy do jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi przemysłu. 

Jedną z kluczowych kwestii przyczyniających się do gwałtownego rozwoju technologii 

jest czas. Presja konkurencyjna wywierana na firmy, jak i coraz bardziej zaawansowane 

modele biznesowe powodują, że przedsiębiorstwa skracają cykle biznesowe i podążają 

w kierunku szybkości oraz elastyczności procesu. Druk 3D w wielu gałęziach przemysłu 

rewolucjonizuje produkcje dzięki większej liczbie dostępnych materiałów i większej 

zdolności do dostarczania części, które są zgodne z ich właściwościami mechanicznymi. 

Obecnie techniki przyrostowe coraz częściej zastępują tradycyjne metody przetwórcze, 

natomiast zapotrzebowanie na rezultaty druku 3D ciągle rośnie [4]. Technologie przy-

rostowe są również uznawane za jeden z kluczowych elementów zaliczanych do 

generacji Przemysłu 4.0. SmartTech Analysis skupia się na prognozowaniu ekono-

micznego wpływu w zakresie druku 3D, który w 2020 wynosił 11,7 mld dolarów. 

W kolejnych latach prognozowany jest odpowiednio na poziomie 24 mld dolarów 

w 2024 roku i 55 mld w 2030 roku. Rozwój technologii przyrostowych uzależniony jest 

od zapotrzebowania branży, głównie w zakresie automatyzacji i optymalizacji pracy. 

Największe postępy odnotowuje się w sektorze projektowania i wytwarzania nowych 

materiałów. Najnowszy raport firmy SmartTech Analysis donosi, że największe 

przychody do roku 2019 generowała technika FDM [5].  
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Wiele spośród największych przedsiębiorstw światowych posiada w swoich struk-

turach działy wyspecjalizowane w zakresie druku 3D (Johnson&Johnson, Boeing, 

Rolls Royce). Obecnie branża druku 3D wchodzi w etap, w którym udało się pokonać 

większość podstawowych ograniczeń technologicznych. Dostępne na rynku specjali-

styczne urządzenia do zastosowań profesjonalnych spełniają już definicję plug&print 

(„podłącz i drukuj”). Jednakże, rynek polski jest na bardzo wczesnym etapie rozwoju 

(raport wykonany przez fundację Centrum Innowacji FIRE). Polska nadal nie znajduje 

się wśród państw o największym potencjale i znaczeniu w zakresie rozwoju technik 

addytywnych. Najwięksi globalni producenci i dystrybutorzy w branży technik addy-

tywnych to: Ameryka Północna (USA, Kanada, Meksyk), Europa (Wielka Brytania, 

Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania), Azja (Chiny, Japonia, Indie), Afryka Południowa. 

Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie podstawowych zagadnień 

i potencjalnych problemów związanych z technikami przyrostowymi. Ponadto, przed-

stawiono zastosowanie związków krzemoorganicznych jako modyfikatorów polimerów 

wykorzystywanych w druku 3D. 

2. FDM – popularna technika przyrostowa 

FDM jest jedną z najczęściej wykorzystywanych technik, głównie ze względu na 

niski stopień skomplikowania i komercyjny dostęp surowców – filamentów (polimer 

termoplastyczny bądź kompozyt w formie cienkiej żyłki, nawijanej na szpulę). Obecnie 

drukarki FDM są dostępne nie tylko dla dużych korporacji, ale również dla mikro-

przedsiębiorstw i klientów indywidualnych. Ceny urządzeń kształtują się w bardzo 

szerokim zakresie od 1 000 do 50 000 PLN (oszacowano na podstawie ofert handlo-

wych). Na rynku dostępny jest różnorodny wachlarz produktów (pod względem koloru 

i modyfikacji elastyczności) oraz baza ponad 5 mln gotowych projektów (np. Thingvers), 

co stanowi znaczne ułatwienie procesu.  

Technika FDM polega na podawaniu do głowicy drukującej filamentu z tworzywa 

termoplastycznego, ogrzewaniu do temperatury przetwórczej w głowicy, a następnie 

dozowaniu z dyszy drukarki uplastycznionego materiału i nakładaniu go warstwa po 

warstwie na ruchomym stoliku [6]. Do najczęściej wykorzystywanych polimerów 

w technice FDM zalicza się: polilaktyd (PLA) [7-8], poli(tereftalan etylenu) mody-

fikowany cykloheksylodimetanolem (PET-G) [9], amorficzny polimer akrylonitrylo-

butadienowo-styrenowy (ABS) [10-11] oraz poliamid-12 (PA-12) [12], a także alkohol 

poliwinylowy (PVA) i wysokoudarowy polistyren (HIPS), stanowiące materiały do 

druku podpór [13], przy czym ten ostatni stanowi również materiał podstawowy do 

druku obiektów docelowych [14]. 
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Rysunek 2. Schemat drukarki 3D 

FDM posiada wiele cech stanowiących przewagę nad tradycyjnymi technikami 

przetwórczymi, są to przede wszystkim:  

 brak konieczności projektowania i wykonania form wtryskowych – pozwala to na 

zaoszczędzenie czasu i uniknięcie wysokich kosztów projektowania i wytwa-

rzania narzędzi – szczególnie istotne w produkcji małoseryjnej lub w przypadku 

modelu składającego się z kilku różnych elementów, gdzie tradycyjna technika 

wymagałaby zastosowania więcej niż jednej formy lub skomplikowanego 

łańcucha dostaw [15]; 

 personalizowane produkty – wytwarzanie modeli pod konkretne zastosowanie, 

dostosowane do preferencji użytkownika wraz z szybką optymalizacją modelu – 

szczególnie w branży sportowej;  

 w utrzymaniu ruchu – druk 3D daje możliwość wytwarzania bezpośrednio 

w zakładach przemysłowych części zamiennych maszyn, co znacząco przyczynia 

się do ograniczenia strat produkcyjnych, związanych z zatrzymaniem pracy apara-

tury, oczekiwaniem na transport etc. [16, 17];  

 możliwość konstruowania złożonych, niestandardowych modeli o skompliko-

wanych kształtach i wzajemnym ułożeniu płaszczyzn/krzywizn, a także wybranej 

geometrii wewnętrznej (obiekt może mieć wypełnienie pełne lub ażurowe 

o różnym układzie), niemożliwej lub trudnej do uzyskania dla technik tradycyj-

nych, a także możliwość zmiany modelu lub jego poprawy w dowolnym momencie 

produkcji [15];  

 uruchomienie cyklu produkcji bezpośrednio po etapie projektowania, z reguły od 

kilku godzin do dwóch dni [18]; 

 uniwersalność i dostępność metody – możliwość zastosowania zarówno w dużych 

zakładach produkcyjnych, mikroprzedsiębiorstwach czy też przez klienta indywi-
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dualnego [19]. Koszty wybranych urządzeń są relatywnie niskie w porównaniu do 

urządzeń przetwórczych np. wtryskarki [18]. 

Pomimo korzyści stosowania techniki FDM, ma ona wciąż wiele wad, wynikają-

cych z samego procesu przetwarzania, jak i dostępnych materiałów, które nie spełniają 

wymagań użytkowników. Do największych niedoskonałości techniki FDM można 

zaliczyć: 

 zwiększone zużycie energii na jednostkę masy produktu – technologie 3D wyma-

gają znacznych ilości energii do każdorazowego nakładania cienkiej warstwy 

materiału [19]; 

 zwiększona odpadowość związana z czynnikami wynikającymi z samej techno-

logii (nieudane wydruki, podpory, konieczność stosowania post-processingu); 

obecnie problemem jest odpadowość i recykling tworzyw sztucznych, również 

tego stosowanego do druku 3D, a popularne PLA, mimo uznania za materiał „bio-

friendly”, nie jest na dzień dzisiejszy efektywnie poddane recyklingowi lub kom-

postowane [20-21]; 

 bardzo długi cykl produkcyjny w porównaniu do procesu wtrysku (czas pracy 

maszyny przetwórczej, w tym przypadku odpowiednio drukarki 3D i wtryskarki, 

potrzebny do wytworzenia jednostki wyrobu; kalkulacja nie obejmuje czasu 

projektowania formy wtryskowej w przypadku uruchomienia produkcji techniką 

wtrysku), dłuższy o co najmniej dwa rzędy wielkości [22] (jeszcze większą 

różnicę wskazał Atzeni, porównując przetwórstwo aluminium, techniki HPDC 

i SLS [23]); 

 wydłużony czas przetwarzania na jednostkę produkcyjną zwiększa prawdopo-

dobieństwo wystąpienia błędu krytycznego
8
 [24]; 

 mniejsza wytrzymałość mechaniczna, szczególnie w osi Z, wynikająca między 

innymi ze słabej adhezji międzywarstwowej, obecności pustych przestrzeni 

powietrznych pomiędzy warstwami oraz występujących zniekształceń między-

warstwowych [25]. W publikacji [26] jako rozwiązanie tego typu defektów zapro-

ponowano wzmacnianie mechaniczne polimerów za pomocą włókien; metoda ta 

nadal nie jest doskonała i powoduje wiele problemów związanych z tworzeniem 

się pustych przestrzeni pomiędzy poszczególnymi warstwami drukowanego 

obiektu, słabą przyczepnością włókien i osnowy, wydłużonym czasem utwar-

dzania oraz większym zużyciem dyszy [26];  

 liczba obecnie dostępnych materiałów do druku techniką FDM jest wciąż ogra-

niczona, a każdy poszczególny polimer wykazuje własną specyfikę pracy, którego 

opanowanie bywa problematyczne. Większość termoplastów na rynku jest prze-

znaczona do tradycyjnych technik przetwórczych, jak wtrysk/wytłaczanie/roz-

dmuch, a modyfikacja tworzyw dla FDM wciąż jest tematem niszowym eksploro-

wanym głównie w środowiskach naukowych; 

 konieczność ogrzewania stołu lub całej komory drukarki dla materiałów o dużym 

skurczu przetwórczym, co powoduje znaczne zwiększenie zużycia energii na 

jednostkę produkcji [19]; 

                                                                   
8 błąd krytyczny – jest to błąd, który skutkuje przerwaniem procesu. 
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 zauważalnie niższa jakość wizualna wyrobów (z wyjątkiem układów z zasto-

sowaniem bardzo małej średnicy dyszy i parametrów zoptymalizowanych pod 

konkretny materiał) Alternatywnie, produkt wymaga dodatkowego post-processingu 

(obróbka wykończeniowa) co znacznie wydłuża proces otrzymywania modelu [27]. 

Jedną ze słabych stron druku w technice FDM jest przede wszystkim brak bądź 

niedostateczna ilość i dostępność materiałów konstrukcyjnych, które umożliwiłyby 

poprawę parametrów gotowych modeli. Rozwój materiałów do druku oczekiwany jest 

głównie w zakresie użytkowym tj. zwiększenie adhezji międzywarstwowej przez lepsze 

przetapianie materiału (optymalizacja temperaturowa, a tym samym zwiększenie 

wytrzymałości mechanicznej, poprawa elastyczności przy zachowaniu pozostałych 

parametrów, zwiększenie szczelności warstw – zmniejszenie przestworów powietrz-

nych i odporności na działanie wody, ale również poprawa walorów estetycznych, co 

przyczyni się do zaoszczędzenia czasu i redukcji kosztów związanych z post-

processingiem. Są to parametry i realne problemy scharakteryzowane na podstawie 

rozmów z przedstawicielami branży druku 3D (w tym podmiotami produkującymi 

filamenty na osnowie termoplastycznej), ale także z użytkownikami drukarek 3D. 

Docelowo powinien on zostać wyeliminowany, a uzyskany element wykorzystywany 

w stanie „as received”.  

Reasumując, technologie addytywne takie jak FDM pomimo wielu zalet i wzra-

stającej popularności nadal nie są doskonałe. W wielu aspektach uniemożliwiają 

zastąpienie technik tradycyjnych, a zastosowanie dobrze znanych metod przetwarzania 

takich jak wtrysk, kalandrowanie, wytłaczanie itp. jest bardziej pożądane. Dlatego 

zamiast uznawać technologie addytywne jako substytut dojrzałych procesów przetwór-

czych, wskazane jest dalsze poszukiwanie nowych obszarów, w których można wyko-

rzystać unikalne możliwości druku 3D w celu rozszerzenia zastosowania tradycyjnych 

procesów produkcyjnych. Druk 3D może być stosowany również w połączeniu 

z technikami tradycyjnymi, gdzie produkt jest wytwarzany techniką hybrydową (over-

printing, overmoulding). W takim ujęciu przykładowo większa część detalu o stosun-

kowo dużej masie (trudnej do wytworzenia techniką druku ze względu na masę lub 

rozmiar oraz czas pracy drukarki) i prostych kształtach jest wytwarzana wtryskowo, 

natomiast część o mniejszych rozmiarach i geometrii stwarzającej trudności z reali-

zacją procesu wtryskowego jest wykonywana techniką druku 3D, po czym części 

łączone są w gotowy detal [28].  

3. Główne obszary zastosowań technik addytywnych 

Postęp technologiczny jaki warunkuje technologia druku 3D oraz innowacyjne 

produkty przyczyniły się do szerokiego zastosowania technik addytywnych w wielu 

gałęziach przemysłu m.in. w przemyśle maszynowym, motoryzacyjnym, lotniczym, 

kosmicznym, w branży medycznej, edukacji, w elektronice, w hydraulice, a także 

w przemyśle dekoratorskim. Jest to możliwe dzięki dużej elastyczności technologii 

i możliwości szybkiego prototypowania [29]. Zachowanie ciągłości linii produkcyjnej 

(tzw. rapid prototyping) jest jedną z najważniejszych funkcji druku 3D w zakresie 

przemysłu maszynowego [30]. Kolejnym istotnym zastosowaniem jest utrzymanie 

ruchu w przemyśle, głównie w procesie otrzymania części zamiennych, co wiąże się 

z zaoszczędzeniem czasu i kosztów przerwanego cyklu produkcyjnego. Materiały 

wytworzone technikami przyrostowymi wykorzystywane są na potrzeby testowania 
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podzespołów i elementów ozdobnych, a także testowania nowych konstrukcji modeli 

samochodowych [31]. Zastąpienie tradycyjnych form wtryskowych, pozwala na 

obniżenie kosztów produkcji, a także skrócenie czasu. Obecnie druk z metalu pozwala 

także na odtworzenie zabytkowych pojazdów, których oryginalne części zamienne nie 

są już produkowane bądź są niedostępne komercyjnie [32]. Wykorzystywanie techno-

logii addytywnych przez największych producentów samolotów (m.in. Boeing, Airbus) 

potwierdza powszechność zastosowań druku 3D w przemyśle lotniczym. Amerykański 

koncern lotniczy Boeing Company wydrukował liczne komponenty samolotów (m.in. 

300 różnych typów części), a także 10 różnych modeli samolotów [33]. Do korzyści 

wynikających z wytwarzania elementów techniką druku 3D można zaliczyć zredu-

kowane koszty produkcji i lżejsze części. Pierwsze zastosowania techniki FDM 

w medycynie wg doniesień literaturowych datuje się na początek XXI wieku, kiedy 

technologia ta została wykorzystana do wykonania implantów dentystycznych i protez 

[34]. Rynek medyczny i protetyczny jest jednym z sektorów, który korzysta z techno-

logii addytywnych, zarówno w szkoleniu kadry przyszłych medyków, jak i w zakresie 

nowych technologii i prototypowania. Według Business Review przemysł aparatów 

słuchowych w Ameryce przeszedł już na pełną produkcję części urządzeń metodami 

addytywnymi. Chirurdzy mają możliwość przeprowadzenia symulacji operacji chirur-

gicznej na wydrukowanym modelu 3D, a także mogą zaprojektować idealnie dopaso-

waną protezę dla konkretnego przypadku (w traumatologii, chirurgii rekonstrukcyjnej) 

[35]. Na potrzeby rehabilitacji drukowane są odpowiednie przyrządy i aparaty dopaso-

wane do konkretnego pacjenta. Z branżą medyczną związane są również biomateriały, 

które w ostatnich latach wzbudzają coraz większe zainteresowanie [36]. Odkrycia 

w dziedzinie biokompatybilnych materiałów umożliwiają wykorzystanie druku 3D do 

wytwarzania funkcjonalnych, żywych tkanek, wykorzystywanych następnie w przesz-

czepach narządów. Technologia przyrostowa stosowana jest w przemyśle elektronicz-

nym m.in. do wykonywania obudów, elementów urządzeń elektrycznych, w badaniach 

nad elastyczną elektroniką, sensorami naprężenia/rozciągania. Obecnie technologie 

przyrostowe pozwalają na wytwarzanie funkcjonalnej elektroniki tj. anteny, konden-

satory, rezystory, cewki indukcyjne, bez konieczności dalszej obróbki [37]. Druk FDM 

jest wykorzystywany z powodzeniem w edukacji, umożliwia wytwarzanie pomocy 

dydaktycznych np. modeli przestrzennych (bryły w matematyce, modele anatomiczne 

w biologii). Doniesienia literaturowe wskazują na szereg korzyści wynikających 

z włączenia techniki do systemu edukacji m.in. rozwijanie umiejętności projektowania 

oraz kreatywności, zwiększenie zaangażowania uczniów, a także nauczycieli [38].  

W najnowszych raportach dotyczących branży druku 3D prognozuje się, że rozwój 

technik addytywnych nastąpi szczególnie w takich obszarach jak branża motoryza-

cyjna, lotnicza, czy w produktach konsumenckich w zakresie wytwarzania prototypów, 

form/odlewów, narzędzi i gotowych części wytworzonych bezpośrednio techniką 

druku 3D. 
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4. Krzemoorganiczne modyfikatory właściwości tworzyw 

termoplastycznych dla druku 3D 

4.1. Modyfikatory tworzyw dla druku 3D 

Rozwój technologii wytwarzania i prototypowania opartego na technikach przyro-

stowych powoduje powstanie niszy w obszarze materiałów, które muszą sprostować 

wymaganiom i ograniczeniom tych metod. Do tej pory największy nacisk wywierano 

na opracowanie nowych urządzeń o większej prędkości druku, większym polu robo-

czym etc. W literaturze znanych jest kilka przypadków, w których polimery termo-

plastyczne stosowane w technice FDM zostały zmodyfikowane w celu poprawy jakości 

druku (brak defektów powierzchni) bądź właściwości obiektów modelowych. Znane są 

prace, gdzie autorzy tworzyli kompozyt SiC/C/PLA cechujący się dobrą przewodnością 

elektryczną i pamięcią kształtu [38]. W literaturze opisany jest dodatek włókien szkla-

nych i plastyfikatora/kompatybilizatora jako modyfikatora właściwości mechanicznych 

kompozytów na osnowie ABS (dodatek samych włókien powoduje zbyt sztywną 

konstrukcję i przyczynia się do utrudnienia procesu druku – zapychanie i ścieranie 

dyszy) [40], a także zastosowanie modyfikatora w celu poprawy właściwości mecha-

nicznych na granicy osnowy i włókien szklanych, węglowych lub kewlarowych [41]. 

W znacznej mierze poprawa właściwości materiałów popularnie stosowanych w druku 

3D opiera się na modyfikacji fizycznej z zastosowaniem wzmocnień w postaci włókien 

syntetycznych czy naturalnych. Jako dodatki wzmacniające stosowane są także nano-

cząstki metali [42,43]. Dodatek grafitu spowodował natomiast poprawę właściwości 

reologicznych i ślizgowych [44].  

Związki krzemoorganiczne posiadające w swojej strukturze wiązania Si-O-Si 

charakteryzują się m.in. wysoką stabilnością termiczną [45], poprawą parametrów 

mechanicznych, ale również w zależności od grupy funkcyjnej przy atomie krzemu 

umożliwiają dobór charakteru hydrofilo-hydrofobowego powierzchni [46-48]. Wśród 

związków krzemoorganicznych można wyróżnić kilka głównych grup mogących 

pełnić rolę modyfikatora tworzyw termoplastycznych stosowanych w technikach 

przyrostowych (Tab.1).  

Tabela 1. Rodzaje krzemoorganicznych modyfikatorów  

Silseskwioksany Polisiloksany Trialkoksysilany Silatrany 

 

   

Są to pochodne często wykorzystywane do modyfikacji i nadawania nowych cech 

materiałom kompozytowym. Grupy funkcyjne (-R = grupy alkoksylowe, alkilowe, 

hydroksylowe, aminowe, epoksydowe, fluoroalkilowe, alkoksysililowe etc.) są wpro-

wadzane na drodze reakcji chemicznych.  
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4.2. Silseskwioksany 

Atrakcyjną z punktu widzenia poprawy właściwości materiałów, grupę modyfi-

katorów tworzyw sztucznych stanowią poliedryczne oligomeryczne silseskwioksany 

o wzorze ogólnym [RSiO1,5]n [49]. Silseskwioksany to hybrydowe związki organiczno-

nieorganiczne posiadające cechy obu systemów [50, 51]. Wzrost zainteresowania tą 

grupą związków wiąże się z coraz większą liczbą zastosowań w wielu branżach 

przemysłu, dzięki dobrym właściwości termicznym i mechanicznym, a także praktycz-

nie nieograniczonymi możliwościami funkcjonalizowania przy użyciu wielu technik 

syntezy organicznej. Silseskwioksany mogą być stosowane jako dodatki do polimerów 

termoplastycznych lub termoutwardzalnych. Znalazły zastosowanie w optoelektronice, 

mikroelektronice, farmacji (nośniki leków), medycynie i stomatologii [52]. Szczegól-

nie interesującą grupą są silseskwioksany oktapodstawione, otrzymywane w reakcji 

kondensacji hydrolitycznej trichloroalkoksysilanów lub trialkoksysilanów [53-55]. 

Funkcjonalizację przeprowadza się na drodze reakcji katalitycznych np. hydrosililo-

wania. Silseskwioksany ze względu na zwartą strukturę molekularną i wymiary nano-

metryczne charakteryzują się dobrymi właściwościami dyspersyjnymi. Wykorzystanie 

ich jako modyfikatorów tworzyw sztucznych jest efektem szerokiej możliwości aplika-

cyjnej opisanej w literaturze [56-58]. Wynika to z możliwości nadania materiałom specy-

ficznych właściwości oraz ich kontroli za pomocą wprowadzonych grup funkcyjnych. 

Szczególną podgrupą silseskwioksanów klatkowych są sferokrzemiany, charaktery-

zujące się dodatkowym łącznikiem siloksanowym, oddzielającym grupę funkcyjną od 

rdzenia siloksanowego. Struktury te charakteryzują się dużą aktywnością w reakcjach 

katalitycznych, spośród których największe znaczenie ma hydrosililowanie olefin, ze 

względu na dużą różnorodność i dostępność substratów (również w rozumieniu ekono-

micznym), ilościowy charakter reakcji oraz łatwość procedury syntetycznej. Właści-

wości te decydują o wzrastającym zainteresowaniu związkami typu sferokrzemiany 

jako dodatkami funkcjonalnymi w inżynierii materiałowej, czy blokami budulcowymi 

w chemii polimerów. 

4.3. Polisiloksany 

Polisiloksany (nazywane również oligosiloksanami w zależności od liczby jed-

nostek strukturalnych oraz przyjętej nomenklatury) mają strukturę łańcuchową zbudo-

waną z jednostek D, gdzie grupę interną stanowi zazwyczaj grupa metylowa (najczęściej 

dimetylosiloksanową, -OSiMe2O-, np. poli(dimetylosiloksan), PDMS), rzadziej grupa 

fenylowa oraz zakończonych grupami typu T (-OSiMe3), bądź typu D (np. OH-

terminowane polisiloksany, -OSiR2OH, SiH-terminowane polisiloksany, -OSiR2H). Na 

rynku szeroko dostępne są kopolimery zawierające w strukturze łańcucha zarówno 

intertne jednostki budulcowe, jak i jednostki o grupach funkcyjnych np. aminosiloksany 

(z grupami -OSiMe((CH2)3NH2)O-, -OSiMe((CH2)3NH(CH2)2NH2)O-), tiosiloksany 

(z grupami -OSiMe((CH2)3SH)O-), winylosiloksany (z grupami -OSiMe(Vi)O-) czy 

hydrosiloksany (z grupami -OSiMe(H)O-) oraz inne pochodne, np. alkoholowe, meta-

krylowe, epoksydowe, acetoksylowe, bezwodnikowe. Polisiloksany metylowe i ich 

kopolimery mają zazwyczaj postać łatwych w zastosowaniu olejów. Ich niska cena, 

duża dostępność, a także występowanie na rynku odmian o charakterze chemicznym 

dostosowanym do aplikacji w konkretnych osnowach polimerowych (np. żywicach 
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epoksydowych) stanowi o ich atrakcyjności jako dodatków przetwórczych i funkcjo-

nalnych. Szczególnie interesującą grupą są hydrosiloksany i kopolimery dimetylosilo-

ksanowo-hydrosiloksanowe, gdzie obecność reaktywnej grupy -SiH umożliwia wpro-

wadzenie grup funkcyjnych na drodze hydrosililowania, co przekłada się na kontrolo-

wanie właściwości aplikacyjnych polisiloksanu.  

4.4. Trialkoksysilany  

Trialkoksysilany cechujące się dużą wrażliwością ugrupowania Si-O-R na hydrolizę, 

stosowane są głównie do modyfikacji powierzchni oraz syntezy nośników i napeł-

niaczy metodą zol-żel [59]. Ich użycie pozwala na kontrolę stopnia hydrofobowości 

powierzchni i oddziaływań napełniacza z osnową. W porównaniu do silseskwioksa-

nów, silatranów oraz siloksanów o wysokich masach molowych, charakteryzują się 

stosunkowo niskimi temperaturami wrzenia, wysoką prężnością par oraz wspomnianą 

wyżej wrażliwością na wilgoć, co praktycznie uniemożliwia ich stosowanie jako bez-

pośrednich dodatków do masy tworzyw termoplastycznych. Trialkoksysilany w prze-

twórstwie tworzyw sztucznych znalazły zastosowanie jako kompatybilizujące modyfi-

katory powierzchniowe napełniaczy do termoplastów, m.in. napełniaczy do: ABS [60], 

PA [61], PET [62], PLA [63]. 

4.5. Silatrany 

Silatrany ze względu na specyficzną budowę cykliczną, występującym atomem 

azotu w strukturze klatki oraz transannularnym wiązaniem N-Si wykazują wyjątkowe 

właściwości na tle innych związków krzemoorganicznych. Dzięki wysokiej aktywności 

biologicznej mogą wykazywać właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze, przeciwwiru-

sowe i antynowotworowe. Ponadto stanowią wysoce stabilne prekursory do procesów 

zol-żel, promotory adhezji, dodatki do żywic termoutwardzalnych i termoplastów. 

Silatrany występują w postaci ciał stałych, a dobór podstawnika funkcyjnego powinien 

pozwolić na regulację ich własności dyspersyjnych, co przełoży się na zdolność mie-

szania z tworzywem termoplastycznym. Podobnie do silseskwioksanów, ich własności 

pozwalają na bezpośrednie zastosowanie jako dodatku do masy polimerów, co byłoby 

praktycznie niemożliwe w przypadku trialkoksysilanów (jako których pochodne uważać 

można silatrany o analogicznym podstawniku funkcyjnym). Niestety przegląd litera-

tury wskazuje na bardzo małe poznanie właściwości silatranów jako dodatków do 

termoplastów, a tym bardziej jako dodatków w technice FDM. W nawiązaniu do badań 

nad materiałami termoplastycznymi, istnieje doniesienie, że dodatek silatranu do kom-

pozytu PET z montmorylonitem wpływał na poprawę własności uniepalniających 

uzyskanych materiałów [64]. Celowe i planowane wykorzystanie specyfiki oddziały-

wań między związkami krzemoorganicznymi, napełniaczami funkcjonalnymi i osnową 

polimerową jest przedmiotem intensywnych studiów naukowych. Znalazło to 

odzwierciedlenie w wielu gałęziach przemysłu, w tym w technologii i przetwórstwie 

materiałów polimerowych, głównie w obszarze tradycyjnych technik przetwórczych 

(tj. wtrysk, wytłaczanie, kalandrowanie). W przypadku stosunkowo nowej, nabierającej 

znaczenia techniki przetwarzania tworzyw – druku 3D (techniki addytywne, techniki 

przyrostowe) obecność dodatków krzemoorganicznych stanowi podstawę naszych 

obecnych badań [65]. Jak w przypadku każdej techniki przetwórczej oraz procesów 

wykorzystywanych w przygotowaniu materiału do przetwarzania, wymagana jest 
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wiedza o interakcjach materiału osnowy z napełniaczem i środkami pomocniczymi. 

Z punktu widzenia dalszego rozwoju technologii przyrostowych kluczowym jest opraco-

wanie materiałów, a w szczególności dodatków przetwórczych ściśle dedykowanych 

do urządzeń i rozwiązań z tym związanych. W związku z powyższym zdiagnozowano 

potrzebę weryfikacji dotychczasowej wiedzy oraz zdobycie nowej w zakresie zasto-

sowań związków krzemoorganicznych pod kątem ich zastosowań jako modyfikatorów 

przetwórczych dla techniki FDM. Przedstawiona na rysunku 3 matryca nowych cech 

funkcjonalnych została określona na podstawie danych literaturowych oraz danych 

dostarczanych przez dostawców modyfikatorów tworzyw termoplastycznych dla kla-

sycznych technologii przetwórczych.  

 

Rysunek 3. Właściwości użytkowe i procesowe druku 3D 

5. Podsumowanie 

W dzisiejszych czasach przemysł oparty na tradycyjnych technikach przetwórczych 

w coraz większym stopniu korzysta z technik addytywnych, jako że stanowią one idealne 

narzędzie pomocnicze na etapie projektowania, a także dopełnienie technik prze-

twórczych oraz umożliwiają osiąganie rezultatów w krótszym czasie przy mniejszym 

nakładzie pracy. Obserwowany jest dynamiczny wzrost tworzenia spółek celowych 

dedykowanych branży druku 3D oraz coraz większe zainteresowanie jej wykorzy-

staniem przez największe światowe firmy. W Polsce, postęp ten obserwowany jest 

w znacznie mniejszym stopniu, ale już obecnie największe polskie koncerny chętnie 

korzystają z możliwości oferowanych przez technologie addytywne, głównie w za-

kresie takich technik jak: FDM, SLA, SLS czy DLP. Ciągłe udoskonalanie urządzeń 

drukujących (lepsze parametry druku, większa szybkość, większe pole robocze, 

większa dokładność, mniejsza grubość warstwy drukującej) w znaczącym stopniu 

wpływają na jakość wyrobów końcowych. Materiały wykorzystywane do produkcji 

filamentów są od kilku lat przedmiotem intensywnych badań naukowców na całym 



Bogna Sztorch, Daria Pakuła, Miłosz Frydrych, Kamil Dydek,  

Dariusz Brząkalski, Rafał Kozera, Robert E. Przekop 

 

82 

świecie, jednakże trudno znaleźć odpowiedni uniwersalny modyfikator będący odpo-

wiedzią na obecne zapotrzebowanie rynku i wymagania konsumentów. Ze względu na 

specyfikę oddziaływań międzycząsteczkowych pomiędzy osnową polimerową, a mody-

fikatorem trudno jest mówić o jednej, uniwersalnej formule modyfikacji. W ramach 

projektu LIDER (tytuł: „Krzemoorganiczne modyfikatory właściwości tworzyw termo-

plastycznych dla przyrostowej techniki FDM”) opracowywane są typoszeregi krzemo-

organicznych modyfikatorów dedykowanych dla szerokiego spektrum polimerów 

termoplastycznych, które mają modelować właściwości adhezyjne, hydrofobowe, 

dyspersyjne, reologiczne czy mechaniczne. Ma to na celu opracowanie nowych mate-

riałów zapełniających lukę w stosunku do właściwości tworzyw do druku 3D techniką 

FDM oferowanych na obecnie istniejącym rynku w odniesieniu do stale rosnących 

oczekiwań odbiorców. 

Podziękowania 

Badania naukowe z zakresu projektowania krzemoorganicznych modyfikatorów 

właściwości tworzyw termoplastycznych dla przyrostowej techniki FDM finansowane 

ze źródeł Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu LIDER X 

(LIDER/01/0001/L-10/18/NCBR/2019).  
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Krzemoorganiczne pochodne jako modyfikatory właściwości tworzyw 

termoplastycznych dla przyrostowej techniki FDM 

Streszczenie 

Intensywny rozwój technologii wytwarzania i prototypowania w oparciu o techniki addytywne takie jak 
metoda FDM (Fused Deposition Modeling) stwarza istotną lukę w obszarze materiałów, które muszą 

sprostać wymaganiom i ograniczeniom tych metod. W ramach przeprowadzonych badań po raz pierwszy 

zastosowano funkcjonalizowane dodatki krzemoorganiczne, takie jak silseskwioksany, polisiloksany 

i silatrany, jako modyfikatory polimerów popularnie stosowanych w druku 3D. W literaturze istnieje szereg 
doniesień na temat pozytywnego wpływu krzemoorganicznych pochodnych zawierających w swojej struk-

turze wiązania Si-O-Si na właściwości termiczne i reologiczne, a także na poprawę właściwości mecha-

nicznych czy powierzchniowych w kierunku zwiększenia stopnia hydrofobowości otrzymywanych kom-

pozytów. Modyfikatory krzemoorganiczne, takie jak: monofunkcyjne (zawierające jeden typ grupy funk-
cyjnej) i mieszane (dwu- i trójfunkcyjne) sferokrzemiany, jak i polisiloksany otrzymano na drodze reakcji 

hydrosililowania odpowiednich olefin w obecności katalizatora Karstedta. 

Keywords: POSS, druk 3D, FDM, silseskwioksany, polimery 

Organosilicon derivatives as modifiers of properties of thermoplastics for 3D 

printing FDM techniques 

Abstract 

Intensive development of manufacturing and prototyping based on additive techniques such as the FDM 

method (Fused Deposition Modeling) creates a significant gap in the area of materials that has to cope the 
requirements and limitations of these methods. As part of the research, for the first time, functionalized 

organosilicon additives e.g. silsesquioxanes, polysiloxanes and silatranes were used as modifiers of 

polymers for 3D printing. There are a number of reports on the positive effect of organosilicon derivatives 

containing Si-O-Si bonds in their structure on thermal and rheological properties, as well as on the 
improvement of mechanical or surface properties towards increasing the hydrophobicity of the obtained 

composites. Organosilicon modifiers, such as: monofunctional (containing one type of functional group) 

and mixed (di- and trifunctional) spherosilicates as well as polysiloxanes, were obtained by hydrosilylating 

appropriate olefins in the presence of Karstedt's catalyst. 
Keywords: POSS, 3D printing, FDM, silsesquioxanes, polymers 
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Wpływ modyfikatorów krzemoorganicznych 

na własności dyspersyjne bieli tytanowej 

oraz właściwości kompozytów PLA z jej udziałem 

stosowanych w przyrostowej technice FDM 

1. Wprowadzenie do technologii druku 3D 

W obecnych czasach rozwój coraz to nowych i bardziej zaawansowanych techno-

logii napędzany jest przez rewolucję przemysłową 4 generacji (tzw. Przemysł 4.0), 

technologie przyrostowe są jednym z jej głównych filarów [1], zarówno w obszarze 

mediów, dużych i małych przedsiębiorstw, jak i w środowisku akademickim. Za 

początek stosowania druku 3D uznaje się rok 1984 i złożenie przez Charlesa Hulla 

wniosku patentowego dotyczącego technologii stereolitografii (ang. Stereolitography, 

SLA) [2]. Techniki addytywne (przyrostowe) dynamicznie rozwijane są od ponad 

dekady, kiedy to nastąpiło wygaśnięcie ochrony prawnej patentów, opracowanych przez 

twórców tej technologii [3]. Początkowo, technologia ta nie wzbudzała większych 

zainteresowań. W raporcie Gartner Inc. z 2012 roku znalazła się w obszarze tzw. 

‘Trough of Disillusionment’ [4], a jej gwałtowny rozwój sprawił, że w 2015 roku Gartner 

Inc. opublikowało osobny raport dedykowany tylko technologii 3D [5]. Według 

szacunków z raportu zakładano, że do 2021 roku aż 20% kluczowych światowych firm 

utworzy działy specjalizujące się w zastosowaniu i wykorzystaniu technologii 3D. Już 

dziś obserwujemy intensywne powstawanie start-upów związanych z branżą druku 3D, 

jak też ciągłe udoskonalanie urządzeń – drukarek 3D (polepszanie parametrów, takich 

jak: szybkość druku, obszar (zasięg) pola roboczego, jakość obiektów modelowych), 

powstawanie nowych i udoskonalanie istniejących technik drukowania. Obecnie, 

technologie przyrostowe podzielić można na: fotochemiczne [6-9], laserowe [10], 

termiczne [11-13]. Ze względu na gwałtowny rozwój maszyn, niezbędnym staje się 

opracowanie nowych materiałów, które pozwolą na poprawę kluczowych parametrów 
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procesu druku oraz wyrobu końcowego, takich jak: adhezja do warstwy, szczelność 

druku, czy też innych parametrów użytkowych tworzywa. Tradycyjny przemysł, oparty 

na takich technologiach jak wtrysk, kalandrowanie czy wytłaczanie, podchodzi nadal 

z dystansem i ostrożnością, wykorzystując technologie przyrostowe głównie w obszarze 

designu czy szybkiego prototypowania, przede wszystkim za sprawą dokładnego 

odwzorowania geometrii modelu i możliwości uzyskania skomplikowanych kształtów, 

w czasie kiedy proces produkcyjny wyrobów wysokiej jakości i dokładności bazuje 

dalej na technologiach subtraktywnych, takich jak skrawanie maszynowe (CNC) [14].  

2. FDM jako kluczowy rodzaj technologii przyrostowej 

Globalny rynek druku 3D jest podzielony na segmenty w oparciu o technologię 

druku, komponent, użytkownika końcowego i region. Do najczęściej stosowanych 

technologii przyrostowych można zaliczyć: stereolitografię (SLA), modelowanie 

z wykorzystaniem stopionego osadzania (ang. Fused Deposition Modeling, FDM), 

selektywne spiekanie laserowe (SLS), topienie wiązki elektronów (EBM), cyfrowe 

przetwarzanie światła (DLP) i inne [15-17]. W zależności od komponentu jest on 

podzielony na sprzęt (drukarkę), oprogramowanie i usługi.  

Historycznie pierwszą, opracowaną i opatentowaną techniką była, jak wspomniano 

wyżej, stereolitografia (SLA), gdzie drukowanie obiektów odbywa się przy zastoso-

waniu wiązki laserowej, ukierunkowanej na powierzchnię żywicy termoutwardzalnej. 

Zaletami tej techniki są możliwość wytworzenia kształtów o skomplikowanej geo-

metrii a przy tym uzyskanie powierzchni bez wad tekstury. Z kolei, technika SLS 

polega na selektywnym spiekaniu laserowym sproszkowanych polimerów termopla-

stycznych, warstwa po warstwie, za pomocą wiązki lasera. Ze względu na szybkość 

i dużą precyzję tej techniki, znalazła ona zastosowanie w seryjnej produkcji elementów 

z tworzyw sztucznych, jednak – z powodu ziarnistej tekstury – materiały te nie nadawały 

się do testów mechanicznych. DLP to technika wykorzystująca ekran specjalnego 

projektora cyfrowego, będącego źródłem światła, do obrazowania i utwardzania warstw. 

Obiekty otrzymane tą techniką posiadają bardzo gładką powierzchnię i umożliwiają 

drukowanie detali. Wadą jest natomiast znacznie wyższy koszt procesu w porównaniu 

do techniki FDM. FDM polega na mikrowytłaczaniu stopionego materiału termo-

plastycznego (np. PLA, PET lub ABS) i osadzaniu go, warstwa po warstwie, na rucho-

mym lub nieruchomym stoliku. Technologia FDM, ze względu na łatwość wytwarzania, 

nieskomplikowaną obsługę urządzeń drukujących i ich łatwą dostępność, znalazła 

szerokie zastosowanie w wielu obszarach przemysłu, m.in. w: medycynie [18, 19], 

farmacji [20], protetyce [21], szybkim prototypowaniu [22], przemyśle motoryza-

cyjnym [23], branży lotniczej, morskiej oraz kolejowej [24-25], branży dekoratorskiej 

[26], branży sportowej [27], utrzymaniu ruchu w dużych zakładach produkcyjnych, 

przemyśle kosmicznym [28], sektorze spożywczym [29], edukacji i szkolnictwie 

wyższym, przemyśle maszynowym, przemyśle elektronicznym, branży odzieżowej 

[30], w biomateriałach [31], w branży budowlanej [32].  

Korzyści wynikające z wykorzystywania technologii przyrostowych zamiast trady-

cyjnej produkcji to m.in.: niższy koszt wytwarzania małych partii wyrobu, krótszy czas 

uruchomienia produkcji, zmniejszenie odpadowości materiałów w stosunku do technik 

subtraktywnych oraz efektywne gospodarowanie zasobami [26, 33]. W przemyśle, 

druk 3D ma duże znaczenie, ze względu na obniżenie kosztów produkcji małoseryjnej, 
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w porównaniu np. z metodą wtrysku. Jednakże, w produkcji wielkoseryjnej, metody 

tradycyjne są nadal bezkonkurencyjne. Kolejną zaletą druku 3D jest skrócenie czasu 

tworzenia prototypów i ulepszania elementów. Kluczową rolę w dużych i małych 

przedsiębiorstwach stanowi łańcuch dostaw. Tradycyjnie składa się on z wielu pozio-

mów, natomiast wykorzystanie technologii addytywnych, np. przy produkcji zamienni-

ków zużytych części (tzw. utrzymanie ruchu), pozwala na realizację części prac 

serwisowych całkowicie wewnątrz przedsiębiorstwa, co poprawia logistykę i ułatwia 

zarządzanie, a tym samym – skraca proces dostawy i eliminuje przestoje w produkcji. 

Druk 3D, a także inne technologie Internetu Rzeczy i Przemysłu 4.0, mogą stanowić 

czynnik konfiguracji i rekonfiguracji łańcuchów dostaw, czego konsekwencją może 

być budowanie przewagi konkurencyjnej [34]. 

Eksperci zakładają, że technologie przyrostowe, pomimo wielu zalet, nie zastąpią 

całkowicie tradycyjnych metod produkcji. Druk 3D jest uzupełnieniem konwencjo-

nalnych procesów, otwiera innowacyjne możliwości produkcyjne, co pozwala firmom 

na szybsze wdrażanie produkcji nowych wyrobów. Szybki rozwój technologii druku 3D 

oraz ich popularyzacja i przepływ wiedzy dotyczącej stosowania technologii addytyw-

nych powoduje że będą one odgrywać coraz większe rolę w wymienionych wyżej 

obszarach.  

3. Modyfikatory właściwości tworzyw termoplastycznych 

Tworzywa termoplastyczne, w zależności od docelowego zastosowania (wyrób 

końcowy), jak i zastosowanej techniki przetwórczej (wtrysk, wytłaczanie, pultruzja itd.), 

cechują się zmiennością w obszarze parametrów takich, jak: temperatury mięknienia, 

płynięcia i krystalizacji, poziom krystaliczności, współczynnik szybkości płynięcia, 

profil lepkości dynamicznej przy zmiennej szybkości ścinania, moduł Younga, udarność 

czy wytrzymałość na rozciąganie oraz zginanie. Przy zastosowaniu odpowiednich 

dodatków (modyfikatorów) przetwórczych lub napełniaczy, z jednego gatunku bazowego 

polimeru uzyskać można szereg gatunków tworzyw różniących się w/w cechami. 

3.1. Krzemoorganiczne modyfikatory tworzyw termoplastycznych – 

charakterystyka i zastosowania 

Związki krzemoorganiczne stanowią na dzień dzisiejszy najistotniejszą grupę 

środków do powierzchniowej modyfikacji napełniaczy mineralnych, przeznaczonych 

do tworzyw sztucznych [35]. Do tej grupy należy zaliczyć organofunkcyjne silany 

(tzw. silanowe środki sprzęgające) oraz polisiloksany. W ostatnich latach prowadzono 

badania nad zastosowaniem w roli środków sprzęgających innej grupy modyfikatorów 

krzemoorganicznych, jakimi są poliedryczne oligomeryczne silseskwioksany. Silse-

skwioksany charakteryzują się charakterystyczną budową klatkową (rys. 1a) [36, 37]
,
. 

Ponadto, wyróżnia się sferokrzemiany (rys. 1b), które w swojej strukturze zawierają 

identyczny rdzeń, ale grupy funkcyjne R są od niego oddalone za pośrednictwem do-

datkowego łącznika siloksanowego (-OSiR2O-) [38]. Silseskwioksany i sferokrzemiany 

bywają też nazywane w sposób łączny siloksanami klatkowymi (cage siloxanes). Ze 

względu na molekularną budowę, siloksany klatkowe charakteryzują się doskonałą 

rozpuszczalnością w odpowiednio dobranych rozpuszczalnikach organicznych, co 

umożliwia manipulowanie nimi w postaci roztworów roboczych. Jest to szczególnie 

wygodne w operacjach modyfikacji powierzchniowej materiałów, w tym impregnacji 
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czy hydrofobizacji. Równocześnie, ze względu na dużą masę cząsteczkową, charakte-

ryzują się znikomą prężnością par w temperaturach typowych dla przetwórstwa 

polimerów, co – w kontraście do organofunkcyjnych silanów i niskocząsteczkowych 

siloksanów – umożliwia ich bezpośrednie stosowanie jako dodatków funkcjonalnych 

lub przetwórczych do tworzyw.  

 

Rysunek 1: Struktura silseskwioksanów (a) i sferokrzemianów (b) 

Zastosowanie siloksanów klatkowych jako dodatków do polimerów jest dobrze 

udokumentowane literaturowo, gdzie badano oddziaływanie modyfikatora krzemoorga-

nicznego z matrycą organiczną, a zakres zmienności obejmował: 

 dobór osnowy polimeru (termoplasty, w tym PMMA [39], PLA[40], PA [41,42], 

poliestry [43] i poliolefiny [44-47]; duroplasty i elastomery, w tym żywice epoksy-

dowe [48,49] i poliuretanowe [50,51], hydrożele [52];  

 dobór struktur silseskwioksanów i sferokrzemianów, różniących się przede wszy-

stkim strukturą podstawników, a także strukturą klatki (otwarta, zamknięta lub 

hybrydowa) [53-57], dobór metodyki wprowadzania zastosowanego silseskwio-

ksanu do osnowy polimerowej: 

 przetwarzanie z polimerem (wytłaczanie jedno- [58, 59], lub dwuślimakowe 

[60-62], mieszanie w mikrowytłaczarkach typu Brabender [47, 63], walco-

wanie [64,65], wtryskiwanie [66, 67], mieszanie w rozpuszczalniku [68, 69], 

mielenie w młynie kulowym [70]), gdzie dodatek krzemoorganiczny zostaje 

fizycznie zmieszany z matrycą polimeru. Ze względu na temperaturę prze-

twórczą procesów bazujących na przetwórstwie tworzyw uplastycznionych, 

sam dodatek może przy tym ulegać pewnym reakcjom chemicznym, jak 

sieciowanie czy kondensacja, 

 kopolimeryzacja (z poliolefinami [71, 72], PMMA [73]) lub kopoliaddycja 

(z poliuretanami [51, 74], żywicami epoksydowymi [49, 75]), gdzie dodatek 

krzemoorganiczny przynajmniej częściowo ulega reakcji z aktywnymi mono- 

lub oligomerami polimeryzującej masy reakcyjnej, 

 przetwarzanie (wytłaczanie, walcowanie) reaktywne, łączące cechy dwóch 

powyższych metod. Dodatek krzemoorganiczny jest mieszany z polimerem 

w formie stopionej, w temperaturach typowych dla wybranego procesu prze-

twórczego i tworzywa, przy czym dodatek ulega reakcji z polimerem. Dwa 

najbardziej znane sposoby to: dodawanie do masy stopu odpowiednich inicja-

torów nadtlenkowych (np. nadtlenek dikumylu), wytwarzających wolne rodniki 
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na łańcuchu polimeru i/lub grupach funkcyjnych dodatku, co prowadzi do 

reakcji pomiędzy składnikami stopu [76]. Drugą metodą jest stosowanie poli-

meru szczepionego monomerami aktywnymi (np. PP-g-MA, PE-g-MA, gdzie 

monomerem reaktywnym jest bezwodnik maleinowy), z którymi to dodatek 

krzemoorganiczny reaguje w trakcie przetwarzania [76-78]. 

Obserwowano przy tym, że dodatek silseskwioksanów/sferokrzemianów wpływał 

na takie parametry jak: temperatura zeszklenia, stabilność termiczna, ognioodporność, 

wytrzymałość mechaniczna materiału, przepuszczalność tlenu lub straty dielektryczne.  

3.2. Związki krzemoorganiczne w modyfikacji napełniaczy i pigmentów 

Do tworzyw sztucznych często wprowadza się szereg środków pomocniczych ze 

względów ekonomicznych a także w zależności od przeznaczenia wyrobu. Jedną z klas 

tych środków są napełniacze, których wprowadzenie do osnowy polimerowej prowadzi 

do uzyskania kompozytu. Podzielić je można ze względu na pochodzenie (naturalne 

organiczne i nieorganiczne oraz syntetyczne), postać (włókniste lub ziarniste, w tym 

proszkowe, granulkowe, płatkowe) [79]. Ich rola w kompozycie może być jedno- lub 

wielofunkcyjna, jednakże zasadniczo każdy napełniacz wpływa na całą gamę cech 

tworzywa, do którego zostaje wprowadzony. Z ekonomicznego punktu widzenia, tanie 

napełniacze (np. talk, kreda) mogą obniżać cenę końcową materiału (rola wypełnia-

cza), natomiast od strony użytkowej i przetwórczej wpływają na takie parametry, jak: 

obniżenie palności, podwyższenie temperatury ugięcia pod obciążeniem, zwiększenie 

wytrzymałości na statyczne odkształcanie i udar, obniżenie skurczu przetwórczego 

i poprawa zachowania wymiarowości wypraski w technologii wtryskiwania [80]. 

Niektóre napełniacze, dodatkowo, charakteryzują się efektem pigmentującym (np. talk, 

kreda, sadza). Innym środkiem pomocniczym są pigmenty, dodawane w niewielkich 

ilościach, których funkcją jest barwienie wyrobu.  

Istnieją czynniki determinujące udział (ułamek masowy lub objętościowy) napeł-

niacza, który można dodać do osnowy materiału, aby zapewnić dobrą dyspersję napeł-

niacza w matrycy i zachowanie ostatecznej integralności materiału, rozumianej jako 

jego ciągłość mechaniczna i zadowalające parametry wytrzymałościowe. Dodany 

w większej ilości, napełniacz przestaje się prawidłowo rozpraszać i może tworzyć 

agregaty pogarszające właściwości wyrobu, zarówno wizualnie, jak i mechanicznie 

[81]. Do czynników wpływających na zdolność dyspersji i siłę oddziaływania z osnową 

zalicza się wielkość cząstek napełniacza, jego powierzchnię właściwą/porowatość, 

rodzaj (skład chemiczny) napełniacza i tworzywa oraz obecność/brak powierzchnio-

wych grup funkcyjnych (pierwotnych lub pochodzących z funkcjonalizacji powierzchni). 

Wpływ na rozproszenie napełniacza w matrycy ma też metodyka i technika prze-

twórcza, jaką przyjęto celem jego wprowadzenia do tworzywa. Równocześnie, nawet 

przy niewielkim udziale napełniacza w matrycy, typowym jego zachowaniem jest 

aglomeracja, a więc agregowanie się cząstek napełniacza w skupiskach. W odniesieniu 

do pigmentów aglomeracja wpływa na zmniejszenie efektu pigmentacji i konieczność 

stosowania większych jego ilości, co jest niekorzystne z ekonomicznego punktu wi-

dzenia. Standardową metodą poprawy dyspersji napełniaczy i pigmentów w osnowie 

polimerowej jest obróbka silanowymi środkami (czynnikami) sprzęgającymi, co obniża 

jonowy charakter ich powierzchni i poprawia efekt zwilżania powierzchni polimerem 

[35]. 
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W odniesieniu do modyfikacji powierzchni napełniaczy oraz funkcjonalnych do-

datków i pigmentów mineralnych, silseskwioksany i sferokrzemiany stanowią stosun-

kowo nową propozycję alternatywy dla klasycznych, silanowych czynników sprzęga-

jących, charakteryzujących się wysokim efektem hydrofobizacji powierzchni i ograni-

czonym efektem polikondensacji czynnika w trakcie funkcjonalizacji powierzchni. 

W literaturze dostępne są doniesienia o funkcjonalizacji z użyciem siloksanów klatko-

wych materiałów takich, jak SiO2 w postaci krzemionki [82-85] i nanokrzemionki [83, 

86], cząstki MgO-SiO2 [87] i TiO2-SiO2 [88], TiO2 [89], glinokrzemiany (montmo-

rylonit [90], bentonit [91], laponit [92]), cząstki węglika krzemu [93], nanocząstki 

żelaza [94], czy nanorurki węglowe [95]. Modyfikacja wpływała na poprawę dyspersji 

napełniaczy w osnowie polimerowej oraz siły ich oddziaływań z matrycą (rys. 2). 

Istotnych osiągnięć w temacie modyfikacji powierzchniowej napełniaczy siloksanami 

klatkowymi dokonano w grupie prof. Jesionowskiego [82, 88, 96-99]. 

W naszej pracy zaprezentowano pochodną sferokrzemianową, podnoszącą poziom 

dyspersji pigmentu, jakim jest TiO2 (biel tytanowa), która aktywnie modyfikowała 

powierzchnię napełniacza w łagodnych warunkach, podobnie do klasycznych silano-

wych środków sprzęgających, a także nie wymagała stosowania pomocniczych roz-

puszczalników organicznych. Porównano przy tym efekt modyfikacji powierzchniowej 

z najbardziej zbliżonym strukturalnie silanowym środkiem sprzęgającym (rys. 3). 

Głównym celem pracy było porównanie wpływu modyfikatora sferokrzemianowego 

na zachowanie TiO2 w osnowie PLA w odniesieniu do tradycyjnego silanowego 

środka sprzęgającego o identycznej grupie funkcyjnej. 

Rysunek 2. Modele kompozytów napełniacz-polimer (a) i modyfikowany napełniacz-polimer (b) 

 

Rysunek 3. Modele powierzchni napełniacza modyfikowanego tradycyjnymi środkami sprzęgającymi 

i siloksanami klatkowymi 
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4. Materiały i metodologia 

W pracy przedstawiono otrzymywanie materiałów kompozytowych na osnowie 

polilaktydu z zastosowaniem pigmentu TiO2 oraz modyfikatorów: 3-chloropropylo-

trimetoksysilanu oraz heksakis(3-chloropropylodimetylosiloksy)bis((trietoksysililo)etylo-

dimetylosiloksy)oktasilseskwioksanu (SK-6Cl-2TMOS) przy wykorzystaniu technologii 

druku 3D (FDM).  

4.1. Materiały 

Granulat PLA Ingeo™ 2003D zakupiono z NatureWorks (Minnetonka, MN, USA). 

Odczynniki chemiczne zostały zakupione z następujących źródeł: 3-chloropropylo-

trimetoksysilan z PIW Unisil S.A; winylotrimetoksysilan (czystość 99%), chlorek 

allilu (czystość 99%) z ABCR GmbH. Katalizator Karstedta (1,3-diwinylo-1,1,3,3-

tetrametylodisiloksan)platyna(0), katalizator rodowy [Rh(cod)Cl]2, toluen bezwodny 

(czystość 99,8%), chloroform-d, z Sigma-Aldrich; P2O5 z Avantor Performance Materials 

Poland S.A. Toluen odgazowano i osuszono techniką destylacji z P2O5 w atmosferze 

argonu. Pasta Tytanpol® R-001 TiO2 pochodziła z Grupy Azoty Zakłady Chemiczne 

„Police” S.A. 

4.2. Synteza heksakis(3-chloropropylodimetylosiloksy)bis((trietoksysililo) 

etylodimetylosiloksy)oktasilseskwioksanu (SK-6Cl-2TMOS) 

 

Rysunek 4. Schemat dwuetapowej reakcji hydrosililowania, prowadzącej do otrzymania heksakis(3-

chloropropylodimetylosiloksy)bis((trietoksysililo)etylodimetylosiloksy)oktasilseskwioksanu (SK-6Cl-

2TMOS) 

Procedura otrzymywania heksakis(3-chloropropylodimetylosiloksy)bis((trietoksy-

sililo)etylodimetylosiloksy)oktasilseskwioksanu przebiegała w dwóch etapach. Pierwszy 

etap polegał na reakcji hydrosililowania wodorosferokrzemianu (WSK) z winylotri-

metoksysilanem (VTMOS). Następnie produkt został poddany reakcji hydrosililowania 
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z chlorkiem allilu. SK-6Cl-2TMOS otrzymywano według następującej metodyki. 

W kolbie trójszyjnej o pojemności 500 ml, zaopatrzonej w chłodnicę zwrotną, zakoń-

czoną nasadką do wprowadzania gazu z zaworem olejowym oraz mieszadło magne-

tyczne, umieszczono 25 g WSK, 250 ml świeżo przedestylowanego toluenu i mieszano 

do otrzymania klarownego roztworu, dodano 7,06 ml VTMOS. Całość podgrzano do 

temperatury wrzenia i dodano 7 µl katalizatora Karstedta. Temperaturę utrzymywano 

przez 24 godziny przy stałym przepływie argonu. Po tym czasie, do mieszaniny dodano 

w nadmiarze 24 ekwiwalenty chlorku allilu (32 ml), roztwór 7 mg [Rh(cod)Cl]2 w 7 ml 

toluenu i prowadzono reakcję przez kolejne 24 h w refluksie. Otrzymany związek 

wyizolowano z mieszaniny na wyparce próżniowej, a pozostały w kolbie biały wosk 

suszono pod próżnią. Postęp każdej reakcji kontrolowano za pomocą metody FT-IR na 

aparacie Nicolet iS50 (Thermo Fisher Scientific) obserwując zanik intensywności 

pasma 2100 cm
-1
, pochodzącego od wiązania Si-H. 

4.3. Modyfikacja powierzchni TiO2 

W szklanych butelkach o pojemności 1 L umieszczono 350 g pasty TiO2 (wodna 

zawiesina 50% w/w), a następnie dodano 50 ml wody destylowanej oraz odpowiedni 

modyfikator (3-chloropropylotrimetoksysilan lub SK-6Cl-2TMOS). Dodano kulki 

ceramiczne, a następnie butelki umieszczono na kręcących się rolkach na 24 h. Po tym 

czasie butelki odkręcono i suszono pastę w 100°C przez 24 h. Suchy produkt mielono 

w młynie kulowym do uzyskania proszku o jednolitej grubości ziaren (rozdrobnienie 

poniżej 40 µm). W przypadku próbek z symbolem „M”, stosowano równoważnik 

molowy dodatku SK-6Cl-2TMOS odpowiadający ilości silanu, tzn. 1M SK-6Cl-

2TMOS stanowił równoważnik molowy dla 1% silanu. 

4.4. Przetwórstwo 

Wprowadzanie modyfikowanej bieli tytanowej w osnowę polimeru (PLA) odbyło 

się za pomocą walcarki ZAMAK Mercator WG 150/280. Temperatura walców wyno-

siła 210°C, prędkość obrotów mieściła się w przedziale 10-30 1/min. Otrzymany w ten 

sposób kompozyt rozdrabniano w młynie do tworzyw sztucznych Wanner C 17.26. 

Gotowy masterbatch suszono w suszarce w temperaturze 40°C przez 24 h. Rozcień-

czanie do pożądanych stężeń przeprowadzono na wytłaczarce Thermo Scientific 

HAAKE™ zaopatrzonej w głowicę dwuślimakową z sześciostrefową regulacją tempe-

ratury. Wytłaczanie przeprowadzono w następujących warunkach: TS1: 190°C; TS2: 

205°C; TS3: 210°C; TS4: 205°C; TS5: 180°C; TS6 180°C; TS D1: 170°C. Wysuszony 

masterbatch rozcieńczano czystym PLA w proporcji 1:1. Powstały granulat suszono 

przez 48 h w temperaturze 40°C. W celu wytłoczenia filamentu o określonej średnicy 

(1,75 mm), do zespołu napędowego przyłączono moduł wytłaczarki jednoślimakowej. 

Zastosowano zbliżone temperatury stref grzewczych. Szpulki z nawiniętym filamentem 

suszono w temperaturze 40°C przez minimum 48 h. 
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Tabela 1. Otrzymane układy kompozytowe 

Numer próbki Symbol próbki Modyfikator Udział modyfikatora1 TiO2 [% w/w]2 

1 PLA czyste - - - 

2 1Ti - - 1,0 

3 2.5Ti - - 2,5 

4 1Ti-1Cl U311 1% 1,0 

5 2.5Ti-1Cl U311 1% 2,5 

6 1Ti-2Cl U311 2% 1,0% 

7 2.5Ti-2Cl U311 2% 2,5% 

8 1Ti-1SK SK-6Cl-2TMOS 1% 1,0% 

9 2.5Ti-1SK SK-6Cl-2TMOS 1% 2,5% 

10 1Ti-2SK SK-6Cl-2TMOS 2% 1% 

11 2.5Ti-2SK SK-6Cl-2TMOS 2% 2,5% 

12 1Ti-1MSK SK-6Cl-2TMOS 1M 1% 

13 2.5Ti-1MSK SK-6Cl-2TMOS 1M 2,5% 

14 1Ti-2MSK SK-6Cl-2TMOS 2M 1% 

15 2.5Ti-2MSK SK-6Cl-2TMOS 2M 2,5% 

1 – udział modyfikatora wyrażony w stosunku do masy TiO2 

2 – udział TiO2 (bazowego lub modyfikowanego) wyrażony jako procent finalnego kompozytu z PLA 

4.5. Druk 

W celu zbadania właściwości nanokompozytów wydrukowano dwa rodzaje kształ-

tek: 1BA – do testów wytrzymałości na rozciąganie oraz 1A – do testów zginania oraz 

testów udarności metodą Charpy’ego. Materiały wydrukowano za pomocą drukarek 

Wanhao Duplicator i3 z dyszą o średnicy 0,4 mm i indukcyjnym czujnikiem poziomo-

wania stołu. W programie tnącym (ang. slicer), Ultimaker Cura 4.4.0 przekon-

wertowano model 3D na G-code pozwalający na sterowanie drukarką. Dobrano 

parametry pozwalające na optymalną pracę urządzenia z zachowaniem dokładności 

i powtarzalności drukowanych próbek (tab. 3).  

Tabela 2. Najważniejsze parametry druku 3D 

Parametr Wartość Jednostka 

Wysokość warstwy 0,18 mm 

Szerokość linii 0,4 mm 

Ilość ścian 3 - 

Ilość warstw góra/dół 3 - 

Temperatura druku 210 °C 

Temperatura obszaru roboczego 60 °C 

Prędkość druku 50 mm/s 

Nakładanie się linii 0,15 mm 
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4.6. Analizy 

Analiza spektroskopowa FT-IR została przeprowadzona przy użyciu aparatu 

Nicolet iS50 (Thermo Fisher Scientific) wyposażonym w przystawkę diamentową 

ATR. Badania kąta zwilżania przeprowadzano w temperaturze pokojowej za pomocą 

goniometru DSA100 KRÜSS. Pomiary wykonano metodą leżącej kropli. Dla każdej 

z próbek wykonano po trzy testy a finalną wartość uśredniono aby zminimalizować 

wpływ nierówności powierzchni na wynik. Badania wytrzymałości na rozciąganie 

i zginanie zostały przeprowadzone wg norm EN ISO 527:2012 i EN ISO 178:2006. 

Testy wykonano na maszynie wytrzymałościowej INSTRON 5969 o maksymalnej 

obciążalności 50 KN. Badania prowadzono z prędkością 2 mm/min. Udarność metodą 

Charpy’ego badano zgodnie z normą ISO 179−1 na młocie wahadłowym CEAST 9050 

o maksymalnej energii 25 J. Dla wszystkich serii wykonano po 10 pomiarów. 

Obrazowanie powierzchni wykonane zostało za pomocą skaningowego mikroskopu 

elektronowego (Quanta 250 FEG, FEI).  

Badania wytrzymałościowe układów polilaktydowych przeprowadzono po upływie 

tygodnia czasu od wydrukowania próbek. Zarówno układy kondycjonowane, poprzez 

poddanie działaniu środowiska wodnego i podwyższonej temperatury (50°C przez 72 

h), jak i próbki niekondycjonowane, przechowywane były w temperaturze pokojowej. 

Natomiast, na 24 godziny przed badaniem wygrzewano je w temperaturze 40°C. 

5. Omówienie wyników 

5.1. Badania goniometryczne (charakterystyka hydrofilowo-hydrofobowa) 

Pomiary przeprowadzono po przechowywaniu próbek w temperaturze pokojowej 

oraz po 72 h w środowisku wodnym w temperaturze 50°C (próbki kondycjonowane). 

Najwyższym stopniem hydrofobowości spośród próbek niekondycjonowanych charak-

teryzował się układ 2.5Ti-2MSK - 79,74°, a najniższym – układy z niemodyfikowaną 

bielą tytanową (próbki 1Ti oraz 2.5Ti) - 67° a więc bez dodatku krzemoorganicznego 

modyfikatora. Zwilżalność powierzchni dla próbek 1Ti oraz 2.5Ti była większa 

w odniesieniu do czystego PLA, ze względu na wysoce hydrofilowy charakter nano-

cząstek TiO2. Wszystkie układy, zawierające modyfikowaną biel tytanową, wykazały 

się wyższym kątem zwilżania, a co za tym idzie większą hydrofobowością. Zauważono, 

że wzrost zawartości bieli tytanowej powoduje spadek wartości kąta zwilżania, nieza-

leżnie od zastosowanej modyfikacji. Porównując ze sobą pary próbek o tym samym 

stężeniu modyfikatora i pigmentu, wykazano większy charakter hydrofobowy dla 

próbek modyfikowanych pochodną sferokrzemianową. Prawdopodobną przyczyną tego 

faktu był znacznie większy rozmiar cząsteczki modyfikatora w porównaniu do jego 

niskocząsteczkowego analogu, 3-chloropropylotrimetoksysilanu, co przekłada się na 

skuteczniejszą hydrofobizację powierzchni TiO2. Drugim czynnikiem wpływającym na 

wzrost hydrofobowości może być charakter chemiczny cząsteczki (jedna cząsteczka  

3-chloropropylotrimetoksysilanu w wyniku hydrolizy wytwarza trzy ekwiwalenty 

hydrofilowych grup Si-OH, które w wyniku niepełnej kondensacji obniżają efektyw-

ność hydrofobizacji, z kolei cząsteczka SK-6Cl-2TMOS wytwarza sześć ekwiwalentów 

grup Si-OH, przy czym w przeliczeniu na wszystkie grupy sferokrzemianowe (jed-

nostki M) w cząsteczce jest to 0,75 eq Si-OH/Si, co świadczy o znacznie większym 

udziale grup hydrofobowych w cząsteczce SK-6Cl-2TMOS. Wszystkie próbki poddane 
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kondycjonowaniu charakteryzują się mniejszym kątem zwilżania. Najwyższą różnicę, 

wynoszącą 35,41°, w porównaniu do próbki niekondycjonowanej wykazał układ 1Ti-

1MSK, reprezentujący też najniższą wartość kąta zwilżania spośród wszystkich bada-

nych próbek. Na podstawie wyników wszystkich pomiarów oraz zdjęć wysokoroz-

dzielczą kamerą, stwierdzono, że badanie nasiąkliwości spowodowało zmiany na 

powierzchni badanych próbek. Na podstawie wyników przeprowadzonych prób mecha-

nicznych można wnioskować, że kondycjonowanie próbek wpływa na morfologię 

powierzchni badanych układów a obecność modyfikowanej bieli tytanowej – wpływa 

na chropowatość powierzchni PLA. Stosowany dodatek sferokrzemianowy może 

ponadto wpływać na szybkość lub mechanizm hydrolizy PLA, co sugerują wyższe 

wartości zmiany kąta zwilżania Δ. 

Tabela 3. Wyniki pomiarów kąta zwilżania 

Numer 

próbki 

Próbki niekondycjonowane 

[°] 

Próbki kondycjonowane 

[°] 

Zmiana kąta zwilżania ∆ 

[°] 

1 73,39 60,35 13,04 

2 67,28 61,31 5,97 

3 67,26 57,96 9,30 

4 74,80 60,81 13,98 

5 69,20 54,96 14,24 

6 70,74 50,24 20,50 

7 66,56 56,50 10,05 

8 76,56 46,81 29,75 

9 69,29 53,07 16,23 

10 76,93 50,93 25,99 

11 74,74 47,60 27,14 

12 76,74 41,34 35,41 

13 74,73 51,04 23,69 

14 76,01 52,38 23,63 

15 79,74 54,91 24,83 

5.2. Badania mechaniczne 

Przeprowadzone badania mechaniczne wskazują na poprawę parametrów wytrzy-

małościowych układów kompozytowych z bielą tytanową w odniesieniu do czystego 

PLA. Może być to spowodowane obecnością interakcji polimer-napełniacz i napełniacz-
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napełniacz, jak również geometrią, rozmiarem cząstek oraz ich dobrą dyspersją 

w osnowie polimeru [100]. Nanocząstki TiO2 posiadają dużą powierzchnię właściwą 

oraz wykazują korzystne oddziaływania międzyfazowe między napełniaczem a osnową 

polimerową, czego konsekwencją jest wzmocnienie kompozytów [101].  

5.2.1. Wydłużenie przy rozciąganiu i naprężenie rozciągające dla próbek 

modyfikowanych 

Rysunek 5 przedstawia wartości wydłużenia przy rozciąganiu dla próbek modyfi-

kowanych niekondycjonowanych i kondycjonowanych (opis kondycjonowania pkt. 

4.6) a także dla próbki bazowego PLA. Próbki niekondycjonowane 2.5Ti-2MSK, 

2.5Ti-1SK i 2.5Ti cechowały się najwyższymi wartościami odkształcenia przy zerwaniu. 

Próbki kondycjonowane, zgodnie z oczekiwaniami, charakteryzowały się niższą warto-

ścią wydłużenia w porównaniu z próbką referencyjną, co jest wywołane przez krysta-

lizację PLA. Najniższą wartość zaobserwowano dla próbki 1Ti-1MSK, natomiast 

najwyższą dla próbki 1Ti. Pozostałe na podobnym poziomie, bez względu na zawartość 

modyfikatora. Kondycjonowanie próbek (wilgotność, wyższa temperatura) powoduje 

spadek elastyczności, a co za tym idzie zwiększenie naprężenia rozciągającego. Na 

Rysunku 6 przedstawiono wartości naprężenia przy maksymalnym obciążeniu (wytrzy-

małość na rozciąganie). Zauważono, że uzyskane kompozyty, zarówno te poddane 

działaniu dodatkowych czynników, jak i badane bezpośrednio po procesie druku, 

odznaczają się wyższą wartością siły, przypadającej na jednostkę powierzchni, potrzebną 

do rozciągania próbki niż PLA niemodyfikowane. W większości rozpatrywanych przy-

padków (oprócz serii 2.5Ti i 2.5Ti-2MSK), próbki niekondycjonowane były mniej 

odporne na rozciąganie. Najbardziej widoczną zmianę (ok. 7,4 MPa) zaobserwowano 

dla układu 4, podczas gdy różnice pomiędzy pozostałymi seriami wynosiły około 3-4 MPa.  

 

Rysunek 5. Wydłużenie przy rozciąganiu dla próbek kondycjonowanych w różnych warunkach 
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Rysunek 6. Naprężenie rozciągające dla próbek kondycjonowanych w różnych warunkach 

5.2.2. Udarność próbek 

Rysunek 7 przedstawia zmiany energii wymaganej do złamania próbki (w przeli-

czeniu na jednostkę jej przekroju). W porównaniu z próbką referencyjną (1), większość 

układów (poza układami 1Ti-2Cl i 1Ti-1MSK odpowiednio modyfikowanych 2%  

3-chloropropylosilanem 1% TiO2 oraz 1M POSS 1% TiO2) charakteryzowała się zauwa-

żalnie większą udarnością. Największy wzrost Re zanotowano dla próbki 1Ti-2MSK. 

Praca złamania próbki była o 8,60 kJ większa w porównaniu do PLA niemodyfiko-

wanego. Ponadto większość układów, zarówno z modyfikowaną, jak i niemodyfikowaną 

bielą tytanową, wykazuje tendencję do wzrostu udarności proporcjonalną do zwięk-

szenia ilości napełniacza. Wyjątek stanowią układy 2.5Ti-2MSK i 1Ti-2MSK. Wszystkie 

próbki poddane wcześniejszemu kondycjonowaniu cechowały się większą udarnością. 

Największą różnicę udarności, stanowiącą 259% wartości wyjściowej, zaobserwowano 

dla czystego PLA. Najniższą wartość zanotowano natomiast dla układu 1Ti-1SK 

i wynosiła ona 105% w porównaniu z próbkami niekondycjonowanymi. Pozostałe 

układy z bielą tytanową charakteryzowały się ok 20-30% wzrostem odporności na 

uderzenia wywołanym kondycjonowaniem. Wzrost udarności układów polilaktydo-

wych, poddanych fizycznemu starzeniu lub kondycjonowaniu w pobliżu temperatury 

zeszklenia (Tg), prowadzi do zwiększenia stopnia krystaliczności [102]. Tworzące się 

krystality powodują koncentrację naprężeń, co prowadzi do propagacji pęknięć podczas 

próby udarowej. Jednakże, optymalny rozmiar i gęstość sferolitu (krystalitu) może 

przyczynić się do formowania zarówno pustych przestrzeni jak i struktur włóknistych. 

Mianowicie, puste przestrzenie i fibryle powstają w wyniku deformacji sferulitów, czego 

skutkiem jest większa udarność materiału. Sferolity składają się z wysoce uporządko-

wanych struktur warstwowych, wpływających na gęstość, twardość, ale także na kru-

chość polimeru. Są one połączone amorficznymi obszarami, które zapewniają elastycz-

ność i odporność na uderzenia. Uważa się, że wygrzewanie próbek indukuje krystali-

zację na granicy PLA i napełniacza [103]. 



Wpływ modyfikatorów krzemoorganicznych na własności dyspersyjne bieli tytanowej  

oraz właściwości kompozytów PLA z jej udziałem stosowanych w przyrostowej technice FDM 

 

99 

 

Rysunek 7. Udarność dla próbek kondycjonowanych w różnych warunkach 

5.2.3. Moduł Younga 

Wartości modułu Younga dla poszczególnych układów przedstawia rysunek 8. 

Efekt kondycjonowania był pomijalny ze statystycznego punktu widzenia. Najwyższe 

wartości (ok. 3,65-3,72 GPa) odnotowano dla układów 1Ti, 1Ti-1MSK, 2.5Ti-1MSK 

i 2.5Ti-2MSK. Najniższe wartości odnotowano dla układu 1Ti-1SK. Kompozycje 

z dodatkiem bieli tytanowej zwiększają sztywność materiału, obserwowano również 

tendencję do wzrostu modułu Younga dla analogicznych próbek o większym udziale 

TiO2 modyfikowanego tym samym typem i ilością czynnika silanizującego. W przy-

padku bieli niemodyfikowanej większy udział napełniacza obniżył wartość modułu 

Younga, co może być spowodowane jego aglomeracją w osnowie, a wzrost modułu 

Younga dla układów z bielą modyfikowaną – jej poprawioną dyspersją, a także lepszą 

kompatybilnością z osnową. Potwierdzają to doniesienia literaturowe, dotyczące zależ-

ności pomiędzy dyspersją i właściwościami powierzchniowymi cząstek napełniacza 

w osnowie polimerowej, a właściwościami mechanicznymi uzyskanych kompozytów 

[104].  

5.3. Mikroskopia SEM 

Obrazowanie techniką skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) pozwoliło na 

dokonanie oceny dyspersji TiO2 w osnowie PLA. Rysunek 9 przedstawia zdjęcia SEM 

dla czystego PLA (a), a także kompozyty z niemodyfikowanym TiO2 (b), TiO2 mody-

fikowanym silanem (c) i SK-6Cl-2TMOS (d). Analiza SEM pozwoliła ocenić, że 

niemodyfikowane TiO2 aglomeruje z utworzeniem wtórnych cząstek o rozmiarach 

przekraczających 10 µm. Silanizacja, zarówno za pomocą 3-chloropropylotrimeto-

ksysilanu, jak i SK-6Cl-2TMOS, powodowała poprawę dyspersji cząstek w matrycy 

(obserwowano przeważający udział cząstek o rozmiarach ≤1 µm) i redukowała 

aglomerację. Bez względu na rodzaj zastosowanego czynnika silanizującego, poprawę 
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dyspersji obserwowano już dla 1,0% udziału modyfikatora, a stosowanie go w większej 

ilości nie wpływało znacząco na dalszą zmianę zachowania cząstek TiO2 w osnowie 

PLA. Obserwowano także, że zwiększenie udziału TiO2 do 2,5% nasila efekt aglo-

meracji, również w przypadku układów z modyfikowaną bielą tytanową. 

 

Rysunek 8. Moduł Younga dla próbek kondycjonowanych w różnych warunkach 

 

Rysunek 9. Zdjęcia SEM czystego PLA (a), PLA z 1% TiO2 niemodyfikowanego (b),  

PLA z 1% TiO2 modyfikowanego 1% 3-chloropropylotrimetoksysilanu (c), PLA z 1% TiO2 

modyfikowanego 1% SK-6Cl-2TMOS (d) 
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6. Podsumowanie 

W niniejszej pracy zaprezentowano metodykę otrzymywania i aplikacji nowego 
czynnika silanizującego do modyfikacji powierzchniowej bieli tytanowej (TiO2). 
Czynnikiem silanizującym był dwufunkcyjny oktasferokrzemian (SK-6Cl-2TMOS). 
Modyfikator ten skutecznie funkcjonalizował powierzchnię pigmentu, wpływając na 
poprawę jego dyspersji w osnowie PLA, do stopnia porównywalnego z bielą tytanową, 
funkcjonalizowaną analogicznym silanem, 3-chloropropylotrimetoksysilanem. Obser-
wowano wzrost poziomu hydrofobowości dla kompozytów PLA z TiO2 modyfiko-
wanym SK-6Cl-2TMOS w porównaniu do silanu. Równocześnie, obserwowano 
większy spadek kąta zwilżania dla próbek poddawanych działaniu wody w podwyż-
szonej temperaturze, co może sugerować udział modyfikatora w procesie hydrolizy 
PLA i być korzystnym czynnikiem w aspekcie projektowania wyrobów o kontrolo-
wanym czasie degradacji/biodegradacji. Parametry wytrzymałościowe uzyskanych 
kompozytów były do siebie zbliżone, co jest związane z niewielkim udziałem TiO2 
w matrycy polimerowej. 

Podziękowania 

Badania zostały sfinansowane ze źródeł Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 
w ramach projektu LIDER X (LIDER/01/0001/L-10/18/NCBR/2019) oraz Narodowego 
Centrum Nauki w ramach projektu PRELUDIUM (nr projektu UMO-2018/29/N/ 
ST5/00868).  
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Wpływ modyfikatorów krzemoorganicznych na własności dyspersyjne bieli 
tytanowej oraz właściwości kompozytów PLA z jej udziałem stosowanych 
w przyrostowej technice FDM 

Streszcznie 
Rozwój dziedzin, takich jak elektronika, przemysł samochodowy czy druk 3D, wymusza zastosowanie 
nowych rozwiązań, spełniających wymagania dotyczące parametrów materiałów: rozciągliwość, odporność 
na ścieranie, reologia przetwórcza, stabilność termiczna i wiele innych. Związki krzemoorganiczne o różnej 
strukturze są szeroko opisywane w literaturze jako skuteczne dodatki do przygotowania lub procesowania 
polimerów i kompozytów. W przeprowadzonych badaniach, krzemoorganiczne pochodne, tj. poliedryczne 
oligomeryczne silseskwioksany i sferokrzemiany, zsyntetyzowane w reakcji kondensacji hydrolitycznej 
i hydrosililowania, zostały zastosowane jako kompatybilizatory dla pigmentu TiO2 (biel tytanowa) w poli-
merach, stosowanych popularnie w druku 3D. Badano wpływ modyfikacji na właściwości mechaniczne, 
reologiczne i termiczne otrzymanych kompozytów oraz dyspersję pigmentu w matrycy polimerowej. 
Badania skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) dowiodły poprawy dyspersji TiO2 w osnowie, co 
pozytywnie wpływa na jednorodność barwy oraz redukcję ilości barwnika, stosowanego w polimerze do 
uzyskania pożądanego poziomu pigmentacji. 
Słowa kluczowe: POSS, silseskwioksany, sferokrzemiany, napełniacze, polimery, druk 3D 

The influence of organosilicon modifiers on the dispersion properties of titanium 
white and the properties of PLA composites thereof used in the incremental FDM 
technique 

Abstract 
The development of areas such as electronics, automotive industry or 3D printing forces the use of new 
solutions that meet the requirements for material parameters: extensibility, abrasion resistance, processing 
rheology, thermal stability and many others. Organosilicon compounds of various structures are widely 
described in the literature as effective additives for the preparation or processing of polymers and compo-
sites. In the conducted research, silicon-organic derivatives, i.e. polyhedral oligomeric silsesquioxanes and 
spherosilicates synthesized in the reaction of hydrolytic condensation and hydrosilylation, were used as 
compatibilizers for the pigment, TiO2 (titanium white) in polymers popularly used in 3D printing. The 
influence of the modification on the mechanical, rheological and thermal properties of the obtained 
composites and the dispersion of the pigment in the polymer matrix was investigated. Scanning electron 
microscopy (SEM) studies show the improvement of TiO2 dispersion in the matrix, which has a positive 
effect on color uniformity and reduction of the amount of dye used in the polymer to obtain the desired 
level of pigmentation. 
Keywords: POSS, silsesquioxanes, spherosilicates, fillers, polymers, 3D printing 
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Nanoszczotka z poliindolu jako nowoczesna platforma 

do unieruchamiania różnych typów nanocząstek  

i do elektrokatalizy 

1. Wstęp 

Malejące zasoby surowców naturalnych i szybko postępująca miniaturyzacja sta-

wiają przed światem nauki i przemysłu nowe wyzwania w poszukiwaniu alterna-

tywnych rozwiązań technologicznych. Jednym z nich jest zastosowanie polimerów 

przewodzących, które ze względu na swoje właściwości elektryczne (przewodność), 

stabilność w różnorodnych warunkach środowiskowych, nietoksyczność oraz łatwość 

syntezy od wielu lat są w centrum zainteresowania naukowców. Możliwość nanostruk-

turyzacji warstw polimerowych sprawia, że stanowią one doskonałe podłoże do kon-

strukcji czujników, ogniw paliwowych, superkondensatorów i diod. Jednym z częściej 

badanych polimerów jest poliindol (PIN) – pochodna polipirolu. Poliindol, z uwagi na 

swoje właściwości fizykochemiczne, znajduje szerokie zastosowanie w konstrukcji 

m.in. ogniw słonecznych, warstw antykorozjnych czy w elektrokatalizie. Otrzymywany 

w formie nanostrukturalnych warstw stanowi doskonałą matrycę do unieruchamiania 

różnego rodzaju nanocząstek zarówno metalicznych, jak i półprzewodnikowych. Wpro-

wadzenie nanocząstek do matrycy polimerowej pozwala na wytworzenie nowych, 

funkcjonalnych materiałów o unikalnych właściwościach powiązanych z cechami 

charakterystycznymi dla wprowadzonych nanodrobin. 

W niniejszej pracy przedstawiono procedurę syntezy poliindolu w rozwiniętej prze-

strzennie formie nanoszczotek, a następnie ich modyfikację nanocząstkami metali 

i półprzewodników. Otrzymane materiały hybrydowe charakteryzowały się nowymi 

i ulepszonymi właściwościami fizykochemicznymi w porównaniu do niezmodyfikowa-

nych warstw poliindolu. Ponadto, potwierdzono, że materiały te są aktywne katalitycznie.  

Wytworzone materiały hybrydowe charakteryzowano zarówno technikami mikro-

skopowymi, m.in. skaningową mikroskopią elektronową (SEM), jak i elektrochemicz-

nymi, w tym woltamperometrią cykliczną i chronoamperometrią. 

2. Poliindol i jego kompozyty 

Poliindol, czyli inaczej polibenzopirol to polimer przewodzący, wytwarzany na 

drodze syntezy elektrochemicznej [1], chemicznej [2], wspomaganej mikrofalami [3] 

lub emulsyjnej [4]. W zależności od metody syntezy, można go otrzymywać w formie 

proszkowej, cienkich lub grubszych warstw oraz przy zastosowaniu różnego rodzaju 

                                                                   
1 mgniadek@chem.uw.edu.pl, Pracownia Teorii i Zastosowań Elektrod, Wydział Chemii, Uniwersytet 

Warszawski, www.chem.uw.edu.pl.  
2 mwarczak@ichf.edu.pl, Zespół badawczy nr 23: Elektrody modyfikowane o potencjalnym zastosowaniu 

w czujnikach i ogniwach, Instytut Chemii Fizycznej, Polska Akademia Nauk, www.ichf.edu.pl. 
3 mosial@chem.uw.edu.pl, Laboratorium Dydaktyki Chemii, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski, 

www.chem.uw.edu.pl. 
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matryc w formie nanostrukturalnej. Rozpatrywany jest jako materiał o dużej trwałości 

i odporności na szeroki zakres temperatur i warunków środowiskowych oraz dobry 

przewodnik elektryczny. Chociaż jego przewodnictwo bywa trochę niższe od typowych 

polimerów przewodzących takich jak polipirol lub polianilina to jest ono na tyle wy-

sokie, że jest często rozpatrywany jako potencjalny element konstrukcyjny superkon-

densatorów, ogniw paliwowych, czujników czy jako katalizator kontaktowy. 

Poliindol stanowi doskonałą bazę do tworzenia materiałów kompozytowych 

poprzez możliwość wprowadzenia na jego powierzchnię różnego rodzaju obiektów [5]. 

Dzięki temu można znacząco poprawić właściwości polimeru lub nadać mu zupełnie 

nowe, unikalne właściwości fizykochemiczne [6]. Poliindol ze względu na swoje 

właściwości redukująco-utleniające (redoks) jest łatwy do modyfikacji nanocząstkami 

metali, które mogą tworzyć się spontanicznie na jego powierzchni w wyniku reakcji 

redukcji soli odpowiedniego metalu do formy metalicznej lub zostać wprowadzone 

w trakcie syntezy. Przykładową procedurę otrzymywania kompozytu PIN-Au zapro-

ponowali Joshi i Prakash [7]. Autorzy wykorzystali spontaniczną reakcję redoks zacho-

dzącą na granicy faz wodnej i organicznej, w których rozdzielone były jony utleniacza 

(AuCl4
-
) i cząsteczki monomeru (indolu). W jej wyniku monomer uległ utlenieniu do 

polimeru w formie chaotycznie ułożonych nanoprętów udekorowanych nanocząstkami 

Au. Inną procedurę zaproponowali Verma i współpracownicy [8], procedura miała na 

celu uzyskanie materiału elektrodowego użytecznego jako katalizator w reakcji 

redukcji tlenu. W tym celu wykorzystali świeżo wytworzony hydrotermicznie V2O5, do 

którego dodali indol i kwas tetrachlorozłotowy, a całość poddali działaniu ultradźwię-

ków. Tak otrzymany materiał charakteryzował się rozwiniętą powierzchnią, dobrym 

przewodnictwem i dobrymi właściwościami katalitycznymi względem reakcji redukcji 

tlenu w środowisku niewodnym, obojętnym i kwaśnym.  

Inną kategorią związków, którymi mogą być domieszkowane warstwy PIN są 

materiały półprzewodnikowe [9], m.in. tlenki metali, których obecność w sieci polime-

rowej może nadawać polimerowi nowych właściwości. Obecność tlenków takich jak 

ZrO2 i TiO2 sprawia, że taki kompozyt na bazie PIN-u ma właściwości antybakteryjne 

[10, 11], a dzięki obecności MoO3 i WO3 zyskuje właściwości fluorescencyjne pozwa-

lające na jego zastosowanie w konstrukcji różnego rodzaju urządzeń optoelektro-

nicznych i fotoelektronicznych [12]. Wykazano również, że dodatek TiO2 może powo-

dować, że kompozyt PIN-TiO2 staje się doskonałą warstwą antykorozyją [13]. Z kolei 

wprowadzenie ZnO do matrycy z poliindolu pozwoliło na wytworzenie nanokom-

pozytu, który znalazł zastosowanie jako katalizator w syntezie Biginelliego [14].  
Oprócz wymienionych powyżej nanostruktur metalicznych i tlenkowych osobną 

grupą materiałów, które można wprowadzać do matrycy z poliindolu są materiały 
węglowe. Mogą one wpływać na właściwości fizykochemiczne i mechaniczne otrzy-
manego kompozytu, a jednocześnie poszerzać wachlarz jego potencjalnych zastosowań. 
Przykładem takiego zastosowania może być kompozyt PIN-wielościenne nanorurki 
węglowe dodatkowo zatopiony w żywicy epoksydowej zastosowany jako warstwa 
ochronna i antykorozyjna na stali [15]. Ponadto wykazano, że dodatek nanorurek węglo-
wych do poliindolowej matrycy znacząco poprawia pojemność i wydłuża cykl życia 
takiego układu, co jest niezwykle korzystne w przypadku konstrukcji superkonden-
satorów [16]. Z kolei, dodatek tlenku grafenu do PIN-u pozwolił na stworzenie 
czujnika,  
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w którym ten kompozyt stanowił warstwę czułą do wykrywania par metanolu [17]. 
Potwierdzono również, że kompozyt PIN-grafen wykazuje właściwości antybakteryjne 
przeciw patogenom takim jak Staphylococcus aureus [18]. 

3. Synteza nanoszczotek PIN i ich modyfikacja nanocząstkami 

3.1. Synteza nanoszczotek PIN 

W celu otrzymania nanoszczotek PIN zastosowano elektrochemiczną syntezę 
indolu z roztworu wodnego LiClO4 (chloranu VII litu). Indol o czystości 98% został 
zakupiony w Sigma-Aldrich. Nadchloran litu o czystości 95% pochodził również 
z Sigma-Aldrich. Acetonitryl o czystości cz.d.a pozyskano w POCH. Syntezę prowa-
dzono na elektrodach z węgla szklistego (glassy carbon, GC), na których umieszczona 
została membrana z anodowego tlenku glinu (AAO) o średnicy porów 200 nm. Mem-
brany zakupiono w Whatman. Elektropolimeryzację prowadzono z acetonitrylowego 
roztworu indolu o stężeniu 0,5 M z dodatkiem elektrolitu podstawowego LiClO4 
o stężeniu 0,1 M. Proces elektropolimeryzacji polegał na cyklowaniu w powyżej 
wspomnianym roztworze elektrod pokrytych membraną w zakresie potencjałów od 0,0 
do +1,4 V z szybkością przemiatania 10 mV/s przez 10 cykli polimeryzacji. Jako 
elektrodę odniesienia użyto Ag|AgCl|KCl 3 M, a jako elektrodę pomocniczą – siatkę 
platynową. 

Rysunek 1a przedstawia woltamperogramy cykliczne dla pierwszego i dziesiątego 
cyklu polimeryzacji w membranach AAO. Jak można zauważyć, przy pierwszym cyklu 
na krzywej pojawia się pik anodowy około 0,7 V, który związany jest z pojawianiem 
się formy utlenionej monomeru w roztworze. Wraz ze wzrostem ilości cykli, pik ten 
narasta poszerzając się, co odpowiada tworzeniu się oligomerów. Przy cyklu powrotnym 
na krzywej woltamperometrycznej pojawia się para pików redukcji, która pochodzi od 
narastania polimeru na elektrodzie. Na początku tworzą się dimery, trimery, tetramery 
itd, aż z kolejnymi cyklami polimeryzacji tworzy się polimer. Miniatura przedstawiona 
na rysunku 1a obrazuje schemat przykładowego tworzenia się coraz dłuższych łań-
cuchów poliidolowych. Na rysunku 1b przedstawiono membranę AAO przed polime-
ryzacją, zaś na rysunku 1c pokazano poliindol elektroosadzony w porach membrany. 
Tak wytworzony polimer poddano analizie przy pomocy skaningowej mikroskopii 
elektronowej. Dzięki zastosowanej procedurze formowały się nanoszczotki poliindolowe 
na powierzchni elektrod z węgla szklistego. Po optymalizacji procedury syntezy, pole-
gającej na doborze odpowiedniego stężenia monomeru i szybkości polaryzacji wybrano 
najkorzystniejsze warunki pozwalające na otrzymanie długich, gładki i jednorodnych 
nanowłókien PIN-u w matrycy AAO. 

3.2. Badania morfologii PIN 

Powierzchnię otrzymanego polimeru scharakteryzowano za pomocą skaningowej 
mikroskopii elektronowej (SEM). W tym celu najpierw membranę AAO po polime-
ryzacji rozpuszczono w 0,5 M NaOH i płukano w wodzie destylowanej, a następnie po 
wysuszeniu, tak otrzymany polimer poddano analizie mikroskopowej SEM. Na 
rysunkach 2a i 2b przedstawiono typowe obrazy SEM otrzymanych nanoszczotek PIN 
(ta sama próbka, zdjęcia wykonane w różnej skali) po optymalizacji warunków 
syntezy. Na załączonym mikrografie widoczne są nanowłókna polindolowe tworzące 
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nanoszczotkę. Włókna mają średnicę około 200 nm i długość kilku mikrometrów, 
parametry te pozostają zgodne ze średnicą porów w membranie. 

 

a)  

b)  c)  

Rysunek 1. a) woltamperogram cykliczny dla elektropolimeryzacji z 0,5 M indolu w 0,1 M LiClO4 
w acetronitrylu przy szybkości polaryzacji 10 mV/s; b) zdjęcie membrany AAO przed polimeryzacją;  

c) zdjęcie membrany AAO po polimeryzacji. Kawałki membrany zostały odcięte do dalszej analizy SEM, 

[opracowanie własne] 

3.3. Modyfikacja nanoszczotek PIN nanocząstkami  

Modyfikacja powierzchni nanowłókien poliindolowych tworzących, nanoszczotkę 

różnego rodzaju nanocząstkami, przyczynia się do wzmacniania i nadawania nowych 

właściwości polimerowi przewodzącemu, zwiększając przede wszystkim jego po-

wierzchnię aktywną. Dzięki swoim właściwościom poliindol może być modyfikowany 

nanocząstkami metalicznymi, półprzednikowymi i węglowymi. Jednakże w przedstawio-

nych tutaj badaniach skupiono się na nanocząstkach metalicznych (Au) i półprze-

wodnikowych (CdS). 
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a)  

b)  

Rysunek 2. Obrazy SEM nanoszczotki PIN otrzymanej na elektrodzie z węgla szklistego w membranie AAO 

a) skala 200 nm, b) skala 1 µm, [opracowanie własne] 

Następnie, tak wytworzone materiały polimerowe poddawane były badaniom elektro-

chemicznym m.in. pod kątem efektywności utleniania alkoholi. 

3.3.1. Dekorowanie powierzchni nanoszczotek nanocząstkami Au 

(procedura i badania morfologii otrzymanych kompozytów) 

Poliindol jest typowym polimerem przewodzącym, który w zależności od przyło-

żonego potencjału może ulegać procesowi utleniania lub redukcji. Podobnie może 

przebiegać proces spontanicznej reakcji redoks, jeśli polimer będzie miał kontakt z 

dostatecznie silnym utleniaczem. Zjawisko to wykorzystano do wprowadzenia na 

powierzchnię nanoidolowych prętów nanocząstek złota. 

W prezentowanych badaniach skupiono się na chemicznej modyfikacji nanoszczo-

tek PIN, zakotwiczonych na powierzchni elektrod GC, nanocząstkami złota. W tym 
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celu umieszczono elektrody GC/nanoszczotka PIN w wodnym roztworze jonów AuCl4
-
 

(HAuCl4 pozyskano z firmy Fluka). Proces tworzenia nanocząstek Au na powierzchni 

nanoprętów PIN przebiegał spontanicznie – PIN ulegał częściowemu utlenieniu, 

czemu towarzyszył jednoczesny proces redukcji jonów AuCl4
-
 do formy metalicznej. 

W wyniku tego procesu otrzymano równomiernie osadzone na powierzchni włókien 

nanoszczotki PIN nanocząstki Au. Typowy obraz SEM powierzchni nanoprętów PIN 

zmodyfikowanych nanocząstkami Au przedstawiono na rysunku 3. Na podstawie 

obrazów SEM oszacowano wielkość złotych krystalitów na kilkanaście do kilku-

dziesięciu nm. 

a)  

b)  

Rysunek 3. Obraz SEM powierzchni włókien nanoszczotki PIN pokrytych nanocząstkami Au,  

[opracowanie własne] 
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3.3.2. Dekorowanie powierzchni PIN nanocząstkami CdS (procedura 
i badania morfologii otrzymanych kompozytów) 

Do modyfikacji nanoszczotek PIN półprzewodnikowymi nanocząstkami CdS zasto-
sowano poniższej opisaną procedurę. W badanym układzie po elektropolimeryzacji 
elektrodę umieszczono w acetonitrylu, a następnie w mieszaninie wody destylowanej 
z acetonitrylem w stosunku 1:1, w celu usunięcia pozostałości nieprzereagowanego 
monomeru z porów membrany. Kolejnym krokiem było umieszczenie elektrody 
w wodnym roztworze 0,01 M Cd(ClO4)2 (nadchloran kadmu o czystości 99% został 
kupiony w Sigma-Aldrich) zawierającym elektrolit podstawowy o stężeniu 0,1 M 
LiClO4. Roztwór odtleniono, aby tlen nie reagował z kadmem po jego osadzeniu, co 
mogłoby doprowadzić do natychmiastowego wytworzenia tlenku kadmu i zablokować 
dalszą syntezę nanocząstek CdS. Na rysunku 4a przedstawiono typowy woltampero-
gram cykliczny dla elektroosadzania kadmu na elektrodzie. Pik katodowy widoczny 
przy ok. -1,15 V odpowiada redukcji kadmu, a pik anodowy przy -0,47 V odpowiada 
jego roztworzeniu do roztworu. Na podstawie woltamperogramu wybrano potencjał  
-1,15 V do osadzania kadmu metodą chronoamperometryczną (i-t). Osadzanie prowa-
dzono przez 300 s. Rysunek 4b przedstawia krzywą i-t osadzania kadmu oraz układ 
elektrochemiczny użyty do osadzania kadmu na/w polimerze znajdującym się w porach 
membrany. 

a)  

b)  

Rysunek 4. a) woltamogram cykliczny dla 0,01 M Cd(ClO4)2 w 0,1 M LiClO4 + H2O, gdzie prędkość 
przemiatania wynosi 20 mV/s, b) chronoamperogram oraz układ pomiarowy do elektrochemicznego 

osadzania kadmu, [opracowanie własne] 
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Następnie, wstępnie zmodyfikowaną elektrodę umieszczono w roztworze 0,01 M 

NaOH (jakości cz.d.a. kupiony w POCH) na 30 s, w celu wytworzenia na powierzchni 

osadzonego w polimerze kadmu jego wodorotlenku – Cd(OH)2. Taka procedura pozwala 

na późniejsze przekształcenie wodorotlenku w inny związek kadmu [19]. Zastosowano 

tak niskie stężenie wodorotlenku sodu, aby uniknąć rozpuszczenia membrany pod 

wpływem bardziej stężonego roztworu NaOH. Potem membranę z polimerem 

i wodorotlenkiem płukano wodą destylowaną i umieszczono w roztworze 0,1 M Na2S 

(o czystości 99% kupiony w Sigma-Aldrich) i pozostawiono na 5 minut. W tym czasie 

wodorotlenek przekształcał się w siarczek kadmu CdS.  

Po syntezie kompozyt PIN-CdS poddano analizie morfologii przy pomocy skanin-

gowej mikroskopii elektronowej i mapowaniu składu pierwiastkowego metodą EDS. 

Rysunek 5a) przedstawia typowy obraz SEM powierzchni próbki PIN-CdS po rozpusz-

czeniu membrany. Na przedstawionym mikrografie wyraźnie widoczne są nanowłókna 

PIN pokryte na powierzchni cienką warstwą materiału o odmiennej morfologii. Na tej 

podstawie stwierdzono, że procedura modyfikacji nanoszczotek PIN nanocząstkami 

CdS zakończyła się sukcesem. Dodatkowym potwierdzeniem tych obserwacji była 

analiza składu i mapowanie rozmieszczenia wybranych pierwiastków wykonane przy 

pomocy mikrosondy EDS. Rysunek 5b) przedstawia mapę rozmieszczenia wybranych 

pierwiastków na powierzchni włókien, na której widać równomierne rozłożenie kadmu 

oraz siarki. Świadczy to o wbudowaniu w polimer siarczku kadmu. Analiza składu 

wykonana techniką EDS wykazała obecność siarki i kadmu w stosunku 1:1, co jest 

dodatkowym potwierdzeniem, że synteza nanocząstek półprzewodnikowych CdS na 

powierzchni nanowłókien PIN zakończyła się sukcesem. 

3.4. Badania elektroutleniania metanolu i detekcji katecholu za pomocą 

PIN-Au NPs 

Dzięki zaprezentowanej w niniejszym opracowaniu procedurze syntezy otrzymano 

materiał kompozytowy PIN-Au oparty o polimer przewodzący i nanocząstki złota. 

W związku z tym należało się spodziewać, że będzie on charakteryzował się dobrym 

przewodnictwem elektrycznym i wykazywał właściwości katalityczne względem 

substratów ulegających procesom katalitycznym na nanocząstkach złotych. Aby 

potwierdzić te przypuszczenia wykonano szereg eksperymentów elektrochemicznych. 

Na wstępie kompozyt PIN-Au poddano badaniom elektrochemicznym w celu 

sprawdzenia czy wykazuje właściwości elektrokatalityczne. Na wstępie potwierdzono 

elektroaktywność otrzymanego materiału umieszczając elektrodę zmodyfikowaną 

poliindolem z nanocząstkami Au w roztworze 0,1 M LiClO4 i cyklowano (wyniki nie 

pokazane). Następnie, aby wykazać właściwości elektrokatalityczne otrzymanego układu 

elektrody z immobilizowanym nanostrukturalnym PIN-Au umieszczano w roztworze 

0,1 mM metanolu w 0,1 M NaOH. Jak widać na rysunku 6a pik elektroutlenienia 

metanolu występuje przy około 0,37 V. W przypadku samego poliindolu osadzonego 

na powierzchni elektrody pracującej elektroutlenianie metanolu nie zachodzi, co po-

twierdza, że kompozyt PIN-Au wykazuje właściwości elektrokatalityczne względem 

procesu utleniania metanolu. Pik elektroutleniania pojawia się na krzywej woltampero-

metrycznej o 50 mV wcześniej – w stronę katodową, a jego intensywność jest większa, 

niż dla niezmodyfikowanej elektrody Au. Niestety membrana AAO ulega rozpuszczeniu 

w trakcie pomiarów. Dzięki temu powierzchnia kompozytu będącego w kontakcie 
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z roztworem jest o wiele większa niż w porach membran, jednak istnieje ryzyko, że 

polimer może oderwać się od podłoża w trakcie pomiarów.  

Następnie kompozyt PIN-Au badano pod kątem zastosowania do detekcji katecholu 

(rys. 6b). Wykazano, że w przypadku elektrody pokrytej samym poliindolem na 

woltamogramie widoczny jest pik utleniania i redukcji katecholu, tym samym jego 

przejście w 1,2-benzochinon. Sygnał ten jest jednak niewielki w porównaniu z elektrodą 

złotą, dla której rejestrowane prądy są wyższe. Za to w przypadku elektrody zmodyfi-

kowanej kompozytem poliindolu z nanocząstkami złota sygnał zarówno utleniania, jak 

i redukcji katecholu, jest o wiele wyższy niż w przypadku elektrody złotej. Dodatkowo 

sygnały są przesunięte w stronę potencjałów anodowych dla krzywej utleniania 

i katodowych dla krzywej redukcji. 

a)  

b)  

Rysunek 5. Obraz SEM powierzchni a) włókien nanoszczotki PIN pokrytych CdS b) mapa powierzchni  
PIN-CdS, [opracowanie własne] 
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a)  

b)  

Rysunek 6. a) woltamogram cykliczny dla wodnego 0,1 mM roztworu metanolu w 0,1 M NaOH 20 mV/s,  
b) 1 mM katecholu w wodnym roztworze 0,1 M buforu fosforanowego (PBS). Pomiary prowadzono 

przy prędkości przemiatania, [opracowanie własne] 

3.5. Badania fotoaktywności  

Półprzewodnikowe nanocząstki CdS, nazywane kropkami kwantowymi, charakte-

ryzują się właściwościami fotoluminescencyjnymi. Często są one stosowane w analityce 

ze względu na fakt, że oddziaływania ich atomów z powierzchni z konkretnym analitem 

może wpływać na intensywność luminescencji. Dlatego też zdecydowano się kompozyt 

PIN-CdS poddać badaniom fotoelektrochemicznym mającym wykazać fotoaktywność 

półprzewodnika wchodzącego w skład tego materiału.  

Pomiary fotoaktywności przeprowadzono w wodnym roztworze buforu Na2SO4/ 

Na2SO3 o stężeniu 0,1 M. Elektrodę pracującą zmodyfikowaną kompozytem PIN-CdS 

umieszczono w naczyniu z oknem kwarcowym i wystawiono na działanie symulatora 

słońca o mocy 1 kW (lampa rtęciowa) z chłodzeniem. Pomiary rozpoczęto od mierzenia 
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potencjału obwodu otwartego (OCP). Rysunek 7a przedstawia zmiany OCP. 

W przypadku braku oświetlenia OCP stabilizuje się około -0,4 V, natomiast rośnie 

katodowo do około -0,62 V, gdy kompozyt jest oświetlany. Wartość fotopotencjału 

wynosi zatem około 0,22 V. Wynik ten wyraźnie potwierdza, że opracowany materiał 

jest fotoaktywny.  

Następnie wykonano pomiary na podstawie badań przeprowadzonych dla PIN-Au 

w roztworze katecholu. Bazując na cyklicznych krzywych woltamperometrycznych 

przedstawionych na rysunku 6b wybrano potencjał 0,3 V do pomiarów chronoampero-

metrycznych. Rysunek 7b) obrazuje typowe krzywe uzyskane w trakcie pomiarów 

chronoamperometrycznych przeprowadzonych w 1 mM, wodnym roztworze katecholu 

w buforze 0,1 M Na2SO4/Na2SO3. Jak widać na krzywej i-t wartość prądu stabilizuje 

się podczas gdy prąd anodowy rośnie podczas naświetlania próbki i ponownie ulega 

stabilizacji. Prądy jasne zarejestrowane w roztworze zawierającym katechol są wyższe 

dzięki obecności CdS na powierzchni szczotki polimerowej. Dzięki takiej hybrydzie 

detekcja katecholu jest o wiele wyższa. 

a)  

b)  

Rysunek 7. a) potencjał obwodu otwartego (OCP) dla kompozytu PIN-CdS; b) krzywa 

chromoamperometryczna zarejestrowana na elektrodzie zmodyfikowanej PIN-CdS dla katecholu, 

[opracowanie własne] 
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4. Podsumowanie 

Opracowana i zaprezentowana w niniejszym rozdziale procedura syntezy pozwala 

na uzyskanie nanostrukturalnego poliindolu na powierzchni elektrod z węgla szklistego. 

Dzięki zastosowaniu membran z anodowego tlenku glinu możliwa jest modyfikacja 

podłoży elektrodowych nanoszczotkami polimerowymi o znanej długości i średnicy 

włókien. Przeprowadzona optymalizacja procedury elektrosyntezy nanoszczotek PIN 

pozwoliła na powtarzalne wytworzenie nanostruktur o jednolitej, gładkiej powierzchni, 

które były trwale przymocowane do powierzchni elektrody. Dzięki czemu stanowiły 

doskonałą bazę do dalszych modyfikacji powierzchni różnego rodzaju nanocząstkami. 

Zaproponowano dwie drogi modyfikacji nanoszczotek PIN: nanocząstkami metalicz-

nymi złota (Au NPs) oraz półprzewodnikowymi – siarczku kadmu (CdS NPs). Wyka-

zano, że możliwe jest wprowadzenie ich poprzez syntezę chemiczną na powierzchnię 

nanoprętów PIN. Nanocząstki Au osadzały się równomiernie na powierzchni poszcze-

gólnych nanowłókien polimerowych, nie tworząc agregatów. Z kolei jako przedstawi-

ciela grupy nanocząstek półprzewodnikowych wybrano nanocząstki CdS. Nanocząstki 

te były syntezowane elektrochemicznie w membranie na powierzchni nanoszczotek 

PIN. Również w tym przypadku udało się uzyskać trwałe i równomierne pokrycie 

materiału polimerowego nanocząstkami. Dzięki temu uzyskano dwa typy materiałów 

kompozytowych opartych na poliindolu i nanocząstkach, które zostały poddane dalszej 

analizie. 

Przy użyciu techniki skaningowej mikroskopii elektronowej z mikrosondą EDS 

badano morfologię powierzchni i skład otrzymanych kompozytów. Potwierdzono, że 

zaproponowana technika pozwala na uzyskanie nanostrukturalnych warstw poliindolu, 

które następnie z sukcesem zostały zmodyfikowane nanocząstkami złota lub siarczku 

kadmu. W obydwu przypadkach uzyskano jednolite nanopręty poliindolowe, które były 

równomiernie pokryte nanocząstkami. Analiza składu EDS potwierdziła obecność 

złota w przypadku kompozytu PIN-Au i obecność siarki i kadmu w stosunku 1:1 dla 

kompozytu PIN-CdS. 

Wykazano również, że otrzymane materiały hybrydowe są elektroaktywne. Udo-

wodniono, że kompozyt PIN-Au jest dobrym katalizatorem reakcji elektroutleniania 

metanolu w środowisku zasadowym, jak również pozwala na detekcję katecholu 

w roztworach wodnych. Podobnie w przypadku kompozytu PIN-CdS wykazano jego 

przydatność w detekcji katecholu w roztworach wodnych. Nanocząstki CdS są kropkami 

kwantowymi i wykazują fotoluminescencję. Dzięki efektywnej immobilizacji tych 

nanocząstek na powierzchni nanostrukturalnego PIN-u materiał ten nabrał typowych 

dla nanocząstek PIN właściwości fotoaktywnych, co również wykazano. 

Zaproponowane materiały hybrydowe oparte na poliindolu i nanocząstkach charak-

teryzują się doskonałymi właściwościami fizykochemicznymi. Dzięki czemu mogą 

znaleźć liczne zastosowania w konstrukcji czujników, biosensorów, a nawet ogniw 

paliwowych. 
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Nanoszczotka z poliindolu jako nowoczesna platforma od unieruchamiania 

różnych typów nanocząstek i do elektrokatalizy 

Streszczenie 

Celem przedstawionych w niniejszym rozdziale badań było opracowanie efektywnej procedury elektro-
syntezy nanostrukturalnego poliindolu w membranach z anodowego tlenku glinu, a następnie dalsza jego 

modyfikacja prowadząca do uzyskania kompozytów PIN-nanocząstki. Założenia zostały z sukcesem 

zrealizowane, a opracowana procedura syntezy pozwoliła uzyskać homogenicznie udekorowane nano-

cząstkami złota lub siarczku kadmu nanoszczotki PIN. Wykazano również, że otrzymany materiał charak-
teryzował się dobrym przewodnictwem i właściwościami katalitycznymi. Kompozyt PIN-Au został użyty 

jako materiał katalityczny do utleniania metanolu i detekcji katecholu. Z kolei modyfikacja nanoszczotek 

PIN nanostrukturami CdS pozwoliła uzyskać fotoczuły materiał, który również znalazł zastosowanie 

w detekcji katecholu.  
W prezentowanych badaniach wykorzystano różnorodne techniki eksperymentalne, w tym elektroche-

miczne, skaningową mikroskopię elektronową z analizą składu EDS i pomiary potencjału obwodu otwartego. 

Dzięki temu udało się dokładnie scharakteryzować otrzymane materiały.  

Dzięki swoim unikalnym właściwościom zaproponowane materiały mogą znaleźć zastosowanie w kon-
strukcji różnego rodzaju sensorów opartych na różnych zjawiskach fizykochemicznych, bioczujników, 

diod lub ogniw paliwowych. 

Słowa kluczowe: poliindol, nanocząstki, kompozyty, kataliza, fotoluminescencja 

Polyindole nanobrush – modern platform for various types of nanoparticles 

immobilization and electrocathalysis 

Abstract  

The aim of the research presented in this chapter was to develop an effective procedure for electrosynthesis 

of nanostructured polyindole in anodic alumina membranes, and its further modification leading to the 
obtain PIN-nanoparticles composites. The assumptions were successfully implemented and the developed 

synthesis procedure allowed to obtain PIN nanobrush homogeneously decorated with gold or cadmium 

sulphide nanoparticles. 

We also showed that the obtained material is conductive and electrocatalytically active. PIN-Au composite 
was used as a catalytic material for methanol oxidation and catechol detection. On the other hand, modi-

fication of PIN nanobrushes with CdS nanoparticles allowed to obtain photosensitive material, which was 

also used in the detection of catechol. 

A variety of experimental techniques were used in the presented research – including electrochemical once, 
scanning electron microscopy with EDS, and open circuit potential measurements.  

Due to their unique properties presented materials can be used in the construction of sensors based on 

various physicochemical phenomena, biosensors, diodes, and fuel cells. 

Keywords: polyindole, nanoparticles, composites, cathalysis, photoluminescence 
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Badania walcowania na zimno taśm  

o zmiennym przekroju 

1. Wstęp 

Walcowanie jest procesem technologicznym, w wyniku którego otrzymuje się 

żądany kształt wyrobu za pomocą plastycznego odkształcenia materiału, wskutek sił 

oddziaływających na niego za pośrednictwem obracających się walców. Obecnie 

w przemyśle dominują metody walcowania blach, w wyniku których uzyskuje się 

wyroby o prostym, płaskim kształcie. W artykule przedstawiono badania technologii 

walcowania wzdłużnego, których wynikiem było uzyskanie taśmy o zmiennym 

przekroju.  

Wyroby blaszane cechujące się, co najmniej jedną zmienną tj.: grubością arkusza 

blachy, różnorodnym materiałem arkusza, różnorodną powłoką, czy różnymi właści-

wościami mechanicznymi zaliczają się do grupy wyrobów nazywanej Tailored Blanks. 

W skład tej grupy wchodzi szeroka gama wyrobów, które rozróżnia się na podstawie 

metody ich wykonywania. Wśród nich znajduje się metoda Tailor Rolled Blanks 

będąca technologią wytwarzania wyrobów o zmiennej grubości w procesie walcowania. 

Profile o zmiennym przekroju można zastosować w miejscach, w których korzystne 

jest redukowanie masy wyrobu przy dostosowaniu profilu do zmiennego rozkładu 

naprężeń, co znalazło zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym oraz lotniczym [1]. 

 

Rysunek 1. Przykładowe wyroby wytwarzane metodą Tailor Rolled Blanks [2] 

Analizując obecnie stosowane procesy walcowania Tailored Blanks i trendy w lite-

raturze naukowej zauważono, że podczas wytwarzania Walcowanych Profilowanych 

Taśm (ang. Rolled Profile Stripes) dominują metody bazujące na wykorzystaniu od 30 

do 40 przejść przez klatkę walcowniczą [2]. Obok metod wykorzystujących zestawy 

rolek o małych promieniach, pojawiły się również badania pozwalające kształtować 

taśmy o zmiennej grubości przy okresowo zmiennej szczelinie walcowniczej [3]. 

Rosnące zapotrzebowanie i wyzwanie technologiczne, jakie niesie za sobą proces 

walcowania wyrobów o zmiennej grubości, potwierdzają publikowane na bieżąco 

artykuły przedstawiające innowacyjne rozwiązania w tej dziedzinie [4], [5]. 

                                                                   
1 tomasz.gadek@inop.poznan.pl Zakład Tłoczenia, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Obróbki Plastycznej. 
2 marcin.majewski@inop.poznan.pl, Zakład Tłoczenia, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Obróbki 

Plastycznej. 
3 nowacki@inop.poznan.pl, Zakład Tłoczenia, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Obróbki Plastycznej. 
4 bartosz.sulek@inop.poznan.pl, Zakład Tłoczenia, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Obróbki Plastycznej. 
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2. Cele badań 

Podstawowym celem przeprowadzonych badań było opracowanie procesu techno-

logicznego, umożliwiającego wytworzenie metodą walcowania, w jednym przepuście, 

wyrobu w postaci taśmy o zmiennej grubości dla trzech gatunków stali. Uzyskany 

płaskownik o zmiennym przekroju miał cechować się podwyższoną sztywnością bądź 

obniżoną masą w stosunku do klasycznego płaskownika przy identycznej szerokości. 

Zaprojektowany w trakcie tych prac walec górny miał natomiast umożliwić uzyskanie 

na walcarce jednoklatkowej założonego kształtu wyrobu. Dodatkowo, w trakcie tych 

badań przeanalizowano wpływ asymetrii prędkości walców na efekt zawijania się 

walcowanej taśmy wokół walca górnego. Ponadto, prowadzone badania dążyły do 

sprawdzenia wpływu walcowania wyrobu o zmiennym przekroju na rozkład grubości 

cynku w stali DX51.  

3. Metodyka badawcza 

Prace rozpoczęto od wytypowania kształtu przekroju taśmy o zmiennej grubości 

w taki sposób, aby uzyskana po walcowaniu taśma charakteryzowała się zbliżoną 

sztywnością, lecz mniejszą masą w stosunku do profilu wzorcowego, jakim była taśma 

o wymiarach 70 x 1,5 mm (rys. 2). W tym celu posłużono się programem SolidWorks 

wyposażonym w pakiet Simulation, w którym porównywano sztywności opracowa-

nego kształtu płaskownika o zmiennej grubości z taśmą wzorcową w warunkach 

obciążenia quasi-statycznego przy założeniu, że materiał ma własności izotropowe 

i pracuje zgodnie z modelem liniowo-sprężystym.  

 

Rysunek 2. Kształt przekroju taśmy wzorcowej, [opracowanie własne] 

W trakcie tych badań określono wstępny kształt profilu taśmy o zmiennym przekroju, 

spełniający założony warunek sztywności przy jednoczesnej redukcji masy w stosunku 

do wzorca na poziomie 4,9%. Kształt uzyskanego przekroju taśmy przedstawiono na 

rysunku 3.  

 

Rysunek 3. Kształt przekroju taśmy o zmiennej grubości, [opracowanie własne]  
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Wytypowany kształt wyrobu posłużył do wstępnego zaprojektowania walca, który 

następnie wykorzystano podczas symulacji MES procesu walcowania w programie 

Simufact Forming. Wyniki tych badań pozwoliły w efekcie na wyznaczenie i zapro-

jektowanie ostatecznego kształtu walca (rys. 4). Opracowane, a następnie wykonane 

narzędzie zamontowano na walcarce laboratoryjnej. 

 

Rysunek 4. Rysunek techniczny opracowanego walca górnego, [opracowanie własne] 

 Zmodernizowana przez Łukasiewicz-INOP na potrzeby opisanych w artykule 

badań, walcarka duo WD-2 (rysunek 5), umożliwia między innymi, ustawienie różnych 

prędkości każdego z walców. Zakres regulacji mieści się w zakresie ±50% względem 

prędkości nominalnej, która w trakcie prowadzenia badań wynosiła w przedziale od 

25 
  

 
 do 150 

  

 
. Maszynę dodatkowo wyposażono w system pomiaru siły nacisku 

i dopuszczalnej siły znamionowej wynoszącej 600 kN. 

 

Rysunek 5. Walcarka WD-2, [opracowanie własne] 
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Do badań zastosowano taśmy stalowe o szerokości w przedziale od 45 mm do 70 

mm, długości 500 mm i grubości 2 mm, dla każdego z trzech gatunków stali: S235, 

DC04 oraz DX51. Próby laboratoryjne prowadzono dla trzech prędkości walcowania: 

25, 50 oraz 150 
  

 
, jak również przy zastosowaniu zmiennej prędkości walców 

w stosunku do średniej prędkości liniowej równej 50 
  

 
. Dokładne zestawienie 

zastosowanych w trakcie badań prędkości zaprezentowano w tabeli 1. 

Tabela 1. Zestawienie wykonanych badań w zależności od zastosowanych prędkości walcowania. Oznaczenie 

Vn – prędkość nominalna walców, Vg – prędkość walca górnego względem prędkości nominalnej, Vd – 

prędkość walca dolnego względem prędkości nominalnej  

Vn [mm/s] 25 50 150 50 

Vg [%] +0 +5 +10 +15 +20 +25 +30 

Vd [%] -0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 

Źródło: Opracowanie własne 

W wyniku walcowania taśmy wystąpił zgniot w części środkowej do grubości  

1,7 mm i 1,2 mm w częściach bocznych. Badania prowadzono do momentu osiągnięcia 

wyznaczonego celu, którym było uzyskanie poprawnego wyrobu pozbawionego wad 

w postaci falistości, ubytków powierzchni, czy nadmiernej sierpowatości. 

W trakcie badań dokonywano pomiarów grubości uzyskanych wyrobów za pomocą 

mikrometru elektronicznego w punktach przedstawionych na rysunku 6, w celu 

sprawdzenia ich zgodności wymiarowej z założeniami. 

 

Rysunek 6. Miejsca pomiaru grubości walcowanej taśmy, [opracowanie własne] 

Dodatkowymi badaniami objęto wyroby wykonane ze stali ocynkowanej DX51. Ich 

celem było sprawdzenie wpływu walcowania taśm o zmiennym przekroju na rozkład 

grubości warstwy cynku. Obserwację tego rozkładu przeprowadzono za pomocą 

mikroskopu optycznego.  
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4. Badania symulacyjne MES 

Badania symulacyjne, których założeniem było wytypowanie odpowiedniego kształtu 

profilu taśmy o zmiennej grubości, rozpoczęto od wyznaczenia wartości ugięć wzor-

cowego płaskownika o wymiarach przekroju 70 x 1,5 mm. W tym celu w programie 

SolidWorks Simulation przygotowano model symulacyjny badanej taśmy o długości 

500 mm, który następnie obciążono siłą w dwóch kierunkach. W pierwszym z nich 

zadziałano na płaskownik siłą o wartości 20 N przyłożoną prostopadle do kierunku 

walcowania, natomiast w drugim przypadku przyłożono siłę o wartości 20 kN współ-

osiowo z kierunkiem walcowania taśmy. Następnie w oparciu o otrzymane wyniki 

dążono do opracowania takiego kształtu taśmy o zmiennym przekroju, aby wartości jej 

ugięć były zbliżone do tych uzyskanych dla taśmy wzorcowej. W efekcie opracowano 

kształt profilu (rys. 3) o zadawalających parametrach wytrzymałościowych przy 

jednoczesnej redukcji masy. Wyniki badań dla obu taśm przedstawiono w tabeli 2. 

Tabela 2. Zestawienie wyników ugięcia profili pod wpływem działania sił 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Analiza wyników badań symulacyjnych wykazała, że dla opracowanej taśmy 

o zmiennej grubości wartości ugięć są nieznacznie mniejsze od tych w przypadku wzor-

cowego płaskownika, przy jednoczesnej redukcji masy na poziomie 4,9%. Następnie 

przystąpiono do przeprowadzenia badań numerycznych walcowania w programie 

Simufact Forming, mających na celu dobór właściwych narzędzi oraz parametrów 

procesu walcowania. Założono, że opracowana taśma o zmiennym przekroju zostanie 

uzyskana z płaskownika o szerokości 70 mm i grubości 2 mm. Wynik symulacji po-

twierdził możliwość walcowania w jednym przepuście (rys. 7) i posłużył do wyzna-

czenia wytycznych do projektowania walca (rys. 4) dla prób w warunkach rzeczy-

wistych. Badania numeryczne pozwoliły również na określenie sił działających na 

walce, które oscylowały w przedziale wartości 310 kN ±10 kN. Potwierdzono w ten 
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sposób, że zaplanowany przekrój będzie możliwy do uzyskania na walcarce labora-

toryjnej WD-2, dla której wartość nacisku siły znamionowej wynosi 600 kN.  

 
Rysunek 7. Płaskownik w trakcie badań MES walcowania w programie Simufact Forming,  

[opracowanie własne]  

Ponieważ początkowe badania MES posłużyły do określenia kształtu narzędzi 

użytych podczas prób laboratoryjnych, w ich trakcie zastosowano bardzo drobną siatkę 

oraz odcinek taśmy równy 50 mm w celu skrócenia czasu obliczeniowego. Tak krótki 

odcinek nie umożliwiał przeanalizowania zjawisk zachodzących w walcowanym wy-

robie w trakcie trwania przebiegu procesu walcowania. Z tego powodu przeprowa-

dzono kolejne próby dla odcinka taśmy o szerokości 70 mm i długości równej 200 mm 

przy większej siatce. Wynik tych prób przedstawiono na rysunku 8.  

 

Rysunek 8. Zestawienie wyników badań a) numerycznych b) laboratoryjnych, [opracowanie własne] 

Uzyskany w trakcie tych prób wynik był niepoprawny, przez co postanowiono 

przeprowadzić kolejne badania numeryczne dla odcinków o długości 200 mm, jednak 

stopniowo zmniejszano szerokość taśmy aż do momentu uzyskania poprawnego 
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wyniku. Badania te wykazały, że przy mniejszej szerokości taśmy istnieje możliwość 

wytworzenia taśmy o zmiennym przekroju.  

W dalszym etapie badań MES skupiono się na wpływie prędkości liniowej 

poszczególnych walców na skręcanie się walcowanego wyrobu wokół osi walca 

górnego. W tym celu przeprowadzono szereg symulacji komputerowych przy różnych 

prędkościach walców. Ze względu na fakt, iż walcarka laboratoryjna umożliwiała 

ustawienie prędkości poszczególnych walców w zakresie ±50% względem prędkości 

nominalnej, postanowiono podczas badań numerycznych zachować tę samą zależność. 

Wyniki uzyskane w trakcie tych prób przedstawiono w tabeli 3. 

Tabela 3. Wyniki walcowania blachy w zależności od różnych prędkości walców 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Analiza wyników otrzymanych w trakcie badań symulacyjnych walcowania 

z asymetrycznymi prędkościami walców wykazała istotny wpływ prędkości walców na 

kształt wyrobu. Jak można zauważyć w tabeli 2, efekt zawijania się taśmy wokół walca 

górnego malał wraz ze wzrostem różnicy między prędkościami walca górnego i dol-

nego. Uzyskane w trakcie tego etapu wyniki badań, posłużyły jako wytyczne w trakcie 

prób laboratoryjnych.  

5. Badania laboratoryjne 

Początkowe próby laboratoryjne prowadzono w celu weryfikacji wyników badań 

numerycznych dla taśm o szerokości 70 mm. Badania walcowania przeprowadzono 

z zastosowaniem stałej szczeliny 1,2 mm. W tabeli 4, przedstawiono parametry techno-

logiczne procesu walcowania oraz uzyskane wyroby. 
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Tabele 4. Parametry procesu walcowania w warunkach laboratoryjnych 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Wyniki uzyskane w trakcie tych prób częściowo pokrywają się z badaniami nume-

rycznymi walcowania w jednym przepuście przy szerokości taśmy 70 mm i długości 

200 mm. W związku z tym w pierwszej kolejności postanowiono zwiększyć liczbę 

przepustów walcowniczych. W wyniku tego podjęto próbę wstępnego walcowania na 

walcach gładkich taśmy o grubości 2 mm, na finalną grubość 1,7 mm, a następnie 

walcowania go na walcach kształtowych (Lp. 3 tabela 4). Jednakże i w tym wypadku 

nie zaobserwowano znaczących zmian w poprawności przebiegu procesu.  

Przeprowadzone próby laboratoryjne procesu walcowania na zimno wykazały, że 

nie ma możliwości uzyskania zaplanowanego w początkowym etapie badań kształtu 

walcowanej taśmy o szerokości 70 mm, nawet przy zwiększonej liczbie przepustów 

walcowniczych.  

Na podstawie pozytywnych wyników badań MES procesu walcowania taśm 

o długości 200 mm podjęto dalsze próby laboratoryjne walcowania dla szerokości taśmy 

wejściowej poniżej 70 mm. Badania te miały na celu określenie, jaka jest maksymalna 

szerokość kształtowanej taśmy o grubości 2 mm w jednym przejściu walcowniczym.  

6. Badania laboratoryjne dla szerokości taśm poniżej 70 mm 

Ze względu na fakt, że podczas badań laboratoryjnych walcowania taśm o zmien-

nym przekroju z płaskowników o szerokości 70 mm nie udało się uzyskać pozytyw-

nych wyników, postanowiono kontynuować próby dla taśm w przedziale 45-55 mm 

dla każdego z trzech badanych gatunków stali. Początkowo badania te prowadzono 

przy prędkości liniowej walców w zakresie od 25 do 150 
  

 
. W dalszym etapie 

sprawdzono wpływ asymetrii prędkości walców na poprawność otrzymanego wyrobu. 

W tym celu prowadzono proces walcowania przy zwiększonej prędkości liniowej 

walca górnego w stosunku do walca dolnego. 
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6.1. Badanie stali DC04 

Badania walcowania taśm ze stali DC04 prowadzono przy prędkości nominalnej 

25, 50 i 150 
  

 
. Ponieważ najlepsze wyniki uzyskano dla prędkości nominalnej 

walców równej 50 
  

 
, postanowiono z taką wartością kontynuować dalsze badania. 

Uzyskane w trakcie walcowania wyroby przedstawiono na rysunku 9. 

 

Rysunek 9. Taśmy walcowane o zmiennym przekroju w przedziale 45 – 55 mm i prędkości walców równej 

50 
  

 
, [opracowanie własne] 

Próby walcowania taśm ze stali DC04 pozwoliły określić maksymalną dopusz-

czalną szerokość wejściówki, która wynosiła 55 mm. Następnie przystąpiono do prób 

laboratoryjnych przy asymetrycznych prędkościach walców. W trakcie badań zaobser-

wowano, że wraz ze wzrostem prędkości liniowej walca górnego w stosunku do dolnego, 

zmniejszeniu ulegał efekt owijania się walcowanej taśmy na walcu górnym, co 

potwierdza poprawność wcześniej przeprowadzonych badań MES. Wpływ asymetrii 

prędkości walców na kształt wyrobu przedstawiono w tabeli 5 i na rysunku 10. 

Tabela 5. Wpływ asymetrii prędkości walców na wielkość wygięcia taśmy o zmiennym przekroju  

Prędkość 

nominalna [mm/s] 

Różnica prędkości walców [%] Wysokość łuku 

taśmy [mm] Walec górny Walec dolny 

50 

+5 -5 57,6 

+10 -10 23,5 

+20 -20 21,0 

+30 -30 18,0 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Rysunek 10. Wyroby uzyskane w trakcie badań asymetrii prędkości walców, [opracowanie własne] 
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Wielkość wygięcia taśmy w zależności od różnic w prędkościach walców porówny-

wano na podstawie pomiaru wysokości łuku taśmy po walcowaniu według schematu 

zamieszczonego na rysunku 11.  

 

Rysunek 11. Schemat pomiaru wysokości łuku taśmy, [opracowanie własne] 

W warunkach laboratoryjnych pomyślnie przeprowadzono walcowanie profili 

kształtowych dla różnych prędkości względnych walców przy średniej prędkości 

liniowej 50 
  

 
.  

6.2. Badania stali S235JR 

Po zakończeniu badań dla stali DC04 przystąpiono do badań walcowania taśm ze 

stali S235JR2. W trakcie tych prób posłużono się takimi samymi parametrami procesu, 

przy których udało się uzyskać pozytywne wyniki dla stali DC04. Próby rozpoczęto od 

walcowania taśmy o szerokości 55 mm w wyniku czego, otrzymano wyrób o pofał-

dowaniach wzdłuż krawędzi (rys. 12). 

 

Rysunek 12. Taśma walcowana ze stali S235 o szerokości 55 mm, [opracowanie własne] 

Na podstawie zdobytego podczas wcześniejszych prób doświadczenia, postanowiono 

zmniejszyć szerokość taśmy na wymiar 50 mm. Następnie przystąpiono do dalszych 

badań walcowania, a uzyskane w ich trakcie wyniki przedstawiono na rysunku 13. 

 

Rysunek 13. Wyroby uzyskane w procesie walcowania taśm o zmiennym przekroju ze stali S235JR2 

i szerokości 50 mm, [opracowanie własne] 

             

          



 

Badania walcowania na zimno taśm o zmiennym przekroju 

 

131 

Ponieważ otrzymane wyroby były poprawne, postanowiono przeprowadzić próby 

walcowania z asymetryczną prędkością walców. W przypadku taśm ze stali S235JR2 

badanie to udało się przeprowadzić jedynie dla zwiększonych prędkości w przedziale 

od ±5% do ±20% w stosunku do prędkości nominalnej. Tak samo, jak w przypadku 

stali DC04 tak i w tym, wzrost prędkości walca górnego w stosunku do dolnego pozy-

tywnie wpływał na poprawność uzyskanego wyrobu.  

6.3. Badanie stali DX51 

W kolejnym etapie przeprowadzono próby walcowania taśm o zmiennym przekroju 

ze stali ocynkowanej DX51. W trakcie tych badań uzyskano zgodny wyrób dla szero-

kości taśmy wejściowej 45 i 50 mm. Taśmy o szerokościach 55 i 60 mm uległy pofałdo-

waniu, kwalifikując je tym samym jako niezgodne. W trakcie prowadzenia procesu 

walcowania nie zaobserwowano oklejania się warstwy cynku na walcach. Badania 

wpływu asymetrii prędkości walców w zakresie od ±5% do ±30% również w tym 

przypadku wykazały zmniejszenie efektu zawijania się walcowanego płaskownika 

wokół walca górnego.  

Następnie poddano badaniu wpływ walcowania profili o zmiennym przekroju na 

rozkład grubości warstwy cynku. W tym celu wykonano zgłady metalograficzne, 

a następnie poddano je badaniom za pomocą mikroskopu optycznego Eclipse L150 

(Nicon) wyposażonego w program do analizy obrazu NIS Elements. Na rysunku 14 

przedstawiono schemat rozkładu grubości cynku w taśmie o zmiennej grubości, opra-

cowany na podstawie zdjęć pod mikroskopem struktury badanej próbki, w obszarze, 

w którym doszło do największego pocienienia warstwy cynku. Było to miejsce, w którym 

zachodziła zmiana grubości taśmy z wartości 1,7 do wartości 1,2 mm. 

 

Rysunek 14. Schemat obszaru w taśmie, w miejscu przejściowym z grubości 1,7, a 1,2 mm,  

[opracowanie własne] 

Obserwując schemat rozkładu grubości warstwy cynku należy zauważyć, że zacho-

dzi znaczne jej pocienienie. Najmniejsza grubość tej warstwy wynosi 4,63 µm, czyli 

około 4 razy mniej względem grubości powłoki w taśmie przed walcowaniem. Tak 

znaczne pocienienie wynika z kształtu badanego profilu (rysunek 3), zastosowanie 

przejścia prostopadłego wymusza konstrukcję walca kształtującego o krawędziach wza-

jemnie prostopadłych, które w miejscu zmiany przekroju powodują ścinanie powłoki 

cynkowej i doprowadzają do tak dużej redukcji grubości względem powierzchni płaskiej.  
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7. Weryfikacja wyników badań 

Uzyskane w trakcie prób laboratoryjnych, płaskowniki o zmiennym przekroju 

poddano badaniom MES w programie SolidWorks Simulation. Ich celem było porów-

nanie wartości ugięć taśm o zmiennych przekrojach w stosunku do klasycznych wyro-

bów o takich samych szerokościach. Badania te prowadzono w identyczny sposób jak 

w przypadku wcześniej opisanych badań symulacyjnych. Do tych prób przygotowano 

więc wyroby o szerokości 55 mm i 50 mm o klasycznych oraz zmiennych przekrojach 

(rys. 2 i 3). Wyniki przeprowadzonych badań przedstawiono w tabeli 6. 

Tabela 6. Zestawienie wyników badań symulacyjnych 

szerokość 

[mm] 

typ 

przekroju 
masa [g] 

maks. ugięcie 

pionowe [mm] 

maks. ugięcie 

poziome [mm] 

55 
stały 41,25 245,75 0,58 

zmienny 41 216,98 0,577 

Różnica [%] -0,61% -11,71% -0,52% 

50 
stały 37,5 270,63 0,634 

zmienny 38 228,89 0,626 

Różnica [%] 1,33% -15,42% -1,26% 

Źródło: Opracowanie własne 

Analiza otrzymanych wyników wykazała, że zarówno w przypadku wyrobu 

o szerokości 55 i 50 mm wartości ugięć w kierunku prostopadłym do kierunku walco-

wania zmalały kolejno o 11,71% i 15,42%. W przypadku ugięcia przy obciążeniu 

przyłożonym współosiowo do kierunku walcowania różnice były minimalne, w prze-

dziale 0,5% do 1,26%. Pomimo znacznego wzrostu sztywności wyrobów o zmiennym 

przekroju ich masa była na zbliżonym poziomie. Dla taśmy o szerokości 55 mm jej 

masa została zredukowana o 0,6%, natomiast w przypadku wyrobu o szerokości 50 

mm wystąpił wzrost masy o 1,33%, co w porównaniu do wzrostu sztywności nie 

stanowi znaczącej różnicy.  

8. Podsumowanie 

Przeprowadzone badania walcowania taśm o zmiennym przekroju, posłużyły do 

sformułowania następujących wniosków: 

 możliwe jest prowadzenie procesu walcowania na zimno taśm o zmiennym 

przekroju w jednym przejściu dla stali DC04 o szerokości 55 mm. Maksymalna 

szerokość taśmy dla stali S235 i DX51 wynosi 50 mm. Gatunki stali o niższej 

granicy plastyczności pozwalają na stosowanie taśm o większej szerokości; 

 zwiększenie asymetrii pomiędzy prędkościami walców w trakcie walcowania 

wpływa na zmniejszenie efektu zawijania się walcowanego wyrobu wokół walca 

górnego; 

 możliwe jest walcowanie taśm o zmiennej grubości stali ocynkowanej DX51, ale 

ze względu na występujące pocienienie warstwy cynku zaleca się przeprowa-

dzenie badań dla innych kształtów walca górnego o łagodniejszym, sfazowanym 

przejściu. 
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Badania walcowania na zimno taśm o zmiennym przekroju 

Streszczenie 

W artykule przedstawiono wyniki badań walcowania na zimno taśm stalowych o zmiennym przekroju. 

Głównym celem omawianych prac było opracowanie procesu technologicznego umożliwiającego wytwo-
rzenie płaskownika o zmiennej grubości blachy w jednym przepuście walcowniczym. Podczas określania 

zmiennego przekroju taśmy, a także przy projektowaniu wstępnego procesu technologicznego jej wytwo-

rzenia, posiłkowano się badaniami numerycznymi w programach SolidWorks Simulation oraz Simufact 

Forming. Próby laboratoryjne przeprowadzono natomiast na eksperymentalnej walcarce WD-2 będącej na 
wyposażeniu Zakładu Tłoczenia Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Obróbki Plastycznej. Podczas 

badań empirycznych dążono do osiągnięcia założonego, zmiennego przekroju wyrobu dla trzech różnych 

gatunków stali: DC04, S235JR2 oraz DX51. Otrzymane wyniki pozwoliły na określenie wpływu szero-

kości taśmy na proces walcowania profili o zmiennym przekroju w zależności od gatunku stali, z jakiej 
zostały wykonane.  

Słowa kluczowe: walcowanie, zmienna grubość, asymetria prędkości walców, badania MES 

Testing of cold rolling of strips with variable cross-section 

Abstract 

The article presents the results of cold rolling profile strip testing. The main purpose of the research was to 

develop a technological process that allowed to produce an profiles with a variable cross-section in one 
rolling pass. When determining the variable cross-section of the belt, as well as when designing the initial 

technological process of its production, numerical tests in the SolidWorks Simulation and Simufact Forming 

programs were used. The laboratory tests were carried out on a WD-2 laboratory rolling mill located in the 
Łukasiewicz Research Network Pressing Plant – the Plastic Processing Institute. An additional research 

objective was to determine the impact of the material grade on the rolling process and to analyze the 

possibilities of forming galvanized steel. The tests were carried out for three sheets: DC04, S235 and 

DX51. The obtained results allowed to determine the effect of the strip width on the rolling process of 
profiles with a variable cross-section depending on the type of steel they were made of. 

Keywords: rolling, variable thickness, asymmetry velocity of rolls, FEM research 
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Wpływ dużych odkształceń plastycznych generowanych 

metodą wysokociśnieniowej przeróbki plastycznej 

na zimno na mikrostrukturę oraz właściwości 

mechaniczne poliamidu 6 

1. Wstęp 

Rosnące wymagania dotyczące maszyn i urządzeń, nowoczesne i stale rozwijające 

się technologie wywierają zasadniczy wpływ na ewolucję struktury i budowę materiału. 

Tradycyjne materiały konstrukcyjne nie zawsze potrafią sprostować tym wyzwaniom. 

Obecne tendencje dotyczące konstrukcji materiałów opierają się na projektowaniu 

uwzględniającym warunki eksploatacji oraz obciążenia, którym będzie on poddany. 

Tym wymaganiom mogą sprostować materiały poddane wysokociśnieniowej deformacji 

plastycznej.  

Proces wyciskania hydrostatycznego tworzyw sztucznych był po raz pierwszy 

opisany w literaturze w 1964 roku [1]. Jedną z pierwszych prac dotyczących wpływu 

wysokiego cieśnienia na własności poliamidu 6 jest praca z 1974 roku [2]. Praca jednak 

nie dotyczy wyciskania hydrostatycznego tylko ciśnieniowania poliamidu 6 i badaniu 

jego własności po ciśnieniowaniu. Jedyną pracą opisującą wyciskanie hydrostatyczne 

nylonu 6 (Ny6), to jest odpowiednika poliamidu 6, oprócz innych polimerów, jest artykuł 

z 1978 roku [3]. Wyciskanie hydrostatyczne prowadzono w zakresie stopni redukcji  

R = 1,43 do R = 10 (redukcja R określana jest jako stosunek pola przekroju materiału 

przed procesem deformacji do pola przekroju po deformacji), w zakresie temperatury  

T = 50-90
o
C, jednak poza badaniem siatki zniekształceń i ciśnień wyciskania nie przed-

stawiono własności mechanicznych nylonu 6 po wyciskaniu hydrostatycznym. Natomiast 

istnieją publikacje opisujące zastosowanie procesu wyciskania hydrostatycznego dla 

innych typów polimerów zarówno krystalicznych jak i amorficznych [4]. Proces 

wyciskania hydrostatycznego został zastosowany w celach doświadczalnych i opisany 

w publikacji w której ujawniono zastosowanie wyciskania hydrostatycznego dla amor-

ficznych polimerów polimetakrylanu metylu PMMA i polistyrenu wysoko udarowego 

HIPS, w temperaturze pokojowej, jednak nie przedstawiono właściwości dotyczących 

rozciągania i zginania. Obszerne dane dotyczące parametrów wyciskania hydrostatycz-

nego i własności polimerów po procesie deformacji takich jak: polietylen PE, poli-

propylen PP, kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy ABS, polimetakrylan metylu 

PMMA, poli(chlorek winylu) PVC, poliwęglan PC i Nylon 6 (Ny6) zostały zebrane 

w rozdziale o polimerach w książce N. Inoue „Hydrostatic Extrusion Theory and Appli-
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cations” [5]. Dane określały maksymalne wytrzymałości na zrywanie ultra zoriento-

wanego wysokiej gęstości polietylenu na poziomie Rm = 400 MPa przy redukcji R = 30. 

W pracy [6] autorzy zajęli się wyciskaniem hydrostatycznym z redukcjami do R=11 

w temperaturze pokojowej z prętów polikrystalicznego polietylenu przygotowanych 

poprzez zmieszanie proszków polietylenu i hydroksyapatytu i wyciśnięcie na prasie 

śrubowej w temperaturach pomiędzy 210
o
C i 250

o
C. Dla czystego polietylenu moduł 

zginania wynosił maksymalnie Ef = 2500 MPa a wytrzymałość na zginanie σfM = 52 MPa 

po wyciskaniu z redukcją R = 4, natomiast dla wypełnionego polietylenu hy-

droksyapatytem objętościowo w 30% analogiczne własności wynosiły odpowiednio  

Ef = 5200 MPa i σfM = 63 MPa, co wyraźnie wskazuje na umacniający charakter 

zastosowanego wypełnienia.  

W publikacji [7] przedstawiono wyciskanie konwencjonalne (nie hydrostatyczne) 

wsadów wykonanych z proszku PE w temperaturach powyżej 120
o
C i wynikającą 

z tego procesu mikrotwardość, w którym stwierdzono wpływ anizotropii na twardość. 

W pracy [8] badano biodegradowalny polimer Poli(L-laktyd) PLLA po wyciskaniu 

hydrostatycznym w temperaturze 145
o
C z redukcjami do R = 12 w celu poprawienia 

jego własności mechanicznych. Maksymalna wytrzymałość na zginanie wynosiła 

σfM  = 350 MPa, a moduł zginania Ef  = 7500 MPa co można przypisać silnej orientacji 

krystalicznych włókien PLLA wywołanej procesem wyciskania hydrostatycznego.  

Wszystkie przedstawione prace, opisujące wpływ procesu wyciskania hydrostatycz-

nego na materiały polimerowe udowadniają znaczący wpływ zarówno na własności 

termiczne, jak i wytrzymałościowe polimerów.  

W niniejszej pracy po raz pierwszy zastosowano wyciskanie hydrostatyczne na 

zimno poliamidu 6. 

2. Materiał i metody badawcze 

Materiał wyjściowy stanowił niemodyfikowany poliamid 6 (PA6) w postaci pręta 

o średnicy 15,6 mm, zakupiony w firmie MEGA-TECH (Grodzisk Mazowiecki, Polska). 

Podstawowe właściwości materiału wyjściowego PA6 przedstawia tabela 1. 

Tabela 1.  Właściwości prętów PA6  

Właściwość Jednostka  Wartość 

Gęstość g cm-3 1,14 

Współczynnik tarcia (tworzywo/stal) - 0,4-0,6 

Twardość Shore’a (skala D) - 75 

Temperatura topnienia (DIN 53736) oC 220 

Temperatura pracy (długi okres) oC 90 

Temperatura pracy (krótki okres) oC 160 

Minimalna użytkowa temperatura pracy oC -30 

Absorpcja wody do nasycenia (DIN 53495) % 9 

Źródło: https://megatech24.eu/ 

W Laboratorium Plastyczności pod Wysokim Ciśnieniem Instytutu Wysokich 

Ciśnień Polskiej Akademii Nauk od 1973 roku rozwijana jest metoda wyciskania hydro-

statycznego HE (ang. Hydrostatic Extrusion). Do chwili obecnej jest to jedyny ośrodek 

w Polsce i nieliczny na świecie zajmujący się tą technologią. Struktury metaliczne 

o silnie rozdrobnionej strukturze UFG (ang. Ultra Fine Grained) bądź nanometrycznej 
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NC (ang. Nano Crystalline) uzyskiwano w aluminium i jego stopach, miedzi i jej 

stopach, tytanie, stali austenitycznej, niklu oraz wielu innych materiałach [9-23]. Prasy 

będące w posiadaniu IWC PAN pozwalają wyciskać hydrostatycznie, zależnie od 

zastosowanego odkształcenia, długie pręty i druty od jednego do kilkudziesięciu 

metrów długości o średnicach w zakresie od 1mm do 36mm. Proces wyciskania hydro-

statycznego prowadzi się w środowisku medium wysokociśnieniowego (rys.1).  

 
Rysunek 1. Schemat procesu wyciskania hydrostatycznego, [opracowanie własne] 

Poruszający się tłok spręża medium ciśnieniowe, powodując wzrost ciśnienia 

hydrostatycznego działającego na zanurzony w medium wsad. Przy pewnej, krytycznej 

wartości ciśnienia, charakterystycznej dla danego materiału, rozpoczyna się proces 

odkształcania plastycznego a materiał zostaje poddany wyciskaniu niepodpartą po-

wierzchnią narzędzia (otwór matrycy) ślizgając się po warstwie utworzonej z cieczy 

roboczej i środka smarującego nałożonego na wsad. Tłok podczas procesu wyciskania 

hydrostatycznego nie dotyka wsadu, co stanowi podstawową różnicę pomiędzy wyci-

skaniem hydrostatycznym i konwencjonalnym, w którym tłok dotyka bezpośrednio 

wsadu. Zastosowanie medium ciśnieniowego, ogranicza siły tarcia podczas procesu do 

minimum powodując, że prawie cała praca sprężania medium jest wykorzystywana do 

wykonania pracy mechanicznej wyciskania. Zmniejszenie sił tarcia pozwala na 

zwiększenie stopnia odkształcenia w pojedynczym procesie wyciskania prowadząc do 

znacznego ujednorodnienia materiału poprzez możliwość zastosowania matryc 

o mniejszych kątach. Unikatową cechą wyciskania hydrostatycznego jest duża prędkość 

odkształcenia, związana z ograniczeniem sił tarcia do minimum. Ponadto, w porów-

naniu z innymi metodami dużych odkształceń plastycznych jak np.: przeciskanie przez 

równoosiowy kanał kątowy ECAP (ang. Equal Channel Anqular Pressing) czy ściskanie 

ze skręcaniem HPT (ang. High Pressure Torsion), proces wyciskania hydrostatycznego 

pozwala na wytwarzanie dużych objętości materiału o jednorodnych właściwościach 

na całej długości wyciskanego pręta, co sprawia, że z punktu widzenia potencjalnych 

zastosowań wytwarzanych produktów proces ten jest atrakcyjny.  

Badanie twardości metodą wciskania kulki HB wykonano na maszynie KB 

Prüftechnik GmbH z użyciem kulki 5 mm wg skali HB dla każdej próbki wykonano po 

7 pomiarów.  

Statyczną próbę zrywania (rozciągania) oraz zginania przeprowadzono na maszynie 

wytrzymałościowej Zwick/Roell Z250 dla każdej próbki wykonano po 3 pomiary w obu 

badaniach. 

Statyczną próbę rozciągania wykonano dla próbek o średnicy 5 mm i długości  

75 mm. Pomiary przeprowadzono przy prędkości rozciągania 1 mm·min
-1
. Wyznaczono: 

granicę plastyczności (R0,2), wytrzymałość na rozciąganie (Rm) oraz wydłużenie przy 

zerwaniu próbki (εM).  
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Zginanie 3-punktowe wykonano, przy odstępie pomiędzy podporami 125 mm, 

maksymalnym ugięciu 69 mm i przy prędkości badania 2 mm·min
-1
. Z każdego mate-

riału badano próbki o średnicy 5 mm i długości 160 mm, Wyznaczono moduł zginania 

(Ef), wytrzymałość na zginanie (σfM) oraz strefę wydłużenia przy wytrzymałości na 

zginanie (εfM).  

Wyniki badań próbek PA6 po procesie HE porównano z charakterystyką właści-

wości pręta z PA6 przed procesem HE o średnicy  8,3 mm.  

Obserwacje strukturalne wykonano z użyciem mikroskopu SEM firmy Hitachi 

TM3000. Obserwowano powierzchnie przełomów powstałych po wymrożeniu przez 

5 minut próbek w ciekłym azocie i ich złamaniu w trakcie zginania. Przełomy napylono 

cienką warstwą złota w napylarce próżniowej Polaron SC7640 przez 80 s przy natę-

żeniu prądu 7 mA. 

3. Wyniki i dyskusja 

3.1. Wyciskanie hydrostatyczne poliamidu 6 

Pręty z PA6 o średnicy 15,6 mm zostały poddane wyciskaniu hydrostatycznemu 

(HE) na prasie zaprojektowanej i wykonanej w IWC PAN. Prasa umożliwia prowa-

dzenie procesu HE przy ciśnieniu roboczym do 2 GPa. Wyciskano pręty z dwoma 

zmiennymi redukcjami R = 2,92 i R = 3,54 z szybkością wyciskania v = 5 mm s
-1
. 

Redukcja R określa stosunek przekroju poprzecznego pręta przed i po wyciskaniu. 

Odpowiada to odkształceniu rzeczywistemu ε = 0,69 oraz ε = 1,25, gdzie odkształcenie 

rzeczywiste określane jest jako logarytm naturalny z redukcji R.  

Uzyskano stałe ciśnienie w trakcie procesu odkształcenia PA6, co przedstawiono na 

rysunku 2.  

 
 Rysunek 2. Charakterystyka ciśnienia w trakcie procesu wyciskania hydrostatycznego, [opracowanie własne] 

Stałe ciśnienie podczas wyciskania hydrostatycznego jest bardzo ważnym para-

metrem, determinuje on otrzymywanie jednorodnego produktu posiadającego jedna-

kowe właściwości na całej długości wyciśniętego produktu [24]. 
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3.2. Analiza mechaniczna 

Analiza właściwości mechanicznych, uzyskanych w statycznej próbie rozciągania 

wykazała bardzo duży wzrost granicy plastyczności R0,2 oraz wytrzymałości na 

rozciąganie Rm wraz ze wzrostem odkształcenia (rys. 3).  

 

Rysunek 3. Zależność wytrzymałości na rozciąganie, granicy plastyczności w funkcji odkształcenia 

plastycznego, [opracowanie własne] 

W porównaniu z materiałem wyjściowym wzrost ten sięgał prawie 350% do wartości 

max. R0,2 = 292 MPa dla ε = 1,25. Podobnie zmieniała się wytrzymałość na rozciąganie, 

wzrastając o 255 % przy tej samej wartości odkształcenia. Zebrane dane wyznaczone 

w trakcie badań mechanicznych, w porównaniu do materiału wyjściowego zebrano 

w tabeli 2. 

Tabela 2. Zmiany właściwości mechanicznych po procesie HE w porównaniu do materiału wyjściowego. 

Poliamid 6 Jednostka 
Materiał  

Wyjściowy 

Po HE 

0,69 

Po HE 

1,25 

Zmiana  

max 

Twardość H358 HB 58 66 73 22% 

Wytrzymałość na zerwanie Rm MPa 85 138 301 255% 

Granica plastyczności R0,2 MPa 64 138 292 350% 

Moduł zginania Ef MPa 1240 1340 2390 92% 

Wytrzymałość na zginanie σfM MPa 39 62 63 62% 

Źródło: Opracowanie własne  

Po procesie HE zauważono także 22% wzrost twardości w porównaniu z materia-

łem wyjściowym. 

Znacznej zmianie uległ moduł zginania który wzrósł o 92% ze wzrostem stopnia 

odkształcenia plastycznego. Wytrzymałość na zginanie próbek PA6 również rośnie 

przy ε =1,25 jest to wzrost o 62%. 

Wyciskanie hydrostatyczne na zimno znacząco wzmocniło materiał polimerowy. 

Obserwuje się wyraźną tendencję wzrostu wszystkich mierzonych parametrów mecha-

nicznych wraz ze wzrostem stopnia odkształcenia plastycznego. 
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3.3. Analiza mikrostruktury 

Mikrostrukturę próbek PA6 przed i po wyciskaniu hydrostatycznym zaprezento-
wano na rysunku 4. 

 
Rysunek 4. Obrazy SEM próbek PA6 (a) materiał wyjściowy przełom poprzeczny profilu, (b) materiał po HE 

ε =1,25 przełom wzdłużny profilu, [opracowanie własne] 

Przeprowadzono obserwacje kruchego przełomu poprzecznego oraz wzdłużnego 
profilu PA6 przed procesem HE (rys. 4a) i po procesie HE (rys. 4b) po chłodzeniu 
w ciekłym azocie. Obserwacje kruchych przełomów próbek wykazały wyraźną zmianę 
charakteru przełomu próbek po procesie HE. Próbki przed procesem wyciskania 
charakteryzowały się wyraźnym przełomem kruchym. Na rysunku 4a obserwuje się 
charakterystyczną dla kruchego przełomu, wyraźną, gładką powierzchnię w materiale 
nie odkształcanym metodą HE. Próbki PA6 po procesie HE po złamaniu przypominają 
materiał o strukturze warstwowej. Wydłużone w trakcie odkształcania makrocząsteczki 
PA6 tworzą aglomeraty włókien ułożonych zgodnie z kierunkiem wyciskania. 

4. Wnioski 

W ramach pracy przeanalizowano wpływ odkształcenia plastycznego generowanego 
w trakcie procesu wyciskania hydrostatycznego na właściwości mechaniczne i struk-
turalne polimeru PA6. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że: 

 wraz ze wzrostem stopnia odkształcenia obserwuje się wyraźny wzrost właści-
wości mechanicznych poliamidu PA6; 

 najsilniejszy efekt zmian właściwości mechanicznych zaobserwowano w pomiarach 
granicy plastyczności, gdzie wzrost w stosunku do materiału wyjściowego sięgał  
~350% do wartości R0,2 = 292 Mpa; 

 wzrostowi właściwości mechanicznych polimeru towarzyszyła zmiana jego struktury 
związana z silną włóknistością ukierunkowaną zgodnie z kierunkiem odkształcenia.  
W dalszym etapie badań, w celu dokładniejszej analizy zmian strukturalnych planuje 

się poszerzenie zakresu badań mechanicznych oraz zastosowanie technik DSC oraz 
WAXS pozwalających na określenie zmian w budowie krystalicznej polimeru. 
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Wpływ dużych odkształceń plastycznych generowanych metodą 

wysokociśnieniowej przeróbki plastycznej na zimno na mikrostrukturę 

oraz właściwości mechaniczne poliamidu 6 

Streszczenie 
W pracy wykorzystano niekonwencjonalną technologię dużych odkształceń plastycznych, proces wyciskania 
hydrostatycznego HE (ang. Hydrostatic Extrusion) w celu podwyższenia właściwości mechanicznych 
poliamidu 6 (PA6). Skuteczność tej metody, związana ze wzrostem wytrzymałości materiałów była do tej 
pory przedstawiana w wielu publikacjach, głównie dla metali i stopów metali. Zastosowanie procesu HE 
do przeróbki plastycznej poliamidu 6, zakresie odkształceń rzeczywistych ε od 0,69 do 1,26 spowodowało 
znaczny wzrost wytrzymałości, mierzonej w statycznej próbie rozciągania. W porównaniu z materiałem 
wyjściowym zaobserwowano drastyczny wzrost granicy plastyczności o prawie 350% oraz wytrzymałości 
na rozciąganie o prawie 255%. Obserwacje mikrostruktury PA6 metodą skaningowej mikroskopii elektro-
nowej SEM przed i po procesie HE ujawniły istotne zmiany w strukturze polimeru. Po procesie HE 
w poliamidzie 6 obserwowano charakterystyczną włóknistą strukturę, co powiązano z efektami silnego 
umocnienia polimeru. W dalszym etapie badań, w celu dokładniejszej analizy zmian strukturalnych planuje 
się poszerzenie zakresu badań mechanicznych i zastosowanie technik DSC oraz WAXS pozwalających na 
określenie zmian w budowie krystalicznej polimeru, oraz ewentualne założenia badawcze do dalszych prac 
lub zastosowania praktyczne.  
Słowa kluczowe: wyciskanie hydrostatyczne, odkształcenie plastyczne, poliamid 6, właściwości mecha-
niczne, mikrostruktura 

Effect of high plastic deformation generated by high-pressure cold forming  

on the microstructure and mechanical properties of polyamide 6 

Abstract 
In this study, an unconventional high plastic deformation technology, the hydrostatic extrusion (HE) 
process, was used to increase the mechanical properties of polyamide 6 (PA6). The effectiveness of this 
method, related to the increase in strength of materials, has been so far presented in many publications, 
mainly for metals and metal alloys. Application of the HE process to plastic processing of polyamide 6, the 
range of real deformations ε 0.69 do 1.26 resulted in significant increase in strength, measured in static 
tensile test. Compared to the starting material, a drastic increase of almost 350% in yield strength and 
almost 255% in breaking strength was observed. Observations of PA6 microstructure by scanning electron 
microscopy SEM before and after HE process revealed significant changes in polymer structure. After the 
HE process a characteristic fibrous structure was observed in polyamide 6, which was related to the effects 
of strong strengthening of the polymer. In a further stage of research, in order to analyze the structural 
changes more precisely, it is planned to extend the scope of mechanical tests and to apply DSC and WAXS 
techniques allowing to determine the changes in the crystalline structure of the polymer. 
The results of the study are discussed with the author and possible research assumptions for further work or 
practical applications.  
Keywords: hydrostatic extrusion, plastic deformation, polyamide 6, mechanical properties, microstructure 
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Kompozyt cementowo-szklany  

modyfikowany metalowymi materiałami odpadowymi 

1. Wstęp 

Zagospodarowanie odpadów powstałych po procesach produkcyjnych stanowi 

coraz większy problem i wyzwanie dla zakładów przemysłowych. Koszty składowania, 

inwestycji w specjalistyczną technologię ekologicznej i mało inwazyjnej dla środo-

wiska formy utylizacji odpadów, przyczyniają się w sposób istotny na konieczność 

wzrostu cen wytworzonych produktów. 

Jedną z możliwych form zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych, 

gumowych lub polistyrenowych ekspandowanych, jako zamienników komercyjnych 

składników, jest ich zastosowanie w technologii produkcji materiałów budowlanych tj. 

betony towarowe o zróżnicowanych właściwościach cieplnych i wytrzymałościowych, 

galanteria betonowa z betonu wibroprasowanego, prefabrykaty betonowe, betony 

wysokich wytrzymałości oraz samozagęszczalne [1-9].  

Wykorzystywanymi odpadami modyfikującymi skład referencyjny betonów oraz 

kompozytów na spoiwie cementowym są granulaty szklane pozyskane z procesów 

mechanicznego kruszenia stłuczki szklanej, mączki i pyłu szklanego, granulaty z kolb 

kukurydzy, włókna odpadowe polimerowe lub polipropylenowe, granulaty polimerowe 

oraz materiały włókniste pochodzące z przemysłu obróbki metali. Zastosowanie 

surowców odpadowych obniża koszty produkcji materiałów oraz wyrobów budow-

lanych [10-15]. 

Ciekawą alternatywą jest produkcja materiałów oraz wyrobów budowlanych skła-

dających się w znacznej części ze składników odpadowych. Przykład stanowić może 

propozycja kompozytu cementowo-szklanego, materiału konstrukcyjnego, wykorzy-

stującego w swoim składzie materiały odpadowe powstałe w procesach obróbki metali 

oraz recyklingu zużytych opon pojazdów mechanicznych. 

Jako główne składniki pochodzenia odpadowego modyfikujące strukturę wewnętrzną 

betonu, jak i kompozytu cementowo-szklanego mogą stanowić kordy stalowe o zmiennej 

geometrii i właściwościach wytrzymałościowych oraz wióry metalowe powstałe 

w procesach skrawania, toczenia i frezowania [16-22].  

2. Kompozyt cementowo-szklany – charakterystyka składników 

Jako materiał wiążący w składzie kompozytu użyto cement portlandzki biały CEM 

I 52,5 R NA SR5, spoiwo bez dodatków drugorzędnych o wytrzymałości końcowej  

80 MPa. 

Składnikiem tworzącym stos okruchowy kompozytu był granulat szklany grupy 

frakcji 0/2,0 mm (grupa frakcji 0/1,0 mm oraz frakcja 1,0/2,0 mm).  
                                                                   
1 waldemar.lasica@wat.edu.pl, Zakład Budownictwa Ogólnego, Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział 

Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wojskowa Akademia Techniczna, www.wat.edu.pl. 
2 marcin.malek@wat.edu.pl, Zakład Budownictwa Ogólnego, Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Inżynierii 

Lądowej i Geodezji, Wojskowa Akademia Techniczna, www.wat.edu.pl. 
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Przykład użytych granulatów szklanych sodowych przedstawiono na rysunku 1. 

 

Rysunek 1. Przykłady granulatów szklanych sodowych, lewa fotografia – granulat szklany o uziarnieniu 

1,0/2,0 mm, prawa fotografia – granulat szklany o uziarnieniu 0/1,0 mm [opracowanie własne] 

Kruszywo szklane kolorowe otrzymano metodami mechanicznego kruszenia oraz 

implozji stłuczki szklanej sodowej szkła postkonsumpcyjnego, tj. słoiki, butelki oraz 

opakowania po kosmetykach. Granulat szklany przeznaczony do zaprojektowania składu 

receptury kompozytu, wyselekcjonowany z grupy granulatów od różnych producentów, 

spełniał wymagania normowe uziarnienia jak dla piaskobetonów oraz betonów o pod-

wyższonym punkcie piaskowym. 

Przykład procentowej zawartości poszczególnych frakcji w granulacie szklanym 

przedstawiono na rysunku 2. 

 

Rysunek 2. Krzywa uziarnienia granulatu szklanego 0/2,0 mm [opracowanie własne] 

Rolę uszczelniacza struktury wewnętrznej kompozytu stanowiła mączka szklana 

sodowa o uziarnieniu 0/200 µm. Mączka szklana pełniła funkcję doziarnienia (frakcja 

0/0,063 mm) dla stosu okruchowego zaprojektowanego z granulatu szklanego grup 

frakcji 0/2,0 mm. 
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Przykład mączki szklanej sodowej przedstawiono na rysunku 3. 

 

Rysunek 3. Mączka szklana sodowa grupy frakcji 0/200 µm [opracowanie własne] 

Kompozyt cementowo-szklany został zaprojektowany i wykonany w formie próbek 

referencyjnych oraz modyfikowanych odpadami w postaci wiórów i skrawów pocho-

dzących z procesów obróbki metali, kordami stalowymi pozyskanych z recyklingu 

zużytych opon, wiórami metalowymi oraz mieszankami kordowo-wiórowymi. 

W składzie struktury kompozytów zastosowano trzy rodzaje kordów stalowych falistych 

z haczykowatymi zakończeniami o zmiennych długościach, tj. kord krótki długości od 

5 do 12 mm, kord średni długości od 20 do 25 mm oraz kord długi od 50 do 60 mm. 

Kord stalowy średniej długości wykonany był ze stali sprężynowej o wytrzymałości na 

rozciąganie 2850 MPa, średnicy 0,15 mm, smukłości wynoszącej 166. 

Przykłady materiałów odpadowych metalowych przedstawiono na rysunku 4. 

 

Rysunek 4. Przykłady użytych materiałów odpadowych do modyfikacji próbek referencyjnych kompozytu 

cementowo-szklanego, A i B – kord stalowy średniej długości, C – mieszanka kordu stalowego oraz wiórów 

metalowych, D – wióry metalowe pozyskane z procesów obróbki metali [opracowanie własne] 
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3. Metodyka projektowania składu kompozytu cementowo-szklanego 

modyfikowanego metalowymi materiałami odpadowymi 

Metodyka projektowania składu kompozytu cementowo-szklanego oparta była na 

współczesnych, powszechnie stosowanych metodach projektowania składu mieszanek 

betonowych o podwyższonym punkcie piaskowym jak i mieszanek dla piaskobetonów. 

Przeanalizowano również metody projektowania betonów wysokowartościowych 

(HPC/BWW, VHPC/BBWW oraz UHPC/BUWW) oraz samozagęszczalnych 

(SCC/BSZ, SCHPC, SCRC). Kierując się wymaganiami technologii wykonania oraz 

założeniami projektowymi jakie powinien spełniać kompozyt, dokonano analizy 

i wyboru metod projektowania składu mieszanek kompozytu cementowo-szklanego. 

Głównymi założeniami projektowymi było uzyskanie kompozytu konstrukcyjnego 

wysokiej wytrzymałość mechanicznej powyżej 60 MPa, określonej w statycznej próbie 

ściskania próbek sześciennych normowych. Skład kompozytu oparto o jak największą 

ilości składników odpadowych, materiałów pozyskanych z recyklingu. Założone klasy 

ekspozycji dla kompozytu to XF3, XM2, XA2, XD2, XC3, warunkujące maksymalną 

wartość współczynnika wodno-cementowego wynoszącą 0,50 przy minimalnej ilości 

cementu ustalonej na 320 kg/m
3
.  

Jedynymi materiałami do zaprojektowania stosu okruchowego kompozytu użyto 

frakcji oraz grupy frakcji granulatów szklanych i mączki szklanej. Odstąpiono z możli-

wości zastosowania kruszyw mineralnych naturalnych, łamanych oraz sztucznych. 

Warunek szczelności, odporności kompozytu na oddziaływanie wody pod ciśnie-

niem stanowił kolejne założenie przy wyborze właściwej metody projektowania składu 

receptury kompozytu. Konieczność spełnienia warunku wysokiej szczelności i wytrzy-

małości mechanicznej kompozytu wpłynęła na dobór ilościowy i jakościowy poszcze-

gólnych składników mieszanki cementowo-szklanej. 

Podstawową metodą projektowania referencyjnego składu mieszanki cementowo-

szklanej była metoda trzech równań warunkująca uzyskanie założonych wymagań 

projektowych stawianych kompozytowi. Metoda ta zakładała rozwiązanie układu 

trzech równań, tj. równanie Bolomey’a jako równanie wytrzymałości, równanie konsy-

stencji oraz szczelności. Założona zawartość porów powietrznych wynosiła od 4,0 do 

5,0% (mierzona dla stwardniałego kompozytu po 28 dniach dojrzewania w warunkach 

normowych) [23-25]. 

Stos okruchowy szklany zaprojektowano na podstawie metody wstępnie przyjętego/ 

projektowanego punktu piaskowego tj. procentowej zawartości drobnych grup frakcji 

0/2 mm granulatu szklanego w całej strukturze stosu okruchowego. Dla przyjętej 

wartości punktu piaskowego, procentowej zawartości frakcji poniżej 0,063 mm, ustalono 

minimalną ilość cementu gwarantującą otoczenie zaczynem ziaren granulatu szklanego.  

Jako doziarnienie i uszczelnienie struktury stosu okruchowego szklanego użyto 

grupy frakcji mączki szklanej sodowej o uziarnieniu 0/200 µm. Kierując się dostępnym 

na rynku asortymentem granulatów szklanych odstąpiono z potrzeby zastosowania 

w składzie mieszanki granulatów frakcji powyżej 4,0 mm (100% składu stosu okrucho-

wego stanowiła grup frakcji granulatu szklanego sodowego 0/2,0 mm jako mieszanka 

grupy frakcji 0/1,0 mm oraz frakcji 1,0/2,0 mm).  

Wskaźniki wodorządności dla cementu oraz grup frakcji granulatów szklanych 

przyjęto na podstawie tablic Sterna, wprowadzono współczynniki poprawkowe ze 
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względu na gęstość granulatu szklanego oraz jego kształt i strukturę powierzchni (kru-

szywo łamane z odłamami muszlowymi i wyraźnymi krawędziami, brak porów kapi-

larnych). W składzie modyfikowanych receptur, jako dodatku względem masy spoiwa 

cementowego użyto kord stalowy, wióry metalowe oraz mieszanki kordowo-wiórowej. 

Na podstawie zastosowanej metody trzech równań, metody projektowanego punktu 

piaskowego oraz wykonanych korekt składników wynikających z uzyskanych właści-

wości wytrzymałościowych, określono końcowy skład receptury referencyjnej kompo-

zytu oraz receptur modyfikowanych materiałami odpadowymi. Ostateczny skład jako-

ściowy i ilościowy składników mieszanek cementowo-szklanych został opracowany 

metodami analityczno-doświadczalnymi wraz z naniesionymi korektami receptur [26-28]. 

4. Technologia wykonania kompozytu cementowo-szklanego 

modyfikowanego metalowymi materiałami odpadowymi 

Technologia wykonania kompozytu została podzielona na sześć etapów, tj. etap I – 

odmierzenie składników receptury, etap II – zasypywanie pojemnika roboczego 

miksera składnikami receptury w ustalonej kolejności, etap III – mieszanie składników, 

etap IV – przygotowanie form dla mieszanki, etap V – zagęszczanie oraz etap VI – 

pielęgnacja mieszanki cementowo-szklanej. 

W etapie I, do odmierzania poszczególnych składników receptury użyto wag labo-

ratoryjnych precyzyjnych z dokładnościami odmierzania ±0,1 g (odmierzanie dodatków, 

granulatów, wody zarobowej, spoiwa cementowego, kordu stalowego, mieszanki 

kordowo-wiórowej) oraz ±0,01 g (odmierzanie domieszek chemicznych płynnych 

w postaci silnego upłynniacza oraz odpowietrzającej strukturę mieszanki), zlewki 

wysokie oraz cylindry miarowe. 

Etap II to ustalona kolejność zasypywania składnikami pojemnika roboczego miksera 

planetarnego. Zgodnie z zasadami technologii wykonania kompozytu, zasypywanie 

rozpoczęto od granulatu frakcji 1,0/2,0, następnie granulat frakcji 0/1,0, mączka szklana 

0/200 µm, cement biały oraz woda zarobowa wraz z domieszkami chemicznymi. 

Ostatnimi składnikami zasypywania były dodatki odpadowe w postaci kordu stalo-

wego lub wióry oraz skrawy metalowe. 

Etap III dotyczył kontroli czasów mieszania i doboru metody mieszania składników 

„na sucho” oraz „na mokro”. Proces mieszania składników przebiegał w pojemniku 

zasypowym miksera planetarnego z prędkością 225 obr./min mieszadła płaskiego a dla 

mieszadła hakowego z prędkością 125 obr./min. Jednorodną zawiesinę wody zaro-

bowej wraz z domieszkami płynnymi przygotowano w zlewkach wysokich z użytym 

mieszadłem magnetycznym. 

Etap IV związany był z umieszczeniem mieszanki cementowo-szklanej zawiera-

jącej materiały odpadowe w specjalnych formach z tworzywa sztucznego z możliwo-

ścią wydmuchiwania próbek sprężonym powietrzem. Przed ułożeniem i zagęszczaniem 

mieszanki, powierzchnie ścian form zostały zabezpieczone środkiem antyadhezyjnym. 

Etap V to zagęszczanie poprzez wprowadzenie w stan wibracji mieszanki cemen-

towo-szklanej. Proces wibracji ustalono w zakresie od 20 do 35 sekund zależnie od 

klasy konsystencji mieszanki, przekroczenie czasu wibracji spowodowałoby powstanie 

efektu „bleedingu”. W zależności od rodzaju próbki (belkowa, sześcienna, płytowa lub 

cylindryczna), mieszankę zagęszczano w trzech warstwach, każda o grubości od 3-4 cm. 
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Etap VI obejmował proces pielęgnacji próbek kompozytu w normowych warun-

kach termiczno-wilgotnościowych. Próbki dojrzewały przez okres 28 dni w pojemni-

kach wypełnionych wodą o stałej temperaturze 20 ±2°C, wyposażonych w ruszty do 

składowania próbek, elektroniczny termostat oraz cyrkulator wody. Próbki zabezpie-

czono przed drganiami oraz uszkodzeniami. Etap pielęgnacji zapewnił uzyskanie trwałej 

strefy powierzchniowej próbek oraz ograniczył naprężenia termiczne (brak zarysowań 

powierzchni próbek).  

Przykłady kompozytów cementowo-szklanych referencyjnych, modyfikowanych 

dodatkami kordu stalowego oraz mieszanką kordowo-wiórową przedstawiono na 

rysunku 5. 

 

Rysunek 5. Przykłady kompozytów cementowo-szklanych referencyjnych, modyfikowanych kordem 

stalowym oraz mieszanką kordowo-wiórową [opracowanie własne] 

5. Metodyka badawcza 

Właściwości wytrzymałości mechanicznej określono w zakresie statycznego 

oddziaływania obciążenia. Wszystkie badania prowadzono w odniesieniu do norm 

badawczych dla próbek stwardniałego betonu oraz mieszanki betonowej. 

Badanie wytrzymałości na ściskanie próbek kompozytowych wykonano na pod-

stawie normy badania właściwości mechanicznych betonu [29-31]. Statycznej próbie 

ściskania podlegały serie referencyjnych i modyfikowanych próbek sześciennych 

o wymiarach 150x150x150 mm pielęgnowanych przez okres 28 dni. Do badań wytrzy-

małości na ściskanie użyto maszyny wytrzymałościowej Testing 5000 kN. Próbki 

sześcienne zostały obciążone siłą generującą wartość przyrostu naprężeń 0,5 MPa/s. 

Na podstawie odczytów wartości sił niszczących ustalono wytrzymałości na ściskanie 

z dokładnością do 0,1 MPa [32, 33]. 

Przykłady różnych form zniszczeń próbek sześciennych dla statycznej próby 

ściskania pokazano na rysunku 6. 
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Rysunek 6. Przykłady form zniszczeń kompozytów cementowo – szklanych modyfikowanych kordem 

stalowym, wiórami metalowymi oraz mieszanką kordowo – wiórową, statyczna próba ściskania próbek 

sześciennych 150 x 150 x 150 mm, A – próbka referencyjna, B – fragment próbki modyfikowanej kordem, C 

i D – próbki modyfikowane kordem średniej długości, E i F – próbki modyfikowane wiórem metalowym 
[opracowanie własne] 

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu, tzw. metoda brazylijska została 

wykonana przy użyciu maszyny wytrzymałościowej Testing 5000 kN wyposażonej 

w przystawkę z walcowymi powierzchniami kontaktowymi. Próbka sześcienna o wy-

miarach 150x150x150 została poddana obciążeniu liniowemu generującemu płaszczy-

znę naprężeń rozciągających. Prędkość przyrostu naprężeń ustalono na 0,05 MPA/s. 

Na podstawie zarejestrowanych sił niszczących określono wytrzymałość na rozciąganie 

dla serii badanych próbek sześciennych [34].  

Przykład badania określającego wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu 

pokazano na rysunku 7. 

 

Rysunek 7. Statyczna próba rozłupywania próbek sześciennych 150 x 150 x 150 mm, przykład formy 

zniszczenia kompozytu cementowo-szklanego modyfikowanego kordem stalowym średniej długości 

[opracowanie własne] 
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Badanie wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu przeprowadzono ze względu 

na możliwość zastosowania kompozytu cementowo-szklanego na konstrukcję posadzek, 

dla których są wymagane warunki minimalnej wytrzymałości na zginanie. 

Badanie zostało przeprowadzone za pomocą wielofunkcyjnej maszyny wytrzy-

małościowej QC-505B1 dla serii próbek belkowych o wymiarach 40 x 40 x 160 mm 

po okresie dojrzewania 28 dni. Próbki zostały poddane statycznej próbie zginania 

trzypunktowego. Wykonane z kompozytu próbki miały przekrój kwadratowy, stosunek 

długości całkowitej do wysokości spełniał warunek normowy L > 3,5∙d. Próbki przed 

badaniem zostały sprawdzone pod kątem tolerancji wymiarowej, w sytuacji niespeł-

nienia wymagań normowych powierzchnie próbek zostały zeszlifowane. Badane belki 

zostały zamocowane na rolkach podporowych o rozstawie osiowym wynoszącym  

120 mm, obciążone siłą skupioną w środku rozpiętości przęsła. Prędkość przyrostu 

naprężeń od pierwszego kontaktu rolki sił skupionej aż do zniszczenia próbki belkowej 

ustalono na 0,05 MPa/s. Na podstawie zarejestrowanych wartości sił niszczących 

określono wytrzymałości próbek w statycznej próbie zginania [35]. 

Przykład badania określającego wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu trzy-

punktowym pokazano na rysunku 8. 

 

Rysunek 8. Statyczna próba zginania belek 40 x 40 x 160 mm, przykład formy zniszczenia kompozytu 

cementowo-szklanego modyfikowanego kordem stalowym średniej długości [opracowanie własne] 

Próbki połówek belek 40 x 40 x 160 mm, po przeprowadzonych badaniach wytrzy-

małości na rozciąganie przy zginaniu, zostały poddane próbie ściskania w specjalnej 

wkładce z powierzchniami kontaktowymi 40 x 40 mm. Przyjęto wartość przyrostu 

obciążenia wynoszącego 2,4 kN/s działającego na górną i dolną powierzchnię próbki 

belkowej. 
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Przykład badania określającego wytrzymałość na ściskanie dla połówek próbek 

belkowych pokazano na rysunku 9. 

 

Rysunek 9. Statyczna próba ściskania próbek belkowych (połówki belek 40 x 40 x 160 mm), przykłady form 
zniszczenia kompozytu cementowo-szklanego, A i B – próbka modyfikowana wiórami metalowymi,  

C i D – próbka modyfikowana kordem stalowym średniej długości [opracowanie własne] 

Na podstawie przeprowadzonych badań określono podstawowe wytrzymałości 

mechaniczne, tj. wytrzymałość na ściskanie dla próbek sześciennych 150 x 150 x 150 mm 

oraz na próbkach połówek belek 40 x 40 x 160 mm, wytrzymałość na rozciąganie przy 

zginaniu trzypunktowym na próbkach belkowych 40 x 40 x 160 mm oraz 100 x 150 x 

1000 mm w próbie czteropunktowego zginania, wytrzymałość na rozciąganie przy 

rozłupywaniu dla próbek sześciennych 150 x 150 x 150 mm. 

6. Analiza wyników 

Na podstawie przeprowadzonych badań wytrzymałości na ściskanie, średnia wartość 

wytrzymałości dla próbek serii R wyniosła 83,6 MPa. Największe wartości otrzymano 

dla próbek kompozytowych modyfikowanych kordem średnim o długości od 20 do 25 

mm. Próbki te uzyskały wartości wytrzymałości na ściskanie średnio 114,1 MPa co 

stanowiło wzrost wartości względem próbek referencyjnych o 36% (seria próbek M3). 

Dla próbek modyfikowanych kordem stalowym krótkim od 5 do 12 mm (seria próbek 

M2), średnia wytrzymałość na ściskanie wyniosła 94,4 MPa (wzrost wytrzymałości 

o 13%). Próbki serii M4 modyfikowane kordem długim od 50 do 60 mm uzyskały 

średnią wartość wytrzymałości na ściskanie równą 96,2 MPa (wzrost wytrzymałości 

o 15%). Spadek wytrzymałości na ściskanie ustalono dla próbek serii M1 modyfiko-

wanych mieszanką kordu stalowego krótkiego od 5 do 12 mm wraz z wiórami 

metalowymi spiralnymi. Średnia wartość wytrzymałości wyniosła 75,7 MPa co stanowiło 

spadek o 10% względem próbek referencyjnych. 

Wyniki badań wytrzymałości na ściskanie dla próbek sześciennych pokazano na 

rysunku 11. 
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Rysunek 11. Wytrzymałość na ściskanie próbek sześciennych 150 x 150 x 150 mm [opracowanie własne] 

Badania wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu wykazały wzrost wytrzy-

małości dla próbek modyfikowanych kordami stalowymi każdej długości. Największy 

wpływ na wzrost wytrzymałości uzyskały próbki serii M3 modyfikowane kordem 

średnim o długości od 20 do 25 mm średnio wynoszącą 3,7 MPa, co stanowiło wzrost 

wytrzymałości o 54%. Próbki serii M2 (kord krótki od 5 do 12 mm) oraz M4 (kord 

długi od 50 do 60 mm) uzyskały odpowiednio wartości wytrzymałości 2,6 MPa oraz 

3,1 MPa co stanowiło wzrost wytrzymałości o 8% oraz 29%. Spadek wytrzymałości na 

rozciąganie o wartość 4% uzyskały próbki modyfikowane mieszanką kordu krótkiego 

długości od 5 do 12 mm oraz wiórów metalowych spiralnych (seria M1). Średnia 

wartość wytrzymałości dla próbek referencyjnych serii R1 do R6 wyniosła 2,4 MPa. 

Wyniki badań wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu dla próbek sze-

ściennych pokazano na rysunku 12. 
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Rysunek 12. Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu próbek sześciennych 150 x 150 x 150 mm 
(próba brazylijska) [opracowanie własne] 

Badanie wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu trzypunktowym próbek belko-

wych wykazało zarówno spadek jak i wzrost wytrzymałości. Wartość wytrzymałości 

dla próbek referencyjnych serii R wyniosła 9,2 MPa. Dla próbek belkowych mody-

fikowanych kordem krótkim długości od 5 do 12 mm oraz kordem długim od 50 do 60 

mm (serii M2 oraz M4) średnie wartości wytrzymałości na rozciąganie wyniosły odpo-

wiednio 10,4 MPa oraz 14,8 MPa co odpowiadało wzrostowi wytrzymałości o 13% 

oraz 60%. Największy wzrost wytrzymałości uzyskały próbki serii M3 modyfikowane 

kordem stalowym średnim od 20 do 25 mm. Średnia wartość wytrzymałości wyniosła 

15 MPa co stanowiło wzrost o 63% względem próbek referencyjnych. Próbki serii M1 

modyfikowane mieszanką kordu krótkiego oraz wiórów metalowych spiralnych 

wykazały spadek wytrzymałości o 18%. 

Wyniki badań wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu trzypunktowym dla 

próbek belkowych pokazano na rysunku 13. 
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Rysunek 13. Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu trzypunktowym próbek belkowych  

40 x 40 x 160 mm [opracowanie własne] 

Przeprowadzone badanie wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu wykazało 

zarówno wzrost jak i spadek wytrzymałości próbek modyfikowanych odpadami meta-

lowymi. Próbki referencyjne serii R uzyskały średnią wytrzymałość 3,8 MPa. Dodatek 

mieszanki kordu stalowego wraz z wiórami metalowymi spiralnymi wpłynął na spadek 

wytrzymałości na rozciąganie próbek serii M1. Uzyskana średnia wartość wytrzy-

małości wyniosła 3,4 MPa przekładając się na spadek o 10% względem próbek 

referencyjnych. Próbki serii M2 oraz M4 (modyfikowane kordem krótkim o długości 

od 5 do 12 mm oraz kordem długim od 50 do 60 mm) wykazały wzrost wytrzymałości 

na rozciąganie przy zginaniu odpowiednio 5% oraz 8%. Największy wzrost średniej 

wytrzymałości wynoszący 4,3 MPa (13% względem próbki serii R) uzyskała seria 

próbek M3 modyfikowanych kordem stalowym średnim długości od 20 do 25 mm.  

Wyniki badań wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu czteropunktowym dla 

próbek belkowych pokazano na rysunku 14. 
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Rysunek 14. Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu czteropunktowym próbek belkowych  

100 x 150 x 1000 mm [opracowanie własne] 

Przeprowadzona statyczna próba ściskania próbek połówek belek kompozytowych 

serii M1 wykazała spadek wytrzymałości o 5%, uzyskano średnią wartość wytrzyma-

łości na ściskanie wynoszącą 93,3 MPa. Próbki referencyjne serii R uzyskały średnią 

wartość wytrzymałości na ściskanie wynoszącą 98,6 MPa. Największy wzrost średniej 

wytrzymałości wynoszącej 116,2 MPa wykazały próbki serii M3 modyfikowane 

kordem stalowym średnim długości od 20 do 25 mm. Wzrost wytrzymałości badanych 

próbek kompozytowych serii M2 oraz M4 wyniósł odpowiednio 8% oraz 7% 

w odniesieniu do próbek serii R. 

Wyniki badań wytrzymałości na ściskanie próbek połówek belek po zginaniu 

pokazano na rysunku 15. 

 

Rysunek 15. Wytrzymałość na ściskanie próbek połówek belek 40 x 40 x 160 mm [opracowanie własne] 
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Średnie wartości współczynnika przewodzenia ciepła, dyfuzyjności cieplnej oraz 

ciepła właściwego materiału uzyskano na podstawie przeprowadzonego badania 

właściwości cieplnych próbek kompozytowych. Próbka referencyjna (seria R) uzyskała 

średnie wartości współczynnika (λ) równego 0,9911 W/m∙K, współczynnika (cp) na 

poziomie 1,6576∙10
6
 J/m

3
∙K oraz współczynnika (a) wynoszącego 0,5982∙10

-6
 m

2
/s. 

Wyniki badań właściwości cieplnych próbek kompozytowych modyfikowanych 

odpadami metalowymi pokazano na rysunku 16. 

 

Rysunek 16. Parametry cieplne kompozytu cementowo-szklanego [opracowanie własne] 

Próbki serii M2 (modyfikacja kordem stalowym krótkim długości od 5 do 12 mm) 

uzyskały największe średnie wartości współczynnika (λ) wynoszącego 1,0306 W/m∙K, 

współczynnika (cp) o wartości 1,6143∙10
6 

J/m
3
∙K oraz współczynnika (a) równego 

0,6384∙10
-6
 m

2
/s. Modyfikacje materiałowe odpadami metalowymi dla próbek serii 

M1, M3 oraz M4 nie wykazały istotniejszych zmian dla współczynników cieplnych 

kompozytu cementowo-szklanego.  

7. Podsumowanie 

Zastosowanie wiórów spiralnych metalowych oraz mieszanki kordu stalowego wraz 

z wiórami wpłynęło na spadek wytrzymałości mechanicznej określonej dla wszystkich 

rodzajów badań, tj. wytrzymałość na ściskanie, wytrzymałości na rozciąganie przy zgi-

naniu i rozłupywaniu. Przyczyną była zwiększona wartość napowietrzenia powyżej 

5,0% obniżająca ciągłości struktury wewnętrznej kompozytu, brak możliwości sku-

tecznego zagęszczenia mieszanki w wyniku blokowania się granulatu na spiralnych 

wiórach metalowych, powstanie porów powietrznych w wewnętrznej przestrzeni 

spiralnej wiórów. Wydłużeniu uległ czas zagęszczania mieszanki oraz stwierdzono 

pogorszenie urabialność mieszanki. 
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Modyfikacja próbek referencyjnych materiałami odpadowymi metalowymi w postaci 

wiórów spiralnych oraz kordów stalowych w sposób istotny wpłynęła na zmianę 

właściwości reologicznych mieszanki cementowo-szklanej jak na wytrzymałość 

mechaniczną stwardniałego kompozytu. 

Rozwiązaniem problemów związanych z pogorszeniem się właściwości reologicz-

nych mieszanki może być zastosowanie silnych upłynniaczy (zwiększenie klasy 

konsystencji mieszanki przy stałej wartości w/c), domieszek modyfikujących lepkość 

oraz cementów popiołowych. Zastąpienie cementu portlandzkiego CEM I w składzie 

mieszanki cementem portlandzkim popiołowym zwiększy efekt „łożyskowania” 

granulatu szklanego, obniży porowatości mieszanki, poprawi pompowalności oraz 

zagęszczenie mikrostruktury mieszanki. 

Kompozyt cementowo-szklany modyfikowany dodatkiem trzech rodzajów kordów 

stalowych wykazywał wzrost wytrzymałości mechanicznej głównie na rozciąganie. 

Największe wartości wytrzymałości wykazały próbki modyfikowane wysokiej wytrzy-

małości kordem stalowym średniej długości. Wprowadzenie kordu do mieszanki 

spowodowało powstanie wewnętrznego szkieletu zbrojeniowego ograniczającego 

wpływ naprężeń skurczowych dla zjawiska wiązania i twardnienia kompozytu. 

Dodatek kordów stalowych stanowił ciekawą propozycję zbrojenia rozproszonego 

wpływającego na zmianę formy zniszczenia materiału, ograniczył odpryski próbek 

sześciennych oraz szerokości rozwarcia rys dla próbek belkowych. Dodatki odpadowe 

w formie włókien stalowych oraz wiórów powodowały jednak spadek urabialności 

mieszanki cementowo-szklanej.  

Badania z zakresu właściwości cieplnych kompozytu cementowo-szklanego nie 

wykazały istotnego wpływu poszczególnych modyfikacji materiałowych odpadami 

metalowymi w odniesieniu do próbek referencyjnych.  
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Kompozyt cementowo-szklany modyfikowany metalowymi materiałami 

odpadowymi 

Streszczenie 

Celem pracy jest kompozyt cementowo-szklany modyfikowany odpadami z procesów obróbki metali oraz 

włóknami stalowymi. Formą odpadów metalowych są trzy rodzaje kordów o różnej długości otrzymywane 

z procesu recyklingu opon. Kompozyt wykonany jest z granulatu w postaci kruszonego mechanicznie 
barwionego szkła sodowego-szkła poużytkowego, czyli szkła odzyskanego po opakowaniach żywności, 

leków i kosmetyków. Jako spoiwo zastosowano biały cement niskoalkaliczny CEM I 52,5 R NA, wypeł-

niaczem struktury kompozytu była mączka szklana. Wykonano podstawowe badania laboratoryjne wytrzy-

małości mechanicznej w zakresie statycznym, tj. wytrzymałości na ściskanie i zginanie próbek sześciennych 

i belkowych. Ponadto, szeroko badano właściwości termiczne i mikrostrukturę zastosowanych materiałów. 

Pokazuje również wpływ zmiany rodzaju wypełniacza w postaci mączki szklanej i metakaolinitu na 

właściwości świeżego i utwardzonego materiału kompozytowego. 

Słowa kluczowe: materiał kompozytowy, szkło, cement, odpady, recykling 

Effect of waste steel addition on cement-glass composite properties 

Abstract  
The aim of this study is cement-glass composite modified with waste materials from metalworking processes 

and steel fibers. The form of metal waste are three types of cord of different lengths obtained from the 

recycling process of tires. The composite is made of granules in the form of mechanically crushed colored 

soda glass – post-consumer glass, i.e., recovered glass after food, medicine and cosmetics packaging. As 
a binder, white low-alkaline cement CEM I 52,5 R NA was used, the filler of the composite structure was 

glass flour. Basic laboratory tests of mechanical strength in the static range were carried out, i.e., compression 

and bending strength of cubic and beam samples. Additionally, thermal properties and microstructure of 

used materials were widely done. It also shows the effect of changing the type of filler in the form of glass 
flour and metakaolinite on the properties of fresh and hardened composite material. 

Keywords: composite material, glass, cement, waste, recycling. 
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Ocena wpływu mikrostruktury materiałów 

kompozytowych na ich odporność na pękanie 

1. Wstęp 

Rozwój nauki w dziedzinie materiałoznawstwa w XXI wieku niesie za sobą wiele 

pozytywnych aspektów m.in. zastąpienie stali materiałami kompozytowymi, które 

znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle lotniczym. Materiały kompozytowe, które 

w swojej budowie mają włókna węglowe wykazują doskonałe właściwości mechaniczne 

ze względu na możliwość zmniejszenia ciężaru, wytrzymałości właściwej, sztywności 

właściwej, możliwości projektowania. Materiały typu włókno węglowe – epoksyd są 

szeroko stosowane w wielu konstrukcjach nośnych. Zastosowanie materiałów kompo-

zytowych jest jednym z ważnych aspektów postępu w projektowaniu m.in. statków 

powietrznych [1, 2]. Kompozyty typu włókno węglowe – epoksyd wykazują znacznie 

większą odporność zmęczeniową, lepszą stabilność, niższy współczynnik rozszerzal-

ności cieplnej oraz odporność na korozję w porównaniu z materiałami metalowymi [3]. 

Laminaty są zwykle narażone na ekstremalne warunki oraz wahania temperatury. 

Ponadto, właściwości mechaniczne takie jak: moduł sprężystości, moduł ścinania i wy-

trzymałość na zniszczenie materiałów kompozytowych, również wykazują dużą 

zależność od temperatury [4]. Bezpieczeństwo samolotu jest poważnie zagrożone, gdy 

struktury kompozytowe zostaną poddane obciążeniu udarowemu. Dlatego też, badania 

nad ewolucją uszkodzenia, oraz efektem wzmocnienia prędkości odkształcania mate-

riałów kompozytowych stały się tematem do dyskusji [5]. Nieuniknione jest występo-

wanie mikropęknięć i innych defektów w strukturach kompozytowych podczas procesu 

produkcyjnego, które powodują koncentrację naprężeń. Dodatkowo, szybkość obcią-

żenia ma również znaczący wpływ na zachowanie mechaniczne struktur kompozy-

towych [6]. 

Materiały kompozytowe wykonywane metodą laminowania oraz wzmacniane 

włóknami FRP (ang. Fiber Reinforrced Polymers) posiadają wiele zalet do których 

należą: względna lekkość konstrukcji, wysoka wytrzymałość i odporność na korozję 

itp. W laminatach poddanych obciążeniom zewnętrznym często występują zjawiska 

rozwoju uszkodzeń, głównie delaminacji, czyli rozwarstwienia poszczególnych warstw 

kompozytu. Jest to zjawisko niekorzystne dla elementów konstrukcyjnych wykonanych 

z laminatów FRP, dlatego wykonuje się szereg badań odporności na delaminację, 

opartych na mechanice pękania, które w toku obliczeń pozwalają ustalić wartość stałych 

materiałowych opisujących odporność na pękanie. 

W literaturze przedmiotu analizowane są czynniki mające wpływ na degradację 

kompozytu m.in. procesu wytwarzania próbki laminatu – doboru żywicy, układu 

włókien oraz pękania adhezyjnego. Zniszczenia te powodują częściową degradację 

właściwości mechanicznych laminatów FRP, poprzez zmniejszenie własności wytrzy-

małościowych [7]. Eksperymenty badawcze prowadzone przez naukowców, pozwoliły 
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poszerzyć czynniki odpowiedzialne za degradację kompozytu, stwierdzono że uszko-

dzenia wewnątrz laminarne, kolejność układania warstw włókien mają znaczenie [8, 9]. 

W literaturze znajdują się opinie na temat pokrycia włókien wzmacniających kompozyt 

tzw. interfejs. Jest on w znacznej mierze odpowiedzialny za właściwości mechaniczne 

kompozytu [10, 11]. Ułożenie włókien ma wpływ na orientację łańcuchów polime-

rowych w warstwach laminatu. 

O'brien [12] przeprowadził badania odporności na ścinanie międzywarstwowe dla 

delaminacji ustalając wartości krytycznego współczynnika uwalniania energii odkształ-

cenia dla I oraz II schematu pękania tzw. moda I oraz moda II (odpowiednio otwie-

ranie i ścinanie poprzeczne). Obecnie prowadzone badania w schemacie I znacznie 

wybiegają poza zakres normy przez znaczne zwiększenie prędkości obciążenia lub też 

dynamicznego pękania [13]. Przeprowadzona następnie analiza metodą elementów 

skończonych (MES) wykazała, że dla IIG  występowały dość dokładne w całym 

zakresie długości szczeliny. Jednakże, stopień zgodności dla badanych materiałów 

różnił się od przewidywań teoretycznych.  

Agrawal oraz Karlsson w nawiązaniu do trybu otwarcia modelu DCB (ang. double 

cantilever beam) stwierdzili, że model ten jest stosunkowo wrażliwy na szybkość 

krytycznego uwalniania energii w trybie I, toteż badania DCB stosowane są jako 

niezależne testy do wyznaczenia wartości wytrzymałościowych na pękanie dla modeli 

strefy kohezyjnej (F ) [14, 15]. 

De Borst [16] w swoich badaniach podkreślił znaczenie opisania strefy kohezyjnej. 

Mechanizm degradacji przed rzeczywistym wierzchołkiem pęknięcia jest połączony 

w sposób liniowy, zaś zależność naprężenie-przemieszczenie, które występuje w tym 

obszarze opisuje mechanizmy degradacji w miejscu pękania. Jest to istotna kwestia 

w sposobie analizy lokalizacji i rodzaju zniszczenia w połączeniach konstrukcyjnych. 

Powodem tego stwierdzenia było zjawisko delaminacji, które w znacznej mierze 

ograniczało ciągliwość oraz plastyczność wielofazowych materiałów kompozytowych. 

Inni autorzy [16, 19], którzy prowadzili badania symulacyjne rozwoju delaminacji 

za pomocą MES, opisali propagacje rozwarstwienia pomiędzy warstwami laminatu 

o różnych interfejsach, wykazując przy tym możliwość występowania mieszanych 

schematów pękania. Badania nad materiałami kompozytowymi zostały poszerzone 

o analizę obrazu. Przy pomocy analizy fraktograficznej naukowcy byli w stanie po-

twierdzić rzeczywiste długości pęknięć w modzie I na podstawie przemieszczeń na 

wierzchołku pierwszego rozwarstwienia [20]. Uszkodzenie włóknistych próbek może 

być spowodowane pęknięciem lub zerwaniem włókien. Dlatego też, niezwykle istotne 

jest badanie fraktografii włókien w celu zrozumienia mechanizmu ich odkształcania 

mechanicznego i pękania [21]. Fraktografia dostarcza obecnie wiele ważnych wska-

zówek odnośnie przyczyn awarii w komponencie, lokalizacji źródła awarii. W przy-

padku wielu materiałów może dostarczyć cennych informacji na temat lokalnego 

środowiska pracy lub stanu naprężeń odpowiedzialnych za inicjację pęknięcia [22, 23]. 

Obecnie istnieją bardziej zaawansowane metody oceny propagacji materiału. Pod-

czas badań nad obserwacją delaminacji, rejestrowane jest przyłożone obciążenie oraz 

przemieszczenie poprzeczne. Obserwowana i rejestrowana jest również propagacja 

pęknięcia. W celu określenia punktu maksymalnego obciążenia i początku propagacji 

na wykresie obciążenie-przemieszczenie, jako dodatkowe dane można zarejestrować 
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sygnał emisji akustycznej (AE) [24]. Pozwala to na zwiększenie dokładności wyzna-

czenia momentu inicjacji pęknięcia.  

Prowadzone badania mają na celu weryfikację możliwości zastosowania wybranych 

standardowych norm ASTM/ISO do wyznaczania odporności na propagację rozwarst-

wienia laminatów kompozytowych typu FRP, wykazujących sprzężenia mechaniczne. 

Analizie zostały poddane mechanizmy inicjacji oraz propagacji rozwarstwienia 

w laminatach.  

2. Obiekt badań 

Badaniom zostały poddane próbki (rys. 2) kompozytowe typu FRP oparte na tka-

ninie symetrycznej ECC e461 oraz tkaninie symetrycznej Interglas 02037. Obiekt 

badawczy został wykonany metodą prepregową oraz laminowania ręcznego, wyko-

rzystano żywicę MGS L285/H285. Kompozyt składał się z ośmiu warstw tkaniny. Za 

pomocą worka próżniowego został odessany nadmiar powietrza (rys. 1), przy pod-

ciśnieniu -0,8 atm. Następnie laminaty kompozytowe wygrzewano w temp. 60°C przez 

8 godzin. 

 

Rysunek 1. Laminaty kompozytowe umieszczone w worku próżniowym 

Utwardzone płyty laminatu następnie zostały pocięte na próbki zgodnie z normą D 

3039/D 3039M – 00. Wymiary dla próbek jednokierunkowych (0ْ) wynosiły:  

L = 250 mm, szerokość b = 15 mm i grubość całkowita h = 1 mm oraz dwukierunko-

wych (0°/90°): L = 176 mm, szerokość b = 25 mm oraz h = 2 mm. 

 

Rysunek 2. Wygląd próbek przed badaniami na rozciąganie 
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3. Stanowiska badawcze 

W celu określenia wytrzymałości i odporności na pękanie badanych kompozytów, 

wykonano badania na maszynie wytrzymałościowej na rozciąganie zgodnie z normą 

ASTM.  

 

Rysunek 2. Konfiguracja stanowiska badawczego – maszyna wytrzymałościowa Zwick Z100 

Możliwości maszyny wytrzymałościowej Zwick Z100: 

 statyczna próba ściskania; 

 statyczna próba rozciągania (w temperaturze pokojowej oraz podwyższonej); 

 wyznaczanie modułu Younga; 

 max. obciążenie 100 kN; 

 prędkość trawersy 0,0005-750 mm/min. 

Następnie w celu wyznaczenia odporności na pękanie, przeprowadzono testy 

doświadczalne DCB (ang. double cantilever beam) zgodnie z normą ASTM D 5528. 

Na tej podstawie obliczono krytyczny współczynnik odporności na pękanie 
CI

G  

stosując trzy różne metody obliczeń. 

 

Rysunek 3. Konfiguracja stanowiska badawczego – Shimadzu AGS-X 
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Maszyna wytrzymałościowa ASG-X Shimadzu widoczna na rysunku 3, zapewniła 

quasi-statyczne warunki obciążenia poprzez zastosowanie stałej prędkości odkształ-

cania równej 1 mm/min. W celu wykrycia pęknięć (rozwarstwienia) w próbkach, 

pokryto je niewielką warstwą białej farby.  

Z kolei testy poprzecznego ścinania ENF (ang. end notched flexure) odnoszą się do 

trójpunktowego zginania, w tym przypadku materiał badany jest ścinany wzdłużnie 

zgodnie ze schematem II oraz normą ASTM D 7905 (rys. 4). 

 

Rysunek 4. Specjalistyczny uchwyt wykorzystywany w testach ENF 

4. Analiza wyników  

Wykonane badania umożliwiają obliczenie zależności siły rozciągającej od od-

kształcenia dla poszczególnych partii próbek. Następnie, w formie tabeli (tab. 1), 

przedstawiono wyznaczone naprężenia rozciągające, moduły Younga oraz stopień 

odkształcenia podczas niszczenia.  

Tabela 1. Wyniki próby rozciągania dla laminatów węglowych (tkanina symetryczna ECC e46)  

 Naprężenie 

rozciągające 

[MPa] 

Maksymalna 

siła [kN] 

Największe 

odkształcenie 

rozciągające [%] 

Maksymalne 

przemieszczenie 

[mm] 

Moduł 

[MPa] 

1 468 30,55 1,35 5,29 33400 
2 414 27,57 1,12 3,92 40000 
3 351 23,03 1,03 3,59 36500 
4 447 29,86 1,26 5,39 40600 
5 399 25,77 1,05 4,20 38000 
6 453 30,33 1,24 3,91 39300 
7 400 25,68 1,05 4,40 43300 
Średnia  419  27,54  1,16  4,38  38700 

Na podstawie uzyskanych wyników (tab. 1) stwierdzono, że dla tkaniny syme-

trycznej ECC e461 moduł Younga wynosi 38,7 GPa. 
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Tabela 2. Wyniki próby rozciągania dla laminatów węglowych (tkanina symetryczna Interglas 02037)  

 Naprężene 

rozciągające 

[MPa] 

Maksymalna 

siła [kN] 

Największe 

odkształcenie 

rozciągające [%] 

Maksymalne 

przemieszczenie 

[mm] 

Moduł 

[MPa] 

1 467 33,78 1,39 5,36 37300 

2 447 33,28 1,37 4,65 36000 

3 426 32,21 1,23 5,19 36300 

4 419 32,14 1,43 5,27 32700 

5 414 31,63 1,37 4,93 37900 

6 456 33,14 1,37 5,47 37500 

7 472 34,02 1,41 7,09 37700 

Średnia  443  32,89  1,37  5,43  36500 

Na podstawie uzyskanych wyników (tab. 2) stwierdzono, że dla tkaniny syme-

trycznej Interglas 02037 moduł Younga wynosi 36,5 GPa. 

 

Rysunek 5. Wygląd próbki po badaniach stanowiskowych 

Próba rozciągania pozwoliła zidentyfikować rodzaj rozwarstwienia w laminacie 

węglowym. Zauważono poszczególne rozczepienie się włókien widoczne na rysunku 5. 

Zaobserwowano zachodzenie zjawiska zgodnie z modelem dynamicznego rozczepienia 

włókien w górnej części próbki XGT (explosive, gage, top). 

4.1. SME – mikrostruktura 

Po wykonaniu opisanych wyżej badań eksperymentalnych przeprowadzono analizę 

fraktograficzną za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego (SME) typu 

QUANTA FEG 450 (rys. 6).  

 

Rysunek 6. Skaningowy mikroskop elektronowy Quanta FEG 450 [25] 
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Specyfikacja mikroskopu Quanta FEG 450: 

 napięcie przyspieszające: 200 V do 30 kV; 

 opóźnienie wiązki w przedziale 20 V do 30 kV; 

 prąd sondy regulowany bezstopniowo; 

 powiększenie: 6 do 1000000 x. 

Maksymalna szerokość pola poziomego: 5 mm przy analitycznej odległości roboczej. 

Mikroskop Quanta FEG 450 charakteryzuje się obrazowaniem rzeczywistej po-

wierzchni po to aby, zbadać powierzchnię delaminacji w płaszczyźnie rozwarstwienia. 

 

Rysunek 7. Powierzchnia próbki DCB, pokryta miedzią 

W celu zbadania wpływu interfejsu jak i zjawiska sprzężeń sprężystych na rzeczy-

wiste powierzchnie pęknięć wynikających z warunków obciążenia w trybie I i trybie II, 

wszystkie badane laminaty zostały mechanicznie podzielone w płaszczyźnie delami-

nacji na dwa sublaminaty. Następnie próbki (rys. 7-9) zostały pokryte bardzo cienką 

warstwą przewodzącej miedzi, po to aby uzyskać wysoką jakość obrazu SME. 

 

Rysunek 8. Mikrostruktura powierzchni przełomu wykonana metodą SME 
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Badania powierzchni pęknięć za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego 

w płaszczyźnie rozwarstwienia przeprowadzono na wydzielonych fragmentach 

obszaru propagacji. Obszar obserwacji na mikroskopie SME jest zaznaczony na 

rysunku 7. Widoczna jest gładka powierzchnia warstwy 0° i dość głębokie ślady po 

włóknie pomocniczym, co stanowi istotną przyczynę inicjowania pęknięć rozwarstwie-

niowych. Powierzchnia delaminacji jest bardzo gładka. Przy pomocy skaningowej 

mikroskopii elektronowej stwierdzono, że żywica dobrze wniknęła w głąb tkaniny. 

 

Rysunek 9. Powierzchnia próbki ENF 

a) b)  

Rysunek 10. Mikrostruktura powierzchni przełomu wykonana metodą SME 

Za pomocą SME wykonano badania mikrostruktury dla próbek ENF widocznych 

na rysunku 10a oraz 1b. Na tej podstawie stwierdzono, że na rys.9a z prawej strony 

występuje gładka powierzchnia tzn. pękanie quazistatyczne, natomiast po lewej stronie 

uwidacznia się pękanie doraźne z dużą prędkością odkształcenia i wyrywaniem 

włókien. Z kolei rysunek 10b przedstawia mostkowanie włókien, ponadto występuje 

gładka powierzchnia – pękanie żywicy. Po prawej stronie widoczna jest moda I 

wyraźnie widoczny front na środku.  
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5. Podsumowanie 

Po wykonaniu badań stwierdzono przewagę pękania międzywarstwowego w prób-
kach DCB oraz wyrywanie włókien z sąsiednich warstw w próbkach ENF, połączone 
ze swoistym mierzwieniem osnowy. W ten sposób znaleziono fizyczne uzasadnienie 
dla faktu, iż wyznaczone doświadczalnie wartości krytycznego współczynnika uwal-
niania energii są większe dla próbek ścinanych (ENF), niż dla próbek otwieranych 

(DCB): 
C CII IG G . Wynika to z faktu występowania mechanizmów intensywnego 

rozpraszania energii w próbce ENF. 
Wykorzystana metodyka badawcza pokazała, że najwyższe wartości wytrzymało-

ściowe dla laminatu FRP otrzymano dla tkaniny symetrycznej ECC e461. 
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Ocena wpływu mikrostruktury materiałów kompozytowych na ich odporność 

na pękanie 

Streszczenie   
W pracy przedstawiono możliwości zastosowania wybranych standardowych procedur ASTM/ISO do 
wyznaczania odporności na delaminację laminatów FRP (Fibre Reinforced Polymer), z uwzględnieniem 
sprzężeń mechanicznych. Analizowane są mechanizmy inicjacji i propagacji rozwarstwienia w laminatach 
kompozytowych. Badaniom zostały poddane próbki kompozytowe typu FRP, wykonane metodą prepre-
gową oraz laminowania ręcznego, z wykorzystaniem nowoczesnych preimpregnatów jednokierunkowych 
oraz tkanin węglowych przeznaczonych do budowy statków powietrznych. W celu określenia wytrzy-

małości kompozytu i odporności na pękanie badanych kompozytów, wykonano badania na rozciąganie 
zgodnie z normą ASTM D3039. Następnie w celu wyznaczenia odporności na pękanie, przeprowadzono 
testy doświadczalne DCB (double cantilever beam) zgodnie z normą ASTM D 5528. Na tej podstawie 
obliczono krytyczny współczynnik odporności na pękanie stosując trzy różne metody obliczeń. Z kolei 
testy poprzecznego ścinania ENF (end notched flexure) odnoszą się do trójpunktowego zginania, w tym 
przypadku materiał badany jest ścinany wzdłużnie zgodnie ze schematem II oraz normą ASTM D 7905. 
Słowa kluczowe: FRP, DCB, ENF, delaminacja 

Evaluation of influence of the microstructure of composite materials on their 

fracture toughness 

Abstract 
The paper presents the possibilities of applying selected ASTM/ISO standard procedures for determination 
of delamination resistance of FRP (Fibre Reinforced Polymer) laminates, taking mechanical coupling into 
account. The mechanisms of delamination initiation and propagation in composite laminates were analyzed. 
FRP composite samples, made by pre-preg and hand lamination methods, using modern unidirectional 
preimpregnates and carbon fabrics designed for aircraft construction, were tested. To determine the 
composite strength and fracture toughness of the tested composites, bench tensile tests were performed in 
accordance with ASTM D3039. Then, to determine the fracture toughness, DCB (double cantilever beam) 
experimental tests were performed according to ASTM D 5528. From this, the critical fracture toughness 
factor was calculated using three different calculation methods. On the other hand, ENF (end notched 
flexure) tests refer to three-point bending – material was tested in shear according to scheme II and the 
ASTM D 7905. 
Keywords: FRP, DCB, ENF, delamination 
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Ewolucja strukturalna stopów HEA  

na przykładzie dwufazowego,  

wieloskładnikowego spieku TiCoCrFeMn 

1. Wstęp 

Postęp techniczny związany z ciągłym rozwojem materiałów na potrzeby ludzkości 

trwa niezmiennie od wielu wieków. Począwszy od odkrycia rud metali, przez stop-

niowe tworzenie prostych kompozycji metali początkowo na konkretne, podstawowe 

potrzeby funkcjonalne ludzkości, aż po coraz bardziej złożone chemicznie i fazowo 

stopy. Niezwykle ważnym i mającym duży wpływ na dalszy rozwój materiałów inży-

nierskich był etap epoki żelaza, a następnie królowanie „nieśmiertelnych” i powszech-

nie dostępnych stali we wszelakich konstrukcjach. Wydawać by się mogło, iż tak 

szeroko wykorzystywany materiał będzie niezastąpiony, jednak naturą człowieka jest 

poznanie, które prowadzi przez ciągłą ciekawość świata do ulepszania jakości życia 

i tworzenia dla pożytku przyszłych pokoleń. Postępująca w czasach współczesnych 

faza wytwarzania zaawansowanych materiałów inżynierskich i odkryć naukowych 

doprowadziła do poszerzenia grupy tych materiałów metalicznych m.in. o stopy lekkie 

czy żarowytrzymałe nadstopy dające całą gamę zastosowań od przemysłu ciężkiego, 

przez energetykę i obronność aż po medycynę. Jedną z najmłodszych i niewątpliwie 

silnie konkurencyjną grupą materiałów metalicznych, która powstała w ostatnich latach, 

poszerzając ogół materiałów konstrukcyjnych są stopy o wysokiej entropii (z ang. High – 

Entropy Alloys). Szablonowo powielana definicja tych materiałów, otwierająca wiele 

prac i publikacji mówi o co najmniej pięciu pierwiastkach stopowych o udziale równo-

molowym lub prawie równomolowym (5-35% at.) z zachowaniem wartości entropii na 

poziomie 1,6 R (R – stała gazowa). Wszystkie pierwiastki użyte do skomponowania 

danego składu chemicznego są traktowane równorzędnie, w odróżnieniu od stopów 

konwencjonalnych bazujących na osnowie jednego, dominującego pierwiastka, z wpro-

wadzonymi dodatkami stopowymi. Jednakże ta podstawowa formuła została rozsze-

rzona o warunek kompozycyjny, zakładający uzyskanie wysokiej entropii stopu, a także 

odpowiednich, równie ważnych wartości parametrów termodynamicznych, w tym: nie-

dopasowanie wielkości atomów, entalpii mieszania, entropii mieszania i temperatury 

topnienia.  

Parametryzacja współczynników termodynamicznych przeprowadzona na podstawie 

odpowiednich obliczeń umożliwia stworzenie odpowiednich map przedstawiających 

obszary tworzenia roztworu stałego, faz międzymetalicznych, pozwalając na wstępne 

przewidywanie tworzenia finalnej budowy fazowej dla różnych kompozycji składu 
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chemicznego. Praktycznie, niezliczona ilość możliwych do uzyskania kompozycji 

składów chemicznych stopów wieloskładnikowych skutkuje jednocześnie brakiem 

możliwości dokładnego zbadania eksperymentalnego wszystkich możliwych ewentual-

ności i kłóci się z poprawnym, pragmatycznym i racjonalnym, inżynierskim podejściem 

do rozwiązywania problemu naukowego, które powinno być poprzedzone kalkulacjami 

analitycznymi.  

 Oczywiście oszacowanie parametrów termodynamicznych pozwala jedynie na 

przybliżone określenie spodziewanej budowy fazowej. Przykładem może być jeden 

z podstawowych parametrów charakteryzujących stopy HEA jakim jest wypadkowa 

koncentracja elektronów walencyjnych VEC (ang. Valance Electron Concentration), 

który pierwotnie rozpatrywał głównie możliwość występowania sieci RSC, RPC lub 

ich mieszanin. Jednakże z ostatnimi trendami rozwojowymi w obszarze stopów HEA 

istnieje szereg doniesień literaturowych odnoszących się do wypadkowej koncentracji 

elektronów walencyjnych VEC dla sieci heksagonalnej [1-3] cechującej roztwory stałe, 

czy też fazy Lavesa. Powoduje to modyfikację terminologii dotyczącej definicji stopów 

HEA, rozszerzając ją o tworzywa zawierające w swojej budowie fazowej związki 

międzymetaliczne czy też nawet fazy amorficzne, które nadal mogą być klasyfikowane 

jako stopy o wysokiej entropii. Dodatkowe, wielopierwiastkowe i unikatowe co do 

właściwości wieloskładnikowe fazy wysokoentropowe w połączeniu z osnową kla-

sycznego roztworu stałego HEA mogą posiadać olbrzymi potencjał aplikacyjny. Pier-

wiastkiem, łatwo tworzącym takie specyficzne układy fazowe jest tytan, opisywany 

jako stabilizujący powstawanie faz międzymetalicznych o strukturze C14 [4]. Fazy te, 

nazywane fazami Lavesa posiadają budowę AB2 i obejmują dużą grupę związków 

międzymetalicznych [5] wykazujących szereg interesujących właściwości w zakresie 

nadprzewodnictwa [6, 7], magnetyzmu, efektu magnetokalorycznego [8] czy też zdol-

ności do absorpcji wodoru [9,10]. Autorzy wielu prac [4] prowadzą również badania 

nad otrzymywaniem ciągle ulepszanych stopów na bazie tytanu do wysoko wyspecja-

lizowanych i ekstremalnych zastosowań w reaktorach jądrowych IV generacji [11, 12]. 

Dlatego też celowym wydaje się prowadzenie prac nad rozwojem tworzyw metalicz-

nych o ściśle precyzowanych i ukierunkowanych właściwościach użytkowych zapew-

nianych przez odpowiednią budowę fazową stopu z udziałem faz Lavesa o budowie 

krystalicznej opartej na sieci HZ.  

2. Cel i zakres pracy 

Przedmiotem realizacji niniejszej pracy było opracowanie i wytworzenie metodą 

metalurgii proszków na drodze mechanicznego stopowania oraz spiekania za pomocą 

impulsów prądowych, wieloskładnikowego, wysokoentropowego stopu na bazie tytanu – 

CoCrFeMnTi. W oparciu o wieloaspektową analizę literatury podjęto próbę świadomego 

wytworzenia dwufazowego stopu na osnowie mieszaniny roztworu stałego RPC i fazy 

międzymetalicznej o strukturze C14, charakteryzującego się drobnoziarnistą strukturą, 

dedykowanego na potrzeby konkretnych, wąsko specjalizowanych aplikacji, wykorzy-

stujących właściwości faz Lavesa. Na etapie projektowania budowy fazowej stopu, 

z uwagi na wieloskładnikowy równomolowy udział zaproponowanych pierwiastków, 

wykorzystanie klasycznych układów równowagi okazało się niemożliwe. W związku 

z powyższym posłużono się rzadko wykorzystywaną w klasycznej inżynierii materia-

łowej teorii orbitali molekularnych, dzięki której skonstruowano diagram Md – Bo [13, 
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14] będący narzędziem pozwalającym na empiryczne przewidywanie składu fazowego 

projektowanego wieloskładnikowego stopu z udziałem tytanu, jako głównego pier-

wiastka. Zgodnie z danymi literaturowymi parametr (Bo) reprezentuje średnią siłę wią-

zania kowalencyjnego między tytanem a pozostałymi pierwiastkami stopowymi, 

natomiast parametr (Md) odpowiada średniemu poziomowi energii d-orbitalu [15-17]. 

Punktem wyjściowym do doboru pierwiastków stopu CoCrFeMnTi był najbardziej 

popularny, wszechstronnie przebadany, pierwszy historycznie stop o wysokiej entropii, 

a mianowicie stop Cantora – CoCrFeMnNi. Modyfikacja składu chemicznego, 

polegająca na zastąpieniu niklu tytanem wynikała z następujących przesłanek:  

 tytan posiada w temperaturze otoczenia sieć krystaliczną heksagonalną zwartą, 

cechującą się wyższymi właściwościami wytrzymałościowymi aniżeli nikiel, przy 

jednocześnie zdecydowanie niższej gęstości (tab. 2); 

 z pierwiastkami takimi jak: V, Cr, Fe, Mo, Cu, Nb, Ta, Mn łatwo tworzy roztwór 

stały o budowie krystalicznej regularnej centrowanej przestrzennie;  

 jego temperatura topnienia jest wyższa o około 200°C w porównaniu do niklu 

(odpowiednio 1660°C do 1453°C); 

 charakteryzuje się pożądanym w wielu zastosowaniach funkcjonalnych para-

magnetyzmm; 

 toksyczność niklu i jego szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka oraz biokompa-

tybilne właściwości tytanu cechującego się dodatkowo niską gęstością. 

Jednakże podstawową cechą tytanu, która zadecydowała o jego wyborze, jest 

łatwości tworzenia przez ten pierwiastek, głównie w obecności żelaza, oczekiwanych 

w projektowanym stopie faz Lavesa o strukturze heksagonalnej C14. 

3. Materiał i metodyki badawcze  

Mieszaninę proszków kobaltu, chromu, żelaza, manganu i tytanu (tab.1) o granulacji 

poniżej 45 μm poddano mechanicznemu mieleniu przeprowadzonemu w młynku kulo-

wym FRITSCH PULVERISETTE 7 premium line z użyciem kulek łożyskowych ø10 

mm (stal 100Cr6) w stosunku 8:1 w czasie 5 godzin w atmosferze gazu obojętnego 

(argon techniczny). Z tak przygotowanej mieszaniny proszkowej wykonano wypraski, 

które poddano procesowi spiekania wstępnego z wykorzystaniem technologii U-FAST, 

będącej zmodyfikowaną techniką spiekania wysokoprądowego SPS, pozwalającą 

w odróżnieniu od klasycznych metod metalurgii proszków na prowadzenie procesu ze 

znacznie większymi szybkościami nagrzewania, umożliwiając jednocześnie, ze względu 

na coulombowski sposób dostarczania ciepła, uzyskiwanie drobnoziarnistej struktury 

spieku, przekładającej się na polepszenie właściwości wytrzymałościowych wytwa-

rzanych materiałów [18]. W celu przeprowadzenia procedury konsolidacji proszków 

wypraskę poddano działaniu krótkich, mikrosekundowych impulsów prądowych 

o bardzo wysokim natężeniu ~2000A z siłą docisku 13 kN, uzyskując szybkość nagrze-

wania 50°C/min. Proces spiekania prowadzono w temperaturze 1050⁰C w czasie jednej 

minuty. Tak otrzymane spieki o średnicy ø20mm i wysokości 10 mm, w celu ujedno-

rodnienia budowy fazowej wygrzewano w atmosferze argonu w piecu rurowym PRC 

50x470/110M firmy Czylok w 1000 ⁰C w czasach: 1, 10, 20, 50, 100 i 1000 godzin. 

Z tak wytworzonych spieków przygotowano zgłady metalograficzne do dalszych badań 

strukturalnych, poprzez szlifowanie na papierach ściernych o granulacji 600-4000, 
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a następnie polerowanie na dyskach polerskich z użyciem zawiesiny diamentowej 

o ziarnistości kolejno 3 µm i 0,25 µm oraz finalnie na suknie polerskim z wykorzy-

staniem zawiesiny krzemionkowej o rozmiarze 0,1 µm. 

Tabela.1. Skład chemiczny stopu o wysokiej entropii, badanego w niniejszej pracy [opracowanie własne] 

Pierwiastek Ti Co Cr Fe Mn 

Udział w % 

atomowych 
23,6 19,1 19,1 19,1 19,1 

Dla określenia udziału fazowego w budowie stopu przeprowadzono rentgenowską 

analizę fazową na dyfraktometrach: Rigaku z lampą kobaltową (λ = 1,79 Å) oraz 

Seifert XRD 3003 TT z lampą miedzianą (λ = 1,54 Å) z użyciem bazy danych PDF-4. 

Określenie budowy fazowej ze względu na bardzo drobnoziarnistą strukturę nie było 

zagadnieniem prostym. Biorąc pod uwagę wieloskładnikowość stopu, wpływ fluores-

cencji i różną zdolność absorpcji promieniowania, badania dyfrakcji rentgenowskiej 

przeprowadzono przy dwóch długościach fali, porównując uzyskane przebiegi w funkcji 

odległości międzypłaszczyznowych (rys. 1). Takie podejście pozwoliło, korzystając 

z reguły wygaszeń oraz indeksowania refleksów metodą Cohena, na jednoznaczne 

wyznaczenie parametrów sieci uzyskanych faz, potwierdzone mikroanalizą rentge-

nowską wykonaną metodą EBSD (z ang. electron backscatter diffraction), która 

również została wykorzystana do określenia wielkości ziarna wytworzonej struktury. 

 

Rysunek 1. Dyfraktogramy dla stanu wyjściowego TiCoCrFeMn wykonane przy dwóch długościach fali, 
[opracowanie własne] 

Do oceny zmian struktury, składu chemicznego, długości pęknięć wokół odcisków 

oraz wielkości ziaren wykorzystano skaningowy mikroskop elektronowy z emisją 

polową Quanta 3D FEG. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem detektorów: 

BSE (z ang. backscattered electron), EBSD oraz spektrometru dyspersji energii pro-

mieniowania rentgenowskiego EDS. Pomiary wielkości ziaren określone za pomocą 

wcześniej omawianej techniki umożliwiły stworzenie zależności Halla-Petcha, opi-

sującej związek cech wytrzymałościowych materiałów polikrystalicznych z rozmiarem 

ziaren tworzących strukturę stopu [19]. 
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Ponadto, przeprowadzono pomiary mikrotwardości Vickersa na twardościomierzu 

Schimadzu HMV-G polegające na wykonaniu odcisków przy obciążeniach 10, 25, 50, 

100, 200, 300, 500 i 1000 g, których oddziaływanie na powierzchnię badanej próbki 

było utrzymywane w czasie 10 s. Badanie mikrotwardości przeprowadzone w tak 

szerokim przedziale obciążenia miało na celu określenie wpływu odkształceń spręży-

stych w obszarze ISE (Indentation Size Effect) na wartość uzyskiwanej twardości. 

Stwierdzono, zgodnie z teorią Meyera, iż przy pomiarach niskimi obciążeniami twardość 

rośnie wraz z obniżaniem siły nacisku, uniemożliwiając prawidłowe określenie war-

tości podstawowej, charakteryzującej strukturę, właściwości wytrzymałościowej 

materiału jaką jest twardość. Przeprowadzona zgodnie z prawem Meyera analiza 

wyników, polegająca na wyznaczeniu wartości twardości dla stałej przekątnej odcisku, 

wynoszącej 20 µm pozwala jedynie w pewnym stopniu pominąć wpływ odkształceń 

sprężystych, dlatego też w celu wyznaczenia rzeczywistej wartości twardości, na pod-

stawie analizy literatury, posłużono się empirycznymi modelami pozwalającymi na 

podstawie pomiarów mikrotwardości wykonanymi w obszarze zmiennej twardości ISE 

wyznaczenie twardości rzeczywistej. Obliczenia przeprowadzono wykorzystując 

następujące modele: PSR (ang. proportional specimen resistance), MPSR [20] i Haysa 

Kendalla [21].  

Pomiar twardości metodą Vickersa wykorzystano także do określania współczyn-

nika intensywności naprężeń KIc, charakteryzującego odporność na kruche pękanie za 

pomocą pomiaru długości pęknięć powstałych w wyniku oddziaływania na materiał 

wgłębnika. Obserwacja powierzchni wokół odcisku jednoznacznie wykazała, iż badany 

materiał charakteryzuje się systemem pęknięć typu Palmqvisty, co pozwoliło na dobór 

odpowiedniego modelu obliczeniowego do wyznaczenia współczynnika intensywności 

naprężenia KIc. Istnieje wiele opracowanych modeli wyznaczania tego parametru, 

jednakże na podstawie analizy literatury dla materiałów twardych (np. cermetali) 

najpowszechniej stosuje się zmodyfikowany model Shetty’ego [22], uwzględniający 

wartość obciążenia inicjującego propagację pęknięcia. 

4. Wyniki i analiza 

Teoria orbitali molekularnych pozwoliła, po uwzględnieniu wzajemnego wpływu 

szeregu pierwiastków na rodzaj tworzonych faz, na stworzenie wykresu Md – Bo 

ukazującego typ sieci krystalicznych determinujących fazy powstałe w stopie o zało-

żonym składzie chemicznym. Położenie punktu wyznaczonego na rysunku 2 dla anali-

zowanego wieloskładnikowego stopu wysokoentropowego pozwala jednoznacznie 

stwierdzić, że znajduje się on w obszarze występowania spodziewanej mieszaniny faz 

o budowie sieci heksagonalnej, typowej dla faza Lavesa C14 oraz sieci regularnej 

przestrzennie centrowanej typowej dla roztworu stałego. 

Potwierdzeniem tych kalkulowanych prognoz dotyczących budowy fazowej projek-

towanego tworzywa okazały się wyniki rentgenowskiej analizy fazowej XRD (rys. 3), 

które jednoznacznie wskazują na obecność sieci HZ oraz sieci RPC w wytworzonym 

spieku. Jak można zauważyć, położenia uzyskanych refleksów, niezależnie od czasu 

wyżarzania ujednoradniającego, przyjmują stałe, niezmienne odległości międzypłasz-

czyznowe, co pozwala sądzić, iż stop cechuje się wysoką stabilnością fazową w tempe-

raturze 1000°C. Parametry sieci roztworu stałego RPC obliczone z wykorzystaniem 

reguły wygaszeń cechują się zauważalną zmiennością, szczególnie w czasie do 50 godzin 
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wyżarzania, co znajduje swoje uzasadnienie w powiązaniu z fluktuacjami składu che-

micznego w początkowym okresie formowania składników fazowych. Należy zauwa-

żyć, iż wyznaczony parametr sieci roztworu stałego jest najbardziej zbliżony do para-

metru sieci manganu a = 8,9125Å [23], co pozwala sugerować, iż roztwór stały tworzy 

się na bazie sieci tego pierwiastka, podczas gdy atomy pozostałych składników zaj-

mują położenia w tej sieci, powodując jej deformację. Natomiast analiza parametrów 

a i c oraz ich stosunek c/a = 1,633 sieci heksagonalnej C14, jaką charakteryzują się 

fazy Lavesa wykazuje zdecydowanie większą stabilność, typową dla faz międzymeta-

licznych, niezależnie od czasu wygrzewania.  

 

Rysunek 2. Diagram Bo-Md z naniesionym punktem występowania stopu TiCoCrFeMn,  

[opracowanie własne] 

 

Rysunek 3. Dyfraktogramy stopu TiCoCrFeMn uzyskane po różnych czasach homogenizacji wraz 

z wyznaczonymi parametrami sieci, [opracowanie własne] 
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Mikroskopowe obserwacje struktury, po procesie spiekania, pozwoliły na stwier-

dzenie dwufazowej budowy wytworzonego materiału, potwierdzającej analizę XRD. 

W strukturze wytworzonego tworzywa można wyróżnić obecność fazy jasnej i szarej 

(rys. 4), ewidentnie różniących się zawartością poszczególnych pierwiastków składo-

wych. Zauważalnie większa zawartość manganu w fazie „jasnej” pozwala przypusz-

czać, iż jest to obszar roztworu stałego. Potwierdzeniem tej konstatacji są pomiary 

mikrodyfrakcji rentgenowskiej wykonane metodą EBSD, przeprowadzone w obszarach 

fazy „jasnej” na podstawie parametrów uzyskanych z dyfrakcji XRD, które ewidentnie 

wskazują, iż struktura ta posiada budowę krystaliczną opartą na sieci regularnej centro-

wanej przestrzennie, jaką cechuje się wieloskładnikowy roztwór stały HEA (rys. 5). 

 

Rysunek 4. Dwufazowa mikrostruktura stopu TiCoCrFeMn uzyskana po procesie spiekania UFAST 
z mikroanalizą składu chemicznego w obszarach poszczególnych faz, [opracowanie własne] 

 

Rysunek 5. Jednofazowy obszar roztworu stałego poddany badaniom mikrodyfrakcji rentgenowskiej EBSD 

wraz z liniami Kikuchiego uzyskanymi dla parametrów sieci określonych metodą XRD,  

[opracowanie własne] 
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Nowoczesna, wysokoprądowa metoda spiekania objętościowego U-FAST pozwoliła 

na uzyskanie ultradrobnoziarnistej struktury materiału, z licznymi wydzieleniami tlen-

kowymi lokującymi się głównie na granicach międzyfazowych, rozmieszczonymi rów-

nomiernie w całej osnowie stopu. Obecność tych sferoidalnych wydzieleń ceramicz-

nych, zwiększająca się wraz z wydłużeniem czasu wygrzewania (rys. 6) spowodowana 

jest najprawdopodobniej dostępem tlenu podczas homogenizacji, pomimo zastosowania 

ochronnej atmosfery technicznego argonu. Niemniej jednak, stosowane podczas obser-

wacji SEM powiększenia nie pozwoliły na określenie wielkości ziaren uzyskanej 

struktury wieloskładnikowego stopu o wysokiej entropii. Dlatego też do scharakteryzo-

wania tego parametru morfologicznego wykorzystano otrzymane w badaniu EBSD 

mapy rozkładu orientacji krystalograficznej, które poddano ilościowej ocenie wielkości 

ziarna metodą mikroskopowej analizy obrazu za pomocą oprogramowania NIS (rys. 7). 

Otrzymana struktura materiału jest submikrokrystaliczna i charakteryzuje się stabil-

nością wielkości ziarna w dwufazowym obszarze ultradrobnoziarnistym a w przypadku 

fazy „jasnej” zidentyfikowanej jako roztwór stały o sieci RCP, rozrostem ziarna do około 

50 h wyżarzania, a następnie stabilizacją (tab. 2). 

 

Rysunek 6. Ewolucja struktury stopu TiCoCrFeMn od spieku wyjściowego po 100 godzinach wygrzewania, 

[opracowanie własne]  

Tabela 2. Zmiana średniej średnicy ekwiwalentnej ziaren d [µm] stopu bazowego TiCoCrFeMn w funkcji 

czasu wyżarzania [opracowanie własne] 

 Spiekanie 

wstępne 

Czas wyżarzania homogenizującego 

10 h 50 h 100 h 

Obszar dwufazowy 0,385 0,365 0,670 0,417 

Obszar większych 

wydzieleń fazy 

„jasnej” 

1,270 1,780 2,760 2,070 

Jak powszechnie wiadomo, fazy Lavesa charakteryzują się między innymi wysoką 

wartością twardości, stąd też ich obecność w otrzymanym stopie wpływa umacniająco 

na materiał. Poza wysoką twardością faza ta charakteryzuje się także siecią krysta-

liczną odmienną od sieci roztworu stałego, co skutkuje dużym poziomem naprężenia 

obydwu elementów mikrostruktury, objawiającym się wartością twardości ponad  

1000 HV, niezależnie od przyjętego modelu pozwalającego wyznaczyć twardość 

rzeczywistą (rys. 8).  
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Rysunek 7. Obraz struktury ziarnistej stopu TiCoCrFeMn uzyskany dzięki technice dyfrakcji elektronów 
wstecznie rozproszonych (EBSD) z przykładowymi obszarami poddanymi ilościowej analizie obrazu, 

[opracowanie własne]  

 

Rysunek 8. Wyniki twardości dla stopu TiCoCrFeMn oszacowane z wykorzystaniem literaturowych modeli 

empirycznych, [opracowanie własne] 

Przeprowadzone na materiałach referencyjnych, o różnej wartości twardości, od Al 

po węgliki spiekane, badania dodatkowe wykazały, iż modelem odzwierciedlającym 

najlepiej rzeczywistą wartość twardości jest model PSR, cechujący się około 2% błędem, 

wskazujący na nieznaczny wzrost, około 60HV, twardości stopu w funkcji czasu wyża-
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rzania homogenizującego. Ponadto, wzajemna korelacja wielkości ziarna z wyznaczoną 

wartością twardości pozwoliła na wyznaczenie zależności Halla-Petcha zarówno w ob-

szarach dwufazowych, jak i w obszarach roztworu stałego, cechującego się zauważal-

nie większą średnicą ekwiwalentną ziaren. Analizując zależności przedstawione na 

rysunku 9, można zauważyć, iż badany stop charakteryzuje się, niezależnie od analizo-

wanego obszaru fazowego, wysoką stabilnością struktury ziarnistej, nie wpływającą na 

zmiany umocnienia analizowane na podstawie pomiarów twardości. Zarówno w obsza-

rach jednofazowych roztworu stałego o sieci RPC, o wielkości ziarna na poziomie  

1-2,5 µm, jak i w obszarach dwufazowych występowania twardej i kruchej fazy Lavesa 

oraz roztworu RPC, charakteryzujących się wielkością ziarna na poziomie 0,3-0,7 µm, 

materiał jest praktycznie nieczuły na mechanizm umocnienia granicami ziaren. 

 

Rysunek 9. Wykresy Halla-Petcha obrazujące odmienne mechanizmy plastyczne w obszarach występowania 

jednofazowego roztworu stałego (a) oraz dwufazowego obszaru roztworu stałego oraz międzymetalicznej 

fazy Lavesa (b), [opracowanie własne] 

Obserwacja propagacji pęknięć wykazała, iż rozwijają się one głównie w obszarach 

dwufazowych i ulegają wyhamowaniu na powstałych drobnodyspersyjnych wydziele-

niach powstałej samorzutnie ceramiki tlenkowej, zidentyfikowanej jako TiO2 (rys. 10). 

Zaobserwowane w badanym stopie blokowanie propagacji pęknięć w połączeniu 

z efektem poślizgu po granicach ultradrobnoziarnistej struktury, skutkuje znaczącym 

wzrostem odporności na kruche pękanie, objawiającym się wzrostem współczynnika 

intensywności naprężenia KIc do poziomu około 3 MPa*m^
0,5
, w porównaniu do 

wartości ~1,4 MPa*m^
0,5

, typowej dla fazy Lavesa (rys. 11). 

a)  b)  

Rysunek 10. Hamowanie rozwoju pęknięć na tlenkach wytworzonych w osnowie spieków (a) oraz 

meandrowanie pęknięcia w obszarze fazy Lavesa (b), [opracowanie własne] 



Ewolucja strukturalna stopów HEA  

na przykładzie dwufazowego, wieloskładnikowego spieku TiCoCrFeMn 

 

179 

 

Rysunek 11. Wartości współczynnika intensywności naprężeń KIc wyznaczone dla stopu TiCoCrFeMn 

wyżarzanego w temperaturze 1000°C, [opracowanie własne] 

5. Wnioski 

 Zaproponowane kryterium budowy fazowej określone z wykorzystaniem teorii 

orbitali molekularnych pozwoliło na trafne przewidywanie spodziewanej budowy 

fazowej dla zaproponowanego składu chemicznego badanego stopu. 

 Projektowana dwufazowa struktura wieloskładnikowego, wysokoentropowego stopu 

TiCoCrFeMn, zgodnie z założeniami projektowymi, wykazuje wysoką wartość 

twardości zapewnioną przez obecne w strukturze fazy Lavesa oraz wyższą niż 

charakterystyczna dla faz Lavesa odporność na kruche pękanie, zapewnioną przez 

wzajemny wpływ rozdrobnienia struktury ziarnistej, szczególnie w obszarach 

roztworu stałego oraz odziaływania drobnodyspersyjnej ceramiki tlenkowej. 

 Materiał wykazuje wysoką stabilność strukturalną skutkującą pomijalnym, nie-

znacznym rozrostem ziarna ocenianym po długotrwałym wyżarzaniu w tempera-

turze 1000°C zmian rozmiaru ziaren po kolejnych czasach wygrzewania oraz po 

stabilnej wartości twardości. 

 Wysoka stabilność struktury ziarnistej, szczególnie w dwufazowych obszarach 

wysokoentropowego stopu TiCoCrFeMn skutkuje także niezmiennością właści-

wości mechanicznych w funkcji czasu homogenizacji, ocenianą na podstawie 

pomiarów twardości. 

 Stwierdzony, pozytywny wpływ tworzących się in-situ wydzieleń ceramiki 

tlenkowej sugeruje podjęcie dalszych prac nad świadomym wprowadzeniem do 

struktury stopu tej fazy, w celu ewentualnej, dalszej poprawy odporności na kruche 

pękanie. 
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Ewolucja strukturalna stopów HEA na przykładzie dwufazowego, 

wieloskładnikowego spieku TiCoCrFeMn 

Streszczenie 

Dotychczasowa, klasyczna definicja stopów o wysokiej entropii zakłada, iż te wieloskładnikowe materiały 
posiadają budowę jednofazowych roztworów stałych o sieci RSC lub RPC, których ściśle określone, 

zakładane właściwości użytkowe uzyskiwane są na drodze sterowania doborem i udziałem pierwiastków 

stopowych tworzących skład chemiczny tworzywa. Jednakże oczekiwania stawiane nowoczesnym ma-

teriałom inżynierskim wymuszają modyfikacje istniejących materiałów oraz projektowanie nowych, powo-
dując jednocześnie modyfikacje dotychczasowych pojęć i definicji, co w przypadku stopów o wysokiej 

entropii HEA skutkuje powiększeniem tej stosunkowo nowej grupy materiałowej o wielofazowe tworzywa 

wieloskładnikowe. Powyższe założenie stało się podstawą prac nad otrzymaniem wysokowytrzymałego, 

wysokoentropowego materiału zbudowanego z roztworu stałego RPC oraz fazy Lavesa C14, co według 
założeń pozwoli na stworzenie materiału o właściwościach pozwalających na zastosowania w obszarach 

energetyki jądrowej, nadprzewodnictwa oraz właściwości paramagnetycznych. Wysoką stabilność struk-

turalną projektowanego tworzywa, potwierdzoną długotrwałymi testami wygrzewania w temperaturze 

1000°C w czasie do 1000 h analizowano technikami XRD, SEM-EDS-EDAX. Stwierdzono synergię 
oddziaływania ultradrobnoziarnistej, o wielkości ziarna na poziomie 500 nm, dwufazowej struktury osno-

wy z umacniającym efektem wydzieleń tlenkowych, głównie TiO2, co doprowadziło do uzyskania mate-

riału charakteryzującego się wysoką twardością na poziomie około 1000HV, przy jednoczesnej odporności 

na kruche pękanie porównywalnej z ceramiką inżynierską oraz szkłami metalicznymi z zachowaniem 
właściwości typowych dla tworzyw metalicznych. 

Słowa kluczowe: HEA, roztwór stały, faza Lavesa, spiekanie metoda UFAST 

Structural evolution of alloys HEA the example of the two-phase multi-

component sintered TiCoCrFeMn 

Abstract 

The existing, classic definition of high-entropy alloys assumes that these multi-component materials have 

the structure of single-phase solid solutions with RSC or RPC networks, the strictly defined, assumed 

functional properties of which are obtained by controlling the selection and share of alloying elements 
constituting the chemical composition of the material. However, the expectations set for modern engi-

neering materials force modifications to the existing materials and design new ones, while modifying the 

existing concepts and definitions, which in the case of high-entropy HEA alloys results in the enlargement 

of this relatively new material group with multi-phase multi-component materials. The above assumption 
became the basis for work on obtaining a high-strength high-centropic material made of RPC solid solution 

and Lavesa C14 phase, which, according to the assumptions, will allow the creation of a material with 

properties that allow applications in the areas of nuclear power, superconductivity and paramagnetic 

properties. The high structural stability of the designed material, confirmed by long-term annealing tests at 
1000°C for up to 1000 hours, was analyzed using the XRD, SEM-EDS-EDAX techniques. The synergy of 

ultrafine-grained interaction, with a grain size of 500 nm, of a two-phase matrix structure with the 

strengthening effect of oxide precipitates, mainly TiO2, has been found, which led to a material charac-

terized by high hardness at the level of about 1000HV, with a simultaneous resistance to brittle fracture 
comparable to engineering ceramics and metallic glasses with the properties typical of metallic materials. 

Keywords: HEA, solid solution, Laves phase, UFAST sintering 
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Wpływ zastosowania dodatków REO  

na parametry barwy tworzywa ceramicznego 

1. Wstęp 

W ostatnich latach na świecie notowany jest bardzo intensywny wzrost zaintereso-

wania kompozytami ceramicznymi zawierającymi w swojej strukturze metale ziem 

rzadkich [1]. Opublikowane prace dotyczą zazwyczaj ceramiki tlenkowej [2, 3], węgli-

ków [4] oraz materiałów o strukturze krystalicznej odpowiadającej perowskitowi [5]. 

Prace dotyczące wpływu dodatku wybranego REE na właściwości ceramiki o składzie 

porcelany są nieliczne. Gulai [6] opisał pozytywny wpływ dodatku tlenku lantanu na 

przeświecalność i białość porcelany. Wpływ dodatku CeO2 na parametry barwne 

porcelany opisał Hayashi [7], wskazując jednocześnie optymalne ilości dodatku na 

poziomie 1,5-2%. Prowadzone były prace badawcze nad zastosowaniem Nd2O3 jako 

pigmentu do masy porcelanowej z uwagi na możliwość pojawienia się zjawiska di-

chroizmu (irydescencji) w wyrobach porcelanowych w zależności od ich grubości 

i źródła światła [8, 9]. Dziubak i Taźbierski, wraz ze współpracownikami [10-13], po-

równali wpływ dodatku CeO2 na właściwości fizyczne i mechaniczne tworzyw wyso-

koglinowych. Biryukova z zespołem [14], badali wpływ dodatku Ce2O3 na właściwości 

ceramiki kordierytowo-mullitowej, Dong i inni [15] dowiedli, że pozytywny wpływ 

dodatku CeO2 na mikrostrukturę i właściwości mechaniczne kompozytu WC-Al2O3 

jest spowodowany zredukowaniem kinetyki wzrostu ziaren poprzez obecność na gra-

nicach ziarnowych kationów REE. Bez względu na rodzaj dodatku, zaobserwowano 

poprawę parametrów mechanicznych oraz spadek porowatości i nasiąkliwości będący 

rezultatem lepszego spieczenia próbek. Dodatki tlenkowe wpływają również na barwę 

otrzymanego materiału. Tlenek ceru (IV) jest wykorzystywany jako dodatek modyfi-

kujący odcień pigmentu prazeodymowo-cyrkonowego [16]. Tlenek erbu III znajduje 

powszechnie zastosowanie w produkcji światłowodów, wzmacniaczy optycznych [17] 

oraz sporadycznie jako barwnik do szkła, a także dodatek barwny do ceramiki denty-

stycznej [18]. W ramach przeprowadzonych badań określono wpływ dodatków tlenków 

ceru, erbu, lantanu i neodymu wprowadzanych w ilości 1, 2 i 5% do matrycy kaoli-

nowej na parametry barwne tworzyw ceramicznych, które otrzymano w wyniku wypa-

lania przygotowanych zestawów w zakresie temperatur 1200-1400°C. Wykonane 

pomiary kolorymetryczne umożliwiają rzetelną ocenę barwy otrzymanych materiałów 

poprzez dostarczenie wzorca liczbowego barwy (na podstawie porównania barwy ze 

wzorcem), który pozwala na identyfikacje efektywności dodatku tlenków ziem rzadkich 

jako środków nadających barwę otrzymanym tworzywom. 

  

                                                                   
1 a.czarnecka6@uw.edu.pl, Katedra Geologii Złożowej i Gospodarczej, Wydział Geologii, Uniwersytet 

Warszawski, Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa, Polska. 
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2. Materiały 

Do badań wykorzystano szlamowany kaolin przygotowany w zakładzie przerób-

czym SURMIN-KAOLIN, występujący pod nazwą handlową KOM, o wilgotności 

0,8%. W składzie ziarnowym dominuje (98%) frakcja poniżej 15 µm, w tym frakcja 

poniżej 2 µm stanowi 59%. Natomiast w składzie mineralnym kaolinu dominuje kaolinit 

(80%), a ponadto obecne są illit (9%), kwarc (9%) oraz inne składniki mineralne (2%). 

Wszystkie tlenki ziem rzadkich użyte w przeprowadzonych badaniach zostały zaku-

pione w firmie WERKPOL. Dwutlenek ceru (IV) charakteryzuje się czystością 99,995%. 

Niewielkie domieszki innych tlenków ziem rzadkich jak: La2O3, Pr6O11, Nd2O3, 

Sm2O3, Y2O3 oscylują w granicach 0,003-0,001%. Zgodnie ze specyfikacją chemiczną 

załączoną przez dostawcę, tlenek erbu (III) oznaczony jest jako produkt o czystości 

99,9%. W jego składzie znajdują się domieszki tlenkowe Gd, Tb, Dy, Ho, Tm, Yb, Y 

o ilościach oscylujących wokół 0,01%. Tlenek lantanu (III) został dostarczony w dekla-

rowanej czystości 99,95%. W próbce obecne są inne tlenki pierwiastków ziem rzad-

kich (La, Ce, Pr, Nd, Sm, Y), których koncentracje mieszczą się w przedziale 0,012-

0,008%. Tlenek neodymu (III) został dostarczony w deklarowanej czystości 99,6%. 

Oznaczono w nim domieszki Pr6O11, CeO2 i La2O3 oraz niewielkie i wyrażone w ppm 

zawartości innych związków chemicznych.  

3. Metody 

3.1. Przygotowanie kształtek 

Surowce wykorzystane do wykonania próbek ceramicznych zostały dostarczone 

w formie proszków. Przygotowano zestaw kontrolny (K) oraz 12 zestawów surowco-

wych o następujących oznaczeniach: KCe1, KCe2, KCe5, KEr1, KEr2, KEr5, KLa1, 

KLa2, KLa5, KNd1, KNd2, KNd5, których skład został podany w tabeli 1. 

Tabela 1 Procentowy skład zestawów surowcowych 

Symbol zestawu  kaolin  

(% wt) 

CeO2 

 (%wt) 

Er2O3 

 (%wt) 

La2O3 

(%wt) 

Nd2O3 

 (%wt) 

K 100     

KCe1 99 1    

KCe2 98 2    

KCe5 95 5    

KEr1 99  1   

KEr2 98  2   

KEr5 95  5   

KLa1 99   1  

KLa2 98   2  

KLa5 95   5  

KNd1 99    1 

KNd2 98    2 

KNd5 95    5 

Źródło: Opracowanie własne  

Homogenizację zestawów surowcowych wykonano w ucieraku moździerzowym 

RM 200 firmy RETSCH. Do uprzednio przygotowanych zestawów surowcowych 

dodano wody redestylowanej w ilości równoważnej dla każdego zestawu. Tak przygo-
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towane masy były mielone na mokro przez 60 minut. Otrzymana masa była suszona 

w temperaturze 105°C przez 24 h. Wysuszone próbki zostały przetarte przez sito 

o wymiarach boku oczka 1 mm.  

Następnie do każdego przygotowanego zestawu surowcowego dodano 10% roztwór 

alkoholu poliwinylowego (PLVA), w takiej ilości by uzyskać 10% wilgotności zestawu. 

Roztwór PLVA był ucierany z surowcem w moździerzu do momentu uzyskania 

homogenicznej mieszaniny. Wilgotny proszek został przetarty przez sito o wymiarach 

boku oczka 1 mm i wysuszony w temperaturze 105°C przez 24 h. 

Wypraski wykonano przy użyciu matrycy o średnicy 32 mm firmy METIMEX. 3 g 

przygotowanego uprzednio granulatu zostało umieszczone w matrycy umieszczonej 

w prasie hydraulicznej WK2 firmy STALIMET. Prasowanie próbek zostało wykonane 

przy nacisku 60 kN trwającym 30 s.  

Kształtki z każdego zestawu surowcowego zostały wypalone w piecu laboratoryj-

nym Nabertherm w zakresie czterech temperatur: 1200, 1280, 1320 oraz 1400°C. 

W celu zachowania porównywalnych warunków wypału dla wszystkich próbek przyjęto 

jednakowe tempo wzrostu temperatury, wynoszące 300°C\h. Czas przetrzymania próbek 

w temperaturze maksymalnej wynosił 1h, po czym następowało swobodne stygnięcie 

próbki w piecu do temperatury pokojowej. 

3.2. Pomiar barwy 

Pomiar parametrów barwy wykonano metodą spektralną przy użyciu spektrofoto-

metru Miniscan XE firmy HunterLab w Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych 

w Warszawie. Wypalone kształtki zostały zbadane kilkukrotnie celem osiągniecia repre-

zentatywnych wyników pomiarów. Badanie polegało na pomiarze współczynnika 

luminancji próbek w zależności od długości fali λ w zakresie 400-700nm. Po wyzna-

czeniu składowych trójchromatycznych barwy (X, Y, Z) i ich obróbce wyniki zostały 

przedstawiane w postaci liczb L*, a*, b*, które w obowiązującym systemie kolorymet-

rycznym CIE 1976 (przestrzeń barwy CIELab zobrazowana na rysunku 1) oznaczają 

odpowiednio [19]: 

L* – jasność (luminancja) 

a* – barwa od zielonej do Magenty (czerwonej) 

b* – barwa od niebieskiej do żółtej  

gdzie wartości współrzędnych chromatycznych definiują barwę: 

a* > 0 barwa czerwona 

a* < 0 barwa zielona  

b* > 0 barwa żółta  

b* < 0 barwa niebieska  

L* = 0 ciało doskonale czarne 

L* = 100 ciało idealnie białe 

Parametrami możliwymi do wyznaczenia w systemie CIE 1976 są nasycenie barwy 

C*ab (1) oraz odcień barwy H*ab (2), definiowane następującymi wzorami [19]: 

   
                    (1) 

    
         

  

         (2) 
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Obliczenie całkowitej różnicy barwy badanej próbki w porównaniu do próbki 

referencyjnej pozwala na monitorowanie powtarzalności cech barwnych w procesie 

produkcyjnym. Różnica barwy jest wyznaczana ze wzoru (3): 

    
                         (3) 

Ocena zróżnicowania barwy względem wzorca jest zależna od wielkości parametru 

ΔE*ab: 

różnica barw niezauważalna, gdy ΔE*ab <1, 

1 < ΔE*ab < 2 różnicę zauważa tylko doświadczony obserwator, 

2 < ΔE*ab < 3.5 różnicę zauważa przeciętny obserwator, 

3.5 < ΔE*ab < 5.0 zauważa się wyraźną różnicę barw, 

ΔE*ab > 5 barwy odbiera się jako zupełnie różne. 

 

Rysunek 3. Model przestrzeni barwnej CIE Lab, trójwymiarowa reprezentacja  

dostrzegalnej zmiany koloru [20] 

4. Analiza wyników i dyskusja  

W celach porównawczych wykonano pomiary parametrów barwy próbek referen-

cyjnych pozbawionych dodatków REO oraz otrzymanych tworzyw (tab. 2). Umożli-

wiło to określenie wpływu REO na ich barwę. Jasność kaolinu KOM po wypaleniu jest 

wysoka (95-84%) jednak wyliczona białość jest niska (74-42%) z uwagi na dodatnie 

wartości parametru b* (tab. 2), co jest zgodne z wcześniejszymi badaniami tworzyw 

ceramicznych na bazie kaolinu [21]. Zmiana barwy tworzyw z dodatkami REO wynika 

z konfiguracji elektronowej pierwiastków ziem rzadkich. Lantanowce mają częściowo 

zapełniony orbital 4f, właściwości barwiące wynikają z przejść typu f-f [16]. 

Dla wszystkich próbek niezależnie od dodanego tlenku zaobserwowano podobny 

charakter zmiany parametrów opisujących przestrzeń barwy CIE Lab. Wraz ze wzro-

stem temperatury wypalania kształtek, niezależnie od ilości dodatku tlenkowego nastę-

puje spadek jasności badanych próbek (tab. 2, rys. 2-5 a). Spadek jasności jest równo-

czesny ze wzrostem parametru b* dla próbek modyfikowanych CeO2, Er2O3 oraz La2O3.  
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Tabela 2. Wyniki pomiarów parametrów barwy przygotowanych tworzyw 

Symbol zestawu  Temperatura wypalania [°C] L* a* b* 

K 1200 95,75 0,54 3,37 

K 1280 94,93 0,17 5,74 

K 1320 94,06 0,3 7,5 

K 1400 84,48 1 4,53 

KCe1 1200 95,51 0,42 3,46 

KCe1 1280 93,72 -0,19 7,32 

KCe1 1320 88,67 0,62 9,27 

KCe1 1400 84,76 1,2 8,88 

KCe2 1200 95,63 0,62 3,31 

KCe2 1280 93,82 -0,11 6,83 

KCe2 1320 91,11 0,46 8,33 

KCe2 1400 86,28 0,76 6,83 

KCe5 1200 94,54 0,56 4,56 

KCe5 1280 88,1 0,31 9,45 

KCe5 1320 80,68 1,92 10,06 

KCe5 1400 78,95 1,97 10,57 

KEr1 1200 95,33 1,19 3,13 

KEr1 1280 94,64 0,9 5,23 

KEr1 1320 93,36 1,22 7,01 

KEr1 1400 86,15 1,85 3,94 

KEr2 1200 95,2 1,51 2,86 

KEr2 1280 94,28 1,5 5,1 

KEr2 1320 92,15 1,82 6,3 

KEr2 1400 83,55 2,9 3,86 

KEr5 1200 94,78 2,31 2,62 

KEr5 1280 93,42 2,76 4,98 

KEr5 1320 91,98 3,87 6,14 

KEr5 1400 84,13 3,63 3,68 

KLa1 1200 95,9 0,54 3,14 

KLa1 1280 94,97 0,05 5,87 

KLa1 1320 94,92 0,07 6,04 

KLa1 1400 87,2 0,78 3,7 

KLa2 1200 95,96 0,36 3,14 

KLa2 1280 95,87 0,03 4,62 

KLa2 1320 95,22 -0,09 5,5 

KLa2 1400 86,52 0,68 4,43 

KLa5 1200 96,15 0,09 3,81 

KLa5 1280 95,2 -0,23 5,43 

KLa5 1320 92,41 -0,19 6,28 

KLa5 1400 85,56 0,04 5,23 

KNd1 1200 95,14 0,32 2,75 

KNd1 1280 93,7 -0,25 4,56 

KNd1 1320 91,76 -0,49 5,59 

KNd1 1400 83,28 0,5 2,29 

KNd2 1200 94,72 0,15 2,03 

KNd2 1280 92,64 -0,48 2,73 

KNd2 1320 91,05 -0,77 2,81 

KNd2 1400 83,53 -0,19 0,89 

KNd5 1200 93,69 -0,23 1,37 

KNd5 1280 89,28 -0,44 -0,14 

KNd5 1320 87,59 -0,54 -0,33 

KNd5 1400 81,78 -0,83 -1,36 

Źródło: Opracowanie własne  
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W przypadku kształtek z dodatkiem tlenku ceru CeO2 wartości parametru b* (tab. 2) 

są dodatnie, co odpowiada przesunięciu barwy w kierunku do żółtego. Wraz ze wzrostem 

temperatury wypalania obserwowane są coraz wyższe wartości parametru a, co wska-

zuje na wzrost udziału barwy czerwonej. Można z tym wiązać coraz niższą jasność 

próbek wypalonych w 1320 i 1400°C (rys. 2a). W porównaniu do próbek kaolinowych 

służących jako wzorzec wewnętrzny widoczny jest wzrost chromatyczności (tab. 3, 

rys. 2b) wskazujący na większe nasycenie barwy. Maksymalne nasycenie barwy dla 

próbek z 1% i 2% dodatkiem CeO2 jest osiągane przy temperaturze wypalania 1320°C. 

W przypadku próbek z 5% dodatkiem tlenku ceru maksymalne nasycenie barwy posiada 

próbka wypalona w 1400°C. Jasność próbek tworzyw ceramicznych z dodatkiem CeO2 

spada wraz ze wzrostem temperatury i ilości zastosowanego dodatku (tab. 2, rys. 2a). 

Dla kształtek przygotowanych w temperaturze 1200°C różnica w wartości parametru 

L* jest mniejsza od 2, przy czym jasność próbki referencyjnej oraz modyfikowanej 1% 

i 2% dodatkiem CeO2 jest bardzo zbliżona. Spadek jasności próbek z 1% i 2% dodatkiem 

CeO2 jest zauważalny dla próbek wypalonych w 1280°C. Próbka z 5% dodatkiem tlen-

kowym charakteryzuje się najniższą jasnością we wszystkich zakresach temperatur 

wypalania. Różnica barwy pomiędzy próbkami z dodatkami CeO2 a wzorcem pozba-

wionym domieszek wzrasta (rys. 2c) wraz z temperaturą wypalania i ilością dodatku 

zastosowanego do przygotowania kształtek. Serie kształtek przygotowane z 1% i 2% 

dodatkiem CeO2 widocznie różnią się od próbek kaolinowych przy temperaturze 

wypalania 1280°C.  

Dodatek tlenku erbu do surowca powoduje obniżenie jasności wypalanych kształ-

tek, wraz ze wzrostem temperatury oraz ilości dodatku (tab. 2, rys. 3a). W zakresie 

temperatur 1200-1280°C wartości indeksu L* są zbliżone dla próbek kaolinowych oraz 

z 1% i 2 % dodatkiem Er2O3. Próbki z dodatkiem 2% i 5% wypalone w 1320°C są 

widocznie ciemniejsze od próbki porównawczej i z 1% dodatkiem Er2O3.  

Tabela 3. Wyniki obliczeń nasycenia, odcienia barwy oraz całkowitej różnicy barwy dla przygotowanych 

tworzyw  

Symbol zestawu  
Temperatura wypalania 

[°C] 
C* H* ΔE 

K 1200 3,41 1,41 
 

K 1280 5,74 1,54 
 

K 1320 7,51 1,53 
 

K 1400 4,64 1,35 
 

KCe1 1200 3,49 1,45 0,28 

KCe1 1280 7,32 -1,54 2,02 

KCe1 1320 9,29 1,50 5,68 

KCe1 1400 8,96 1,44 4,36 

KCe2 1200 3,37 1,39 0,16 

KCe2 1280 6,83 -1,55 1,58 

KCe2 1320 8,34 1,52 3,07 

KCe2 1400 6,87 1,46 2,93 

KCe5 1200 4,59 1,45 1,70 

KCe5 1280 9,46 1,54 7,77 

KCe5 1320 10,24 1,38 13,72 

KCe5 1400 10,75 1,39 8,25 

KEr1 1200 3,35 1,21 0,81 

KEr1 1280 5,31 1,40 0,94 
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KEr1 1320 7,12 1,40 1,26 

KEr1 1400 4,35 1,13 1,96 

KEr2 1200 3,23 1,09 1,23 

KEr2 1280 5,32 1,28 1,61 

KEr2 1320 6,56 1,29 2,72 

KEr2 1400 4,83 0,93 2,22 

KEr5 1200 3,49 0,85 2,15 

KEr5 1280 5,69 1,06 3,09 

KEr5 1320 7,26 1,01 4,35 

KEr5 1400 5,17 0,79 2,79 

KLa1 1200 3,19 1,40 0,27 

KLa1 1280 5,87 1,56 0,18 

KLa1 1320 6,04 1,56 1,71 

KLa1 1400 3,78 1,36 2,85 

KLa2 1200 3,16 1,46 0,36 

KLa2 1280 4,62 1,56 1,47 

KLa2 1320 5,50 -1,55 2,34 

KLa2 1400 4,48 1,42 2,07 

KLa5 1200 3,81 1,55 0,75 

KLa5 1280 5,43 -1,53 0,57 

KLa5 1320 6,28 -1,54 2,11 

KLa5 1400 5,23 1,56 1,61 

KNd1 1200 2,77 1,45 0,90 

KNd1 1280 4,57 -1,52 1,76 

KNd1 1320 5,61 -1,48 3,09 

KNd1 1400 2,34 1,36 2,59 

KNd2 1200 2,04 1,50 1,73 

KNd2 1280 2,77 -1,40 3,84 

KNd2 1320 2,91 -1,30 5,67 

KNd2 1400 0,91 -1,36 3,95 

KNd5 1200 1,39 -1,40 2,97 

KNd5 1280 0,46 0,31 8,18 

KNd5 1320 0,63 0,55 10,19 

KNd5 1400 1,59 1,02 6,73 

Źródło: Opracowanie własne 

Wartości parametru a* wzrastają wraz z ilością dodatku tlenku do zestawu surow-

cowego odpowiadając za zmianę barwy w kierunku różowej. Natomiast wzrost warto-

ści parametru b* wraz ze wzrostem temperatury wypalania opisuje zmianę barwy 

w kierunku cieplejszej. Dla próbek z dodatkiem 1% i 2% Er2O3 chromatyczność wzrasta 

liniowo w zakresie temperatur wypału 1200-1320°C (tab. 3, rys. 3b). Próbki wypalone 

w 1400°C charakteryzują się niższymi wartościami chromatyczności niż wypalone 

w 1320°C. W przypadku próbek z dodatkiem 5% wartości chromatyczności są wyższe 

oraz wzrastają wraz ze wzrostem temperatury wypalania. Próbki z dodatkiem 5% są 

ciemniejsze oraz nasycenie ich barwy wzrasta wraz ze wzrostem temperatury. Różnica 

barwy (tab. 3, rys. 3c) pomiędzy próbkami porównawczymi a modyfikowanymi dodat-

kiem Er2O3 wzrasta wraz ze wzrostem ilości dodatku. Jednak w porównaniu do próbek 

z dodatkiem CeO2 różnice barwy są mniejsze i zauważalne w wyższych temperaturach.  

Próbki z dodatkiem tlenku lantanu charakteryzują się zbliżonymi wartościami 

jasności tworzywa (tab. 2, rys. 4a). Dodatek w ilości 1% i 2% wpływa na wzrost jasności 

tworzywa otrzymanego w interwale 1200-1400°C w stosunku do próbki referencyjnej. 
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Dodatek 5% wpływa na wzrost jasności tworzyw wypalanych w zakresie 1200-1280°C 

oraz 1400°C. 

Próbki z dodatkiem tlenku lantanu posiadają niskie wartości parametru a*, ujemne 

dla próbek z dodatkiem 2% i 5% wypalonych w 1320°C. Parametr b* dla serii próbek 

wzbogaconych tlenkiem lantanu wzrasta wraz ze wzrostem temperatury wypalania 

do1320°C, niezależnie od ilości dodatku modyfikującego zestaw surowcowy. Taki 

rozkład wartości parametrów a* i b* lokalizuje próbki serii wzbogaconej w La2O3 

w części przestrzeni barwnej CIE Lab odpowiadającej przejściu żółcieni w zielenie. 

Próbki wypalone w wyższej temperaturze są reprezentowane przez barwę z większym 

udziałem komponenty żółtej. Tak jak w przypadku próbki referencyjnej oraz próbek 

modyfikowanych innymi dodatkami REO wartość chromatyczności (tab. 3, rys. 4b) 

wzrasta liniowo do temperatury 1320°C. Maksymalna wartość różnicy barwy dla próbek 

modyfikowanych dodatkiem La2O3 jest niższa (tab. 3, rys. 4c) w porównaniu do 

kształtek modyfikowanych tlenkami CeO2, Er2O3, Nd2O3. Barwa próbek modyfiko-

wanych La2O3 najbardziej różni się od wzorcowej dla próbek wypalonych w 1320°C 

oraz dla próbki z 1% dodatkiem tlenku wypalonej w 1400°C. 

Dodatek tlenku neodymu Nd2O3 do zestawu surowcowego wpływa na spadek jas-

ności otrzymanego tworzywa. Przy wzroście ilości dodawanego Nd2O3, jasność two-

rzywa maleje liniowo (tab. 2, rys. 5a). Różnice w jasności całej serii próbek mody-

fikowanych tlenkiem neodymu są najwyższe dla kształtek wypalonych w zakresie 

1280-1320°C. W tym przedziale temperaturowym wpływ ilościowy dodatku na barwę 

jest najlepiej widoczny. Próbki modyfikowane poprzez dodatek tego tlenku charakte-

ryzują się wartościami parametru a* w przedziale od -0,83 do 0,5 oraz spadkiem 

wartości parametru b* od 5,59 do wartości ujemnych wraz ze wzrostem ilości dodatku 

w zestawie surowcowym. Niskie wartości tych parametrów definiują położenie tych 

próbek w „niebieskim obszarze” przestrzeni barw CIE Lab. 

Dodatek Nd2O3 wpływa na obniżenie wartości parametru chromatyczności (tab. 3, 

rys. 5b) odpowiadającego za nasycenie barwy. Próbki o wyższym ilościowo dodatku 

charakteryzują się niższymi wartościami parametru C* od próbki porównawczej, bez 

względu na temperaturę wypalania. Całkowita różnica barwy (rys. 5c) pomiędzy próbką 

referencyjną a próbkami modyfikowanymi dodatkiem Nd2O3 wzrasta wraz z jego ilością 

w zakresie temperatur wypału 1200-1320°C. Próbki otrzymane w temperaturze 1400°C 

charakteryzują się mniejszą różnicą barwy niż wypalone w 1320°C. Próbką najbardziej 

odbiegającą od serii referencyjnej jest próbka domieszkowana 5% ilością Nd2O3 wypa-

lona w 1320°C. Różnica barwy jest tak duża (powyżej 5), że tworzy wrażenie odmien-

nej barwy. 

Najwyższe wartości parametru różnicy barwy są obserwowane dla próbek z 5% 

dodatkiem tlenków, które zostały wypalone w 1320°C. Porównując wartości dla po-

szczególnych tlenków pomiędzy sobą (rys. 2-5c) zaobserwowano różnicę w zdolności 

barwienia poszczególnych dodatków stosowanych w masie kaolinowej. Najmniej 

widoczne są zmiany barwy w tworzywach modyfikowanych La2O3, niemal dwukrotnie 

większą wartość różnicy barwy prezentuje próbka z dodatkiem Er2O3. Barwa próbek 

z dodatkiem Nd2O3 i CeO2 różni się od wzorca kaolinowego wypalonego w 1320°C  

5- i 7-krotnie bardziej niż próbka z dodatkiem La2O3. 
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Rysunek 4 Wpływ dodatku CeO2 na parametry barwy tworzywa a – Wpływ temperatury wypalania na 

jasność, b – Wpływ temperatury wypalania na chromatyczność, c – Zależność różnicy barwy od temperatury 
wypalania dla serii próbek z dodatkiem CeO2, [opracowanie własne] 
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Rysunek 5 Wpływ dodatku Er2O3 na parametry barwy tworzywa, a – Wpływ temperatury wypalania na 

jasność, b – Wpływ temperatury wypalania na chromatyczność, c – Zależność różnicy barwy od temperatury 

wypalania dla serii próbek z dodatkiem Er2O3, [opracowanie własne] 
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Rysunek 6 Wpływ dodatku La2O3 na parametry barwy tworzywa , a – Wpływ temperatury wypalania na 

jasność, b – Wpływ temperatury wypalania na chromatyczność c – Zależność różnicy barwy od temperatury 
wypalania dla serii próbek z dodatkiem La2O3, [opracowanie własne] 
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Rysunek 7 Wpływ dodatku Nd2O3 na parametry barwy tworzywa , a – Wpływ temperatury wypalania na 

jasność, b – Wpływ temperatury wypalania na chromatyczność , c – Zależność różnicy barwy od temperatury 

wypalania dla serii próbek z dodatkiem Nd2O3, [opracowanie własne] 
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5. Podsumowanie i wnioski 

Podjęta tematyka badawcza dotycząca wpływu dodatku tlenków metali ziem rzadkich 

na właściwości barwne tworzywa na bazie kaolinitu jest zagadnieniem, którego wyja-

śnienie niesie za sobą wymiar praktyczny. Na podstawie wykonanych badań tworzywa 

ceramicznego otrzymanego z mas ceramicznych na bazie kaolinu z dodatkiem REO 

możliwe jest wyciągniecie następujących wniosków: 

 dodatek tlenków ziem rzadkich wpływa na barwę otrzymanego tworzywa cera-

micznego. Wraz ze wzrostem temperatury zaobserwowano spadek jasności próbek 

z dodatkiem tlenków ceru i neodymu oraz wzrost chromatyczności otrzymanych 

tworzyw. Największą różnicę barwy zaobserwowano dla próbek z 5% dodatkiem 

REO wypalonych w 1320°C; 

  dodatek La2O3 wpływa odmiennie niż pozostałe z zastosowanych dodatków na 

barwę otrzymanego materiału. W przeciwieństwie do CeO2, Nd2O3 i Er2O3 w niż-

szych temperaturach wypalania (1280-1320°C) zastosowanie La2O3 prowadzi do 

poprawy jasności próbek względem próbki referencyjnej; 

 wykorzystanie 2-5% dodatku La2O3 do tworzywa o składzie porcelany może 

wpływać pozytywnie na białość otrzymanych po wypaleniu tworzyw; 

 najwyższy dodatek procentowy REO do struktury wpływa pozytywnie na barwę 

otrzymanej ceramiki z uwagi na intensyfikację zachowania chromoforowych do-

datków. Pomimo tego zastosowanie REO jako barwników tworzywa ceramicz-

nego jest nieekonomiczne w zakresie temperatur 1200-1400°C przy zastosowaniu 

5% dodatku tlenkowego. 

 zastosowanie dodatków CeO2, Er2O3 oraz Nd2O3 skutkuje niekorzystnym wpły-

wem na barwę tworzywa. Zmienia się bowiem stopień białości materiału cera-

micznego. Dodatek Nd2O3 oraz Er2O3 może być stosowany do barwienia tworzywa 

w przypadku wykonywania niewielkich precyzyjnych elementów o nienasyconej 

barwie. W zależności od zastosowań tworzywa z dodatkami REO konieczne może 

być zbadanie wpływu tych dodatków na właściwości elektryczne tworzywa. 
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Wpływ zastosowania dodatków REO na parametry barwne tworzywa 

ceramicznego  

Streszczenie  

Prace dotyczące wpływu dodatku wybranego REO na właściwości ceramiki o składzie porcelany są nieliczne. 
Celem badań było określenie wpływu dodatków tlenków ceru, erbu, lantanu i neodymu wprowadzanych 

w ilości 1%, 2% i 5% do matrycy kaolinowej na parametry barwne tworzyw ceramicznych, które 

otrzymano w wyniku wypalania przygotowanych zestawów w zakresie temperatur 1200-1400°C. Pomiary 

kolorymetryczne mają istotny wpływ na ocenę otrzymanych próbek poprzez dostarczenie wzorca 
liczbowego barwy, pozwalającego na identyfikacje wpływu dodatku tlenków metali ziem rzadkich jako 

środków nadających barwę otrzymanym tworzywom. Pomiar parametrów barwy został wykonany metodą 
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spektralną przy użyciu spektrofotometru Miniscan XE HunterLab. Otrzymane składowe trójchromatyczne 

(X, Y, Z) zostały wykorzystane do zobrazowania położenia próbek tworzyw w przestrzeni barwy CIE Lab. 
Wynikiem przeprowadzonych badań jest powiązanie zmienności luminacji oraz zakresów barwnych a i b 

z rodzajem, ilością zastosowanego dodatku REO oraz temperaturą wypalania.  

Słowa kluczowe: REO, tworzywo ceramiczne, barwa, CIELab, jasność, odcień 

The influence of the use of REO additives on the color parameters of a ceramic 

material.  

Abstract 

There are few studies on the influence of a selected REO additive on the properties of porcelain-based 

ceramics. The aim of the research was to determine the effect of the addition of cerium, erbium, lanthanum 
and neodymium oxides introduced in the amount of 1%, 2% and 5% into the kaolin matrix on the color 

parameters of ceramic materials obtained by firing the prepared sets in the temperature range 1200-1400°C. 

Colorimetric measurements have a significant impact on the evaluation of the samples obtained by 

providing a numerical color standard that allows for the identification of the effectiveness of the addition of 
rare earth oxides as agents imparting color to the obtained plastics. Identification of color parameters was 

performed by spectral method using the Miniscan XE HunterLab spectrophotometer. The obtained 

trichromatic components (X, Y, Z) were used to visualize the position of the samples in the CIE Lab color 

space. The result of the research is the relationship between the variability of luminance and color para-
meters a and b with the type and amount of REO additive used and the firing temperature.  

Keywords: REO, ceramic material, color, CIELab, luminance, hue 
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Prędkość ciepła 

1. Wstęp 

Podstawowy opis cieplnych procesów nierównowagowych korzysta z równania 
Fouriera. Zgodnie z tym równaniem impuls cieplny obejmuje natychmiastowo całą 
przestrzeń. Niektórzy nazywają ten fakt paradoksem, jednak nie zwracają przy tym 
uwagi na to, że wielkość impulsu opisana krzywą dzwonową Gaussa zanika z odległo-
ścią odległości od punktowego impulsu temperatury (czyli źródła ciepła) jak funkcja 
wykładnicza od ujemnego kwadratu odległości, a więc zanika szybko, i w nieskoń-
czoności znika. Nie ma więc mowy o przesyłaniu energii z nieskończoną prędkością, 
i owa paradoksalna nieskończoność jest bez znaczenia.  

W rozdziale zwracamy ponadto uwagę na to, że ten paradoks, jak każdy paradoks 
fizyczny wynika z niesłusznego uproszczenia zagadnienia, w tym wypadku pojęcia 
temperatury. W opisie tym temperatura jest funkcją gładką, ciągłą. Jest to zgodne z po-
jęciem ciepła stosowanym w czasach Fouriera, gdy ciepło było rodzajem płynu, 
cieplikiem (fr. le calorique, ang. caloric). Teoria Fouriera stosowana jest do dziś do 
przedstawienia ewolucji pola temperatury, czyli opisu przestrzennego i czasowego 
rozkładu temperatury. W równaniu Fouriera występuje współczynnik dyfuzji cieplnej κ 

proporcjonalny do iloczynu średniej prędkości   cząstki przenoszącej energię termiczną 
i jej średniej drogi swobodnej h. Przy przejściu granicznym z długością h do zera, aby 

móc zachować skończoną wartość współczynnika κ należy podążyć z prędkością   do 
nieskończoności. Stąd paradoks.  

Jednak właśnie fakt cząsteczkowego podłoża rozchodzenia się ciepła pozwala zanie-
dbać znaczenie paradoksu. Otóż temperatura nie jest funkcją ciągłą, jak przyjmuje opis 
fourierowski, ale podlega nieustannie fluktuacjom, nad którymi nie można mieć kontroli. 
Średni kwadrat fluktuacji temperatury proporcjonalny jest do kwadratu temperatury. 
Zatem amplituda fluktuacji proporcjonalna jest do temperatury. Powierzchnia, na 
której wartość krzywej dzwonowej Gaussa staje się równa fluktuacjom temperatury, 
inaczej mówiąc impuls rozmywa się we fluktuacjach, powierzchnia ta jest naturalną 
granicą osiąganą przez impuls. Zasięg impulsu temperatury jest więc skończony, 
podobnie jak jego prędkość. Podanie tych funkcyjnych zależności jest głównym celem 
rozdziału. 

W punkcie 2 rozdziału omówimy paradoks prędkości ciepła od strony matematycznej. 
Pokażemy również, że fourierowskie równanie ciepła z dokładnością do wyrazów 
niskiego rzędu opisuje rozchodzenie się ciepła w ośrodku z mikro-niejednorodnością. 
W punkcie 3 przypominamy elementarną kinetyczną teorię współczynników przeno-
szenia. Punkt 4 opisuje dyfuzję jako spacer przypadkowy. Punkt 5 przedstawia w jaki 
sposób rozchodzący się impuls cieplny ginie we fluktuacjach temperatury. W punkcie 
6 omawiamy w oparciu o literaturę rozchodzenie się fal cieplnych, tzw. drugi dźwięk 
w niskich temperaturach, a w punkcie 7 opisujemy propagację ciepła w ośrodku 
nieliniowym.  

                                                                   
1 rwojnar@ippt.pan.pl, Zakład Teorii Ośrodków Ciągłych i Nanostruktur, Instytut Podstawowych 

Problemów Techniki PAN, ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa. 
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2. Równanie Fouriera  

Podstawowym równaniem termodynamiki nierównowagowej jest równanie ciepła, 

podane przez Fouriera [1, 2], 

   

   
    

    

    
     

Tutaj   oznacza temperaturę, na ogół względną, x – położenie, t – czas. Współ-

czynnik   jest dyfuzyjnością cieplną określoną wzorem 

   
 

  
     

w którym K oznacza przewodnictwo cieplne, a    jest ciepłem właściwym przy 

stałym ciśnieniu. 

Niech w chwili t = 0 temperatura   będzie zero w całej przestrzeni za wyjątkiem 

punktu     w którym jest ona nieskończona, i to w taki sposób, że całka 

          

 

  

 

jest skończona. (Warto zauważyć, że    ma wymiar K  m.) Taki rozkład może być 
przedstawiony z pomocą funkcji delta Diraca      

                    

Rozwiązaniem równania Fouriera przy takim warunku początkowym jest  

        
   

       
    

   

      
       

Z biegiem czasu temperatura w punkcie x = 0 maleje jak      . Temperatura 

w otoczeniu odpowiednio wzrasta i rozszerza się obszar w którym temperatura jest 

istotnie różna od zera. Sposób rozszerzania się określony jest zasadniczo przez czynnik 

wykładniczy w rozwiązaniu. Rząd wielkości rozmiarów tego obszaru dany jest przez  

         

A zatem l wzrasta jak pierwiastek kwadratowy czasu. 

Omawiane rozwiązanie pokazuje zarazem, że w każdej chwili      niezerowa 

temperatura           występuje w całej przestrzeni, co można interpretować, że 

prędkość impulsu ciepła jest nieskończona. Dlatego, patrząc na to rozwiązanie nie-

którzy uważają, że fourierowska teoria ciepła jest wadliwa, bo dopuszcza propagację 

impulsu cieplnego z szybkością nieskończoną.  

Opisując tę sytuację za pomocą temperatury bezwzględnej           możemy 

powiedzieć, że w chwili początkowej temperatura opisana jest wzorem 

                    

a w chwilach następnych  
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przy czym    jest temperaturą odniesienia panującą w ośrodku przed pojawieniem 

się impulsu ciepła        . 
J.-L. Auriault [3] próbował wyjaśnić paradoks równania Fouriera za pomocą analizy 

asymptotycznej. Zgodnie z tą metodą wprowadzamy dwie charakterystyczne skale 

długości     oraz skalę małości, parametr   

 

 
      

Przy tym   jest typową długością mikrostruktury, zaś   jest długością rozważanego 
obszaru Ω (obszaru, w którym badamy rozchodzenie się ciepła). Zgodnie z asympto-

tyczną metodą dwuskalową, zamiast jednej zmiennej przestrzennej   , wprowadzamy 

dwie zmienne, makroskopową   and mikroskopową   , przy czym       , a zamiast 

funkcji      rozważamy funkcję       . W konsekwencji, zamiast przestrzeni Ω 

rozważamy przestrzeń     , przy czym Y jest komórką elementarną mikro-

okresowości.  

Zgodnie ze wzorem na pochodną zupełną 

        

   
  

        

   
  

 

 
 
        

   
      

Stosując metodę dwu-skalowych rozwinięć asymptotycznych piszemy  

                                                  

przy czym zakładamy, że funkcje                     są Y – okresowe. 

Wskaźnik górny   oznacza mikrookresowość odpowiednich wielkości. Zakłada się 
milcząco, że wszystkie pochodne występujące w homogenizacji asymptotycznej są 

określone.  

Efekt niejednorodności mikrostrukturalnej opisany jest przez funkcje okresowe, 

tzw. funkcje lokalne na komórce. 

Zatem równanie ciepła przyjmuje teraz postać 

 
  

   
                                         =  

   
  

   
  

 

 
 
  

   
       

  

   
  

 

 
 
  

   
                        

                    

Dla prostoty zapisu nie zaznaczamy zależności od czasu t. Ponieważ dopuściliśmy 

mikro-periodyczną budowę ośrodka przyjęliśmy, że współczynnik   nie jest stały, ale 

      . Aby usunąć osobliwość przy     musimy przyjąć 
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skąd wynika, że      nie zależy od zmiennej y, tzn              . Wielkość ta 

jest oczywiście także czasu t, czyli                  ale argument   opuszczamy tu 

i dalej w tym punkcie dla skrócenia zapisu. 

Aby usunąć osobliwość przy     musi zachodzić  

 
  

   
       

         

   
  

           

   
          

co będzie spełnione, jeśli założymy  

               
         

   
     

przy czym        jest tzw. funkcją lokalną, którą należy wyznaczyć. Po wsta-

wieniu tej postaci           do równania (7) (pochodzącego ze znikania współczyn-

nika przy    ) dostajemy  

 

   
          

      

   
          

Stąd 

             
 

    
    

 

 

         

przy czym stałą C wyznaczamy z warunku okresowości          , skąd 

   
 

 
  

    

 

 

 

W końcu pozostaje  

         

   
 

  
  

   
       

         

   
  

           

   
   

  
  

   
       

           

   
  

           

   
         

lub po skorzystaniu z wyrażenia na           i scałkowaniu po    w przedziale 

      

         

   
      

          

                  

przy czym  
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jest dyfuzyjnością zastępczą (shomogenizowaną). Widać, że z dokładnością do 

wyrazów rzędu      odzyskaliśmy równanie Fouriera dla przypadku, gdy ośrodek nie 

jest ciągły, ale ma mikro-strukturę.  

3. Kinetyczna teoria współczynników przenoszenia 

Trzy zjawiska przenoszenia mają wspólny mianownik: dyfuzja masy, dyfuzja ciepła 

i lepkość ośrodka. Mianownikiem tym jest chaotyczny ruch cieplny cząstek materii, 

dzięki któremu cząstki przenoszą swoją masę, swoją energię termiczną i swój pęd. 

 

Rysunek 1. Przekrój prostopadłościanu wynosi S. Rozważamy dwie objętości S λ po obu stronach 

płaszczyzny x = constans. Długość λ jest drogą swobodną cząstki 

Obserwujemy dyfuzję cząstek pewnego rodzaju w kierunku osi x. Niech gęstość 

liczbowa (czyli liczba cząstek w jednostce objętości) cząstek gazu wynosi n. Niech 

średnia prędkość cząstki wynosi u, a średnia droga swobodna cząstki wynosi λ.  

Rozważmy dwie objętości po obu stronach punktu x, o przekroju S i długości λ 

każda. Średnio trzecia część cząstek porusza się wzdłuż osi x, z tego połowa ma zwrot 

zgodny ze zwrotem tej osi. W jednostce czasu 1/6 wszystkich cząstek z objętości S λ 

po lewej stronie minie płaszczyznę x Zatem, z lewej strony płaszczyznę x = constans 

przejdzie liczba cząstek 

 

 
            

zaś liczba cząstek, co przejdą tę płaszczyznę z prawej strony wynosi odpowiednio 

 

 
            

Zatem zysk na liczbie cząstek po prawej stronie płaszczyzny x = constans jest równy  

   

   
 

 

 
                         

lub 
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lub wprowadzając gęstość strumienia cząstek  

    
    

   
      

Przy tym 

  
 

 
          

jest współczynnikiem dyfuzji.  

Współczynnik przewodnictwa ciepła jest wtedy  

       
 

 
             

Tu    jest ciepłem właściwym w stałej objętości. Widać, że w tym przybliżeniu 

dyfuzyjność κ równa się współczynnikowi dyfuzji D 

          

Zauważamy jednak, że gdybyśmy rozważali gaz, którego cząstki poruszają się tylko 

wzdłuż osi x (tzw. gaz jednowymiarowy), z prędkością o zwrocie zgodnym lub 

przeciwnym zwrotowi osi, wtedy byłoby 

            

Zgodnie z prawem ekwipartycji energii każdej cząstce można przypisać energię 

 

 
         

Tutaj f jest liczbą stopni swobody cząstki,                J/K jest stałą 

Boltzmanna, zaś T jest temperaturą bezwzględną. Dlatego prawo przewodnictwa ciepła 

można zapisać w postaci  

    
    

   
      

przy czym q oznacza gęstość strumienia ciepła, zaś współczynnik przewodnictwa 

ciepła 

      
 

 
        

   

 
            

Wyprowadzenie powyższe należy do elementarnej teorii współczynników kinetycz-

nych w gazie podanej przez O. Meyera, [4, 5]. Daje ona jakościowe pojęcie o tych 

współczynnikach, choć musiała ustąpić poźniejszym teoriom J.C. Maxwella, i współ-

czesnej mechanice statystycznej [6-8].  

4. Dyfuzja jako spacer przypadkowy  

Rozważmy cząstkę, która porusza się krokami wzdłuż osi x, porównaj [9, 10]. 

Każdy krok ma długość h i czas trwania τ. Cząstka w każdym kroku może poruszyć się 

w prawo lub lewo z takim samym prawdopodobieństwem wynoszącym p = ½. 
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Rysunek 2. Położenia cząstki w jednowymiarowym spacerze przypadkowym po kolejnych rzutach 

numerowanych przez n. Kolejne położenia błądzącej cząstki oznaczane są przez m. Jednostka długości h, 
jednostka czasu τ. Prędkość rozprzestrzeniania się dyfuzji jest h / τ  

Na rys. 2 widać kolejne położenia cząstki w spacerze przypadkowym. Widać jak 

powstaje stożek świata tak wędrującej cząstki. 

Niech w chwili t = 0 cząstka znajduje się w punkcie x = 0 osi liczbowej. Niech 

      oznacza prawdopodobieństwo zdarzenia, że po czasie       cząstka znajdzie 

się w punkcie      . Jest oczywiste (porównaj Rys.2), że 

         
 

 
           

 

 
              

Ponadto zachodzą z tych samych powodów równości  

         
 

 
             

 

 
         

oraz 

         
 

 
           

 

 
           

które pozwalają napisać, że  

         
 

 
                                           

Stąd wynika  

                  
 

 
                                     

co można też zapisać w postaci 
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lub 

                

   
    

                                

      
 

przy czym  

   
 

 
 
      

   
      

Widać, że  

   
 

 
 
 

  
    

 

 
          

Znowu, jak w kinetycznej teorii gazów (punkt 3) współczynnik dyfuzji jest propor-

cjonalny do iloczynu średniej prędkośći       oraz średniej drogi swobodnej h. 

Współczynnik przy iloczynie     jest inny, w punkcie trzecim 1/3, teraz 1/2, co wynika 

z różnic modeli: rozciągły w w punkcie trzecim i skupiony w punkcie obecnym. 

Jeśli zastąpić równanie różnicowe przez różniczkowe           , mamy rów-

nanie dyfuzji Ficka 

   

   
   

    

    

W celu otrzymania tego równania przeszliśmy z przyrostami   i h do zera. W tej 

sytuacji jednak, ponieważ w liczniku definicji współczynnika D jest   , a w mianow-

niku   w potędze pierwszej, to przejście z   i h do zera nie jest takie samo, i prędkość 

      dąży do niekończoności, jak tego wymaga omawiany paradoks. 

Przypomina to postępowanie renormalizacyjne w elektrodynamice kwantowej. 

Postępowanie to włącza nieskończoności do poprawek na masę i ładunek elektryczny, 

które są w rzeczywistości skończone. W ten sposób nieskończoności są pochłonięte 

przez stałe, co daje w wyniku wartości zgodne z doświadczeniem [11, 12].  

Przypuśćmy jednak, że zamiast liniowego przybliżenia pochodnej po czasie 

weźmiemy przybliżenie wyższe. Piszemy 

                 
    

   
 

  

 
 
     
    

  

 
 
     
       

                 
    

   
 

  

 
 
     
    

  

 
 
     
       

Stąd  

                     
    

   
 

  

 
 
     
       

i konsekwentnie 
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Po przejściu do granicy           , dostajemy znowu prawo dyfuzji Ficka. 

Jeśli czas przejścia kroku w spacerze przypadkowym nie jest stały i wzrasta wraz 

z czasem (cząstka trafia do obszaru chłodniejszego) 

                  
    

   
 

   
 

 
 
     
    

   
 

 
 
     
       

                  
    

   
 

   
 

 
 
     
    

   
 

 
 
     
       

mamy z dokładnością do wyrazów trzeciego rzędu 

                

          
    

   
 

    
     

  

 
 
     
   

 
    

     
  

 
 
     
   

 

Pojawia się więc również poprawka kwadratowa, ale i ona znika po przejściu do 

zera z czasem przejścia kroku.  

5. Fluktuacje temperatury 

Temperatura nie jest funkcją ciągłą, ale podlega nieustannie fluktuacjom, nad któ-

rymi nie można mieć kontroli. Średni kwadrat fluktuacji temperatury proporcjonalny 

jest do kwadratu temperatury. 

 

Rysunek 3. Rozchodzenie się impulsu ciepła, początkowo o rozkladzie ð(x). (a) Rozklad idealny w różnych 

chwilach czasu. (b) Rozkład realistyczny: impuls cieplny rozchodzi się w ośrodku, w którym temperatura jest 

wielkością statystyczną i podlega fluktuacjom o amplitidzie                  
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W ogólności nie można policzyć fluktuacji wielkości termodynamicznych takich 

jak temperatura, potencjał chemiczny, entropia. Wielkości te nie są okreslone inaczej, 

jak tylko jako stałe, niezmienne parametry stanu równowagi.  

Można jednak otrzymać pewne wyniki, jeśli wprowadzić pojęcie fluktuacji 

lokalnej. Zgodnie z teorią fluktuacji Landaua średnia kwadratu fluktuacji wynosi [7],  

            
  

  
         

Zatem amplituda fluktuacji jest proporcjonalna do temperatury 

                 
  

  
         

Temperatura odniesienia czym    określona jest z dokładnością do   i zgodnie z tym 

wzorem określona jest dokładność temperatury          w chwilach późniejszych. 

O obszarach, w których          jest rzędu amplitudy   możemy powiedzieć, że do 

nich impuls cieplny nie dotarł. Zatem zasięg działania impulsu cieplnego opisuje 

warunek  

            

czyli konkretnie 

 
   

       
      

   

      
    

  

  
         

Zgodnie z prawem Dulonga-Petita pojemność cieplna większości krystalicznych 

ciał stałych wynosi 3 R na mol substancji. Przy tym R jest stałą gazową, R=           
         , zaś stała gazowa R jest określona jako iloczyn stałej Avogadra  

NA = 6,022×10
23

 mol
−1

 i stałej Boltzmanna   ,           . Zatem 

    
  

       
    

 

    
       

Ponieważ                 , dla T = 300 K,                          . 

Można zapytać, kiedy wielkość 

   

       
      

   

      
  

osiąga wartość a. Z warunku 

  

      
      

   

      
     

lub po oznaczeniu  

        

z warunku  

https://en.wikipedia.org/wiki/Joule
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wynika, że  

                 

to znaczy  

              
 

 
          

Stąd prędkość  

   

    
  

       
 

 
       

 

 

             
 

 
     

      

Łatwo widać, że          dąży do  , gdy      i dąży do zera, gdy     . 

Zatem o nieskończonej prędkości ciepła możemy mówić tylko dla chwili początkowej, 

gdy impuls      przekształca się w krzywą dzwonową. Na rys. 4 przedstawiono obie 

zależności. 

 

Rysunek 4. Rosnąca krzywa szara przedstawia zasięg   w funkcji  ,                  , zaś zanikająca 

krzywa czarna przedstawia prędkość       . Widać, że prędkość ta, nieskończona na początku zmierza ze 

wzrostem   do zera 

  



 

Ryszard Wojnar 

 

208 

6. Prędkość fal cieplnych w niskich temperaturach 

Odmienna sytuacja panuje w niskich temperaturach, dla cieczy nadciekłej przewi-

dziana przez E. M. Lifszica w roku 1944 i obserwowana rok później przez W.P. 

Pieszkowa, który przeprowadził doświadczalny dowód istnienia drugiego dźwięku 

w helu II, porównaj [2]. Gęstość strumienia masy   jest sumą 

                     

strumieni związanych z ruchem nadciekłym (wskaźnik s) i normalnym (wskaźnik n). 

Współczynniki    i    są nadciekłą i normalną gęstością cieczy, a ich suma jest 

prawdziwą gęstością helu II 

                

Wielkości    i    są funkcjami temperatury:    znika przy zerze temperatury, zaś 

   zeruje się w punkcie lambda (2,18 K), gdy ciecz traci własność nadciekłości i staje 

się zupełnie normalna. Przy małych prędkościach współczynniki    i    można 

uważać za funkcje samej tylko temperatury i ciśnienia. Gęstość   i strumień   spełniają 
równanie ciągłości (31) będące wyrazem prawa zachowania masy. 

Jeśli   oznacza entropię jednostki masy, to strumień entropii równy jest        

i prawo zachowania entropii jest w postaci 

       

   
                 

Równanie określające pochodną względem czasu prędkości    powinno zapewnić 

zachowanie potencjalności ruchu. Oznacza to, że pochodna ta jest gradientem pewnego 

skalara  

    

   
     

  
 

 
            

Przy tym   jest potencjałem chemicznym jednostki masy. W wyrażeniu    
         entropię     można wynieść przed znak  , ponieważ wyraz ten już zawiera 
małą wielkość   . 

Zlinearyzowany układ równań hydrodynamiki helu II jest w postaci 

   

   
             

       

   
                  

   

   
             

    

   
             

Różniczkując (34) względem czasu i podstawiając (36) dostajemy 
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Zgodnie z tożsamością termodynamiczną  

             
 

 
     

mamy 

                    

Podstawiając tutaj     z (36) i     z (37) otrzymamy 

   
  

   
                        

Stosujemy do tego równania operację rozbieżności  . Przy tym podstawiamy  

            
 

    
 
    

   
  

Związek ten wynika z równości 

   

   
  

 

 
 
        

   
  

 

 
 
    

   
           

 

 
      

   

 
            

Pamiętając o małości          otrzymujemy w wyniku równanie 

   

      
    

 

   
          

Równania (38) i (39) określają rozchodzenie się dźwięku w cieczy nadciekłej 

i wskazują na istnienie dwu prędkości rozchodzenia się dźwięku. Można pokazać, że 

prędkości te wynoszą 

     
   

   
           

       

     
  

Pierwsza z nich,    jest prawie stała, druga    zależy silnie od temperatury i znika 

wraz z    w punkcie lambda. W niskich temperaturach, gdy prawie wszystkie wzbu-

dzenia elementarne są fononami  

              
   

    
    

zaś      . Po podstawieniu tych wyrażeń do wzoru na prędkości dostajemy 

    
  

  
      

Gdy τ   , prędkości    i    dążą do stałej granicy, zaś ich stosunek dąży do    . 
Można pokazać, że w fali dźwiękowej o prędkości    amplituda drgań ciśnienia jest 



 

Ryszard Wojnar 

 

210 

stosunkowo duża, zaś amplituda drgań temperatury mała. Inaczej jest w fali o prędkości 
  , czyli w fali drugiego dźwięku, w której amplituda drgań temperatury jest duża 
w porównaniu z amplitudą drgań ciśnienia. W tym znaczeniu fale drugiego dźwięku są 
nie gasnącymi falami temperatury.  

Ponieważ gaz wzbudzeń fononowych istnieje w ciałach stałych, rozważano możli-
wość obserwacji fal termicznych w tych ośrodkach. Przez analogię M. Chester [13] 
przyjął związek (40), z zastrzeżeniem że chodzi tylko o ośrodki, w których ciepło roz-
chodzi się jako gaz fononowy, a więc z wyłączeniem np. przewodników elektrycznych. 
Autor ten proponuje równanie przewodnictwa ciepła typu równania telegrafisty  

   

   
    

    

            

jakby zapominając, że równanie drugiego dźwięku jest czysto falowe. Współ-
czynnik    w ostatnim równaniu, to tzw. czas relaksacji. 

7. Prędkość ciepła w ośrodku nieliniowym 

W zupełnie naturalny sposób skończona prędkość ciepła pojawia się wtedy, gdy 
ośrodek jest nieliniowy, tzn. współczynniki: ciepło właściwe    i przewodnictwo cieplne 
K przestają być stałe i są funkcjami temperatury θ. To samo odnosi się do dyfuzyjności 
cieplnej       . Równanie przewodnictwa ciepła jest teraz w postaci  

    
  

  
  

 

  
    

  

  
       

Rozważmy entalpię 

                            

Mamy  

  

  
  

  

  
 
  

  
      

  

  
 

i podobnie  

  

  
     

  

  
 

skąd  

 
  

  
  

  

  
    

Równanie przewodnictwa ciepła przyjmuje więc postać 

 
  

  
  

 

  
    

  

  
       

Jeśli       , to nasze równanie jest 

 
  

  
   

 

  
     

  

  
       

Przypuśćmy, że warunek początkowy jest  
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przy czym   jest pewną stałą. Tworzymy bezwymiarową kombinację 

   
 

               
       

Poszukiwana funkcja winna być w postaci 

    
  

   
 

 

   

          

przy czym funkcja      jest bezwymiarowa. Podstawienie do równania (44) daje 

      
 

    
     

   

    
      

   

    
           

Rozwiązanie równania spełniające warunki początkowe jest  

       
 

      
    

       
   

      

przy czym    jest stałą całkowania. Dla n > 0 funkcja      między granicami 
        nie znika, poza tymi granicami    . Zatem granice obszaru nagrzanego 
rozszerzają się według prawa, porównaj wzór (46), 

         
                                      

W szczególności tak się rozszerza grzyb atomowy. Wielkość    określona jest 
przez warunek zachowania entalpii 

                            
  

   

  

   

 

skąd  

  
     

             

   
 

 

   
   

 

 
 

 

 
 

    
 

 
 

      

Widać, że przy stałym współczynniku przewodnictwa K czyli dla      wyrażenie 
to dąży do nieskończoności, zgodnie z rozwiązaniem (4) klasyczngo równania Fouriera 
(1) omówionym w punkcie 2. 

Na mocy wzoru (50) prędkość frontu ciepła 

     

   
             

 

   
   

 

 
   

   

      

przy czym:                 
            . Jest, wyjąwszy chwilę początkową, 

skończona i maleje ze wzrostem czasu. W przypadku fourierowskim, przy      
zgodnie ze wzorem (52) wielkość        i również prędkość ciepła dąży do nieskoń-
czoności. 
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8. Zakończenie  

Celem objaśnienia paradoksu nieskończonej prędkości ciepła rozważyliśmy różne 

formalizmy opisu rozchodzenia się zjawisk termicznych. Pokazaliśmy, że klasyczny 

opis Fouriera obciążony jest tylko co najwyżej paradoksem formalnym. Energia w tym 

opisie nie rozchodzi się z nieskończoną prędkością, a i ten formalny paradoks zostaje 

obalony po uwzględnieniu fluktuacji temperatury. Statystyczny opis nie daje nieskoń-

czonej prędkości, chyba, że przejdzie się do granicy fourierowskiej.  

Z punktu widzenia mechaniki paradoks cieplny nie ma uzasadnienia. Badanie nad 

zagadnieniem termalizacji w kryształach, z wykorzystaniem opisu mechanicznego 

rozpoczęli w roku 1953 Enrico Fermi, John Pasta, Stanisław Ulam i Mary Tsingou, 

[15], i znaleźli nowy paradoks. Nieoczekiwanie układ wykazywał zachowanie kwazi-

periodyczne, i nawet po wielu iteracjach w rozważanym układzie mechanicznym nie 

zachodziła termalizacja. Oba te paradoksy, cieplny i FPUT mają swoje ostateczne 

wyjaśnienie w przyjętych założeniach: w ujęciu termodynamicznym siła jest propor-

cjonalna do prędkości, a w mechanicznym do przyspieszenia. 

Ostatnio Miguel Onorato et al. stosując teorię oddziaływań falowych wyjaśnili, że 

pojawienie się termalizacji wymaga bardzo dużych czasów, nieosiągalnych na maszy-

nach cyfrowych wówczas dostępnych [16]. Ale i tak wprowadzili przy tym pojęcie 

statystyczne: średniej energii widma.  
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Streszczenie  

Przyglądamy się z różnych punktów widzenia paradoksowi nieskończonej prędkości rozchodzenia się 

ciepła. Wykazujemy, że po pierwsze, nie ma paradoksu, gdy weźmie się pod uwagę fluktuacje pola tempe-
ratury ośrodka, w którym cieplo się rozchodzi. Po drugie, nie zachodzi paradoks w dyskretnym opisie 

statystycznym; pojawia się dopiero po przejściu granicznym do opisu ciągłego. Po trzecie, nie ma para-

doksu w bardzo niskich temperaturach, gdy ciepło rozchodzi się w sposób falowy. Po czwarte, paradoks 

nie występuje w ośrodkach nieliniowych, gdy współczynnik przewodnictwa ciepła zależy od temperatury. 
Paradoks ten, sprzeczny z poglądem mechanicznym znajduje swój odpowiednik w paradoksie Fermiego-

Pasty-Ulama-Tsingou dotyczącym niemożliwości termalizacji układu mechanicznego.  

Słowa kluczowe: współczynnik dyfuzji masy i ciepła, paradoks temperaturowy 

Heat velocity 

Abstract  

We look at the paradox of the infinite speed of heat propagation from different angles. We show that, first, 
there is no paradox when considering fluctuations in the temperature field of the medium in which the heat 

propagates. Second, there is no paradox in discrete statistical description; it appears only after the limit 

passage to continuous description. Third, there is no paradox at very low temperatures when heat travels 

like waves. Fourth, the paradox does not occur in nonlinear media where the heat conductivity coefficient 
depends on temperature. The heat paradox, contrary to the mechanical view, finds its counterpart in the 

Fermi-Pasta-Ulam-Tsingou paradox concerning the impossibility of thermalizing a mechanical system. 

Keywords: mass and heat diffusion coefficients, temperature paradox 
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Rozwój technologii renowych w Polsce w XXI w. 

1. Wprowadzenie  

Ren został odkryty w 1925 roku przez niemieckie małżeństwo Idę i Waltera Noddack 
oraz Otto Bergera, którzy w 1928 roku wyizolowali ten metal [1, 2]. Pierwiastek ten 
występuje w skorupie ziemskiej w ilości 4×10

-4
 ppm. W przyrodzie ren pojawia się 

rzadko, wyłącznie w stanie rozproszonym, głównie w molibdenicie, kolumbicie 
i łupkach miedzionośnych. Ren jest metalem ciężkim o wysokiej temperaturze topnienia 
(> 3180°C), znaczącej gęstości (21,0 g/cm

3
), dużej twardości (wg Mohsa 7), wysokiej 

wytrzymałości, odporności termicznej i chemicznej, daje się także łatwo kształtować 
na drodze obróbki plastycznej. Charakteryzuje się najwyższym modułem sprężystości 
spośród wszystkich metali ogniotrwałych wynoszącym 420 GPa. Ma tę zaletę, że jest 
jedynym metalem ogniotrwałym, który nie tworzy węglików [2]. Ponieważ ren nie ma 
temperatury przejścia od plastyczności do kruchości, zachowuje plastyczność od zera 
absolutnego do temperatury topnienia, co oznacza, że struktury wykonane z renu mają 
dobrą stabilność i sztywność. Ren charakteryzuje się najwyższą temperaturą rekrysta-
lizacji spośród wszystkich metali ogniotrwałych, co zapewnia dobrą odporność na 
pełzanie. W zakresie temperatury do 2800°C i przy wysokich naprężeniach, żywotność 
renu jest dłuższa niż wolframu. Metal ten wytrzymuje również duże wahania tempe-
ratury bez powodowania uszkodzeń mechanicznych [1, 2]. To właśnie wyżej wymie-
nione właściwości determinują jego zastosowanie w wielu strategicznych dziedzinach, 
takich jak: lotnictwo, przemysł petrochemiczny, zbrojeniowy, czy medycyna [1-3].  

2. Światowa produkcja renu  

Roczna, światowa produkcja renu szacowana jest na ~75 ton, z czego ~76% przy-
pada na produkcję renu ze źródeł pierwotnych, a 24% na produkcję ze źródeł wtórnych. 
Produkcję renu ze źródeł pierwotnych definiuje się, jako odzysk renu w formie 
renianu(VII) amonu lub renu metalicznego pochodzącego z przetwarzania koncen-
tratów molibdenowych lub miedziowych. Na wtórną produkcję renu składają się 
recykling złomów z zastosowaniem metod piro- i hydrometalurgicznych oraz zawroty 
zużytych silników. Podczas recyklingu złomów ren jest oddzielany od innych skład-
ników stopów, natomiast w przypadku zawrotów ren pozostaje częścią stopu poprzez 
jego czyszczenie i ponowny przetop. W Polsce ren odzyskuje się zarówno ze źródeł 
pierwotnych, jak i wtórnych [1, 4, 5]. 

                                                                   
1 kasial@imn.gliwice.pl, Zakład Hydrometalurgii, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali 
Nieżelaznych, www.imn.gliwice.pl. 
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2.1. Światowa produkcja renu pierwotnego  

W latach 2013-2020 średnia światowa produkcja renu ze źródeł pierwotnych wyno-

siła ~52 tony/rok i miała tendencję wzrostową. W analizowanym okresie najniższą 

wartość zaobserwowano w roku 2013 (46 ton/rok), a najwyższą w roku 2019 (57 

ton/rok). Tendencja ta spowodowana była przede wszystkim zwiększeniem produkcji 

renu w Chile, w kraju będącym czołowym światowym producentem tego metalu, 

odpowiadającym za ponad 50% globalnej produkcji renu. Na rysunku 1 zobrazowano 

jak zmieniała się światowa produkcja renu ze źródeł pierwotnych w latach 2013-2020, 

a na rysunkach 2 i 3 wskazano czołowych producentów renu ze źródeł pierwotnych 

w podziale na kraje [1, 4].  

 

Rysunek 1. Światowa produkcja renu ze źródeł pierwotnych w latach 2013-2020, [opracowanie własne] 

 

Rysunek 2. Czołowi producenci renu ze źródeł pierwotnych w roku 2013 (w podziale na kraje), [opracowanie 

własne] 
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Rysunek 3. Czołowi producenci renu ze źródeł pierwotnych w roku 2020 (w podziale na kraje), [opracowanie 

własne] 

Produkcja renu ze źródeł pierwotnych dotyczy 12-14 krajów, w tym głównie Chile, 

ale również USA i Polski. Na rysunkach 4 i 5 przedstawiono jak zmieniała się 

produkcja renu ze źródeł pierwotnych, dla wyznaczonego okresu, dla trzech głównych 

producentów renu [1, 4]. 

 

Rysunek 4. Produkcja renu pierwotnego w Chile, w latach 2013-2020, [opracowanie własne] 

0 5 10 15 20 25 30 35

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Produkcja renu, tony

La
ta



 

Rozwój technologii renowych w Polsce w XXI w. 

 

217 

 

Rysunek 5. Produkcja renu pierwotnego w USA, w latach 2013-2020, [opracowanie własne] 

 

Rysunek 6. Produkcja renu pierwotnego w Polsce, w latach 2013-2020, [opracowanie własne] 

Chile odpowiada za 54-65%, USA i Polska za 34-47% światowej produkcji renu 

pierwotnego. W Chile ren jest odzyskiwany przez dwie firmy tj. Molymet i Molyb 

podczas przetwarzania krajowych i importowanych koncentratów molibdenowych. 

W Polsce firma KGHM Polska Miedź S.A. odzyskuje ren podczas przetwarzania kon-

centratów miedziowych, natomiast w USA produkcja renu bazuje zarówno na koncen-

tratach miedziowych, jak i molibdenowych. Głównymi producentami renu w USA są 

firmy Climax Molybdenum i Thompson Creek Metals. Podczas gdy niemal cała 

produkcja Chile i Polski jest eksportowana; to produkcja renu w USA jest konsumo-

wana przez rynek amerykański. Szacuje się, że dwa kolejne kraje – Chiny i Korea 

Południowa – razem odpowiadają za około 11% światowej produkcji renu. W Chinach 

produkcja renu bazuje zarówno na krajowych, jak i importowanych koncentratach Cu 

i Mo, głównie w prowincjach Hunan, Hebei i Shaanxi. W Korei Południowej APR (nie 
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ren metaliczny) produkowany jest podczas przetwarzania importowanych koncentra-

tów miedzi. Rosyjska produkcja bazująca na importowanych koncentratach molibdenu 

została zawieszona po zamknięciu rafinerii Pobedit w 2015 roku, jednakże w toku są 

badania nad rozwojem alternatywnych źródeł renu. W tabeli 1 wymieniono 10 firm 

produkujących ren ze źródeł pierwotnych, szczególną uwagę należy zwrócić na miejsce 

drugie, które zajmuje KGHM Polska Miedź S.A. z Polski [1, 4, 5]. 

Tabela 1. Światowi, czołowi producenci renu ze źródeł pierwotnych (w podziale na firmy) [1] 

L.p. Firma Kraj 
Lata 

2018 2019 

1 Molymet Chile 26,1 28,3 

2 KGHM Polska Miedź S.A. Polska 7,7 8,0 

3 Climax Molybdenum USA 7,3 7,3 

4 LS-Nikko Copper Korea Południowa 2,7 2,7 

5 Molyb Chile 1,5 2,0 

6 Jiangxi Copper Chiny 1,4 1,4 

7 Pan-Pacific Japonia 1,3 1,3 

8 SẽAH M&S Korea Południowa 1,2 1,2 

9 Aurubis Niemcy 1,0 1,0 

10 Thompson Creek USA 1,0 1,0 

2.2. Światowa produkcja renu wtórnego  

Za światową produkcję renu z recyklingu odpowiada około 10-12 krajów, w tym 

głównie USA i Niemcy. Zidentyfikowano również, że światowe zdolności recyklingowe 

renu przekraczają 56 ton/rok, z czego około 70% przypada łącznie na USA i Niemcy. 

Zdolności te zdecydowanie przekraczają roczną produkcję renu ze źródeł wtórnych. 

Szacuje się, że od 2018 roku recykling renu odpowiadał za 8 ton tzw. nowej światowej 

produkcji renu. Produkcja ta w ostatnich latach znacząco spadła tj. z 13 ton/rok 

w latach 2014-2015. Blisko połowa zidentyfikowanych możliwości recyklingowych 

renu koncentruje się na recyklingu zużytych katalizatorów dla przemysłu petroche-

micznego. Ren odzyskiwany ze zużytych katalizatorów jest przeważnie stosowany do 

produkcji nowych katalizatorów i jedynie mała jego część trafia na tzw. otwarty rynek. 

Szacowane zdolności produkcyjne z recyklingu katalizatorów odpowiadają za ponad 

26 ton/rok renu. Pozostały ren odzyskiwany jest ze złomów superstopów, produktów 

renonośnych, innych stopów i materiałów odpadowych. W tabeli 2 i na rysnku 7 zesta-

wiono kraje w których istnieje potencjał odzysku renu ze źródeł wtórnych, na szcze-

gólną uwagę zasługuje pozycja 7. w tabeli 2., w której znajduje się firma Innovator Sp. 

z o.o. jedyny, krajowy producent renu z odpadów superstopów.  

Tabela 2. Wybrane firmy mające potencjał odzysku renu ze źródeł wtórnych [1] 

L.p. Kraj Firma Surowiec 

Szacowana 

zdolność 

produkcyjna 

(ton/rok Re) 

1 Kanada Maritime House superstopy 6,0 

2 Chiny Hootech katalizatory 2,8 

3 Czechy AVP Metal Extraction superstopy 0,5 

4 Estonia Toma superstopy 1,6 

5 Niemcy Buss & Buss superstopy 4,0 
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Heraeus katalizatory 10,0 

Høganäs inne >1,0 

6 Japonia Kohsei superstopy 3,0 

7 Polska Innovator superstopy 0,5 

8 Rosja Giredmet superstopy 0,8 

9 USA 

AAA Molybdenum Products katalizatory 2,0 

Colonial Metals 
katalizatory i 

inne 
2,0 

Exotech inne 2,0 

Gemini Industries katalizatory 4,0 

Sabin Metals katalizatory 6,0 

Titan superstopy 2,0 

Umicore superstopy 7,0 

 

Rysunek 7. Potencjalni producenci renu ze źródeł wtórnych (w podziale na kraje), [opracowanie własne] 

3. Historia renu w Polsce 

W roku 1952, w Polsce powstał Instytut Metali Nieżelaznych (obecnie należący do 

Sieci Badawczej Łukasiewicz), w którym od początku jego istnienia trwały i trwają 

badania nad odzyskiem renu. Najpierw badania skierowane były na odpady krajowego 

przemysłu miedziowego, a kolejno w miarę rozwoju i dostępności na odpady pocho-

dzące z recyklingu – głównie złomy superstopów [1, 4-16]. 

W latach sześćdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku w Polsce trwały 

intensywne badania nad poszukiwaniem i opracowywaniem metod odzysku renu 

(głównie w postaci renianu(VII) amonu – APR) z odpadów krajowego przemysłu mie-

dziowego tj. ścieków kwaśnych i pyłów. Działania te stały się bazą kolejnych sukce-

sów renowych w Polsce, które miały miejsce w ostatnim dwudziestoleciu. Liderem 

naukowym tych badań był Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach [5]. 

I tak, w latach 2002-2006 w Polsce powstaje pierwsza przemysłowa instalacja do 

odzysku renu w postaci APR ze ścieku kwaśnego powstającego w HM „Głogów II”, 

z zastosowaniem metody wymiany jonowej, o maksymalnej zdolności produkcyjnej 

wynoszącej 4 tony/rok renianu(VII) amonu. Sukces opracowanej, przez naukowców 
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Łukasiewicz-IMN, technologii stał się podstawą do decyzji w KGHM Polska „Miedź” 

S.A. dotyczącej wybudowania kolejnej instalacji, tym razem do odzysku renu w postaci 

APR ze ścieku kwaśnego w HM „Głogów I”, również z zastosowaniem metody 

wymiany jonowej. W latach 2008-2010 w Polsce powstaje pierwsza instalacja do 

wytwarzania renu metalicznego w postaci paletek z siedzibą w Legnicy, a w 2012 roku 

powstaje instalacja do odzysku renu z kwasu płuczkowego w HM „Legnica”. Schematy 

opracowanych i wdrożonych technologii odzysku renianu(VII) amonu i wytwarzania 

renu metalicznego przedstawiono odpowiednio na rysunkach 8 i 9. 

 

Rysunek 8. Schemat technologii odzysku renu w postaci renianu(VII) amonu, [opracowanie własne] 

 
Rysunek 9. Schemat technologii wytwarzania renu metalicznego w postaci peletek z postaci renianu(VII) 

amonu, [opracowanie własne] 
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Z zastosowaniem technologii zobrazowanej na rys. 8. otrzymuje się renian(VII) 

amonu o wysokiej czystości tj. zawierający: 69,4% Re; wilgotność: 0,1%; < 1 ppm Hg; 

< 5 ppm (każdego) Al, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Zn; < 10 ppm (każdego) Ag, 

Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Pd, Rh, Ru, Sb, Sn, Tl; < 20 ppm (każdego) As, Se, Si, W; 

< 50 ppm (każdego) V, P, Ir , < 0,05 ppm Cl2. Z kolei przy użyciu renianu(VII) amonu 

z zastosowaniem przedstawionej technologii (rys. 9.) uzyskuje się paletki renu meta-

licznego o średnicy 10-12mm oraz wysokości 5-8 mm, zawierające min. 99,9%, 

< 30 ppm H2; < 30 ppm N2; < 500 ppm O2 ; < 20 ppm K; < 10 ppm (każdego) Mg, Mo, 

Na, Ni, Se, W, Si; < 5 ppm Pb. Obydwie technologie zostały opracowane przez Instytut 

Metali Nieżelaznych i są własnością KGHM Polska „Miedź” S.A [1, 5, 15, 16]. 

W konsekwencji tych działań, w roku 2015, Polska stała się drugim producentem 

renu w świecie, zaraz po Chile, co ważne jedynym w UE ze źródeł własnych. Obecnie 

Polska, zamiennie z USA, jest drugim lub trzecim producentem tego metalu. W Polsce 

KGHM Polska S.A. produkuje 7-9 ton renu rocznie w dwóch postaciach tj. renu meta-

licznego i renianu(VII) amonu. Należy tutaj podkreślić, że w polskich rudach miedzi, 

a w konsekwencji w koncentratach, zawartość renu jest bardzo niska i wynosi od 5 do 

20 ppm i to właśnie nowoczesne technologie opracowane przez Łukasiewicz-IMN 

doprowadziły do możliwości odzysku renu z ubogich odpadów w postaci wysokiej 

czystości komponentów o dużej wartości handlowej [15, 16]. 

Od 2009 roku, w Polsce trwają intensywne badania dotyczące odzysku renu z odpa-

dów i złomów superstopów. Odpady te charakteryzują się wysoką różnorodnością 

jeżeli chodzi o skład, jak również postać (rys. 10). Badania te od lat prowadzą wspólnie 

firma Innovator Sp. z o.o oraz Łukasiewicz-IMN. Najbardziej spektakularnym efektem 

tych badań było powstanie pierwszej w Polsce instalacji do odzysku renu w postaci 

renianu(VII) amonu z odpadów i złomu superstopów o wielkości < 30 mm. Instalacja 

ta powstała w 2016 roku i posiada zdolność produkcyjną na poziomie około 500 kg/rok 

renianu(VII) amonu (rys. 11). Obecnie zakończyły się badania nad odzyskiem renu 

z odpadów i złomu superstopów o wielkości > 30 mm, opracowana technologia, 

w ramach projektu sektorowego NCBR „Innowacyjny Recykling”, została zobrazowana 

na rysunku 12, a na rysunku 13. został przedstawiony widok zbudowanej instalacji pilo-

tażowej. Zgodnie z zapisami projektu do roku 2023 firma Innovator musi zintegrować 

obydwie instalacje i w wyniku tych działań powstanie nowa, wspólna instalacja 

o zdolności produkcyjnej na poziomie około 750 kg/rok renianu(VII) amonu. Obydwie 

instalacje stanowią własność firmy Innovator Sp. z o.o. Dzięki opisanym działaniom 

Polska stała się jednym z nielicznych producentów renu z recyklingu (z odpadów 

i złomu superstopów), co bardzo ważne ciągle zwiększa swoje możliwości w tym 

obszarze [10, 15, 16]. 

 

Rysunek 10. Odpady i złomy superstopów kierowane do odzysku renu, [opracowanie własne] 
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Rysunek 11. Widok instalacji przemysłowej do odzysku renu z odpadów i złomów superstopów o wielkości 

< 30 mm, [opracowanie własne] 

 

Rysunek 12. Schemat opracowanej technologii do odzysku renu z odpadów i złomów superstopów 

o wielkości > 30 mm [10] 

 

Rysunek 13. Widok instalacji pilotażowej do odzysku renu z odpadów i złomów superstopów o wielkości 

> 30 mm, [opracowanie własne] 
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4. Rozwój produktów renowych w Polsce 

W latach 2010-2021 w Łukasiewicz-IMN zrealizowano kilkanaście projektów krajo-

wych i UE dotyczących renu. Rezultatem tych badań było opracowanie szeregu tech-

nologii otrzymywania zarówno nieorganicznych, jak i organicznych związków renu. 

Opracowano również metody wytwarzania komponentów renowych tj.: stopów 

i powłok. Większość technologii oparta jest na technikach hydrometalurgicznych, jednak 

istnieją również takie do których zastosowano metalurgię proszków. W tabeli 3 wy-

mieniono związki i komponenty opracowane w Łukasiewicz-IMN. Należy podkreślić, 

że wytworzone komponenty dedykowane są trzem głównym dziedzinom, w których 

ren jest obecnie stosowany, tj.: lotnictwu, przemysłowi zbrojeniowemu oraz katalizie 

[6-21]. Opracowane technologie wytwarzania związków i komponentów renowych dla 

lotnictwa stanowią alternatywę dla dotąd stosowanych proszków metalicznych. Kom-

ponenty i związki renu dedykowane przemysłowi zbrojeniowemu służą do uzyskania 

lepszych właściwości produktów z nich uzyskiwanych tj. spieków ciężkich. Natomiast 

związki dla katalizy pozwalają osiągnąć lepsze wydajności i selektywności wybranych 

reakcji organicznych. Najciekawszym z nich wydaje się kwas renowy(VII), którego 

instalacja pilotażowa została wybudowana w 2020 roku w firmie Innovator Sp. z o.o. 

(rys. 14 i 15). 

 

Rysunek 14. Widok instalacji pilotażowej do wytwarzania kwasu renowego(VII), [opracowanie własne] 

Tabela 3. Wybrane komponenty renowe w portfolio Łukasiewicz-IMN, [opracowanie własne] 

Komponenty Kataliza Superstopy 
Przemysł 

zbrojeniowy 

Co(ReO4)2, Ni(ReO4)2[Ni(NH3)4](ReO4)2, 
[Ni(NH3)2](ReO4)2, 

[Co(NH3)4](ReO4)2, 

[Co(NH3)2](ReO4)2 lub [Co(NH3)6](ReO4)3, 

Fe(ReO4)3 

+ + + 

Cr(ReO4)3 lub Al(ReO4)3 + + - 

stopy Re-Ni, Re-Co, Re-Mo-Ni, Re-Mo-Co, + + + 
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Re-W-Ni lub Re-W-Co 

powłoki Re-Ni lub Re-Co - + + 

ren metaliczny (proszki, pelety)  + + + 

CsReO4, RbReO4, Cu(ReO4)2, 

[Pd(NH3)4](ReO4)2, [Pt(NH3)4](ReO4)2 

or [Cu(NH3)4](ReO4)2 

+ - - 

HReO4, NH4ReO4  + + + 

MTO i inne katalizatory + - - 

 

Rysunek 15. Schemat opracowanej technologii wytwarzania kwasu renowego(VII), [opracowanie własne] 

Opracowana technologia z zastosowaniem wymiany jonowej pozwala na wytwa-

rzanie wysokiej czystości kwasu renowego(VII) o zwartości renu > 900 g/dm
3
  

i o zawartości wszystkich zanieczyszczeń metalicznych na poziomie < 100ppm.  

5. Podsumowanie 

Podsumowując, z całą pewnością można stwierdzić, że w Polsce w ostatnich 

dwudziestu latach latach nastąpił intensywny rozwój w obszarze odzysku renu i otrzy-

mywania zarówno organicznych, jak i nieorganicznych związków renu, głównie na 

siódmym stopniu utlenienia. Podstawą tych sukcesów były wieloletnie badania prowa-

dzone w Łukasiewicz-Instytut Metali Nieżelaznych. I tak, Polska w przeciągu zaledwie 

20 lat stała się: 

 drugim/trzecim producentem renu w świecie (zamiennie z USA); 

 jedynym producentem w UE ze źródeł własnych;  

 jedynym producentem w UE zarówno ze źródeł własnych, jak i z recyklingu; 

 producentem wielu komponentów i związków Re. 

Na terenie Polski umiejscowionych jest pięć dużych instalacji produkcyjnych, 

w tym 4 do wytwarzania renianu(VII) amonu i jedna do produkcji renu metalicznego.  
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Rozwój technologii renowych w Polsce w XXI w. 

Streszczenie 

W artykule przedstawiono rozwój technologii renu w Polsce w XXI wieku. Od 2002 roku, w Polsce rozpo-

częto intensywne prace badawczo-rozwojowe w zakresie odzyskiwania renu i otrzymywania związków 
renu. Pozwoliło to przesunąć Polskę na drugie lub trzecie miejsce w światowej produkcji renu ze źródeł 

pierwotnych. Ren w Polsce jest odzyskiwany ze źródeł miedziowych (źródło pierwotne) oraz z odpadów 

i złomu superstopów (źródło z recyklingu). Wieloletnie badania prowadzone w Instytucie Metali Nieżela-

znych (obecnie Łukasiewicz – IMN (Łukasiewicz-IMN)) pozwoliły na wybudowanie czterech instalacji 
przemysłowych do produkcji renianu(VII) amonu i jednej do wytwarzania renu metalicznego. Wszystkie 

instalacje pozwalają odzyskać 7-9 ton renu rocznie. Dodatkowo w Polsce w firmie Innovator istnieją 

instalacje pilotażowe do produkcji kwasu renowego(VII) i innych związków renu. Wszystkie związki renu 

produkowane w Polsce charakteryzują się wysoką czystością i mogą być wykorzystywane w przemyśle 
lotniczym, zbrojeniowym i katalitycznym. W portfolio Łukasiewicz-IMN znajduje się wiele organicznych 

i nieorganicznych produktów renu, które stanowią ofertę handlową Instytutu. Należą do nich stopy, sole 

(głównie reniany(VII)), katalizatory i proszki zawierające ren. 

Słowa kluczowe: ren, renian(VII) amonu, związki renu, recykling, pierwotne surowce renu 

Development of rhenium technologies in Poland in the 21
st
 century 

Abstract 
In the paper was presented rhenium technologies development in Poland in 21st century. In Poland since 

2002 there has been started intensive research and development activities concerning rhenium recovery and 

obtaining of rhenium compounds. It allowed to move Poland on the second or third place in the global 

rhenium production from primary sources. Rhenium in Poland is recovered from copper resources 
(primary source) as well as superalloys wastes and scraps (recycling source). Long term investigations that 

were carried out in the Institute of Non-Ferrous Metals (now Łukasiewicz – IMN (Łukasiewicz-IMN)) 

allowed to construct five industrial plants within four dealing with ammonium perrhenate production and 

one with metallic rhenium. All these installations enable to recover 7-9 tons of rhenium per year. Additio-

nally there are pilot plants in Poland for production of perrhenic acid and other rhenium compounds in 

Innovator company. All rhenium compounds produced in Poland are high purity and may be used in aviation, 

arms and catalytic industry. Portfolio of Łukasiewicz-IMN encompasses a lot of organic and inorganic 

rhenium products, which constitutes the commercial offer of the Institute. These include alloys, salts 
(mainly perrhenates), catalysts and rhenium-containing powders. 

Keywords: rhenium, ammonium rhenium (VII), rhenium compounds, recycling, primary raw materials of 

rhenium 
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Elektrolityczne otrzymywanie stopów renu 

1. Wprowadzenie  

Ren, podobnie jak molibden jest metalem trudnotopliwym, cechującym się szeregiem 

unikalnych własności, który zyskuje na znaczeniu jako wysokiej jakości tworzywo 

inżynierskie [1-5]. Właściwości fizykochemiczne renu sprzyjają jego zastosowaniu 

w wielu dziedzinach techniki, takich jak lotnictwo, astronautyka, atomistyka, elektro-

technika, biomedycyna [5]. Ren jest stosowany do produkcji specjalnych stopów żaro-

odpornych oraz katalizatorów dla petrochemii. Molibden wykorzystywany jest głównie 

do produkcji stali jakościowych. Dominuje i wciąż rośnie zastosowanie renu, jako 

składnika nadstopów (superalloys) wykorzystywanych do wytwarzania łopatek turbin 

silników odrzutowych i energetycznych. Dodatek od 1% do 3%, a nawet 6% Re do nad-

stopów niklowych umożliwia pracę silników w wyższych temperaturach, przy wyż-

szych obrotach, co polepsza zarówno osiągi, jak i skutkuje oszczędnością paliwa [6-8]. 

Znany jest stop molibdenu zawierający do 50% renu charakteryzujący się bardzo 

wysoką plastycznością i ciągliwością oraz wytrzymałością w warunkach eksploatacji 

w wysokiej temperaturze [1, 6].  

Ren metaliczny otrzymywany jest głównie przez redukcję renianu(VII) amonu 

(nadrenianu amonu) najczęściej wodorem, w podwyższonej temperaturze, co wymusza 

korzystanie z drogiej i skomplikowanej aparatury. Stosuje się również metalurgię 

proszkową, czy chemiczne osadzanie z fazy gazowej (CVD) ale i te metody wytwa-

rzania renu są drogie i wymagają specjalistycznej aparatury. Dodatkowo ich wadą są 

duże straty cennego renu, który w podwyższonej temperaturze łatwo ulega utlenieniu. 

Alternatywnym sposobem otrzymywania metalicznego renu może być elektrowy-

dzielanie. Technologia ta nie jest wszakże stosowana na skalę techniczną, ze względu 

na bardzo niską wydajność prądową, spowodowaną głównie współwydzielaniem 

wodoru. W rezultacie otrzymuje się słabe jakościowo, kruche, nawodorowane osady 

katodowe. Ponadto wydzielanie renu zachodzi przy współudziale protonów, co czyni 

ten proces bardzo wrażliwym na zmiany pH strefy przykatodowej [9].  

Niska wydajność procesu i zła jakość otrzymywanych osadów renowych dopro-

wadziły do stworzenia koncepcji wydzielania renu w postaci gotowych stopów z niklem 

lub kobaltem.  

                                                                   
1 dorota.kopyto@imn.gliwice.pl, Zakład Hydrometalurgii, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali 
Nieżelaznych, www.imn.gliwice.pl. 
2 kasial@imn.gliwice.pl, Zakład Hydrometalurgii, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali 

Nieżelaznych, www.imn.gliwice.pl. 
3 grzegorzb@imn.gliwice.pl, Zakład Hydrometalurgii, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali 
Nieżelaznych, www.imn.gliwice.pl. 
4 t.grabowski@innovator.com.pl, Innovator Sp z o.o., info@innovator.com.pl. 
5 a.domagala@innovator.com.pl, Innovator Sp z o.o., info@innovator.com.pl. 
6 j.smieszek@innovator.com.pl, Innovator Sp z o.o., info@innovator.com.pl. 
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Nikiel, podobnie jak kobalt należy do grupy żelazowców, a metale tej grupy mają 

charakterystyczną cechę „indukowania” współosadzania metali z grupy trudnotopliwych, 

takich jak np. ren, wolfram i molibden. Metali tych nie można osadzić na katodzie w 

postaci czystej z roztworów wodnych. Można to natomiast uczynić współwydzielając 

je z obecnymi w elektrolicie, kationami metali grupy żelazowców.  

Zjawisko to nie jest jeszcze w pełni wytłumaczone [10-12]. Badania współwy-

dzielania stopów metali trudnotopliwych głównie renu były przedmiotem szeregu prac, 

których autorzy przedstawiali hipotetyczne mechanizmy wydzielania renu w obecności 

jonów grupy żelazowców, głównie niklu. Wydaje się, że najciekawsza jest propozycja 

mechanizmu współwydzielania stopu przedstawiona przez Naora, Eliaza i Gileadiego 

[10,12]. Autorzy zaproponowali mechanizm elektrowydzielania stopu Re-Ni (Re-Co, 

Re-Fe) obejmujący specyficzny proces redukcji chemicznej, w której czynnikiem 

redukcyjnym jest metaliczny nikiel tworzący się na katodzie. 

W pierwszym etapie procesu, tworzący się na powierzchni katody w procesie 

redukcji elektrochemicznej, nikiel metaliczny redukuje w reakcji chemicznej jon nad-

renianowy wg reakcji:  

Ni2+ + 2e‾ = Ni0       (1) 

Ni0 + ReO4
‾ + H2O = Ni2+ + ReO3

‾ + 2 OH‾  (2) 

Jon nadrenianowy ReO4
‾
 jest najbardziej trwałym i stabilnym jonem renu w roz-

tworach, dlatego bardzo trudno jest wydzielić z niego bezpośrednio ren metaliczny. 

Proces redukcji chemicznej do renu pięciowartościowego ReO3
‾
, ułatwia jego redukcję 

do postaci metalicznej wg reakcji:  

ReO3
‾ + 5 e‾ + 3 H2O = Re0 + 6 OH‾   (3) 

Dotychczas znane i opisane technologie elektrochemicznego otrzymywania renu, 

czy nawet molibdenu oraz ich stopów, odnoszą się jedynie do otrzymywania powłok 

galwanicznych, najczęściej na podłożu z miedzi, złota, lub platyny.  

Celem niniejszej pracy było opracowanie innowacyjnej metody elektrowydzielania 

stopów renu dwuskładnikowych z niklem lub kobaltem i trójskładnikowych zawiera-

jących dodatkowo molibden z wodnych roztworów ich soli. Sprawdzono również 

możliwość regeneracji stosowanego w badaniach elektrolitu i zastosowania nowych 

związków (również tych pochodzących z recyklingu) renu i molibdenu z niklem i ko-

baltem do sporządzania kąpieli elektrolitycznych do elektrochemicznego wytwarzania 

stopów wstępnych zawierających metale trudnotopliwe. 

2. Próby laboratoryjne elektrolitycznego otrzymywania stopów renu  

W ramach badań przeprowadzono próby elektrowydzielania stopów renu dwu-

składnikowych Re-Ni, Re-Co i trójskładnikowych zawierających dodatkowo molibden 

(Re-Ni-Mo, Re-Co-Mo) z wykorzystaniem zmodyfikowanego elektrolitu siarczano-

wego typu Wattsa oraz kąpieli zawierającej czynnik kompleksujący – cytrynian sodu. 

Elektrolity stosowane w badaniach zostały wytypowane na podstawie doniesień 

literaturowych i doświadczeń zdobytych we wcześniejszych badaniach dotyczących 

otrzymywania stopów podwójnych renu z niklem i kobaltem [13-34]. Badano: wpływ 

rodzaju i składu elektrolitu (stężenia soli: Ni, Co, Re i Mo, dodatku czynnika komplek-
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sującego), oraz wpływ podstawowych parametrów i warunków prowadzenia procesu 

na postać i jakość otrzymanych osadów katodowych. Zmieniano takie parametry 

procesu jak: temperatura elektrolitu, katodowa gęstość prądu, pH elektrolitu, szybkości 

cyrkulacji roztworu, rodzaj materiału podkładki katodowej oraz czas trwania procesu. 

Kryteriami ocen wykonanych prób były następujące wskaźniki technologiczne: jakość 

otrzymanych stopów, ich skład chemiczny, wydajność prądowa oraz jednostkowe 

zużycie energii elektrycznej.  

Do obliczeń wydajności prądowej procesu założono obliczone tzw. zastępcze war-

tości równoważników elektrochemicznych otrzymanych stopów, wynikające z ich składu 

(mhNi=1,0947g/A·h, mhCo=1,0995g/A·h, mhRe=0,9929g/A·h, mhMo=0,5966g/A·h). 

Badania elektrolitycznego otrzymywania stopów przeprowadzono w laboratoryjnej 

aparaturze modelowej, z zastosowaniem prototypowych elektrolizerów: stacjonarnego 

(rys.1a) oraz przepływowego (rys.1b). Każda z tych wanien zaopatrzona była w dwie 

nieroztwarzalne anody DSA (Ti pokryty tlenkami Ir i Ta) oraz w centralnie ułożoną 

podkładkę katodową, wykonaną z blachy miedzianej lub blachy niklowej. Roztwór 

w wannach był mieszany – w elektrolizerze stacjonarnym mieszadłem magnetycznym, 

a w przepływowym, przy użyciu pompy perystaltycznej.  

a) b)  

Rysunek 1. Laboratoryjna aparatura modelowa do prowadzenia badań elektrolitycznego otrzymywania 

stopów renowych: a) elektrolizer stacjonarny, b) elektrolizer przepływowy, [opracowanie własne] 

W czasie prób stabilizowano temperaturę elektrolitu na założonym poziomie, w za-

kresie 20-65°C. Elektrolit w trakcie prób był okresowo uzupełniany jonami wydzie-

lanych metali przy użyciu odczynników wyjściowych – handlowe odczynniki cz.d.a, 

a do korekty pH stosowano roztwór: Na2CO3 o stężeniu 160g/dm
3
 i H2SO4 o roz-

cieńczeniu 1:1. 

W badaniach stosowano elektrolity:  

 dla stopów: Re-Ni, Re-Co zmodyfikowane elektrolity siarczanowe typu Wattsa, 

których skład zamieszczono w tabeli 1; 

 dla stopów: Re-Ni-Mo, Re-Co-Mo zmodyfikowane elektrolity siarczanowe typu 

Wattsa (I) oraz kąpiele z dodatkiem czynnika kompleksującego (II) – tabela 2. 

Tabela 1. Skład elektrolitów stosowanych do otrzymywania stopów Re-Ni, Re-Co [opracowanie własne] 

Składnik kąpieli [g/dm3] 
Elektrolit 

niklowy kobaltowy 
NiSO4·7H2O – o zawartości Ni 20-50  
CoSO4·7H2O – o zawartości Co  20-50 
NH4ReO4 – o zawartości Re 1-30 1-30 
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H3BO3 0-40 0-40 
Na2SO4 80 15 
pH 3,5 ±0,5 2,2 ±0,5 

Tabela 2. Skład elektrolitów stosowanych do otrzymywania stopów Re-Ni-Mo, Re-Co-Mo  

[opracowanie własne] 

Składnik kąpieli [g/dm3] 

Elektrolit 

niklowy kobaltowy 

(I) (II) (I) (II) 

NiSO4·7H2O – o zawartości Ni 45 45   

CoSO4·7H2O – o zawartości Co   45 10-30 

NH4ReO4 – o zawartości Re 15 10 15 1-15 

Na2MoO4·2H2O – o zawartości Mo 2,5 2,5 2,5 2-8 

H3BO3 10  25  

Na2SO4 80  15  

Na3C6H5O7·2H2O  
132,3-

182,3 
 110,0-

160,0 

pH 3,5 ±0,5 6,5 ±0,5 2,2 ±0,4 4,5 ±0,5 

3. Wpływ rodzaju i składu elektrolitu na postać i jakość otrzymanych 

stopów renu 

W ramach badań określających wpływ rodzaju i składu elektrolitu na postać i jakość 

otrzymywanych badanych elektrolitycznych stopów renu, przeprowadzono serię prób 

zarówno w elektrolizerze stacjonarnym, jak i w przepływowym, z zastosowaniem 

wszystkich sporządzonych elektrolitów. Stężenia jonów metali i dodatki pozostałych 

odczynników w badanych elektrolitach zmieniały się zgodnie z wartościami podanymi 

w powyższych tabelach 1 i 2. Warunki i parametry technologiczne tych prób to: 

1) dla stopów: Re-Ni, Re-Co:  

 katodowa gęstość prądu – 1,5 A/dm
2
,  

 temperatura elektrolitu – 55°C,  

 czas próby – 2 h, 

 objętość elektrolitu – 1,0 dm
3
,  

 szybkość przepływ elektrolitu w elektrolizerze przepływowym – 20 cm
3
/min, 

 intensywne mieszanie elektrolitu w elektrolizerze stacjonarnym; 

2) dla stopów: Re-Ni-Mo, Re-Co-Mo:  

 katodowa gęstość prądu: dla stopu Re-Ni-Mo – 1,5 i 10,0 A/dm
2
, dla stopu Re-Co-

Mo – 1,0 i 1,5 A/dm
2
, 

 temperatura elektrolitu – 50°C,  

 czas próby – 4 h, 

 objętość elektrolitu – 1,1 dm
3
,  

 szybkość przepływ elektrolitu w elektrolizerze przepływowym – 7,5 i 20 cm
3
/min, 

 intensywne mieszanie elektrolitu w elektrolizerze stacjonarnym. 

Dla dwuskładnikowych stopów Re-Ni i Re-Co, niezawierających Mo, skład i postać 

otrzymanych osadów katodowych zależą w istotny sposób od proporcji stężeń wszy-

stkich metali w elektrolicie. Obniżenie ilości Ni lub Co w elektrolicie poniżej 35 g/dm
3
, 

przy wysokim i średnim stężeniu Re w roztworze (nie mniejszym niż 10 g/dm
3
) skut-

kuje pojawieniem się w osadzie katodowym zasadowego węglanu: niklu w postaci 
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zielonego osadu, kobaltu jako niebieskofioletowego nalotu. Osady uzyskane przy jedno-

cześnie niskim stężeniu w roztworze Ni lub Co (od 35 do 20 g/dm
3
) i Re (poniżej 

5 g/dm
3
) charakteryzują się spękaniami i łuszczeniem się powierzchni. Próby ze 

zmienną zawartością H3BO3 w roztworze, użytego jako czynnik buforujący, wykazały, 

że jego ilość powyżej 10 g/dm
3
 dla stopu Ni-Re i powyżej 25 g/dm

3
 dla stopu Co-Re 

wpływa niekorzystnie na jakość osadu. Nadmiar H3BO3 wywołuje widoczne, liczne 

spękania, następuje również łuszczenie się osadu i odsłonięcie podłoża z widocznym 

osadem zasadowych węglanów. 

Skład osadu katodowego zależy przede wszystkim od stężenia Re w roztworze. 

W celu zobrazowania zależności zawartości Re oraz Ni i Co w otrzymanych stopach 

Re-Ni i Re-Co, przy różnych stężeniach tych metali w elektrolicie, wykonano dla 

obydwóch składników stopu zależności przestrzenne, które zostały przedstawione na 

rysunkach 2 i 3. 

 

Rysunek 2. Zależność udziału Re w stopie Re-Ni od stężenia Ni i Re w elektrolicie, [opracowanie własne] 

 

Rysunek 3. Zależność udziału Re w stopie Re-Co od stężenia Co i Re w elektrolicie, [opracowanie własne] 
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Osady Re-Ni i Re-Co o najlepszym wyglądzie, metaliczne, gładkie, błyszczące, bez 

widocznych spękań powierzchni, otrzymano z kąpieli o zawartości Ni lub Co w gra-

nicach 35-50 g/dm
3
, a Re w zakresie 5-15 g/dm

3
 oraz przy stężeniu H3BO3 nie 

wyższym niż 10 g/dm
3
 dla stopów Re-Ni i nie niższym niż 25 g/dm

3 
dla stopu Re-Co. 

Warunki te uznano za optymalne do prowadzenia dalszych badań elektrolitycznego 

otrzymywania stopów Re-Ni i Re-Co. 

Stopów trójskładnikowych zawierających Re, Ni lub Co oraz Mo w elektrolitach 

bez czynnika kompleksującego – elektrolit (I) nie udało się uzyskać w postaci jedno-

rodnych osadów i to zarówno w elektrolizerze stacjonarnym, jak i przepływowym. 

Postać powłok, otrzymanych z elektrolitu bez dodatku cytrynianu, o wyglądzie oddzie-

lających się od podłoża prążków, eliminuje stosowanie tego rodzaju kąpieli w dalszych 

badaniach elektrowydzielania stopów zawierających Mo.  

Czynnik kompleksujący Na3C6H5O7 w kąpielach elektrolitycznych do otrzymywania 

stopów renu z molibdenem zapewnia jednorodną postać stopu. Ponieważ uzyskano 

znacznie gorsze parametry prądowe oraz postać i skład osadów otrzymywanych 

w elektrolizerze przepływowym, dlatego optymalne parametry procesu otrzymywania 

tych stopów trójskładnikowych były ustalane wyłącznie dla elektrolitu (II) (kąpieli 

cytrynianowych) i w elektrolizerze stacjonarnym. Obniżenie stężenia, zarówno Ni, jak 

i Co, w badanych elektrolitach (II) powodowało łuszczenie się osadów. W próbach 

prowadzonych przy wysokich zawartościach tych metali w kąpieli elektrolitycznej 

obserwowano wydzielanie się na powierzchni katod osadów – zielonego zasadowego 

węglanu niklu(II) i niebiesko-fioletowego zasadowego węglanu kobaltu(II). Ilości Re 

jak i Mo w elektrolitach wpływają zarówno na wygląd, jak i skład stopów Re-Ni-Mo 

i Re-Co-Mo. Stężenie czynnika kompleksującego w elektrolicie wpływa na wzrost 

napięcia zaciskowego, a nie na wygląd i skład osadu katodowego, przy czym ilość 

moli Na3C6H5O7 w kąpieli elektrolitycznej nie może być mniejsza niż suma moli 

wszystkich jonów wydzielanych metali. 

Osady trójskładnikowe zawierające molibden o najlepszym wyglądzie - metaliczne, 

gładkie, błyszczące - otrzymano z kąpieli o zawartości:  

 dla stopu Re-Ni-Mo: Ni – 35-45 g/dm
3
, Mo – 2,0-3,5 g/dm

3
, Re – 3,0-15,0 g/dm

3
, 

Na3C6H5O7 – 132,2 g/dm
3
; 

 dla stopu Re-Co-Mo: Co – 15-25 g/dm
3
, Mo – 3,2-6,5 g/dm

3
, Re – 6,0-8,0 g/dm

3
, 

Na3C6H5O7 – 125-137 g/dm
3
. 

Te składy elektrolitów uznano za optymalne do prowadzenia dalszych badań elektro-

litycznego otrzymywania stopów renu zawierających molibden. 

4. Wpływ katodowej gęstości prądu na postać i jakość otrzymywanych 

stopów renu 

Wykorzystując elektrolity, o przedstawionym powyżej składzie (patrz punkt 3), 

kontynuowano badania określające wpływ katodowej gęstości prądu na postać i jakość 

otrzymywanych stopów. Stosowane gęstości prądu dla stopów:  

 Re-Ni: 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 5,0 A/dm
2
;  

 Re-Co: 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0 i 5,0 A/dm
2
;  

 Re-Ni-Mo: 3,0; 5,0; 10,0; 15,0 A/dm
2
;  

 Re-Co-Mo: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 4,0 oraz 8,0 A/dm
2
. 
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Czas prowadzenia prób był tak dobrany, aby w każdym z procesów przepłynął 

ładunek o tej samej wartości q=1,24C. Stężenia jonów metali w roztworze utrzymy-

wano na stałym poziomie, a temperaturę procesu utrzymywano na poziomie 50°C. 

Dla stopów dwuskładnikowych Re-Ni i Re-Co, przy wyższych wartościach stoso-

wanych gęstości prądu, wydzielany katodowo osad łuszczył się i odpadał od podłoża 

podkładki katodowej, ponadto na katodzie współwydzielał się wodór, co znacznie 

obniżało wydajność procesu.  

Dla stopów trójskładnikowych Re-Ni-Mo i Re-Co-Mo katodowa gęstość prądu 

wpływa nie tylko na wartość wydajności procesu, ale także na skład otrzymanego 

osadu, a przede wszystkim na jego postać. Wyższe gęstości prądu sprzyjają powsta-

waniu osadu stopu w postaci metalicznego proszku o stabilnym składzie. Na rysunkach 

4 i 5 przedstawiono wykres zależności składu stopów i wydajności procesu od sto-

sowanej gęstości prądu dla stopów zawierających Mo. Dodatkowo, zamieszczono ich 

wygląd. 

 

Rysunek 4. Wygląd otrzymanych stopów Re-Ni-Mo wraz z zależnością ich składu i wydajności procesu jego 

otrzymywania od stosowanej w procesie gęstości prądu 
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Rysunek 5. Wygląd otrzymanych stopów Re-Co-Mo wraz z zależnością ich składu i wydajności procesu jego 

otrzymywania od stosowanej w procesie gęstości prądu 

Najkorzystniejsze osady katodowe – metaliczne, gładkie, błyszczące – otrzymano 

stosując katodową gęstość prądu, dla stopu:  

 Re-Ni – jk ≤ 3,0 A/dm
2
;  

 Re-Co – jk ≤ 2,0 A/dm
2
 – zwarte dobrze przylegające osady, jk = 2,0-4,0 A/dm

2
 

osypujący się drobny metaliczny proszek; 

 Re-Ni-Mo – jk = 5,0-10,0 A/dm
2
 – postać uzależniona od gęstości prądu, dla 

jk ≥ 7,5 A/dm
2
 osypujący się drobny metaliczny proszek; 

 Re-Co-Mo – jk = 1,0-8,0 A/dm
2
 – postać uzależniona od gęstości prądu, 

jk ˃ 1,A5/dm
2
 osypujący się drobny metaliczny proszek. 
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5. Wpływ istotnych parametrów procesu na postać i jakość 

otrzymywanych stopów renu 

W kolejnych próbach ustalono wpływ pozostałych istotnych parametrów procesu 
na postać i jakość otrzymywanych osadów katodowych badanych stopów takich jak: 
pH kąpieli, temperatura procesu, szybkość mieszania elektrolitu oraz czas prowadzenia 
prób i materiał podkładki katodowej. Warunki prowadzenia tych prób, z wyjątkiem 
badanego parametru, utrzymywano na poziomie ustalonym we wcześniejszych bada-
niach, jako optymalne. 

Badany zakres pH kąpieli dla stopów:  

 Re-Ni od 1,5 do 6,0;  

 Re-Co od 1,5 do 7,0;  

 Re-Ni-Mo od 4,0 do 8,0;  

 Re-Co-Mo od 3,75 do 7,0.  
Prowadzenie procesu przy zbyt niskim pH powodowało bądź łuszczenie się osadu, 

bądź bardzo niską wydajność procesu. Z kolei, zbyt wysokie pH prowadziło do wy-
dzielania się na powierzchni katody ciemnego matowego osadu, lub zasadowych soli 
wydzielanych metali i obniżoną wydajność procesu.  

Próby prowadzono w przedziale temperatury 20-60°C. We wszystkich próbach, 
w badanym zakresie temperatury, obserwowano wpływ tego parametru bardziej na 
wygląd osadu katodowego, a w mniejszym stopniu na jego skład. Obniżenie tempera-
tury procesu powodowało tworzenie się mniej gładkich osadów i co ważne o mniejszej 
zawartości metali trudnotopliwych. 

Przy otrzymywaniu badanych stopów zawierających Re konieczna była cyrkulacja 
elektrolitu. Jego zbyt wolne mieszanie powodowało brak stałości składu w całej obję-
tości kąpieli i wydzielanie niejednorodnych osadów katodowych. Przy zbyt intensyw-
nym mieszaniu elektrolitu osady zawierające Mo charakteryzowały się tendencją do 
osypywania się z powierzchni katody w trakcie prowadzenia procesu. 

Kolejnym badanym parametrem był czas – przetestowano zakres od 2 do 24 godzin. 
Ustalono, że dla stopów Re-Ni-Mo wydłużenie czasu prowadzenia doświadczeń znacz-
nie pogarsza wygląd osadów katodowych. Nie udało się otrzymać grubych, zwartych 
osadów stopu Re-Ni-Mo, wydłużenie czasu prób powyżej 6 godzin, powodowało two-
rzenie się osadów w postaci osypującego się proszku.  

Materiał podkładki katodowej stanowiła blacha z miedzi elektrolitycznej lub blacha 
niklowa. We wszystkich próbach na podkładkach miedzianych udało się uzyskać stopy 
w postaci warstwy przylegającej do podłoża. Zastosowanie podkładki z blachy niklo-
wej przy otrzymywaniu stopów Re-Ni-Mo powodowało łuszczenie i osypywanie się 
osadu oraz bardzo niskie wydajności procesu.  

Na podstawie uzyskanych wyników wytypowano warunki prowadzenia dalszych 
badań elektrolitycznego otrzymywania stopów renu z niklem lub kobaltem oraz zawie-
rających dodatkowo molibden. 

6. Testy pilotowe procesu elektrowydzielania stopów renu – 

optymalizacja procesu 

Ustalone w badaniach laboratoryjnych warunki prowadzenia procesu elektrowy-
dzielania badanych stopów renu z niklem i kobaltem oraz dodatkowo zawierających 
molibden zweryfikowano w testach pilotowych. Testy były prowadzone w specjalnie 
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do tego zaprojektowanej instalacji pilotażowej – stanowiska wielkolaboratoryjnego do 
otrzymywania stopów renu przedstawione na rysunku 6. Procesy prowadzone w tej 
skali umożliwiły otrzymywanie kilogramowych partii tych stopów oraz prowadzenie 
procesu w sposób ciągły. 

 

Elektrolizer 

 
Schemat instalacji pilotażowej   Widok instalacji 

Rysunek 6. Stanowisko wielkolaboratoryjne do otrzymywania stopów renu, [opracowanie własne] 

W próbach tych stosowano dla: 

1) Re-Ni i Re-Co kąpiele bez dodatku czynnika kompleksującego o zawartości: Ni 

bądź Co w granicach 35-50 g/dm
3
, Re w zakresie 5-15 g/dm

3
 oraz H3BO3 10 g/dm

3
 

dla stopów Re-Ni i 25 g/dm
3 
dla stopu Re-Co, jk ≤ 1,5 A/dm

2
, pH 3,0-4,0 dla stopu 

Re-Ni i 2,0-2,5 dla stopu Re-Co, τ = 48 h, podkładka katodowa – Ni.  

2) Re-Ni-Mo, Re-Co-Mo kąpiel z cytrynianem sodu o zawartości:  

 w kąpielach niklowych z Mo: Ni od 40 do 45 g/dm
3
, Mo 2,0-3,5 g/dm

3
,  

Re 3-15 g/dm
3
, Na3C6H5O7·2H2O = 132,3 g/dm

3
, jk = 10 A/dm

2
, pH 6,0-7,0, τ = 2 h, 

podkładka katodowa – Cu, wolne mieszanie elektrolitu, 

 w kąpielach kobaltowych z Mo: Co od 15 do 20 g/dm
3
, Mo 2,2-7,0 g/dm

3
 i Re od 

6,0 do 8,5 g/dm
3
, Na3C6H5O7·2H2O = 110,0 g/dm

3
, jk = 1,0 A/dm

2
, pH 4,4-4,6,  

τ = 4 i 24 h, podkładka katodowa – Cu i Ni, intensywne mieszanie elektrolitu.  

Badania prowadzono w stałej temperaturze elektrolitu 50-55°C, w elektrolizerze 

przepływowym z cyrkulacją elektrolitu, którego objętość wynosiła 8,0 dm
3
. 
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Dodatkowo, sprawdzono możliwość wykorzystania nowo otrzymanych związków: 

Ni(ReO4)2, Co(ReO4)2, NiMoO4, CoMoO4 do przygotowania oraz regeneracji stoso-

wanych w badaniach elektrolitów. Związki te otrzymano w badaniach prowadzonych 

w ramach projektu o numerze PBS1/B5/19/2012 „Metaltopˮ, pt. „Innowacyjne metody 

otrzymywania stopów metali trudnotopliwych” realizowanego w ramach I Programu 

Badań Stosowanych finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Do 

badań wykorzystano pilotowe partie związków wysokiej czystości. Próby prowadzono 

zarówno dla stopów dwuskładnikowych jak i trójskładnikowych. Do sporządzenia 

badanych elektrolitów wybrano ich składy uznane za najkorzystniejsze. 

Do roztworów wprowadzono odpowiednią ilość jonów metalu trudnotopliwego Re 

lub Mo odpowiadającą stechiometrycznemu składowi związku, a brakujące ilości jonów 

Ni lub Co w postaci soli NiSO4·7H2O bądź CoSO4·7H2O. Procesy elektrochemicznego 

otrzymywania stopów prowadzono w warunkach i parametrach określonych w prze-

prowadzonych doświadczeniach, jako optymalne i stosowane w próbach pilotowych. 

Wygląd stopów zawierających Mo oraz wyniki parametrów prądowych i wskaźników 

procesu uzyskane w próbach z zastosowaniem elektrolitów sporządzonych z otrzymanych 

związków nie różniły się od tych otrzymanych z odczynnika handlowego Na2MoO4. 

W przypadku stosowania Ni(ReO4)2 i Co(ReO4)2 konieczne było wprowadzenie do 

roztworu jednorazowo dodatku jonów NH4
+
 w postaci (NH4)2SO4 w takiej ilości, jaka 

wynikała ze stechiometrycznej zawartości tego jonu w NH4ReO4. Brak dodatku tego 

jonu powodował tworzenie się na katodzie czarnego osypującego się osadu.  

Podjęto również próby regeneracji elektrolitów przy zastosowaniu nowo otrzyma-

nych związków. Elektrolity po próbach były uzupełniane jonami metali przy użyciu 

wytworzonych związków, a do korekty pH stosowano wodne roztwory Na2CO3 i H2SO4. 

Ilość uzupełnianych metali wynikała z ich ubytku powstałego w czasie wydzielania 

stopów. Wygląd stopów oraz wyniki parametrów prądowych i wskaźników procesu, 

uzyskane w próbach z zastosowaniem tak regenerowanych elektrolitów nie różniły się 

między sobą i były porównywalne do tych otrzymanych we wcześniejszych badaniach 

prowadzonych w tak ustalonych warunkach. Wskazuje to na możliwość stosowania 

otrzymanych nowych związków: Ni(ReO4)2, Co(ReO4)2, NiMoO4, CoMoO4 zarówno 

do sporządzania elektrolitów, jak i ich regeneracji, co umożliwi wielokrotne stosowanie 

ich w procesie elektrochemicznego otrzymywania badanych stopów Ni i Co z metalami 

trudnotopliwymi (Re i Mo). 

Dodatkowo przeprowadzono próbę z zastosowaniem elektrolitów sporządzonych 

przy użyciu związków powstałych w procesie odzysku renu z odpadów złomów super-

stopów. Użyty w procesie NH4ReO4 otrzymano w technologii opracowanej w ramach 

projektu „InRen”, pt. „Intensyfikacja odzysku renu i innych metali z odpadów złomów 

superstopów”, POIR.01.02.00-00-0075/17 współfinansowanego przez Narodowe 

Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”  

w I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” 

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 – Program Sektorowy „Inno-

wacyjny Recykling” konkurs 3/1.2/2017. Zarówno wygląd stopów, jak i otrzymane 

wyniki parametrów prądowych i wskaźników procesu uzyskane w tych próbach, były 

porównywalne do tych uzyskanych przy zastosowaniu handlowych odczynników we 
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wcześniejszych procesach. Potwierdza to możliwości wykorzystywania do elektro-

litycznego otrzymywania stopów renu również związków pochodzących z recyklingu. 

Na podstawie przeprowadzonych badań i prób w skali pilotowej oraz otrzymanych 

wyników opracowano technologię otrzymywania stopów renu, a schemat tej techno-

logii przedstawiono na rysunkach 7 i 8. 

 

Rysunek 7. Schemat technologiczny otrzymywania dwuskładnikowych stopów renu Re-Ni i Re-Co metodą 

elektrochemiczną, [opracowanie własne] 

7. Podsumowanie 

Wykazano, że stosowanie roztworów wodnych pozwala na otrzymywanie stopów 

renu dwuskładnikowych z niklem lub kobaltem i trójskładnikowych zawierających 

dodatkowo molibden. 

Stopy dwuskładnikowe Re-Ni i Re-Co wydzielane są z elektrolitów siarczanowych 

(zmodyfikowana kąpiel Watta) nie zawierających odczynników kompleksujących. 

Proces przebiega z wysoką wydajnością prądową powyżej 95% i przy niskim jedno-

stkowym zużyciu energii elektrycznej 2,05-2,25 kWh/kgstopu. Stopy Re-Ni mają postać 

zwartych osadów metalicznych i zawierają 48-52% Re. Stopy Re-Co o zawartości Re 

25-32% i o zwartej strukturze tworzą się przy pH elektrolitu 2,2-2,6. Obniżenie pH 

kąpieli do wartości 1,9-2,2 sprzyja wydzielaniu stopów Re-Co w postaci drobnego 

proszku, w którym ilość Re wynosi 40-46%. 
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 Do otrzymywania stopów trójskładnikowych Re-Ni-Mo i Re-Co-Mo konieczny 

jest dodatek do kąpieli czynnika kompleksującego, np. cytrynian sodu. Dla stopów Re-

Ni-Mo skład zmienia się w granicach: 20-45% Re i 15-18% Mo, resztę stanowi Ni. 

Wydzielają się one z wydajnością 80-85% i przy jednostkowym zużyciu energii elek-

trycznej wynoszącej 4,0-6,05 kWh/kg stopu. Stopy Re-Co-Mo otrzymuje się w postaci 

zwartych osadów zawierających 52-58% Re i 10-13% Mo przy gęstościach prądu  

1,0-1,5 A/dm
2
. Podwyższenie gęstości prądu powyżej 1,5 A/dm

2
 sprzyja tworzeniu osadu 

Re-Co-Mo w postaci proszku o składzie 27-43% Re i 20-30% Mo. Trójskładnikowe 

stopy renu z kobaltem i molibdenem wydzielane są z wydajnością prądową wynoszącą 

powyżej 45-50% i przy jednostkowym zużyciu energii elektrycznej 3,6-5,5 kWh/kg stopu.  

Dodatkowym atutem stosowania wymienionych kąpieli elektrolitycznych jest 

łatwość ich regeneracji i możliwość ich wielokrotnego zastosowania bez pogorszenia 

jakości stopów i wskaźników technologicznych procesu oraz stosowanie do ich otrzy-

mywania również odczynników pochodzących z recyklingu. 

 

Rysunek 8. Schemat technologiczny otrzymywania trójskładnikowych stopów renu Re-Ni-Mo i Re-Co-Mo 
metodą elektrochemiczną, [opracowanie własne] 
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8. Wnioski 

Zalety elektrochemicznego otrzymywania stopów renu: 

 zmniejszenie kosztów produkcji – przebieg procesu w niskiej temperaturze  

t ≈ 50-55ºC, z dużą lub zadawalającą wydajnością procesu i przy niskim jedno-

stkowym zużyciu energii elektrycznej; 

 prowadzenie procesu z użyciem nietoksycznych roztworów wodnych oraz wyeli-

minowanie z procesu toksycznych substancji chemicznych; 

 sterowanie składem stopu w szerokim zakresie (zawartość renu od 20 do 80% 

wagowych); 

 dogodna postać stopu; 

 uzyskanie wysokiej czystość stopów, 

 możliwość osadzania stopu na materiale będącym głównym składnikiem stopów 

specjalnych – podkładka Ni; 

 obróbka stopu w znacznie niższym zakresie temperatury i przez to ograniczenie 

strat renu; 

 łatwość regeneracji kąpieli i możliwość jej wielokrotnego zastosowania bez pogor-

szenia zarówno postaci i składu stopu Re, jak i wskaźników technologicznych 

procesu; 

 prowadzenie procesu przy prawie całkowitym braku odpadów i ścieków; 

 zastąpienie dotychczasowych kosztownych, skomplikowanych, energochłonnych 

metod produkcji renu i jego stopów. 

 

Praca została wykonana w ramach projektu o numerze PBS1/B5/19/2012 „Metaltopˮ, 

pt. „Innowacyjne metody otrzymywania stopów metali trudnotopliwych” realizowa-

nego w ramach I Programu Badań Stosowanych finansowanego przez NCBR, a także 
w ramach projektu „InRen”, pt. „Intensyfikacja odzysku renu i innych metali z odpadów 

złomów superstopów”, POIR.01.02.00-00-0075/17 współfinansowanego przez NCBR 

w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” w I Osi priorytetowej „Wsparcie 

prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny 

Rozwój 2014-2020 – Program Sektorowy „Innowacyjny Recykling” konkurs 3/1.2/2017. 
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Elektrolityczne otrzymywanie stopów renu 

Streszczenie 

W pracy przedstawiono wyniki badań elektrowydzielania stopów renu dwuskładnikowych z niklem lub 

kobaltem i trójskładnikowych zawierających dodatkowo molibden. Do otrzymywania tych stopów wyko-
rzystywano elektrolit wodny siarczanowy, zmodyfikowany dodatkiem jonów ReO4

-, dostarczonych w postaci 

renianu(VII) amonu i/lub renianów(VII) niklu czy kobaltu(II) zarówno w postaci handlowych odczynni-

ków, jak i tych pochodzących z recyklingu złomów superstopów. Sprawdzono wpływ podstawowych 

parametrów prowadzenia procesu na postać i jakość otrzymywanych stopów, a także określono podsta-
wowe wskaźniki technologiczne, tj. wydajność prądową i jednostkowe zużycie energii elektrycznej.  

Efektem tych badań było opracowanie technologii otrzymywanie stopów renu: Re-Ni, Re-Co, Re-Ni-Mo, 

Re-Co-Mo. Stopy te mogą być wykorzystywane jako komponenty do wytwarzania stopów specjalnych, 

trudnotopliwych i superstopów. Korzyści wynikające z możliwości takiego otrzymywania stopów renu, to 
zmniejszenie kosztów produkcji związane z przebiegiem procesu w niskich temperaturach, z użyciem 

nietoksycznych roztworów wodnych, przy niskim zużyciu energii oraz brakiem odpadów i ścieków. 

Otrzymywanie z dużą wydajnością prądową jednorodnych stopów renu o stabilnym składzie i w dogodnej 

postaci (zwartych osadów lub proszku) pozwoli na ich masową produkcję, co czyni tę metodę 
konkurencyjną w stosunku do dotychczas stosowanych technologii wytwarzania superstopów metodami 

proszkowymi. 

Słowa kluczowe: elektrowydzielanie, ren, nikiel, kobalt, molibden, stopy renu, superstopy 

Electrolytic production of rhenium alloys 

Abstract 

The paper presents the results of the research on the electrodeposition of binary rhenium alloys, with nickel 
or cobalt, and ternary alloys, containing additionally molybdenum. Sulfate electrolyte, modified by the 

introduction of ReO4- ions into the solution, which derived from ammonium perrhenate and/or nickel or 

cobalt(II) perrhenates, bought as commercial reagents or obtained in the recycling of superalloy scrap, was 

used in the study. The influence of basic parameters of the process on the form and quality of the obtained 

alloys was investigated. Basic technological indicators, such as current efficiency and specific electricity 

consumption, were also determined. 

The result of this research was the development of a technology for obtaining rhenium alloys, e.g., Re-Ni, 

Re-Co, Re-Ni-Mo and Re-Co-Mo. These products could be used as components in the production of 
special alloys, hard-melting alloys and superalloys. The benefits of producing rhenium alloys using the 

researched method are as follows: reduction of production costs associated with conducting the process at 

low temperatures, use of non-toxic aqueous solutions, low energy consumption and no waste and 

wastewater. Obtaining homogenous rhenium alloys with a stable composition and in a convenient form 
(solid deposits or powders) with high current efficiency will allow their mass production, which makes this 

method competitive in comparison to the previously used technologies for producing superalloys using 

powder metallurgy. 

Keywords: electrowinning, rhenium, nickel, cobalt, molybdenum, rhenium alloys, super alloys 
 



 

243 

Indeks autorów 

Benke G. ................................... 214, 227 

Brząkalski D.................................. 71, 86 

Celej J. ................................................. 28 

Czarnecka-Skwarek A. ..................... 182 

Domagała A. ............................. 214, 227 

Dydek K. ....................................... 71, 86 

Frydrych M. .................................. 71, 86 

Gądek T. ............................................ 121 

Gniadek M. ....................................... 107 

Górniewicz D. ................................... 169 

Grabowski T. ............................ 214, 227 

Jóźwiak S. ......................................... 169 

Kopyto D. .................................. 214, 227 

Korzec I. ............................................ 159 

Kozera R. ...................................... 71, 86 

Kulczyk M. ................................. 56, 134 

Leszczyńska-Sejda K. ............... 214, 227 

Łasica W. .......................................... 142 

Majewski M. ..................................... 121 

Małek M. ........................................... 142 

Mańkowska E. .................................... 44 

Mazur M. ............................................ 44 

Nieciecka D. ....................................... 28 

Nowacki Ł. ....................................... 121 

Osial M. .................................. 7, 18, 107 

Pakuła D. ...................................... 71, 86 

Pregowska A. ........................................ 7 

Przekop R. .......................................... 86 

Przekop R.E. ....................................... 71 

Przybysz S. ......................................... 56 

Przygucki H. ..................................... 169 

Ryszkowska J. .................................. 134 

Siporska A. ......................................... 18 

Skiba J. ................................................ 56 

Skorupska M. .................................... 134 

Sułek B.............................................. 121 

Sztorch B. ..................................... 71, 86 

Śmieszek J. ............................... 214, 227 

Warczak M. ............................ 7, 18, 107 

Włodarek K. ....................................... 86 

Wojcieszak D...................................... 44 

Wojnar R........................................... 197 

 


