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1. Zakres pracy 

  W ostatnich latach obserwuje się wzrost  zainteresowania uwodnionym 

krzemianem sodu zarówno w odlewniach, jak i w jednostkach prowadzących prace 

badawcze. Wzrastające ceny surowców, a także coraz większe wymagania dotyczące 

warunków pracy i ochrony środowiska powodują, że uwodniony krzemian sodu staje się 

atrakcyjnym spoiwem dla odlewnictwa. 

 Spoiwo to ma zastosowanie w wielu technologiach produkcji mas formierskich,  

w których wykorzystuje się sterowane, nieodwracalne reakcje jego żelowania w wyniku 

oddziaływania ditlenku węgla, związków krzemu oraz estrów lub reakcje odwracalne 

polegające na dehydratacji uwodnionego krzemianu sodu w procesie hot-box, czy też 

mikrofalowym. W obydwu typach tych reakcji zachodzi konwersja zolu w żel, który 

tworzy warstwę wiążącą ziarna osnowy. Szybkość żelowania zolu krzemianowego zależy 

w dużym stopniu od ilości znajdującej się w nim wody wolnej występującej w warstwie 

dyfuzyjnej miceli i w roztworze intermicelarnym [4]. Zgodnie z obecnym stanem wiedzy 

żel krzemianowy stanowi sieć (wielką molekułę) złożoną z łańcuchów kulistych, 

nieporowatych cząstek amorficznej krzemionki, podobnej do stopionego kwarcu. Cząstki 

te są związane między sobą wiązaniami siloksanowymi Si-O-Si [50] albo silolanowymi    

i wodorotlenowymi SiOH...HOSi [95]. Na skutek usuwania wody z żelu podczas suszenia 

lub swobodnego wysychania, jego objętość ulega zmniejszeniu pod wpływem działania 

sił napięcia powierzchniowego. Skurcz żelu jest tym większy, im większa była jego 

początkowa koncentracja. Zmieniając warunki powstawania żelu (temperatura, 

oddziaływanie chemiczne) można zmienić jego strukturę od cienkiej i siatkowej, do 

grubodyspersyjnej, co oczywiście wywiera wpływ na właściwości wytrzymałościowe 

mas formierskich . Przeprowadzone dotychczas badania wykazały, że wytrzymałość żelu 

krzemianowego zależy przede wszystkim od rozmiarów jego cząstek i ich liczby 

koordynacyjnej [4]. Wymiary cząstek żelu w masach z uwodnionym krzemianem sodu 

wynoszą 20 – 85 nm, a im większa jest koncentracja SiO2 w roztworze (w masach wynosi 

ona 30 – 35% masy uwodnionego krzemianu sodu), tym mniejsze są cząstki, gęstsze ich 

upakowanie i wytrzymalszy jest żel krzemianowy. Na wielkość cząstek żelu wpływa 

kinetyka jego utwardzania oraz pH roztworu. Żel otrzymany z układów, w których 

kinetyka procesu żelowania jest wolniejsza, charakteryzuje się większą wytrzymałością  

w porównaniu do żelu którego kinetyka tworzenia jest szybsza. Przy wysokich 

wartościach pH wielkość cząstek żelu oraz szybkość ich powstawania zwiększa się – 
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powoduje to zmniejszenie wytrzymałości żelu. Najbardziej wytrzymałe żele uzyskuje się 

przy niskich wartościach pH [11, 26, 89, 90]. 

 O wytrzymałości żelu decyduje również wielkość występujących w nim naprężeń. 

Zależą one najprawdopodobniej od stopnia dehydratacji żelu i obecności drugorzędowych 

produktów reakcji utwardzania uwodnionego krzemianu sodu [48]. 

 Od właściwości powstałego w różnych warunkach (termicznych bądź 

chemicznych) żelu, zależą w dużym stopniu właściwości wytrzymałościowe mas 

formierskich w podwyższonych temperaturach. W wyniku działania podwyższonej 

temperatury możliwe jest stopienie żelu krzemianowego występującego                           

w mikrohomogenicznym układzie. Jednak w układzie „uwodniony krzemian sodu – CO2” 

bardziej wiarygodne wydaje się spiekanie cząstek żelu, które wyraźnie wzrasta                

w temperaturze 600 – 800oC [27], lub według innych badaczy 700 – 800 oC [95],         

800 – 1200oC [86]. 

 Temperatura początku spiekania powstałego żelu zależy od koncentracji jonów 

Na+ w uwodnionym krzemianie sodu, rozmiarów cząstek  żelu i stopnia ich upakowania 

(czyli od tych samych parametrów od których zależy początkowa wytrzymałość żelu). 

Dalsze ogrzewanie spiekającego się żelu powoduje rozluźnienie jego struktury oraz 

wydzielenie bezpostaciowej krzemionki w zakresie temperatur 800 – 1100oC,                 

co powoduje wyraźne zmniejszenie jego wytrzymałości po ostudzeniu. Wartości 

temperatur, w których następują zmiany wytrzymałości żelu krzemianowego, zależą od 

charakterystycznych cech jego budowy, składu chemicznego i od sposobu utwardzania 

[27, 95].  

 Zastosowanie uwodnionego krzemianu sodu w odlewnictwie ograniczone jest jego 

podstawową, niekorzystną właściwością polegającą na tym, że masy formierskie z tym 

spoiwem charakteryzuje gorsza ich wybijalność, czyli praca niezbędna do usunięcia 

rdzenia z odlewu i odlewu z formy, związana z właściwościami wytrzymałościowymi 

masy formierskiej, mającej kontakt z ciekłym metalem i ostudzonej do temperatury 

otoczenia (wytrzymałość resztkowa). Jednym z podstawowych działań zmierzających do 

ograniczenia bądź wyeliminowania wad masy formierskiej z uwodnionym krzemianem 

sodu jest zmniejszenie jego zawartości,  co wymaga bardziej efektywnego wykorzystania 

właściwości, które wynikają z charakterystycznej budowy koloidowej uwodnionego 

krzemianu sodu. Standardowe oznaczenia właściwości uwodnionego krzemianu sodu, 

które obejmują określenie zawartości SiO2, Na2O, zawartość suchej substancji, 

zanieczyszczeń oraz właściwości fizycznych (gęstość i lepkość) – nie dają 
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wystarczających informacji dla oceny wytrzymałości układów wiążących z udziałem tego 

spoiwa. 

 Badania struktury uwodnionego krzemianu sodu prowadzone są od wielu lat        

w wielu europejskich ośrodkach badawczych. Struktura ta jest rozpatrywana w różnych 

aspektach: z punktu widzenia koloidów, roztworów, a nawet polimerów. W świetle nauki 

o koloidach uwodniony krzemian sodu stanowi roztwór koloidalny złożony z micel          

i roztworu intermicelarnego (elektrolitu). W modelu koloidalnym zakłada się, że woda 

znajdująca się w uwodnionym krzemianie sodu jako rozpuszczalnik występuje w trzech 

postaciach: jako woda silnie związana w warstwie adsorpcyjnej miceli, woda słabiej 

związana w warstwie dyfuzyjnej miceli i woda wolna w roztworze intermicelarnym. 

Koloidalna struktura determinuje jego właściwości wiążące wykorzystywane                   

w odlewnictwie [4]. 

 W świetle powyższych rozważań wydaje się interesujące przeprowadzenie badań 

mających na celu wyjaśnienie wpływu koloidalnej struktury uwodnionego krzemianu 

sodu na zmianę właściwości adhezyjno-kohezyjnych powstałego żelu krzemianowego, 

poddanego działaniu podwyższonych temperatur.  

 W ramach pracy zostały przeprowadzone badania nanostruktury uwodnionego 

krzemianu sodu o ustalonym module krzemianowym i zmiennej gęstości uzyskanej             

w wyniku termicznego zagęszczania pierwotnego roztworu uwodnionego krzemianu sodu 

po procesie jego autoklawizacji. Dodatkowe zróżnicowanie struktury uwodnionego 

krzemianu sodu uzyskano w wyniku stosowania szkliwa krzemianowo – sodowego          

o module M = 3,3 i M = 2,1 do wykonania tego spoiwa. W przypadku szkliwa 

krzemianowo–sodowego o module M = 3,3 została przeprowadzona jego modyfikacja 

chemiczna, umożliwiająca uzyskanie w procesie autoklawizacji uwodnionego krzemianu 

sodu o module M = 2,1. Szkliwo krzemianowo-sodowe o module M = 2,1 zostało 

poddane procesowi autoklawizacji bez modyfikacji chemicznej. 

 Badania nanostruktury uwodnionego krzemianu sodu zostały przeprowadzone 

metodą spektroskopii korelacji fotonowej (Photon Correlation Spectroscopy), oznaczanej 

skrótem PCS. Uzupełnieniem powyższych badań była ocena właściwości          

kohezyjno-adhezyjnych żelu krzemianowego powstałego w wyniku reakcji chemicznej 

badanych rodzajów uwodnionego krzemianu sodu i dioctanu glikolu etylenowego oraz 

właściwości technologicznych mas formierskich wykonanych z udziałem wyżej 

wymienionego układu wiążącego, w ustalonych warunkach otoczenia (temperatura           

i wilgotność względna). 
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 W celu określenia charakterystycznych przemian fazowych i temperaturowych 

żelu krzemianowego zostały przeprowadzone badania z zastosowaniem mikroskopu 

wysokotemperaturowego, umożliwiającego pomiar charakterystycznych cech geometrii 

badanej próbki żelu w funkcji temperatury. 

 Weryfikacja wyników badań została przeprowadzona z zastosowaniem 

rzeczywistego układu „osnowa ziarnowa – uwodniony krzemian sodu – dioctan glikolu 

etylenowego”, poddanego ocenie wytrzymałości resztkowej, określonej                           

w charakterystycznych temperaturach przemian fazowych i temperaturowych żelu 

krzemianowego. 

 Praca posiada także aspekt utylitarny, polegający na wykazaniu możliwości 

sterowania nanostrukturą uwodnionego krzemianu sodu w celu zmniejszenia 

wytrzymałości resztkowej mas formierskich wykonanych z jego udziałem, jako spoiwa 

utwardzanego chemicznie. 
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2. Wykaz skrótów i oznaczeń 

 

M – moduł szkła wodnego sodowego 

Si29NMR - metoda magnetycznego rezonansu jądrowego 

TMS - trójmetylosilolowanie 

PCS - spektroskopii korelacji fotonowej (Photon Correlation Spectroscopy) 

DSC - różnicowa kalorymetria skaningowa (Differential Scanning Calorimetry) 

pwe – podwójna warstwa elektronowa 

pzc  - punkt ładunku zerowego (point of zero charge) 

n - współczynnik refrakcji fazy rozproszonej 

IHP  - wewnętrzna płaszczyzna Helmholtza 

OHP  - zewnętrzna płaszczyzna Helmholtza  (Outer Helmholtz Plane) 

I – intensywność rozpraszania światła laserowego, % 

M – moduł uwodnionego krzemianu sodu, 

SiO2 – zawartość SiO2 w procentach wagowych, 

Na2O - zawartość Na2O w procentach wagowych, 

1,0323 – współczynnik wyrażający stosunek mas cząsteczkowych Na2O (62,00) i SiO2 

(60,06). 

Ee – energia elektroniczna 

Ew – energia wibracyjna 

Er – energia rotacyjna 

Et – energia translacyjana 

Ka1 - stała równowagi reakcji dysocjacji grupy ≡ 2
+SOH ,   

Ka2 - stała równowagi reakcji tworzenia grupy powierzchniowej ≡ -SO ,  

[i] - stężenie “i”-tej formy powierzchniowej lub składnika w roztworze, [mol/dm3+] 

ψ0 - potencjał powierzchniowy, [mV] 

T - temperatura, [oK] 

k - stała Boltzmana, k = 1,3806504 · 10-23 [J · K-1] 

e - ładunek elementarny (elektronu), wynoszący 1,602176487 · 10-19C 

γH - współczynnik aktywności jonów H+,  

γo - współczynnik aktywności grup ≡SOH,  

γ+ - współczynnik aktywności grup ≡ 2
+

SOH ,  

γ- - współczynnik aktywności grup ≡ -
SO ,  
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KAn - stała równowagi związana z reakcją kompleksowania anionu,  

KCt - stała równowagi związana z reakcją kompleksowania kationu,  

ψβ - potencjał wewnętrznej płaszczyzny Helmholtza, [mV] 

γAn - współczynnik aktywności anionów An
-,  

γCt - współczynnik aktywności kationów Ct
+,  

γ ± - współczynnik aktywności grup ≡ + −SOH An2 ,  

γ
m

- współczynnik aktywności grup ≡ − +SO Ct .  

ψd - potencjał warstwy dyfuzyjnej, [mV] 

z - wartościowość jonów elektrolitu nośnego,  

ε - względna przenikalność dielektryczna ośrodka,  

ε0 - przenikalność dielektryczna próżni, ε0 = ,85418 ± 0,00002 · 10-12  [F/m] 

R - stała gazowa, R =  8,314 [J/mol · K] 

C - stężenie elektrolitu, [mol/dm3] 

Kcs – współczynnik przejmowania ciepła pomiędzy płytką a próbką,[W/m ·K] 

Krs - współczynnik przejmowania ciepła pomiędzy próbką a standardem, 

[W/m ·K] 

Tc, Ts, Tr – oznaczają odpowiednio temperaturę pieca, próbki i układu odniesienia, [K] 

Cs – pojemność cieplna próbki i tygla próbki, [J/K] 

q = dH/dt – przepływ ciepła reakcji (przemiany), [J/s]; [W] 

Q
m - ciepło molowe, [J/mol·K] 

M - masa molowa, [kg/mol] 

u – udział objętościowy fazy – produktu przemiany,  [%] 

ρ – gęstość, [kg/m3]  

dsG – półzakres frakcji głównej cząstek, nm 

dsR – zakres frakcji rozproszonej cząstek, nm 

dG – średnica cząstek frakcji głównej, nm 

 ηk - lepkość kinematyczna, mm2/s 

 ηd - lepkość dynamiczna, mPa·S 
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3. Część teoretyczna 

 

3.1. Uwodniony krzemian sodu – ogólna charakterystyka, struktura, 

otrzymywanie i zastosowanie. 

  Szkło wodne jest roztworem wodnym krzemianu sodu lub potasu [62]. 

Zgodnie z nazewnictwem chemicznym używa się określenia „uwodniony krzemian 

sodu” lub „uwodniony krzemian potasu”, natomiast w praktyce stosuje się pojęcie 

„szkło wodne” [57]. 

W odlewnictwie ma zastosowanie praktycznie prawie wyłącznie uwodniony krzemian 

sodu. Podejmowane są także próby z zastosowaniem uwodnionego krzemianu potasu 

[62]. 

 

 3.1.1. Ogólna charakterystyka uwodnionego krzemianu sodu 

   Skład chemiczny uwodnionego krzemianu sodu można przedstawić 

ogólnym wzorem : 

  

mNa2O · nSiO2 · xH2O     (3.1.1.1) 

 

gdzie: m, n, x – współczynniki. 

 

 W uwodnionym krzemianie sodu występuje przede wszystkim krzemian typu 

Na2O · SiO2, a także Na2O · 2SiO2. Wartości  modułu równej 2 odpowiada krzemian 

N2O · 2SiO2. Przy module większym, obok krzemianów, występuje wolna 

krzemionka SiO2, zwykle w postaci Si(OH)4. Roztwory uwodnionego krzemianu 

sodu, jako soli słabego kwasu i silnej zasady, wykazują wskutek hydrolizy odczyn 

silnie alkaliczny (pH > 10) [9, 56, 62]. 

 Właściwości uwodnionego krzemianu sodu zależą od jego składu chemicznego, 

od stanu układu koloidalnego szkła wodnego oraz od stosunku SiO2 do tlenku 

zasadowego Na2O, który jest tzw. modułem szkła wodnego, zwanym również 

modułem krzemianowym. Jest to liczba moli krzemionki (SiO2) przypadająca na 

jeden mol zasadowego tlenku Na2O, czyli stosunek współczynników n/m            

(wzór 3.1.1.1). Wartość modułu uwodnionego krzemianu sodu ustala się na podstawie 

wyników chemicznej analizy ilościowej za pomocą wzoru: 
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0323,1
2

2

ONa

SiO
M =      (3.1.1.2) 

 

 Tak określona wartość modułu jest wskaźnikiem identyfikującym rodzaj 

uwodnionego krzemianu sodu. 

 Gęstość uwodnionego krzemianu sodu mieści się zwykle w granicach            

1330-1550 kg/m3, co odpowiada 36-51 oBe. Zależy ona od stężenia, a zatem                

i zawartości suchej substancji w roztworze. Ze wzrostem jej stężenia wzrasta gęstość   

i lepkość szkła wodnego. Lepkość uwodnionego krzemianu sodu zależy również od 

jego modułu. Im większa jest wartość modułu, tym uwodniony krzemian sodu – przy 

tej samej gęstości – ma większą lepkość [62].  

 Duże znaczenie ma też próg koagulacji. W chemii ogólnej za próg koagulacji 

przyjmuje się minimalną ilość elektrolitu, która powoduje wyraźną koagulację 

roztworu koloidalnego. Do oceny uwodnionego krzemianu sodu pod względem jego 

przydatności w odlewnictwie przyjęto za próg koagulacji ilość Na2O (wyrażoną        

w procentach) stanowiącą ekwiwalent minimalnej ilości uwodnionego krzemianu 

sodu. Część zawartego w uwodnionym krzemianie sodu Na2O sprzyja stabilizacji 

złożonego układu koloidalnego, jakim jest uwodniony krzemian sodu i zapobiega 

przechodzeniu zolu w żel. Neutralizacja tej stabilizującej części Na2O kwasem 

solnym prowadzi do tworzenia się żelu. 

 

 3.1.2. Struktura uwodnionego krzemianu sodu 

  Z chemicznego punktu widzenia krzemian sodu jest solą słabego kwasu 

krzemowego Si(OH)4 oraz silnej zasady NaOH, a uwodniony krzemian sodu jest 

roztworem wodnym tej soli [29, 40, 62]. Występujące w roztworze aniony są wysoce 

zasocjowane i ulegają hydratacji. Równowagę układu ilustrują poniższe równania 

[90]: 

 

NamH(4-m)SiO4 → MNa+ + [H(4-m)SiO4]
m-     (3.1.2.1) 

 

[H(4-m)SiO4]
m- + mH2O → Si(OH)4 + mOH-      (3.1.2.2) 

 

gdzie m zależy od rodzaju krzemianu sodu i jest funkcją jego modułu. Roztwory 

krzemianu sodu mają charakter zasadowy. 
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 Budowa strukturalna uwodnionego krzemianu sodu nie jest dokładnie określona. 

Istnieje wiele poglądów i prac badawczych poświęconych badaniu struktury 

uwodnionego krzemianu sodu [4, 5, 6, 7, 11, 12, 18, 19, 29, 40, 43, 47, 62, 85, 89]. 

Uwodniony krzemian sodu, w zależności od termicznej historii szkliwa i procesu jego 

rozpuszczania, posiada [4, 48, 49]: 

1) jony Na+, H+, OH- w intermicelarnym roztworze, 

2) jony krzemianowe [SiO3] 
2-, [Si2O5] 

2-, [HSiO3] 
-, [Si2O9]

2-, lub według innego 

zapisu [(xSiO3 · ySiO2 · zH2O)]2-, 

3) krzemianowe aniony o różnym stopniu polikondensacji (monomery kwasu 

krzemowego, aż do polimerowej, koloidalnej cząstki – miceli, o różnym stopniu 

hydratacji). 

 Micela jest cząstką koloidalną, składajacą się z jonów (jądro miceli) i wody, 

mogącą tworzyć bardzo dużą molekułę, stanowiącą odrębną jednostkę, a nie agregat 

[28, 29]. Według E. Gőrlicha [29], w polu elektrycznym jądra miceli wędrują do 

bieguna o przeciwnym znaku, podobnie jak zwykłe jony (elektroforeza). Jądro miceli 

otacza się w roztworze chmurą jonów przeciwnego znaku i warstewką wody, które 

poruszają się wraz z nią. Tylko w przypadku elektroforezy osłona ta oddziela się         

i wędruje do przeciwnego bieguna niż jądro miceli. Wspomniana otoczka składa się   

z warstwy drobin wody, które w wyniku ich dipolowej budowy zostają przyciągane 

przez jądra miceli posiadających przeciwny ładunek elektryczny. 

 Współczesne teorie o tworzeniu się polikrzemianowych anionów w uwodnionym 

krzemianie sodu, opierają się na założeniu o meta- postaci podstawowego monomeru 

anionu [48, 49]: 

 
─O ─ Si ─ O ─ 

║ 
O 

 

 

W wyniku hydrolizy metakrzemianu sodu w środowisku alkalicznym, jon ten 

przyłącza aktywną grupę wodorotlenową: 

 
─O ─ Si ─ OH 

║ 
O 
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Aktywne grupy hydroksylowe zapewniają kondensację krzemianowych, 

monomerowych anionów z powstaniem jonu podwójnego: 

 
─O ─ Si ─ O ─ Si ─ O─ 

║             ║ 
O             O 

 

 W analogiczny sposób powstają jony o budowie liniowej, o wyższym stopniu 

kondensacji (trimery, cykliczne tetrametry). Dalszy wzrost anionów krzemianowych 

zachodzi głównie w rezultacie kolejnego przyłączania zhydrolizowanego anionu – 

monomeru do zhydrolizowanych policząsteczek, w wyniku ich wzajemnego 

oddziaływania poprzez grupy wodorotlenowe. P. Jelinek [47] uważa,                          

że skoncentrowany roztwór alkalicznego krzemianu jest kombinacją jonu SiO3
2-              

i HSiO3
-. W roztworach o zwiększonej koncentracji SiO2 powstają trójwymiarowe 

krzemianowe polimery jonów lub naładowanych cząstek. Z rosnącym modułem 

powstają zatem koloidowe struktury jonowe [48]. Obecność jonów o danej budowie 

zależy od pH roztworu: 

- pH > 13,6 - podstawowym jonem jest SiO3 
2- , 

- 10,9 < pH ≤13,6 - podstawowym jonem jest Si2O5 
2-, 

- pH = 10,9 - w roztworze występują jony polimerowe (polijony), 

- 9 ≤ pH <10,9 - SiO2 występuje w głównej postaci jako cząstka koloidalna 

z ujemnym ładunkiem. 

 W roztworze o module 3,3 jest mało dimerów i trimerów jonowych i SiO2 jest 

rozdzielony między monomerowe jony HSiO3 
– lub SiO3 

2-. Występuje tylko 

niewyraźna koncentracja cyklicznych jonów tetrametrowych. 

 Istnieją również poglądy, że uwodnione krzemiany alkaliczne są nieorganicznymi 

polimerami, o odmiennym mechanizmie polimeryzacji [43, 48, 89]. R.K. Iler [43] 

podważa słuszność poglądu, według którego krzemianowe jony – monomery 

początkowo polimeryzują w siloksanowe łańcuchy, ulegające następnie rozgałęzieniu 

i połączeniu wiązaniami poprzecznymi. Uważa on, że teoria kondensacji 

polimeryzacji wielomolekularnych połączeń związków organicznych została bez 

uzasadnienia zastosowana w nieorganicznych układach krzemianowych. Twierdzi on, 

że szczególną rolę w najważniejszym stadium powiększania cząsteczek – 

monomerów odgrywa energetycznie korzystne tworzenie się krzemianowych 

cyklicznych jonów tetrametrowych Si4O6(OH)6
2- i Si4O4(OH)6

4- . Są one według Ilera 
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budowlanymi jednostkami dla jonowych, oktaedrycznych struktur sześciennych (OH 

– Si1,5)8, w których atomy Si znajdują się w narożach sześcianu. Każdy atom Si jest 

połączony poprzez atom O z trzema atomami Si. Oprócz tego, powstały element 

posiada jonizującą grupę SiOH, co prowadzi do utworzenia oktaedrycznego polijonu 

[Si8O20]
8- (rys. 3.1.2.1) [48]. 

 

Rys. 3.1.2.1. Schemat oktaedrycznego polijonu [Si8O20]
8- [48] 

 

Tego rodzaju jednostka strukturalna jest zarodkiem powstawania kulistych elementów 

koloidowych mających ładunek ujemny – micel [4, 48, 50, 51]. Powiększa się ona    

w wyniku kondensujących się na jej powierzchni jonów monomerów i w końcowym 

efekcie stanowi policząsteczkę krzemianu w postaci molekularnego SiO2                     

i z powierzchnią posiadającą ujemny ładunek dzięki grupom OH. Takie sferyczne 

policząsteczki posiadają w określonych warunkach zdolność łączenia się ze sobą 

(dzięki połączeniom krzemotlenowym), przy czym sąsiadujące cząsteczki ustalają 

wzajemne swoje położenie, co powoduje w końcowym efekcie powstanie porowatej, 

przeplatanej siatki rozwiniętych łańcuchów.  

Można zatem stwierdzić, że powstawanie struktury w uwodnionych krzemianach 

sodu zachodzi w trzech stadiach: 

- łączenie się monomerów z powstaniem sferycznych, koloidowych cząstek 

na osnowie jonu oktameru 

- wzrost sferycznych cząstek koloidowych 

- wiązanie wymienionych cząstek, początkowo w łańcuchy, a następnie w 

siatki rozprzestrzeniające się w całym ciekłym ośrodku i zagęszczanie go 

do postaci żelu (stadium to zachodzi oczywiście w sytuacji naruszenia 

stanu równowagi w uwodnionym krzemianie sodu) 
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Uproszczony model miceli przedstawia rysunek 3.1.2.2 [48]. 

 

 

Rys. 3.1.2.2. Model miceli uwodnionego krzemianu sodu [48] 

 

 Molekuły SiO2 tworzą jadro miceli adsorbujące  jony [SiO3]
2- i w ten sposób 

powstaje jądro miceli posiadające ujemny ładunek: 

     [(SiO2)n · x SiO3
2-] 

 

Przyciąga ona jony przeciwnego znaku (H+), tworząc micelę: 

[(SiO2)n · x SiO3
2-] · 2H+ 

 

 Jony H+ i SiO3
2- znajdujące się w warstwie adsorpcyjnej tworzą elektryczną 

warstwę podwójną. Adsorbowane jony H+ występujące w dalszej odległości tworzą 

dyfuzyjną warstwę miceli. Podczas ruchu miceli w roztworze, część 

zaadsorbowanych jonów H+ pozostaje w roztworze, a pomiędzy cząstką i granicą 

luźno z nią związanych jonów powstaje różnica potencjałów, czyli tzw. potencjał 

elektrokinetyczny zeta (rys. 3.1.2.3) [4, 82, 84]. Jest on dobrym wskaźnikiem 

wielkości wzajemnego oddziaływania pomiędzy cząstkami koloidowymi 

uwodnionego krzemianu sodu i określa stabilność takiego układu. Można zatem 

stwierdzić, że powierzchnia cząstki o ładunku ujemnym zostaje otoczona jonami 

przeciwnego znaku, mocno z nią związanymi. Wokół każdej warstewki powstaje      
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w ten sposób podwójna warstwa elektryczna. Warstwa cieczy otaczająca cząstkę 

składa się z dwóch części: 

1 – obszaru wewnętrznego (tzw. warstwa Sterna), w którym jony są mocno związane 

z cząstką, 

2 – obszaru zewnętrznego (warstwa dyfuzyjna), w którym jony są znacznie słabiej 

związane z cząstką. Wewnątrz warstwy dyfuzyjnej występuje umowna granica 

obszaru,   w którym przeciwjony i  cząstka koloidalna tworzą stabilna jednostkę. Gdy 

następuje ruch cząstki (np. pod wpływem ruchów Browna lub grawitacji), jony 

znajdujące się w tym obszarze przemieszczają się razem z nią. Jony znajdujące się 

poza tym obszarem nie wykonują ruchów wraz z cząstką. Potencjał elektryczny na tej 

umownej granicy jest właśnie potencjałem zeta. Wzrost wartości potencjału zeta 

wskazuje na większą stabilność układu. Przyjmuje się, że układy stabilne posiadają 

potencjał zeta minimum -30 mV, lub +30 mV. Jest on ściśle związany z pH układu. 

Gdy do roztworu zostanie wprowadzona substancja alkaliczna nastąpi wzrost ujemnej 

wartości potencjału zeta, natomiast dodatek kwasu spowoduje początkowo 

neutralizację ładunku i zmniejszenie ujemnej wartości potencjału zeta, aż do 

osiągnięcia punktu izoelektrycznego (minimalnej stabilności układu). Zależność 

potencjału zeta od wartości pH przedstawia rysunek 3.1.2.4 [4, 82, 84].  

 

 

 

Rys. 3.1.2.3. Potencjał zeta [4, 82, 84] 
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Rys. 3.1.2.4. Typowy przebieg zależności potencjału zeta od wartości pH [4, 82, 84].  

 

 Analizując rysunek 3.1.2.2 widać również, że bardziej oddalone od jądra, 

adsorbowane jony H+ i Na+ tworzą warstwę dyfuzyjną miceli o zmieniającej się 

grubości. Jony znajdujące się w pobliżu jadra miceli są mocno z nim związane            

i przemieszczają się wraz z nim podczas jego ruchu. Znacznie słabsze wiązanie 

występuje w warstwie dyfuzyjnej. W roztworze intermicelarnym jony występują       

w postaci wolnej. Stały, ujemny ładunek micel tworzy pole elektrostatycznych sił 

odpychających, powodujących stabilność koloidowego roztworu uwodnionego 

krzemianu sodu.  

 Model struktury koloidowych cząstek SiO2 w alkalicznym roztworze krzemianu 

sodu może być przedstawiony w nieco innej postaci (rysunek 3.1.2.5) [4]: 

 

Rys. 3.1.2.5. Model koloidowych cząstek SiO2 w alkalicznym roztworze krzemianu 

sodu [4]. 
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Powstawanie podwójnej warstwy elektrycznej można także przedstawić na 

przykładzie wodnego zolu SiO2 [4]. Schemat miceli wodnego roztworu zolu SiO2 

przedstawiony jest na rysunku 3.1.2.6 [4]. 

 

Rys. 3.1.2.6. Schemat miceli wodnego roztworu zolu SiO2 [4]. 

 

 Cząsteczki SiO2 oddziaływują wzajemnie ze zdyspergowanym ośrodkiem, 

będącym zjonizowanym kwasem krzemowym: 

 

H4 SiO4 = SiO4
4- + 4H+ 

 

Jonom SiO4
4- znajdującym się na powierzchni elementu SiO2 towarzyszy ładunek 

przeciwny do ładunku jonów wodorowych znajdujących się w roztworze. Micela to 

cały elektrycznie obojętny układ elementów z podwójną warstwą elektryczną, 

natomiast wewnętrzna część składająca się z m molekuł głównego składnika to 

agregat. Jest on otoczony warstwą jonów tworzących wraz z nim jądro. Jony te 

najsilniej są adsorbowane na powierzchni elementu koloidowego. W bezpośredniej 

bliskości jądra znajduje się część jonów przeciwnego znaku związanych z jądrem 

siłami elektrostatycznymi i adsorpcyjnymi. Eksperymentalnie stwierdzono, że w polu 

elektrycznym jony te poruszają się razem z jądrem i tworzą wraz z nim cząstkę.        



 21 

W odróżnieniu od obojętnej miceli, cząstka posiada zawsze ujemny ładunek. Budowę 

miceli można zatem przedstawić w następujący sposób: 

 

przy czym m >> n. 

 

 Na podstawie powyższych rozważań można stwierdzić, że uwodniony krzemian 

sodu stosowany w odlewnictwie jako spoiwo mas formierskich jest elektrolitem,        

a występujące nim jony są także obecne w warstwie hydratacyjnej. Ma on charakter 

koloidalny i zawiera spolimeryzowane aniony krzemowe. 

 W latach osiemdziesiątych prowadzone były badania mające na celu określenie 

rodzaju struktur jonowych występujących w uwodnionym krzemianie sodu. Badania 

były prowadzone metodą magnetycznego rezonansu jądrowego Si29NMR [4, 16, 25, 

30, 31, 32, 50, 73, 74, 85, 87] oraz metodę TMS (trójmetylosilolowanie). W metodzie 

Si29NMR badaniom poddawane są rozcieńczone roztwory krzemianów alkalicznych 

lub ich roztwory wzbogacone przez izotop Si29. Stosując tę metodę stwierdzono 

obecność jonów polikrzemianowych zawierających do 12 atomów krzemu [74]. 

Poziom ufności związany z identyfikacją tego rodzaju jonów jest bardzo różny, na 

korzyść jonów małych [85]. W roztworach alkalicznych krzemianów, zawierających 

naturalny izotop Si29, jest możliwa identyfikacja niewielu rodzajów jonów [32]. 

Niezależnie od problemów związanych z zastosowaniem tej metody, umożliwia ona 

określenie relatywnej ilości jednostkowych elementów Qn, gdzie n określa atom 

krzemu połączony z innymi n atomami krzemu za pomocą mostków tlenowych. 

Poszczególne piki widma Si29NMR roztworów krzemianu sodu odpowiadają 

strukturalnym jednostkom przedstawionym w tabeli 3.1.2.1 [4], natomiast w tabeli 

3.1.2.2 [4] przedstawiono ogólne wnioski z badań strukturalnych uwodnionych 

krzemianów alkalicznych za pomocą tej metody. 
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Tabela 3.1.2.1.  Jednostki strukturalne uwodnionego krzemianu sodu określone metodą Si29NMR 
(oznaczenia grup wg Engelhardta) [4, 25, 87] 

 
 

rodzaj wiązania 
 

 
oznaczenie grupy 

 
grupa 

 
─ 
O 
│ 

│O ─ Si ─ O │ 
│ 
O 
─ 

 

 
 
 
 

Q0(A) 

 
 
 
 
monokrzemian 

 
─ 
O 
│ 

│O ─ Si ─ O ─ 
│ 
O 
─ 
 
 

 
 
 
 

Q1(B) 

 
 
 
 
krzemiany dimeryczne 
grupa końcowa 

 
─ 
O 
│ 

─ O ─ Si ─ O ─ 
│ 
O 
─ 
 
 

 
 
 

Q2(C) 
 

Q2(D) 

 
 
 
grupa środkowa 
(trójkrzemiany cykliczne, 
wysokocykliczne polimery, 
łańcuchy środkowych grup) 

 
─ 
O 
│ 

─ O ─ Si ─ O ─ 
│ 
O 
│ 
 
 

 
 
 
 

Q3(E) 

 
 
grupa rozgałęziona 
(heksametry 
graniastosłupowe, regularne 
oktamery,  
łańcuch grup 
rozgałęzionych) 

 
│ 
O 
│ 

─ O ─ Si ─ O ─ 
│ 
O 
│ 
 

 
 
 
 

Q4(F) 

 
 
grupa usieciowana 
(trójwymiarowe grupy 
tworzące wiązania 
poprzeczne) 
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Tabela 3.1.2.2. Badania struktury uwodnionych krzemianów alkalicznych z zastosowaniem metody 

Si29NMR [4, 16, 25, 30 – 37, 39, 73, 75, 87] 

 

zawartość 
SiO2, % 

 

 

moduł  

M 

 

wnioski z badań 

 
2 – 27 

 
1 – 3,3 

 
cykliczne trimery w skoncentrowanych 
roztworach [39] 

 
1,8 

 
1 – 3,0 

 

 
jednostki strukturalne zawierające 1 do 12 
atomów krzemu [73] 

 
10 – 35 

 
1 – 3,3 

 
dla M = 1 dimery i cykliczne trój- i 
tetrametry; 
dla M = 3,3 polikrzemiany o budowie 
klatkowej [84] 
 

 
5 – 10 

 
1 

 
zależność pomiędzy sygnałami Si29NMR i 
temperatura [30] 

 
24 

 
1 

 
dynamiczna wymiana grup [SiO4]

4- 
pomiędzy anionami krzemianowymi [25] 

 
4 – 8 

 
2 

 
struktura z 8 atomami krzemu [32 – 37] 

 
do 38 

 
2 – 3,3 

 
obecność struktur Q3 w skoncentrowanych 
roztworach [31] 

 
25 

 
2 – 3,6 

 
dla M = 3,6 brak możliwości wyodrębnienia 
indywidualnych molekuł [71] 

 
> 20 

(handlowe) 
 

 
2 – 4 

(handlowe) 

 
duże aniony polikrzemianów w ilości ponad 
90% [16] 

 
 

 Metoda Si29NMR umożliwia określenie udziału reprezentatywnych, 

poszczególnych anionów w uwodnionym krzemianie sodu i na tej podstawie pozwala 

wnioskować o prawdopodobnej wielkości cząstek występujących w tym spoiwie [4]. 

Można stwierdzić, że w przypadku większej koncentracji SiO2 i wyższego modułu M, 

w roztworach dominują większe jony polikrzemianowe. Aniony krzemianowe mają 

przeważnie budowę pierścieniową lub klatkową. Szybkość reakcji strukturalnej  

przemiany układu maleje zaś ze wzrostem wielkości anionów. Metoda Si29NMR nie 

umożliwia uzyskania istotnych informacji dotyczących budowy cząsteczek 
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koloidowych. Jedynie w roztworach krzemianu sodu o dużej koncentracji można 

stwierdzić obecność jednostek Q4 [85]. P. Jelinek [50] stwierdził, że w jednym           

z uwodnionych krzemianów sodu występuje 0,63 % monokrzemianu, 6,3 % 

elementów o konfiguracji Q1 , 32,3 % o konfiguracji Q2 , 4,51 % o konfiguracji Q3        

i 8,87 % koloidowych cząstek o konfiguracji Q4. 

 Jak widać, w roztworze uwodnionego krzemianu sodu występują jony 

krzemianowe o różnym stopniu polikondensacji, aż do miceli, czyli cząstek 

koloidowych. W zależności od modułu, współistnieje obok siebie, w pewnej 

dynamicznej równowadze, wiele rodzajów anionów o różnym stopniu kondensacji.  

Ze wzrostem modułu uwodnionego krzemianu sodu, w znaczący sposób przesuwa się 

równowaga od monokrzemianu, poprzez formy liniowe i cykliczne, aż do 

rozgałęzionych i usieciowanych polikrzemianów [4]. 

 Zastosowanie trójmetylosilanu w celu zahamowania reakcji pomiędzy grupami 

SiOH pozwoliło przeprowadzić analizę chromatograficzną elementów struktury, 

znajdujących się w roztworach krzemianów alkalicznych [3]. Wyniki badań 

przeprowadzonych w różnych ośrodkach badawczych z zastosowaniem tej metody 

zawarte są w tabeli 3.1.2.3 [4, 85].  

 
Tabela 3.1.2. 3.  Wyniki badań struktury uwodnionych krzemianów metali alkalicznych z zastosowaniem 

metody TMS [4, 85] 
 

 
zawartość 
SiO2, % 

 

 
moduł 

M 

 
wnioski z badań 

 
1,2 – 12 

 

 
1 – 3,4 

 
elementy zawierające do 8 atomów krzemu 

 
0,6 – 9 

 

 
3,3 

 
duże utwory krzemionki mające postać koloidu 

 
6 – 20 

 

 
2,8 – 3,6 

 
duża ilość krzemionki w postaci polimerycznych 

anionów, 
elementy zawierające do 6 atomów krzemu 

 
 
 

 R.K. Iler [43] badał roztwory uwodnionych krzemianów sodu, zawierające 30 % 

krzemionki, stosując w obecności H2SO4 konwersję anionów krzemianowych do 

kwasu krzemowego. Z szybkości reakcji z kwasem molibdenowym wnioskował         
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o strukturze uwodnionych krzemianów metali alkalicznych. Ekstrakcji koloidalnych 

cząstek dokonywał za pomocą tetrahydrofuranu (metoda błękitu molibdenowego). 

Stwierdził, że 75 % krzemionki w badanym roztworze ma postać utworów 

koloidowych. Koloid ten jest w równowadze z jonami monomerowymi                         

i polimerowymi (zawierającymi do 8 atomów krzemu. Sugeruje on również, że 

elementy koloidowe są otoczone monowarstwą zhydratowanych atomów sodu, która 

ogranicza wzrost powierzchni tych elementów i decyduje o ich wielkości. 

  Struktura uwodnionego krzemianu sodu zależy nie tylko od wartości modułu, ale 

także od sposobu wytapiania szkliwa. Im wyższy jest moduł, tym wyższa musi być 

temperatura wytapiania szkliwa, co z kolei umożliwia osiągnięcie bardziej 

intensywnej asocjacji anionów krzemianowych [50]. 

 

 3.1.3. Otrzymywanie uwodnionego krzemianu sodu 

  J.G. Vail [89] sugeruje, że wiedzę o rozpuszczalnych szkliwach 

krzemianowych posiadali już starożytni Fenicjanie. Pierwsze eksperymenty z tym 

materiałem przeprowadzono około 1768 roku, ale podstawy do przemysłowej 

produkcji dostarczyły badania prowadzone przez von Fuchsa około 1825 roku. 

Pierwsze ślady przemysłowej produkcji tego materiału wskazują, że dokonał tego 

Waleker około 1828 roku, który rozpuścił piasek w ciekłym roztworze wodorotlenku 

sodu. Proces rozpuszczania rozbudowali Dunn i van Baerle. W 1863 roku Elinkton 

opatentował piec (wannę szklarską) do produkcji uwodnionego krzemianu sodu. 

Przebiegała ona w dużych, otwartych piecach w temperaturze 1300oC według 

następujących równań [57]: 

 

3SiO2 + Na2SO4 + 1/2 C → 1/2 CO2 + SO2 + 3SiO2 ⋅ Na2O  (3.1.3.1) 

lub 

3SiO2 + Na2CO3 → CO2 + 3SiO2 ⋅ Na2O    (3.1.3.2) 

 

 Około 1930 roku De Brunn i Patrick doprowadzili do rozwoju żeli 

krzemianowych i glinokrzemianowych, natomiast C.L. Baker opracował metody 

produkcji krystalicznych krzemianów alkalicznych. Spowodowało to gwałtowny 

wzrost produkcji krzemianów sodu [57]. 

 Do dzisiaj proces produkcji krzemianów alkalicznych przebiega zgodnie               

z równaniem reakcji krzemionki i węglanu sodu. Produkcja uwodnionych 
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krzemianów sodu została opisana przez F. Williamsa [43], który zaproponował 

ulepszenia w konstrukcji pieców szklarskich. 

  Obecnie do otrzymywania uwodnionego krzemianu sodu stosuje się głównie dwie 

metody: klasyczną (poprzez szkliwo) i metodę bezpośrednią [43, 57]. Najczęściej 

stosowana jest metoda klasyczna, polegająca na wytwarzaniu tzw. szkliwa sodowego, 

poprzez stapianie piasku kwarcowego i węglanu sodu wg reakcji: 

 

xNa2CO3 + ySiO2 → xNa2O · ySiO2 + CO2↑   (3.1.3.3) 

 

 Stapianie jest procesem wysokotemperaturowym i prowadzone jest w piecach      

o odpowiedniej konstrukcji. Przez dobór odpowiedniego stosunku reagentów można 

sterować składem otrzymywanego stałego krzemianu sodu, w dość szerokim zakresie. 

Otrzymane w procesie stapiania szkliwo krzemianowo – sodowe po rozkruszeniu 

rozpuszcza się w wodzie w autoklawach w temperaturze powyżej 150oC i pod 

ciśnieniem 0,4 – 0,8 MPa. Następnie roztwór poddaje się filtracji i zatęża do 

wymaganej wartości gęstości. Najczęściej wytwarza się szkliwo krzemianowo – 

sodowe o wartości modułu krzemianowego (SiO2 : Na2O) około 2,0 i 3,3 [43, 53, 57, 

76]. Przed procesem zatężania koryguje się moduł do wymaganej wartości za pomocą 

roztworu NaOH.  

  Pewną odmianą metody klasycznej jest metoda, w której przy stapianiu stosuje się 

siarczan sodu zamiast węglanu sodu. Wówczas jednak należy wprowadzić do układu 

węgiel lub chlorek sodu jako czynnik redukujący. W przypadku stosowania chlorku 

sodu w procesie stapiania, konieczna jest dodatkowo obecność pary wodnej. 

  Metoda bezpośrednia polega na hydrotermalnej reakcji piasku kwarcowego           

z wodorotlenkiem sodu. Proces prowadzony jest w autoklawach pod ciśnieniem       

od 0,4 do 1,5 MPa. Metoda ta pozwala otrzymać uwodniony krzemian sodu o module 

do 2,9. 

  Modyfikacją metody bezpośredniej jest zastosowanie odpadowych amorficznych 

krzemionek (np. z produkcji żelazokrzemu, fluorku glinu) jako źródła SiO2. Zmiana 

surowca z krystalicznego, jakim jest piasek kwarcowy, na amorficzny pozwala na 

obniżenie ciśnienia prowadzenia procesu do maksimum 1,86 MPa. Pomimo tego, że 

bezpośrednia metoda otrzymywania uwodnionego krzemiany sodu jest 
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energooszczędna (pomija się etap stapiania), to jednak znaczenie praktyczne ma tylko 

metoda klasyczna. 

 W Polsce uwodniony krzemian sodu wytwarzany jest metodą klasyczną. 

Charakterystykę typowych handlowych rodzajów produkowanych w kraju 

przedstawiono w tabeli 3.1.3.1 [4]. 

 
Tabela 3. 1.3.1. Charakterystyka podstawowych rodzajów roztworów krzemianu sodu produkowanych 

w Polsce [4] 
 

 
rodzaje uwodnionego krzemianu sodu 

 

 

wymagania 

 
150 

 
149 

 
145 

 
142 

 
140 

 
137 

 
 
Na2O + SiO2, min., % 

 
40 

 
42,5 

 
39 

 
38 

 
36 

 
35 

 
moduł z dokładnością 
±0,1 

 
2 

 
2,9 

 
2,5 

 
2,7 

 
3 

 
3,3 

 
gęstość, g/cm3 

 
1,5 -1,53 

 
1,49-1,51 

 
1,45-1,48 

 
1,42-1,45 

 
1,4-1,43 

 
1,37-1,4 

 
Fe2O3, max.,% 

 
0,05 

 
0,05 

 
0,05 

 
0,05 

 
0,05 

 
0,05 

 
CaO, max., % 

 
0,1 

 
0,1 

 
0,1 

 
0,1 

 
0,1 

 
0,1 

 
lepkość dynamiczna, 
min., P 

 
1 

 
7 

 
1 

 
1 

 
0,5 

 
1 

substancje 
nierozpuszczalne w 
wodzie, max., % 

 
0,1 

 
0,1 

 
0,1 

 
0,1 

 
0,1 

 
0,1 

 
 
 
3.1.4.  Zastosowania uwodnionego krzemianu sodu 

  Krzemiany sodu są podstawowymi alkaliami przemysłowymi. Pierwsze, 

duże zastosowanie krzemianu sodu było związane z jego wprowadzeniem do mydeł 

pralniczych, jako środka poprawiającego efekt piorący oraz do mydeł proszkowych     

i ciekłych detergentów. Następnym ważnym zastosowaniem tego materiału                

w sekwencji historycznej, było jego wykorzystanie jako środka adhezyjnego do 

produkcji pudełek z tektury falistej. Następnie, zastosowano krzemian sodu do 

produkcji żeli krzemianowych, zarówno czystych jak i złożonych, wytwarzanych       

z wykorzystaniem reakcji jonów metali i kwasów z rozpuszczalnymi krzemianami. 
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Produkty reakcji stosowane były powszechnie jako materiał podstawowy dla 

katalizatorów, pigmentów i absorbentów [4, 57]. 

Krzemiany sodu nadal stosowane są w wielu gałęziach przemysłu w ilościach 

milionów ton [57]. Uwodniony krzemian sodu stosuje się jako spoiwo w przemyśle 

odlewniczym, papierniczym, włókienniczym, jako środek buforujący w przemyśle 

środków myjąco – piorących, do elektropetryfikacji gruntów, przy produkcji elektrod 

do spawania [9, 80]. Z innych, dobrze znanych zastosowań należy wymienić 

impregnację drewna, porowatych metali, produkcję ściernic, regenerację i rafinację 

olejów, produkcję sklejek, mas ceramicznych i glazury, emalii, wykładzin zbiorników 

wodnych, utwardzaczy betonów, oczyszczania glin, zeolitów, utwardzaczy soli oraz 

elementów elektrycznych [9, 57]. 

 

 3.2. Uwodniony krzemian sodu jako spoiwo w odlewnictwie 

  Spoiwa to materiały organiczne i nieorganiczne, sztuczne lub naturalne 

posiadające właściwości wiążące [56, 62, 63]. Są to wszystkie – poza lepiszczem        

i gliną formierską - substancje stałe lub ciekłe stosowane do wiązania ziaren osnowy 

piaskowej. Uwodniony krzemian sodu zalicza się do spoiw nieorganicznych. Spoiwa 

nieorganiczne pod wpływem podwyższonej temperatury nie spalają się, mogą 

natomiast ulegać częściowemu rozkładowi oraz mogą tworzyć nowe, ciekłe lub stałe 

związki nieorganiczne [65]. Czynnikiem wiążącym jest  krzemionka koloidalna, która 

w postaci żelu wiąże ziarna osnowy piaskowej [63]. 

 Zastosowanie uwodnionego krzemianu sodu jako spoiwa do mas formierskich       

i rdzeniowych ma stosunkowo krótką historię. W 1947 roku L. Petržela opatentował 

(patent czechosłowacki nr 81931) metodę sporządzania form i rdzeni z masy              

z uwodnionym krzemianem sodu, utwardzanej przez przedmuchiwanie CO2 [4, 62].  

 

 3.2.1. Utwardzacze uwodnionego krzemianu sodu 

  Utwardzacze uwodnionego krzemianu sodu są to substancje, 

umożliwiające żelowanie krzemionki koloidalnej lub uwodnionego krzemianu sodu,  

a zatem wiązanie ziaren osnowy piaskowej. Wyróżnia się utwardzacze nieorganiczne 

(krzemiany i gliniany wapnia, a przede wszystkim krzemian dwuwapniowy         

2CaO · SiO2 , krzem metaliczny i węglik wapnia) oraz organiczne – głównie octany 

gliceryny i glikolu etylenowego [65], ale także sole kwasu węglowego HCO3 oraz 
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sole lub estry kwasu mrówkowego (HCOO)aM
a (gdzie: M -  atom metalu lub grupa 

alkilowa, a – wartościowość metalu lub grupy alkilowej). 

 

Utwardzacze nieorganiczne 

 Krzemian dwuwapniowy 2CaO · SiO2 jest składnikiem żużli metalurgicznych lub 

innych produktów zawierających krzemiany. Istotną cechą tego krzemianu jest 

polimorfizm. W temperaturze 675oC następuje przemiana polimorficzna  odmiany     

β - 2CaO · SiO2 w odmianę γ - 2CaO · SiO2 z jednoczesnym zwiększeniem objętości 

o około 10 – 13%. Ta duża zmiana objętości powoduje, że materiał w skład którego 

wchodzi krzemian dwuwapniowy odmiany β, rozpada się podczas studzenia na 

proszek (stąd nazwa pył samorozpadowy). Uzyskany w ten sposób sproszkowany 

materiał może być użyty w odlewnictwie. W kraju stosuje się dwa rodzaje materiałów 

zawierających krzemian dwuwapniowy: chromalit – żużel żelazochromowy 

otrzymywany przy produkcji  stopów Fe – Cr, oraz U-10 – półprodukt przy 

wytwarzaniu tlenku glinu metodą zasadowo – spiekową. 

 Krzemian metaliczny jest stosowany w postaci żelazokrzemu (75%) lub 

wapniokrzemu. Niedogodnością stosowania tych materiałów jest konieczność 

rozdrabniania do wielkości ziarna poniżej 0,071 mm. 

 Węglik wapnia CaC2 (karbid) otrzymuje się z wapna palonego i koksu lub 

antracytu w piecach łukowych w temperaturze około 2500oC: 

 

CaO + 3C → CaC2 + CO   (3.2.1.1) 

 

Karbid techniczny jest szary i zawiera domieszkę fosforku wapniowego Ca2P, co 

powoduje, że podczas rozkładu karbidu pod wpływem wody wydziela się trujący gaz 

forforiak (PH3). Karbid jest materiałem twardym i rozdrobnienie go do stanu 

wymaganego w odlewnictwie nastręcza trudności. 

 

Utwardzacze organiczne 

 Stosowane dotychczas organiczne utwardzacze szkła wodnego są oparte głównie  

o glicerynę CH2OH · CHOH · CH2OH i glikol etylenowy CH2OH · CH2OH. Używane 

są estry tych związków, a przede wszystkim octany: mono-, di- i trioctan gliceryny 

(glicerydy) oraz dioctan glikolu etylenowego. Dobór tych związków zależy od 

wymaganej szybkości wiązania. W przypadku dopuszczalnej dużej szybkości 
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utwardzania stosuje się utwardzacze oparte o dioctan gliceryny            

(CH2CH3COO)2 · CHCH3COO lub dioctan glikolu etylenowego (CH2CH3COO)2. 

Często są stosowane kombinacje tych związków lub ich mieszaniny z glikolem 

etylenowym. Dla uzyskania określonej szybkości utwardzania wprowadza się 

dodatkowo modyfikatory lub aktywatory. W kraju stosowany jest uwardzacz flodur 

(dioctan glikolu etylenowego) produkowany w pięciu odmianach umożliwiających 

różną szybkość utwardzania i różny czas przydatności masy formierskiej do 

formowania. Odmiana flodur 1 powoduje żelowanie uwodnionego krzemianu sodu    

w temperaturze 14-17oC przez okres powyżej 50 minut, a w temperaturze 18-22oC 

przez okres powyżej 40 minut. Pozostałe odmiany floduru powodują żelowanie 

uwodnionego krzemianu sodu odpowiednio: flodur 2 – powyżej 40 do 50 minut          

i powyżej 30 do 40 minut, flodur 3 – powyżej 25 do 40 minut i powyżej 20 do 30 

minut, flodur 4 – powyżej 15 do 25 minut i powyżej 15 do 20 minut, flodur 5 (dla 

obydwu zakresów temperatury) – powyżej     8 do 15 minut [65].  

 Przykłady utwardzaczy stosowanych do mas z uwodnionym krzemianem sodu 

oraz ich zasadnicze właściwości podano w tabeli 3.2.1.1. [62, 64, 65] 

 Proponowane są także inne utwardzacze uwodnionego krzemianu sodu, takie jak: 

chlorek wapnia, siarczan(VI) amonu lub fluorek potasu i krzemu [62]. 
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Tabela 3. 2.1.1. Przykłady utwardzaczy stosowanych do mas z uwodnionym krzemianem sodu [62, 64, 
65] 

 
 

nazwa 

lub 

symbol 

 

 

podstawowe 

składniki 

 

konsystencja 

 

zasadnicze 

właściwości 

 

rodzaj masy i 

technologia 

 
CO2 

 
bezwodnik kwasu 

węglowego 

 
gazowa 

 
znane 

 
sypkie masy 
szybkoutwardzalne z 
uwodnionym 
krzemianem sodu 
(proces CO2) 
 

 
chromalit 

 
2CaO·SiO2 

 
stała 

 
wskaźnik 

zasadowości 
1,7-1,9 

powierzchnia 
właściwa 

powyżej 300 
m2/kg 

 
sypkie masy 
samoutwardzalne z 
uwodnionym 
krzemianem sodu 
ciekłe masy 
samoutwardzalne z 
uwodnionym 
krzemianem sodu 
 

 
U-10 

 
ortokrzemiany i 
gliniany wapnia 

 
stała 

 
jak wyżej 

 
jak wyżej 

 
krzem 

metaliczny 

 
krzem metaliczny 

(dodawany 
zwykle w postaci 
żelazokrzemu 

75%) 

 
stała 

 
wielkość 

ziarna poniżej 
0,071 mm 

 
sypkie i ciekłe masy 
samoutwardzalne z 
uwodnionym 
krzemianem sodu 
(metoda Nishiyamy) 
 

 
CaC2 

 
węglik wapnia 

 
stała 

 
wielkość 

ziarna poniżej 
0,1 mm 

sypkie masy 
samoutwardzalne z 
uwodnionym 
krzemianem sodu 
 (proces AMG) 
 

 
flodur 

 
kompozycja 

estrowa z 
dodatkiem 
aktywatora 

 
ciekła 

 
gęstość 1160 

kg/m3 

 
sypkie masy 
samoutwardzalne z 
uwodnionym 
krzemianem sodu 
 (proces floster S) 
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 3.2.2. Mechanizm wiązania mas z uwodnionym krzemianem sodu 

  Proces utwardzania spoiwa w postaci uwodnionego krzemianu sodu jest 

złożony i nie został dotychczas w pełni wyjaśniony. We wszystkich masach 

formierskich i rdzeniowych, w których spoiwem jest uwodniony krzemian sodu, 

proces utwardzania polega na zestalaniu się spoiwa, czyli koagulacji w wyniku reakcji 

fizykochemicznych, prowadzących do powstania żelu kwasu krzemowego [92]. 

Niezależnie od rodzaju stosowanych czynników koagulujących, proces utwardzania 

uwodnionego krzemianu sodu kończy się powstaniem żelu o silnych wiązaniach 

siloksanowych Si – O – Si, który charakteryzuje się dobrze rozwiniętą powierzchnią   

i dużą wytrzymałością mechaniczną. Żel ten może zawierać różne składniki, które są 

produktami reakcji chemicznych, zachodzących podczas koagulacji uwodnionego 

krzemianu sodu, a ich rodzaj i ilość zależą od zastosowanego czynnika 

utwardzającego. Czynnikiem utwardzającym może być np. ciepło, które powoduje 

odparowanie wody i dehydratację uwodnionego krzemianu sodu, jednak najczęściej 

wykorzystuje się działanie koagulujące dodatków chemicznych. Należy tu wymienić 

najpopularniejszy utwardzacz gazowy w postaci CO2, sypkie utwardzacze 

nieorganiczne oraz ciekłe utwardzacze organiczne [92].  

 W przypadku estrów kwasu octowego ulegają one hydrolizie z wytworzeniem 

kwasu octowego i odpowiednich glikoli. Powstały kwas octowy zobojętnia 

wodorotlenek sodu. Końcowymi produktami utwardzania są: octan sodu, 

bezpostaciowe i krystaliczne krzemiany sodu oraz żel kwasu krzemowego [88, 92]. 

Postać tworzącego się żelu krzemianowego, jego szczelność, stopień uporządkowania 

i charakter wpływają na właściwości utwardzanej masy, miedzy innymi na jej 

wytrzymałość. Masy z uwodnionym krzemianem sodu w przeciwieństwie do mas ze 

spoiwami żywicznymi charakteryzują się silniejszymi wiązaniami adhezyjnymi, co 

oznacza, że największa wytrzymałość występuje na granicy ziaren piasku i spoiwa, 

natomiast słabsze są połączenia typu kohezyjnego, czyli te, które decydują                  

o wytrzymałości mostków spoiwa łączących ziarna piasku w masie formierskiej.       

Z tego powodu struktura utwardzonego uwodnionego krzemianu sodu odgrywa 

istotną rolę w kształtowaniu się właściwości wytrzymałościowych mas formierskich. 

 

Zjawisko hydratacji 

 Na przebieg koagulacji i postać żelu krzemianowego znacząco wpływa hydratacja 

cząstek koloidu krzemianu sodu [4]. Koloid hydrofilowy, jakim jest uwodniony 
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krzemian sodu, zawdzięcza swoja trwałość hydratacji, czyli zagęszczeniu na swej 

powierzchni cząsteczek rozpuszczalnika (wody). Otoczka hydratacyjna stanowi 

rodzaj warstwy, która nie dopuszcza do zetknięcia się z sobą cząstek fazy 

rozproszonej, pomimo, że rozdrobnienie koloidowe powoduje powstanie układu o 

znacznej energii powierzchniowej. Jądro miceli koloidu (naładowana elektrycznie 

cząstka), otacza się w roztworze jonami przeciwnego znaku i warstewką wody, 

tworząc układ poruszający się w roztworze intermicelarnym. Otoczka wodna składa 

się z pojedynczej warstwy cząsteczek wody, przyciąganych przez ładunek 

elektrostatyczny jądra miceli, wskutek ich budowy dipolowej. Jądro miceli, łącznie z 

otaczającymi ją jonami przeciwnego znaku i warstewką wody zaadsorbowanej nosi 

nazwę miceli, która jest cząsteczka koloidu. Woda w warstwie hydratacyjnej 

cząsteczek uwodnionego krzemianu sodu występuje zarówno w adsorpcyjnej, jak i 

dyfuzyjnej części warstwy części warstwy i może być określana jako woda 

wewnętrznie związana (W1) i zewnętrznie związana (W2) [4, 12]. Woda wewnętrznie 

związana w warstwie adsorpcyjnej wykonuje wraz z cząsteczką ruchy Browna,         

w przeciwieństwie do wody zewnętrznie związanej (o mniejszej sile wiązania 

występującej w warstwie dyfuzyjnej. Oprócz wody związanej w podwójnej warstwie 

hydratacyjnej, w uwodniony krzemianie sodu występuje także woda wolna (Ww)        

w roztworze intermicelarnym. Wartość hydratacji warstwy hydratacyjnej i zawartość 

wody wolnej wpływa istotnie na właściwości uwodnionego krzemianu sodu, takie jak 

gęstość i lepkość. 

 Model procesu hydratacji zachodzącej w uwodnionym krzemianu sodu 

przedstawił Burian  (rysunek 3.2.2.1.) zakładając, że: 

1. SiO2 (łącznie z anionami krzemianowymi) jest umieszczony wewnątrz micel. 

2. Molekuły wody i jony Na+ znajdują się w warstwie hydratacyjnej micel i w roztworze 

intermicelarnym. 

3. Jony Na+ ulegają hydratacji [13]. 
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Rys. 3.2.2.1. Model procesu hydratacji zachodzącej w uwodnionym krzemianie sodu 
[13]. 

 
 

 Istotny jest rozkład składników krzemianu sodu (jonów Na+ i  molekuł wody         

w stosunku do SiO2) w roztworze koloidowym, czyli w adsorpcyjnej i dyfuzyjnej 

warstwie miceli oraz w roztworze intermicelarnym. Cała warstwa hydratacyjna jest 

nasycona, jeżeli koncentracja jonów Na+ osiągnie wartość  odpowiadającą modułowi 

M = 2.. Dalszy dodatek jonów Na+ do roztworu (obniżanie modułu M) powoduje 

pozostawanie ich w roztworze intermicelarnym. Natomiast warstwa adsorpcyjna jest 

nasycona, jeżeli koncentracja jonów Na+ osiągnie wartośc odpowiadającą modułowi 

M = 4. Hydratacja jonów Na+ w warstwie hydratacyjnej ulega zmniejszeniu wraz       

z rosnącym stężeniem tych jonów. Proces hydratacji przebiega nie na jonach Na+
, lecz 

na zhydratowanym jonie Na (OH2)
+

. Jony Na+ wiążą jedną cząstkę wody, która nie 

bierze udziału w procesie dehydratacji. Dlatego też, gdy ilość jonów Na+ w warstwie 

adsorpcyjnej wzrośnie, hydratacji może ulec maksimum 1 mol H2O/1 mol Na+, 

natomiast przy niskiej zawartości jonów Na+, hydratacja wynosi 1,8 mola H2O/1 mol 

Na+. Zwiększenie koncentracji jonów Na+ w warstwie dyfuzyjnej także powoduje 

zmniejszenie hydratacji. Przy niskim stężeniu jonów sodu, na hydratację przypada   

40 moli H2O/1 mol Na+ [4, 13]. 

  Badania progu koagulacji [4], definiowanego jako minimalna koncentracja 

elektrolitu, przy której zachodzi zjawisko koagulacji, wykazały, że w uwodnionych 

krzemianach sodu o wyższym stopniu hydratacji, powstający żel charakteryzuje się 

większą zwartością i jednorodnością. 
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Polimeryzacja i agregacja 

  Większość zjawisk dotyczących roztworu kwasu krzemowego, polega na wzroście 

lepkości i w efekcie utworzenia żelu. Uważa się, że polimeryzacja w takim układzie 

jest procesem agregacji, lub łączenia się w łańcuchy małych jednostek molekularnych 

w większe.  

  Polimeryzację kwasu krzemowego w oddzielne cząstki, ulegające następnie 

agregacji i sieciowaniu, opisał po raz pierwszy P.C. Carmen w 1940 roku [4, 43, 89]. 

Tworzenie się żelu krzemionkowego może być rozpatrywane jako zjawisko 

zachodzące w dwóch stadiach. Początkowo, istniejący Si(OH)4 kondensuje do postaci 

koloidalnych cząstek. W drugim stadium (już przy koncentracji krzemionki 

wynoszącej około 1 %) tego rodzaju pierwotne cząstki są w stanie łączyć się ze sobą, 

dając w efekcie bardzo otwartą, ale ciągłą strukturę, występującą w całym medium     

i nadającą mu pewną sztywność. W obydwu stadiach występuje mechanizm 

kondensacji, powodujący powstanie połączeń liniowych Si – O – Si. Jednakże, o ile   

w pierwszym stadium kondensacja prowadzi do utworzenia dużych cząstek 

krzemianowych, to w drugim stadium nie jest możliwe dokładne połączenie dwóch 

cząstek ze sobą. Dlatego też, liczba połączeń Si – O – Si pomiędzy cząstkami jest 

mniejsza od liczby połączeń występujących w cząstkach. Połączenia pomiędzy 

cząstkami są zaledwie wystarczające do utrzymania ich w ustalonych pozycjach. 

Prowadzi to do powstania sztywnej, bardzo porowatej i złożonej sieci rozgałęzionych 

łańcuchów. 

Przeprowadzono szereg badań w celu potwierdzenia teorii żelowania  wg Carmena. 

Istnieje zgodność badaczy [43, 48, 49, 50], że polimeryzacja jest rezultatem wzrostu 

masy molekularnej krzemionki w wyniku kondensacji grup silanolowych: 

 

- SiOH + HOSi - = - SiOSi - + H2O   (3.2.2.1) 

 

Pojęcie „polimeryzacja” jest stosowane w bardzo szerokim sensie i dotyczy 

wzajemnej kondensacji – Si(OH) powodującej powstanie molekularnie koherentnych 

jednostek o większych rozmiarach. Posiadają one kształt kulisty lub występują          

w postaci agregatów o zwiększonej liczbie tworzących je cząstek. Podstawową teorię 

polimeryzacji zachodzącej w układach krzemianowych przedstawił R. Iler [43]. 

Uproszczony schemat wzrostu elementów struktury zolu krzemionkowego 

przedstawia rysunek 3.2.2.2. W roztworze podstawowym B następuje wzrost cząstek 
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zolu, przy równoczesnym zmniejszeniu ich ilości. W roztworze kwaśnym lub            

w obecności soli powodujących koagulację (roztwór A), cząsteczki łączą się              

w trójwymiarowe sieci, tworząc żel. 

 

 

 

Rys. 3.2.2.2. Schemat wzrostu elementów struktury zolu krzemianowego [4, 43] 

 

 Ten uproszczony model polimeryzacji przedstawiony przez R.K. Ilera został 

poddany weryfikacji przez P. Jelinka [50] i J.L. Svensona [87]. Stosując metodę 

magnetycznego rezonansu jądrowego Si29NMR autorzy ci stwierdzili, że w przypadku 

roztworu uwodnionego krzemianu sodu o pH > 11 model ten nie jest w pełni zgodny   

z wynikami eksperymentu. Przedstawiono hipotezę [30], że struktura uwodnionych 

krzemianów alkalicznych jest określona już podczas topienia szkliwa oraz jego 

roztwarzania w procesie autoklawizacji. Mechanizm agregacji krzemionki w zolu 

krzemianowym oraz jego przekształcanie w stały, zhydratowany żel został opisany    

w wielu pracach badawczych [11, 17, 26, 48, 50, 89, 90, 95].  

Według dotychczasowych danych, żel krzemianowy stanowi sieć (wielką 

molekułę) złożoną z łańcuchów kulistych, nieporowatych cząstek amorficznej 

krzemionki, podobnej do stopionego kwarcu. Cząstki te są związane między sobą 

wiązaniami siloksanowymi Si-O-Si albo wodorowymi SiOH...HOSi, przy czym każda 
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cząstka jest pokryta grupami hydroksylowymi ≡Si-OH, zaś grupy te utrzymują się na 

powierzchni cząstek także podczas kondensacji żelu [50, 95]. Na skutek usuwania 

wody z żelu podczas suszenia lub swobodnego wysychania, jego objętość ulega 

zmniejszeniu pod wpływem działania sił napięcia powierzchniowego. Skurcz żelu jest 

tym większy, im większa była jego początkowa koncentracja. Zmieniając warunki 

powstawania żelu (temperatura, oddziaływanie chemiczne) można zmienić jego 

strukturę od cienkiej i siatkowej, do grubodyspersyjnej, co oczywiście wywiera 

wpływ na właściwości wytrzymałościowe mas formierskich [4, 93]. 

 Przeprowadzone dotychczas badania wykazały, że wytrzymałość żelu 

krzemianowego zależy przede wszystkim od rozmiarów jego cząstek i ich liczby 

koordynacyjnej. Wymiary cząstek żelu w masach z uwodnionym krzemianem sodu 

wynoszą 20 – 85 nm [ 58 ], a im większa jest koncentracja SiO2 w roztworze            

(w masach wynosi ona 30 – 35% masy uwodnionego krzemianu sodu), tym mniejsze 

są cząstki, gęstsze ich upakowanie i wytrzymalszy jest żel krzemianowy.  

 Na wielkość cząstek żelu wpływa kinetyka jego utwardzania oraz pH roztworu      

[43, 44, 48, 66]. Żel otrzymany z układów, w których kinetyka procesu żelowania jest 

wolniejsza charakteryzuje się większą wytrzymałością  w porównaniu do żelu którego 

kinetyka tworzenia jest szybsza. Wielkość cząstek zależy także od pH roztworu 

uwodnionego krzemianu sodu . Przy wysokich wartościach pH wielkość cząstek żelu 

oraz szybkość ich powstawania zwiększa się – powoduje to zmniejszenie 

wytrzymałości żelu. Najbardziej wytrzymałe żele uzyskuje się przy niskich 

wartościach pH. 

 O wytrzymałości żelu decyduje również wielkość występujących w nim naprężeń. 

Według P. Jelinka [48] zależą one od stopnia dehydratacji żelu i obecności 

drugorzędowych produktów reakcji utwardzania uwodnionego krzemianu sodu. 

 Od właściwości powstałego w różnych warunkach (termicznych bądź 

chemicznych) żelu, zależą w dużym stopniu właściwości wytrzymałościowe mas 

formierskich w podwyższonych temperaturach. W wyniku działania podwyższonej 

temperatury możliwe jest stopienie żelu krzemianowego występującego                      

w mikrohomogenicznym układzie. Jednak w układzie uwodniony krzemian sodu – 

CO2 bardziej wiarygodne wydaje się spiekanie cząstek żelu, które wyraźnie wzrasta  

w temperaturze 600 – 800oC [27], lub według innych badaczy 700 – 800 oC [95],   

800 – 1200oC [86]. Temperatura początku spiekania powstałego żelu zależy od 

koncentracji jonów Na+ w uwodnionym krzemianie sodu, rozmiarów cząstek  żelu      
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i stopnia ich upakowania (czyli od tych samych parametrów od których zależy 

początkowa wytrzymałość żelu). Dalsze ogrzewanie spiekającego się żelu powoduje 

rozluźnienie jego struktury oraz wydzielenie bezpostaciowej krzemionki w zakresie 

temperatur 800 – 1100oC [27, 95], co powoduje wyraźne zmniejszenie jego 

wytrzymałości po ostudzeniu. Wartości temperatur, w których następują zmiany 

wytrzymałości żelu krzemianowego, zależą od charakterystycznych cech jego 

budowy, składu chemicznego, od sposobu utwardzania, a także od rodzaju 

zastosowanej osnowy ziarnistej [4]. 

Przemiany zachodzące w żelu krzemianowo-sodowym mają wpływ na 

właściwości mas formierskich z tym spoiwem poddanych działaniu podwyższonych 

temperatur, a przede wszystkim na wybijalność  tych mas. Oceny wybijalności masy 

dokonuje się na podstawie wytrzymałości masy w podwyższonej temperaturze Rt        

i wytrzymałości końcowej Rtk. 

Wytrzymałość końcowa Rtk, czyli wytrzymałość po nagrzaniu masy i następnym 

ostudzeniu do temperatury otoczenia, ma tutaj istotne znaczenie [62, 64]. Duży 

wpływ na ten parametr technologiczny mają przemiany alotropowe osnowy 

kwarcowej, powodujące zmianę objętości właściwej ziaren. Szczególnie istotna jest 

zmiana tej objętości podczas przemiany w krystobalit w związku z katalitycznym 

wpływem Na2O w temperaturach powyżej 800oC [4]. Według Buriana i Křistka [15], 

bardzo czysta powierzchnia osnowy kwarcowej ułatwia przyłączanie jonów 

sodowych z uwodnionego krzemianu sodu do siatki krystalicznej kwarcu, co 

oczywiście powoduje obniżenie temperatury przemiany krystobalitycznej. 

Krzywa wytrzymałości końcowej Rtk ma charakterystyczny przebieg                     

z I maksimum w temperaturze około 200oC, II maksimum w temperaturze około 

800oC oraz minimum w około 600oC (rysunek 3.2.2.3) [49, 62]. 
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Rys.3.2.2.3. Klasyczny przebieg zmiany wytrzymałości końcowej Rc
tk masy formierskiej 

z uwodnionym krzemianem sodu  utwardzonej CO2 (a) oraz masy formierskiej 
wykonanej według technologii floster (b) wraz ze wzrostem temperatury [49, 62]. 
 

 Z technologicznego punktu widzenia, najważniejszy jest oczywiście zakres II 

maksimum, będący najczęściej spotykaną temperaturą przegrzania masy stosowanej na 

formy i rdzenie dla średnich i ciężkich odlewów ze stopów żelaza. Powodem tego 

gwałtownego wzrostu wytrzymałości końcowej jest powstanie płynnego szkliwa 

krzemianowego co w warunkach równowagi następuje w 7930C, zaś w formie (warunki 

nieustabilizowane) już znacznie wcześniej, oraz reakcją Na2CO3 z SiO2, w wyniku której  

powstaje Na2O·2 SiO2 [4, 28]. 
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 Kinetyka tego rodzaju reakcji jest wyznaczona przede wszystkim dwoma 

czynnikami: lepkością powstającego szkliwa oraz jego napięciem powierzchniowym.    

Im niższa będzie wartość modułu uwodnionego krzemianu sodu, tym mniejszą lepkość 

będzie miało szkliwo powstałe ze stopionego żelu krzemianowo-sodowego i większe 

będzie jego oddziaływanie chemiczne z ziarnami osnowy kwarcowej. Spowoduje to 

oczywiście wzrost wartości II maksimum Rtk. W przypadku stosowania uwodnionego 

krzemianu sodu o małej wartości modułu, stopień jego utwardzania (a tym samym 

utwardzania mas) jest przeważnie niższy, co sprawia, że większa jest jego zdolność do 

przemiany w fazę ciekłą [49]. Mniejsza wartość napięcia powierzchniowego zwiększa 

szybkość reakcji. Wzrost zawartości Na2O powoduje zmniejszenie napięcia 

powierzchniowego szkliwa, co jest przyczyna pogorszenia się wybijalności mas 

zawierających uwodniony krzemian sodu o niskim module lub z dodatkiem NaOH. 

 W wyniku przemiany krystobalitowej następuje rozszerzalność mas.                    

W temperaturze powyżej  II maksimum następuje znaczny wzrost objętości masy. 

Powoduje to zniszczenie ciągłości struktury wiązań w masie i obniżenie jej 

wytrzymałości [4, 49]. 

 Można też wnioskować, że duża wytrzymałość końcowa Rc
tk jest spowodowana nie 

tworzeniem się stopu krzemianowego, a spiekaniem cząstek (globul) żelu krzemianowego 

wchodzącego w skład utwardzonego spoiwa [95]. 

 

3.3. Masy z uwodnionym krzemianem sodu 

  Masy z uwodnionym krzemianem sodu jako spoiwem stosowane są jako 

sypkie lub ciekłe masy samoutwardzalne oraz niekiedy jako ciekłe masy 

samoutwardzalne do formowania precyzyjnego. Masy te znajdują zastosowanie               

w różnych procesach, a mianowicie: alkali, SMS, Nishiyamy, AMG, ester (sypkie masy 

samoutwardzalne), CMS, super N (ciekłe masy samoutwardzalne) [62]. 

 

3.3.1. Sypkie masy samoutwardzalne z uwodnionym krzemianem sodu i sypkimi 

utwardzaczami 

 

Proces alkali 

  W procesie tym używa się uwodnionego krzemianu sodu o różnym module. 

Spoiwo o M = 2 zaleca się do mas o czasie wiązania powyżej 6 h (licząc od chwili 

połączenia się wszystkich składników masy). Masa taka ma również stosunkowo długą 
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żywotność (czas przydatności do formowania) – powyżej 2 h. Przy module około 2,2 czas 

wiązania wynosi około 2h, żywotność – około 1 h. Uwodniony krzemian sodu o module 

2,9 zaleca się do mas mających czas wiązania około 0,5 h, przy równoczesnej krótkiej 

przydatności do formowania masy [62, 64]. Utwardzaczem jest sproszkowany żużel 

zawierający krzemiany wapnia – głównie krzemian dwuwapniowy 2CaO · SiO2. 

 W celu polepszenia wybijalności masy oraz zmniejszenia skłonności do 

przypalania się do powierzchni odlewu stosuje się dodatki, takie jak: pył węglowy, 

melasa lub mączka drzewna.  

 Świeża masa ma bardzo małą wytrzymałość. Po godzinie przetrzymywania form 

lub rdzeni uzyskuje się  już wytrzymałość na ściskanie Rc
u wynoszącą 0,2 – 0,3 MPa,       

a po 24 h – 0,8 – 1,3 MPa. Masa w procesie alkali może być też dodatkowo 

przedmuchiwana CO2, co powoduje szybkie jej utwardzenie i zwiększenie 

wytrzymałości. 

 Krajowe odpowiedniki procesu alkali zostały opracowane w Politechnice 

Szczecińskiej i Instytucie Odlewnictwa w Krakowie [62]. Według propozycji Politechniki 

Szczecińskiej do sporządzania masy stosuje się uwodniony krzemian sodu o module      

M = 2,5 i gęstości 1450 kg/m3, w ilości 6 części wagowych na 100 części wagowych 

piasku kwarcowego. Jako utwardzacz stosowano chromalit w ilości 2 -2,5 części 

wagowych. Poza tym do masy wprowadza się takie dodatki, jak: bentonit i pył węglowy 

oraz wodę (przypadku dodania bentonitu). Instytut Odlewnictwa zalecał stosowanie 

uwodnionego krzemianu sodu o module M = 2,5 i gęstości 1450 kg/m3. Jako utwardzacz 

stosowano preparat U-10 albo chromalit o zawartości CaO > 48%. W przypadku mas       

z chromalitem dodatek tego materiału wynosił od 2,5 do 4,5 części wagowych, a dodatek 

uwodnionego krzemianu sodu 6 części wagowych. Zalecana była także masa z dodatkiem 

2 części wagowych utwardzacza U-10, 7 części wagowych uwodnionego krzemianu sodu 

i 3 części wagowych pyłu węglowego (dla żeliwa). Formy i rdzenie pokrywa się 

alkoholowymi powłokami ochronnymi. Masa ma dużą skłonność do przylepiania się do 

powierzchni oprzyrządowania modelowego i dlatego konieczne było powlekanie modeli 

drewnianych odpowiednimi lakierami.  

Sypkie masy samoutwardzalne ze szkłem wodnym, utwardzane materiałami 

zawierającymi krzemian dwuwapniowy stosowano głównie do produkcji średnich              

i dużych odlewów żeliwnych i staliwnych. Wykonywano się z nich zarówno formy, jak    

i rdzenie do takich odlewów jak: łoża i korpusy obrabiarek, elementy maszyn 

formierskich, klatki walcownicze, odlewy remontowe, matryce dla prasowni i kuźni, 
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armaturę, odlewy dla przemysłu chemicznego. Ujemną cechą tych mas jest przede 

wszystkim niedostateczna wybijalność. Pod względem szkodliwości dla otoczenia masy 

te są korzystniejsze niż kompozycje ze spoiwami organicznymi [62]. 

 

Proces Nishiyamy 

 W procesie Nishiyamy utwardzanie masy z uwodnionym krzemianem sodu 

odbywa się z udziałem krzemu wprowadzanego zwykle w postaci sproszkowanego 

żelazokrzemu. W modyfikacjach tego procesu stosuje się niekiedy wapniokrzem lub 

krzem techniczny. 

 Osnową ziarnową jest piasek kwarcowy o właściwościach wymaganych dla mas 

formierskich utwardzanych CO2. Zalecany jest  uwodniony krzemian sodu o module      

M = 2 i gęstości około 1300 kg/m3. Żelazokrzem (75%) wprowadza się do masy 

rozdrobniony w takim stopniu, aby przeszedł przez sito o prześwicie oczka 0,071 mm.  

Na 100 części wagowych piasku kwarcowego dodaje się 4 – 8 części wagowych 

uwodnionego krzemianu sodu oraz 1 - 4 części wagowych sproszkowanego 

żelazokrzemu.  

 Wytrzymałość na ściskanie masy świeżej jest mała (około 0,01 MPa), natomiast 

wzrasta szybko już po około 4 h utwardzania, uzyskując po 24 h wartość wynoszącą 

około 5 MPa.  

 Ujemną cechą tego typu mas formierskich jest duża skłonność do przywierania do 

powierzchni modeli i rdzennic oraz do urządzeń przeróbczych i transportowych. Ma ona 

jednak nieco lepszą ogniotrwałość i wybijalność niż masa utwardzana CO2.  

Masy te mogą być stosowane do odlewów żeliwnych i staliwnych. 

Przy wykonywaniu odlewów staliwnych dobre wyniki uzyskuje się, stosując osnowę 

ziarnową w postaci piasku oliwinowego. Dodatek uwodnionego krzemianu sodu              

o module M = 2 wynosi 1,5 – 3 części wagowych, a dodatek utwardzacza 1 – 1,5 części 

wagowej. Jako utwardzacz stosuje się krzem techniczny, zawierający: 98,63 % Si, 0,46 % 

Fe, 0,47 % Al i 0,04 % Ca. Dodatek wody wynosi 1,5 – 3 części wagowych. Ze względu 

na egzotermiczną reakcję uwodnionego krzemianu sodu z krzemem, zawartość wilgoci   

w utwardzonej masie jest stosunkowo mała (0,5 – 2 %). Żywotność masy zawierającej 

1,5 części wagowej uwodnionego krzemianu sodu wynosi 2 – 3 h [62].  
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Proces AMG 

 W procesie AMG zastosowano jako utwardzacz sproszkowany CaC2. Osnowę 

ziarnową stanowi piasek kwarcowy, a spoiwo – uwodniony krzemian sodu o module      

M = 2,2. Typowy skład masy formierskiej (w częściach wagowych) jest następujący: 

piasek kwarcowy – 100, uwodniony krzemian sodu – 5 - 7 , CaC2 – 0,5 - 2. Jako dodatki 

można stosować: melasę, dekstrynę lub bentonit, w ilości 0,5-2 części wagowych.          

W przypadku stosunkowo dużych form, masa utwardzana CaC2 może być użyta jako 

masa przymodelowa. W celu polepszenia jakości powierzchni odlewów można stosować 

powłoki ochronne takie, jakich używa się do mas zawierających utwardzacz w postaci 

2CaO · SiO2. Masa ma dostateczną wybijalność, zaś jej żywotność wynosi 15-30 min 

[62].  

 

Proces cement – uwodniony krzemian sodu 

Masa zawiera zwykle 5-6 części wagowych cementu oraz 1,5-3 części wagowych 

uwodnionego krzemianu sodu. Dodatek wody dobiera się tak, aby stosunek wodno – 

cementowy (stosunek masowy wody do cementu) wynosił około 0,8. Zaleca się także 

stosowanie uwodnionego krzemianu sodu o module 2,2-2,9 w ilości 2-6 części wagowych 

i cementu w ilości 1-2 części wagowych. Wybijalność tej masy można polepszyć przez 

dodanie dekstryny. Wiązanie masy w procesie cement-szkło wodne następuje przez 

utwardzanie cementu, który pobierając wodę zagęszcza równocześnie żel szkła wodnego, 

powodując jednocześnie wiązanie masy przez uwodniony krzemian sodu. To podwójne 

wiązanie umożliwia, ze względu na nadawaną dużą wytrzymałość, zastosowanie 

gorszych gatunków cementu portlandzkiego, cementu hutniczego, a nawet żużla 

metalurgicznego [62]. 

 

3.3.2.  Ciekłe masy samoutwardzalne z uwodnionym krzemianem sodu i sypkimi 

utwardzaczami 

 Masy te zostały opracowane na początku lat sześćdziesiątych w byłym ZSRR 

przez zespół kierowany przez A.M. Lassa i P.P. Borsuka i są pierwszymi ciekłymi 

masami trójfazowymi (fazy: stała, ciekła, gazowa), zastosowanymi w odlewnictwie. 

Masy te albo nie wymagają zagęszczania lub jest ono stosowane w bardzo ograniczonym 

zakresie (wibracja, doprasowanie). Mniejsza gęstość pozorna utwardzonej masy              

w porównaniu do gęstości pozornej mas sypkich, będąca następstwem spienienia, 

powoduje konieczność dokładnego powlekania rdzeni i form powłokami ochronnymi, 
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nanoszonymi zwykle dwoma warstwami, w celu zabezpieczenia przed penetracją 

ciekłego stopu odlewniczego w głąb masy. 

Jako spoiwo stosowano uwodniony krzemian sodu o module M = 2,9 i gęstości          

1490 kg/m3. Utwardzacze ciekłej masy są takie same jak masy sypkiej. W kraju 

stosowano utwardzacz będący paragenezą gamma – ortokrzemianu wapniowego               

i glinianów wapniowych.. Stosowano także środki powierzchniowo czynne – 

anionoczynne lub niejonowe. Poza tym wprowadzano do masy wodę, przyspieszacz 

utwardzania oraz dodatki zluźniające. 

 Skład ciekłej masy samoutwardzalnej z uwodnionym krzemianem sodu mieści się 

zwykle w następujących granicach (w częściach wagowych): piasek kwarcowy świeży 

100, uwodniony krzemian sodu 4,0-5,0, utwardzacz 3,5-4,5, środek powierzchniowo 

czynny 0,3-0,5, woda 1,0-3,0, przyspieszacz 0-0,5, rozluźniacz 0-3,0.  

 Proces mieszania stosowany dla tego rodzaju mas formierskich miał na celu nie 

tylko ujednorodnienie składu masy, lecz także  wprowadzenie do masy dużej ilości fazy 

gazowej (powietrza) w postaci drobnych pęcherzyków, co umożliwiało spienienie masy   

i nadanie jej ciekłej konsystencji.  

Po jednej godzinie utwardzania wytrzymałość na ściskanie masy wynosi                      

0,15 – 0,20 MPa, a po 24 h osiąga wartość 0,60-0,80 MPa. Przepuszczalność masy, ze 

względu na mniejszą gęstość pozorną po utwardzeniu, jest większa niż sypkiej masy 

samoutwardzalnej z uwodnionym krzemianem sodu i po 24 h wynosi 8 m2/(MPa·s). 

Ciekłe masy samoutwardzalne stosowano do sporządzania form i rdzeni w produkcji 

odlewów żeliwnych, staliwnych i z metali nieżelaznych. Wykonywano z nich przeważnie 

odlewy o masie powyżej 100 kg.  

 Ciekłe masy samoutwardzalne z uwodnionym krzemianem sodu i ze 

sproszkowanym żelazokrzemem (proces super N) są odmianą mas stosowanych              

w klasycznym procesie Nishiyamy. Istotna zmiana polega tylko na wprowadzeniu do 

masy środka powierzchniowo czynnego. Osnowę stanowi piasek kwarcowy, spoiwem jest 

uwodniony krzemian sodu o module M = 2-2,5, a utwardzaczem – sproszkowany 

żelazokrzem. Środek powierzchniowo czynny wprowadza się w postaci firmowej 

mieszaniny, uzupełniającej także zawartość wody do wymaganego poziomu.  Na 100 

części wagowych piasku kwarcowego dodaje się 2,5 części wagowej uwodnionego 

krzemianu sodu oraz 2 części wagowe sproszkowanego żelazokrzemu. Firmową 

mieszankę wprowadza się w ilości 1,5 części wagowej.  
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 Wytrzymałość na ściskanie po całkowitym utwardzeniu masy dochodzi nawet do 

4,2 MPa, zaś zawartość wilgoci w masie wynosi tylko około 1 %. 

 Do tej grupy mas można jeszcze zaliczyć ciekłe masy samoutwardzalne                 

z cementem i uwodnionym krzemianem sodu. Różnią się one od sypkich mas 

samoutwardzalnych z tymi dwoma spoiwami obecnością dodatkowego składnika – 

środka powierzchniowo czynnego oraz nieco zwiększonym stosunkiem wodno – 

cementowym. W kraju zastosowano masę o następującym składzie (w częściach 

wagowych): piasek kwarcowy (wilgotny) – 100, cement portlandzki 35 lub 40 – 5,5, 

uwodniony krzemian sodu o M = 2,6 – 1,8, flotol C – 0,2 i woda – około 8 [62].  

 

3.3.3. Masy samoutwardzalne z uwodnionym krzemianem sodu i ciekłymi 

utwardzaczami 

Masy samoutwardzalne z uwodnionym krzemianem sodu i ciekłymi 

utwardzaczami opracowane w 1968 r. są nadal masami formierskimi stosowanymi           

w odlewnictwie. Ich przewagą jest mniejszy dodatek szkła wodnego, łatwiejsze                 

i precyzyjniejsze dozowanie ciekłego utwardzacza w stosunku do spoiwa (ok.10%) [62, 

64]. 

Utwardzacze są pochodnymi głównie gliceryniy CH2OH·CHOH·CH2OH i glikolu 

etylenowego CH2OH·CH2OH. Używane są estry tych związków, a przede wszystkim 

octany: mono-, di- i trioctany gliceryny oraz dioctan glikolu etylenowego. Ten organiczny 

składnik polepsza także nieco wybijalność tej części masy, która została nagrzana            

w formie lub rdzeniu do temperatury rozkładu utwardzacza.  

 W procesie ester (odpowiednik krajowy floster S) osnowę stanowi zwykle piasek 

kwarcowy o małej zawartości lepiszcza (do 0,2 %). W odlewnictwie staliwa korzystne 

jest stosowanie piasków oliwinowych, chromitowych i cyrkonowych. Korzystne jest 

używanie piasków o ziarnach kulistych lub owalnych. Temperatura piasku powinna 

mieścić się w przedziale 15-35oC. Spoiwem jest uwodniony krzemian sodu o module     

M = 2,1 – 2,5 dodawany w ilości 2 – 4,5 części wagowych, najczęściej 3 – 3,5 części 

wagowych. Utwardzacz wprowadza się zwykle w ilości około 10% w stosunku do ilości 

spoiwa. W kraju stosuje się utwardzacz flodur produkowany w pięciu odmianach.  

 Masy formierskie najkorzystniej jest sporządzać w mieszarce o działaniu ciągłym. 

Czas przydatności masy do formowania zależy od gatunku utwardzacza estrowego           

i wynosi zwykle 10 – 30 minut. 
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 Masa bezpośrednio po sporządzeniu charakteryzuje się dobrą płynnością, ale małą 

wytrzymałością. Po 1 godzinie utwardzania wytrzymałość na ściskanie osiąga wartość  

0,4 – 0,6 MPa. Wytrzymałość masy zwiększa się w miarę upływu czasu utwardzania         

i osiąga po 24 godzinach wartość 1,5 – 2,5 MPa. Powłoki ochronne można nanosić nie 

wcześniej niż po upływie 0,5 godziny od chwili usunięcia oprzyrządowania. Wypełnianie 

form stopem odlewniczym, zależnie od ich wielkości, może następować po 4 – 12 

godzinach ich utwardzania. 

 Masy te charakteryzuje mała skłonność do wydzielania gazów i toksyczność, nie 

zawierają azotu, siarki i fosforu, których obecność jest szkodliwa w odlewnictwie staliwa 

i żeliwa sferoidalnego. Szerszemu zastosowaniu tych mas nie sprzyja przede wszystkim 

utrudnione usuwanie odlewów z form i rdzeni z odlewów.  

 Proponowane są także ciekłe masy samoutwardzalne z utwardzaczem estrowym 

(patent polski nr 130760) składające się z: piasku kwarcowego – 100 części wagowych, 

szkła wodnego – 3-5 części wagowych, utwardzacza – 0,2-1 części wagowych,         

wody - 2 części wagowych oraz środka powierzchniowo czynnego. Masa ma ciekłość    

18 – 20 cm, żywotność 5 – 6 minut, czas utwardzania 30-35 minut, wytrzymałość na 

ściskanie osiąga po 1 godzinie wartość 0,4 – 0,6 MPa, a po 24 godzinach 1,6 – 1,8 MPa 

oraz przepuszczalność po 24 godzinach Pu = 6,5-8 m2/(MPa·s) [62, 64].  

 

3.3.4. Sypkie masy szybkoutwardzalne z uwodnionym krzemianem sodu         

(proces CO2) 

  Sypkie masy szybkoutwardzalne z uwodnionym krzemianem sodu są to 

masy wiążące w temperaturze otoczenia. Utwardzacz w postaci gazowego CO2 jest 

wprowadzany do zagęszczonej (w postaci rdzenia lub części formy) masy. Wydłuża to 

czas przydatności masy formierskiej do formowania, stwarza możliwość zastosowania 

utwardzacza o większej szybkości utwardzania, zmniejsza zużycie utwardzacza oraz 

umożliwia szybkie związanie masy. Koncepcję tych mas podał w 1947 roku L. Petržela 

(patent czechosłowacki nr 81931) [62, 64].  

 Osnowę mas stanowi zwykle piasek kwarcowy, ale używa się także inne piaski: 

cyrkonowy, magnezytowo – chromitowy, oliwinowi. Stosowane piaski kwarcowe  

posiadają lepiszcze o zawartości nie przekraczającej 1% (najlepiej poniżej 0,5%) i frakcje 

pyłowe w ilości poniżej 5%. Stosowanie piasków o małej ilości lepiszcza i frakcji 

pyłowych pozwala na zmniejszenie dodatku szkła wodnego, a zatem na poprawę 

wybijalności masy. Z tego punktu widzenia korzystne są również piaski o małym 
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wskaźniku kształtu Wk, a zatem o ziarnach posiadających kształt zbliżony do kulistego 

oraz o gładkiej powierzchni, gdyż umożliwia to uzyskanie dostatecznej wytrzymałości 

masy przy zmniejszonej zawartości uwodnionego krzemianu sodu. Skład ziarnowy 

dobiera się w zależności od przeznaczenia masy. Ważna jest temperatura piasku, która 

wpływa na szybkość utwardzania masy. Najkorzystniejsza jest wartość temperatury 

mieszcząca się w granicach 20-30oC. Na proces utwardzania i właściwości 

wytrzymałościowe masy wpływa ujemnie zwiększona wilgotność piasku. 

  Jako spoiwo stosuje się głównie uwodniony krzemian sodu o module                   

M = 2 - 3,3. Masy z uwodnionym krzemianem sodu o małym module wymagają 

dłuższego czasu przedmuchiwania bezwodnikiem kwasu węglowego, gdyż CO2 wiąże 

najpierw nadmiar zasadowych tlenków, a dopiero później wytrąca krzemionkę 

koloidalną. Spoiwo o module większym od 3 zapewnia szybkie utwardzanie, ale masy 

maja mniejszą wytrzymałość i wykazują skłonność do osypywania się, co stwarza 

konieczność zwiększenia dodatku uwodnionego krzemianu sodu. Dlatego najczęściej 

stosuje się uwodniony krzemian sodu o module 2,4 - 2,6. Umożliwia ono utwardzenie      

w stosunkowo niedługim czasie i uzyskanie dostatecznie dużej wytrzymałości masy.         

Na 100 części wagowych piasku kwarcowego dodaje się 2,5 – 6 części wagowych 

uwodnionego krzemianu sodu. Ilość dodawanego spoiwa zależy od składu ziarnowego 

osnowy piaskowej oraz od modułu, lepkości i gęstości spoiwa. 

 W celu polepszenia wybijalności stosuje się dodatki organiczne, nieorganiczne       

i mieszane, takie jak: dekstryna, melasa, ług posiarczynowy, żywica syntetyczna, cukier, 

asfalt, MgO, Cr2O3, Na2SO3, boksyt, kaolin, glina ogniotrwała, fosforany i inne, a także 

pył węglowy, pył węgla drzewnego, grafit i pył koksowy, które spełniają równocześnie 

role materiałów zapobiegających przypalaniu się masy do powierzchni odlewów 

(żeliwnych). Ponadto zalecane są markowe preparaty o różnych składach, a także 

markowe spoiwa, które są mieszaniną uwodnionego krzemianu sodu i dodatków 

polepszających wybijalność. Ilość i jakość wprowadzanych dodatków zależą od ich 

rodzaju oraz od tworzywa, kształtu i wielkości odlewu. W kraju dodawane są najczęściej: 

pył węglowy    w ilości 3 – 7 części wagowych (odlewy żeliwne), glina kaolinitowa –      

3 - 4 części wagowych (odlewy żeliwne i staliwne), klutan – 1,5 części wagowej itp. 

Zastosowanie dodatków sypkich wymaga zwiększenia zawartości szkła wodnego            

w masie, dlatego korzystniejsze jest stosowanie dodatków ciekłych w postaci 

kombinowanych spoiw markowych. 
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 Teoretyczne zużycie bezwodnika kwasu węglowego wynosi około 1:9 (wagowo) 

ilości dodanego do masy uwodnionego krzemianu sodu, ale w praktyce stosunek ten 

dochodzi nawet do 1:1. Zużycie CO2 jest uwarunkowane natężeniem przepływu. 

Zmniejszenie zużycia CO2 można uzyskać przez zastosowanie mieszanki CO2 (40 – 50%) 

z powietrzem, lub przez podgrzanie CO2 do  temperatury 30 – 40oC. 

 Masy z uwodnionym krzemianem sodu do procesu CO2 można sporządzać             

w zasadzie we wszystkich typach mieszarek (z wyjątkiem pobocznicowych).                  

W przypadku dodawania gliny należy stosować mieszarki krążnikowe. Dozuje się 

najpierw składniki suche, miesza 1 - 2 min, wprowadza uwodniony krzemian sodu            

i miesza jeszcze 3 – 5 min – zależnie od typu mieszarki. Czas mieszania wpływa na 

właściwości technologiczne masy. Dłuższy czas mieszania zwiększa wytrzymałość 

świeżej masy, ale równocześnie zmniejsza jej wytrzymałość po utwardzeniu. Czas 

przydatności masy formierskiej do formowania zależy przede wszystkim od modułu 

uwodnionego krzemianu sodu. Im mniejsza wartość modułu, tym dłuższy jest czas 

przydatności masy formierskiej do formowania. 

 Formy i rdzenie można formować zarówno maszynowo, jak i ręcznie. Masy te 

mają skłonność do przywierania do modeli i rdzennic, jak i do urządzeń przeróbczych, 

dlatego jako zabezpieczenie stosuje się lakiery: poliuretanowy i epoksydowy. 

 Masy po zaformowaniu utwardza się przez przedmuchiwanie CO2 różnymi 

sposobami: za pomocą gumowej głowicy nałożonej na skrzynkę formierską, rurkami 

wciśniętymi w formę, przez płytę modelową i model. Rdzenie przedmuchuje się przez 

użebrowanie rurkowe lub specjalnie wmontowane rurki, przez otwory wywiercone         

w rdzennicy, kloszami gumowymi, itp. Czas przedmuchiwania zależy od wielkości           

i kształtu rdzenia lub formy i wynosi od kilkunastu do kilkudziesięciu sekund. 

 Wytrzymałość masy w stanie świeżym (przed przedmuchiwaniem CO2 ) jest 

bardzo mała i nie przekracza 0,01 MPa. Wytrzymałość na ściskanie po utwardzeniu 

zależy od składu masy i może wynosić od poniżej jednego do kilku MPa. Znaczny wpływ 

na wytrzymałość na ściskanie tego rodzaju ma formierskich ma zawartość wody w masie, 

której nadmierny wzrost powoduje spadek ich wytrzymałości. 

 Masy z uwodnionym krzemianem sodu, a szczególnie utwardzane CO2, mają złą 

wybijalność, co powoduje ograniczenie ich zastosowania. Masę można poddawać 

regeneracji w procesie suchym lub mokrym [62, 64]. 
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3.4.  Kierunki  poprawy wybijalności i regenerowalności mas z uwodnionym 

krzemianem sodu 

  Szerokie zastosowanie uwodnionego krzemianu sodu ogranicza 

niedostateczna wybijalność masy formierskiej z odlewów, a także trudniejsza regeneracja 

mas z tym spoiwem.  W wielu ośrodkach badawczych na świecie prowadzone są badania 

mające na celu zmniejszenie lub wyeliminowanie tych wad [7, 8, 14, 23, 24, 52, 61, 69, 

70, 71, 94]. Problem ten nie został jednak do tej pory rozwiązany w sposób całkowicie 

zadowalający. 

 Poprawę wybijalności i regenerowalności zużytych mas można uzyskać przez 

stosowanie organicznych utwardzaczy i modyfikatorów, pozwalających na zmniejszenie 

zawartości uwodnionego krzemianu sodu w masach. Dobre wyniki daje wprowadzanie 

modyfikatorów w stadium autoklawowego roztwarzania szkliwa [61]. W procesie tym 

zachodzi ciągłe przemieszczanie zhydrolizowanych krzemianów alkalicznych do 

roztworu. Hydroliza oraz tworzenie polikrzemianowych anionów i kationów zachodzą 

równie łatwo. W tym szczególnym stadium produkcji  uwodnionego krzemianu sodu 

tworzy się większość korzystnych cech termodynamicznych uwodnionego krzemianu 

sodu, spowodowanych dodatkiem modyfikatorów.  

 Badania wykazały, że szybkość tworzenia się jednorodnej warstwy spoiwa na 

powierzchni ziaren osnowy masy, jest zależna od następujących termodynamicznych 

właściwości szkła wodnego: naprężenia powierzchniowego i kąta zwilżania. Właściwości 

te są w przypadku uwodnionego krzemianu sodu 2-4 razy większe w porównaniu ze 

spoiwami organicznymi. Wskazuje to na gorszą zwilżalność powierzchni ziaren piasku 

przez uwodniony krzemian sodu. Zasadniczą przyczyną tego zjawiska jest brak 

funkcjonalnych grup (- NH2 , = CONH, - CONH2, - COOH i innych), które aktywują 

pierwsze stadium tworzenia się strukturalnej wytrzymałości mas. Należy więc 

wprowadzić powyższe grupy do elementów struktury tego spoiwa, co spowoduje 

uzyskanie większej wytrzymałości adhezyjnej mas z uwodnionym krzemianem sodu. 

 W zależności od funkcjonalnych zadań modyfikatorów wprowadzanych               

w procesie autoklawizacji uwodnionego krzemianu sodu, można je podzielić                   

w następujący sposób:  

- przyspieszające powstawanie spoiwa w procesie autoklawizacji 

- polepszające plastyczność, wytrzymałość adhezyjną i kohezyjną 

utwardzonego spoiwa, 
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- powodujące zmniejszenie wytrzymałości resztkowej spoiwa, poprawiające 

wybijalność i regeneracje mas z uwodnionym krzemianem sodu. 

 Dodatki pierwszej grupy działają jak katalizatory w hydrotermicznym procesie 

rozpuszczania szkła. Mechanizm ich działania polega na efekcie Rebindera – procesy 

dyspersji szkliwa ulegają znacznej intensyfikacji w obecności substancji powierzchniowo 

– aktywnych. Przemieszczanie jonów krzemianu sodu do roztworu ulega przyspieszeniu, 

co w efekcie powoduje przyspieszenie procesu rozpuszczania szkliwa. Zadanie to 

spełniają np.: mydło siarczanowe, oleinian sodu z długim rodnikiem wodorowęglowym 

C12 – C16 lub polifosforan sodu o stopniu polimeryzacji 10-27. Dodatki te umożliwiają 

zwiększenie szybkości rozpuszczania szkliwa o 30 do 80 %. 

 Druga grupa modyfikatorów umożliwia poprawę plastyczności, wytrzymałości 

adhezyjnej i kohezyjnej utwardzonej warstewki spoiwa krzemianowego. Odgrywają one 

role ochronnych koloidów, ograniczających zwiększenie molekuł żelu krzemianowego, 

lub rozmiarów nowych formacji pojawiających się podczas utwardzania spoiwa. 

Wymagania te spełniają wodne roztwory związków wielomolekularnych a mianowicie: 

kopolimery pochodnych akrylu, alkohol poliwinylowy, niektóre pochodne celulozy, 

polifosforany cechujące się liniową lub rozgałęzioną strukturą makromolekuł.  

W pracy [61] przedstawiono wyniki wpływu modyfikacji uwodnionego krzemianu sodu 

za pomocą poliakryloamidu, karboksymetylocelulozy, alkoholu poliwinylowego lub 

polifosforanu sodu. Najlepsze wyniki uzyskano z poliakryloamidem: rozpuszczające się 

krzemiany zostają wtedy równomiernie rozłożone w strukturalnej sieci eterów kwasu 

poliakrylowego i powstały uwodniony krzemian sodu ma wyraźną, strukturalną sieć 

polimerową z wtrąceniami małocząsteczkowego polimeru krzemotlenowego. Podczas 

utwardzania tak zmodyfikowanego uwodnionego krzemianu sodu następuje wzrost 

właściwej powierzchni tworzących się globul żelu krzemionkowego i zwiększenie 

wytrzymałości kohezyjnej spoiwa nawet o 30-40 %. Uzyskane masy formierskie mają 

lepszy czas przydatności do formowania, większą wytrzymałość i mniejszą 

higroskopijność. 

 Na Wydziale Odlewnictwa Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie zostały 

przeprowadzone badania przez S. M. Dobosza i K. Major - Gabryś, w wyniku których 

opracowano nowy dodatek do mas z uwodnionym krzemianem sodu o nazwie Glassex 

[24, 70, 71, 72]. Jest to bardzo tani, nieorganiczny, porowaty materiał mineralny,             

o strukturze ziarnistej, uprzednio poddanym obróbce termicznej w temperaturze           

950 – 1150oC i nie ulega szybkiemu procesowi zgazowania po zalaniu formy ciekłym 
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metalem. Dodatek ten oddziałuje na strukturę połączeń w masie bez względu na 

właściwości samego spoiwa. Pod względem chemicznym składa się wagowo z: 

krzemionki SiO2 w ilości 70 - 80 %, tlenku glinu Al2O3 w ilości 10 – 20%, tlenku 

potasowego i sodowego K2O + Na2O w łącznej ilości 5 – 8%, tlenku magnezowego          

i wapniowego MgO + CaO w łącznej ilości 1 – 8%, tlenku żelazowego Fe2O3 w ilości       

1 – 3% [24, 70, 71]. Jest niehigroskopijny i odporny na warunki atmosferyczne. 

Wprowadzenie do masy z uwodnionym krzemianem sodu dodatku Glassex powoduje 

ponad dwukrotną poprawę jej wybijalności określonej zgodnie z PN oraz obniżenie 

wytrzymałości końcowej masy. Dodatkowo, zauważono zmianę charakteru krzywej 

wytrzymałości końcowej masy po wprowadzeniu tego dodatku – na krzywej nie zauważa 

się charakterystycznego dla mas sporządzanych w technologii estrowej maksimum przy 

temperaturze 200oC, a drugie maksimum, przy temperaturze 800oC przesunięte jest          

w kierunku wyższych temperatur. Badania wykazały, że dodatek ten powoduje 

hamowanie ekspansji masy z uwodnionym krzemianem sodu, zmniejszenie panujących 

naprężeń, a tym samym poprawia jej wybijalność [72]. Stwierdzono także, że dodatek ten 

nie powoduje pogorszenia innych podstawowych właściwości masy, takich jak 

wytrzymałość czy przepuszczalność. Poprawę regenerowalności mas z uwodnionym 

krzemianem sodu i dodatkiem Glassex uzyskano stosując inny utwardzacz estrowy, 

oparty o estry kwasu węglowego (arconate). Zastosowanie tego utwardzacza zwiększyło 

również stabilność cieplną masy z uwodnionym krzemianem sodu, mierzona parametrem 

hot distortion. 

 Do regeneracji mas z uwodnionym krzemianem sodu najszersze zastosowanie 

znajduje regeneracja sucha – głównie mechaniczna i pneumatyczna. Regenerat stosuje się 

zamiast świeżego piasku w ilościach do 50 % bez podsuszania masy i 70 % w przypadku 

podsuszania masy zużytej lub dobrego przesuszenia masy zużytej w formie [4]. 

 Stosowanie modyfikowanego uwodnionego krzemianu sodu poprawia zdolności 

regeneracyjne masy formierskiej, ale poprawa ta nie jest aż tak znacząca, aby można było 

stwierdzić, że problem regeneracji został rozwiązany. Analizując procesy regeneracji mas 

z uwodnionym krzemianem sodu, należy stwierdzić, że najefektywniejsze z nich polegają 

na rozcieńczeniu powierzchniowej warstwy spoiwa i następnym mechanicznym jego 

usunięciu. Proces usuwania spoiwa z powierzchni ziaren wypełniacza wymaga zużycia 

dużej ilości energii oraz powoduje szybkie zużycie elementów regeneratora. 

 Przeprowadzone badania wykazały, że intensyfikacja i większa efektywność 

mokrej regeneracji mas z modyfikowanym uwodnionym krzemianem sodu, wymaga 
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zastosowania wielu fizycznych oddziaływań, np. drgań ultradźwiękowych lub wyładowań 

elektrycznych w mieszaninie masy i wody [61]. 

 Na Wydziale Odlewnictwa Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie 

przeprowadzono badania, gdzie w charakterze czynnika intensyfikującego proces 

regeneracji mechanicznej zastosowano  chłodzenie masy za pomocą ciekłego azotu 

wprowadzanego do urządzenie regenerującego [21]. Efekt kriogeniczny ma na celu 

wzrost kruchości zużytej otoczki materiału wiążącego a tym samym zwiększenie jej 

zdolności do usunięcia się z powierzchni ziarna osnowy pod wpływem obróbki 

regeneracyjnej. Stwierdzono, że regeneracja kriogeniczna poprawia parametry tradycyjnej 

regeneracji mechanicznej. 
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4. Cel i tezy pracy 

 Uwodniony krzemian sodu jest podstawowym spoiwem nieorganicznym 

stosowanym w odlewnictwie do wykonywania mas na formy i rdzenie. 

 Masy z uwodnionym krzemianem sodu posiadają wiele zalet, z których 

najważniejsze to dobra odporność termiczna form i rdzeni oraz nieznaczna szkodliwość  

w aspekcie warunków pracy i ochrony środowiska (co jest bardzo ważne w związku        

z przyjęciem przez Polskę aktów prawnych i normatywów dotyczących ochrony 

środowiska obowiązujących w krajach Unii Europejskiej). Istotną wadą tych mas jest ich 

zbyt wysoka wytrzymałość po zalaniu ciekłym metalem i ostudzeniu do temperatury 

otoczenia, powodująca utrudnione usuwanie rdzeni z odlewów oraz odlewów z formy. 

We wszystkich masach z uwodnionym krzemianem sodu, głównym czynnikiem 

nadającym masie wytrzymałość jest żel krzemianowy, który powstaje między innymi     

w wyniku nieodwracalnej reakcji żelowania uwodnionego krzemianu sodu pod wpływem 

oddziaływania estrów. 

 W ramach niniejszej pracy podjęto badania wpływu koloidalnej struktury 

uwodnionego krzemianu sodu o zmiennej gęstości uzyskanego odmiennymi metodami na 

wybrane właściwości fizyczne uzyskanego żelu krzemianowego oraz na jego właściwości 

użytkowe w aspekcie oddziaływania podwyższonej temperatury. 

Badania miały na celu wskazanie kierunku działań zmierzających do ograniczenia 

podstawowej wady masy formierskiej z uwodnionym krzemianem sodu jako spoiwem, 

związanej z jej utrudnioną wybijalnością, czyli usuwaniem rdzeni z odlewu oraz odlewu  

z formy. Ważna w aspekcie technologicznym, ekonomicznym i ekologicznym wydaje się 

optymalizacja udziału tego spoiwa w masie formierskiej i rdzeniowej. 
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CEL PRACY: 

 

Określenie wpływu sposobu wytwarzania uwodnionego krzemianu sodu o założonej 

wartości modułu krzemianowego oraz gęstości, na jego właściwości fizykochemiczne 

(w tym strukturę), w aspekcie odporności termicznej powstałego żelu w wyniku 

reakcji chemicznej pomiędzy uwodnionym krzemianem sodu i ciekłym estrem 

(dioctanem glikolu etylenowego). 

 

 

TEZY PRACY: 

 

1. Sposób wytwarzania uwodnionego krzemianu sodu oraz jego gęstość mają 

wpływ na jego właściwości strukturalne. 

 

2. Struktura uwodnionego krzemianu sodu wpływa na właściwości żelu 

krzemianowego, poddanego działaniu podwyższonej temperatury,                        

a w konsekwencji na wytrzymałość resztkową mas formierskich. 
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5. Część badawcza 
 
5.1. Materiały do badań 

 Określenie wielkości i rozkładu wielkości cząstek występujących                           

w przeznaczonych do badań rodzajach uwodnionego krzemianu sodu typu „m” i „w”,  

przeprowadzono z zastosowaniem  ich wodnych roztworów zawierających 7% sumy 

tlenków (SiO2 + Na2O). 

 Uwodniony krzemian sodu typu „m” uzyskano ze szkliwa krzemianowo – 

sodowego o module M = 3,3 poddanego w procesie autoklawizacji modyfikacji 

chemicznej z zastosowaniem NaOH, w celu uzyskania uwodnionego krzemianu sodu      

o module M = 2,1.  

 Uwodniony krzemian sodu typu „w” uzyskano w procesie autoklawizacji ze 

szkliwa krzemianowo – sodowego wytopionego na moduł M = 2,1.  

Proces autoklawizacji dla uwodnionego krzemianu sodu typu „m” i „w” przeprowadzono 

w autoklawie typu HECKMANNWERK – KG PIRNA o pojemności10 dm3, wyposażonym 

w elektryczny układ grzewczy, mieszadło i odpowiednie akcesoria kontrolno – 

pomiarowe. 

 Uzyskany uwodniony krzemian sodu typu „m” i „w” zagęszczano do wartości 

gęstości 1,40 g/cm3, 1,45 g/cm3 i 1,50 g/cm3. 

Zastosowano następujące oznaczenia: 

- m-140 – uwodniony krzemian sodu uzyskany ze szkliwa krzemianowo-sodowego 

wytopionego na moduł M = 3,3 i poddany modyfikacji chemicznej w celu 

uzyskania modułu chemicznego M = 2,1 i zatężony do gęstości 1,40 g/cm3, 

- m-145 – uwodniony krzemian sodu uzyskany ze szkliwa krzemianowo-sodowego 

wytopionego na moduł M = 3,3 i poddany modyfikacji chemicznej w celu 

uzyskania modułu chemicznego M = 2,1 i zatężony do gęstości 1,45 g/cm3, 

- m-150 – uwodniony krzemian sodu uzyskany ze szkliwa krzemianowo-sodowego 

wytopionego na moduł M = 3,3 i poddany modyfikacji chemicznej w celu 

uzyskania modułu chemicznego M = 2,1 i zatężony do gęstości 1,50 g/cm3, 

- w-140 – uwodniony krzemian sodu uzyskany ze szkliwa krzemianowo-sodowego 

wytopionego na moduł M = 2,1 i zatężony do gęstości 1,40 g/cm3, 



 56 

- w-145 – uwodniony krzemian sodu uzyskany ze szkliwa krzemianowo-sodowego 

wytopionego na moduł M = 2,1 i zatężony do gęstości 1,45 g/cm3, 

- w-150 – uwodniony krzemian sodu uzyskany ze szkliwa krzemianowo-sodowego 

wytopionego na moduł M = 2,1 i zatężony do gęstości 1,50 g/cm3. 

Jako osnowę ziarnową mas formierskich z uwodnionym krzemianem sodu, zastosowano 

wzorcowy piasek kwarcowy 1K 0,32/0,40/0,20 o  wskaźniku kształtu Wk = 1,05. 

Jako utwardzacz zastosowano dioctan glikolu etylenowego (flodur-1). 

 

5.2. Rodzaj przeprowadzonych badań oraz zastosowana aparatura i urządzenia 

 Badania wykonano przy użyciu następującej aparatury: 

- mikroprocesorowy miernik gęstości typ MG-2 z termostatem Peltiera i regulatorem 

temperatury typ MRTP (rys. 5.2.1), 

 

 

Rys. 5.2.1. Mikroprocesorowy miernik gęstości typ MG-2 z termostatem Peltiera              
i regulatorem temperatury typ MRTP 
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- mikroprocesorowy wiskozymetr kapilarny (kapilara Ubbelohd‘a) z optoelektronicznymi 

elementami i termostatem Peltiera oraz regulatorem temperatury typ MRTP (rys. 5.2.2), 

 

 

Rys. 5.2.2. Mikroprocesorowy wiskozymetr kapilarny (kapilara Ubbelohd’a)                     
z optoelektronicznymi elementami i termostatem Peltiera i regulatorem temperatury typ 
MRTP. 

 

-  refraktometr Abby’go, umożliwiający określenie współczynnika refrakcji n 

- aparat Auto Sizer Lo-C do pomiaru wielkości i rozkładu wielkości cząstek metodą 

spektroskopii korelacji fotonowej, 

- spektrometr FTIR Bruker EQUINOX 55, 

- aparat Zetasizer 3000 firmy Malvern, do pomiaru potencjału zeta 

- wysokotemperaturowy różnicowy kalorymetru skaningowy DSC 404 C/3/G Pegasus, 

- mikroskop wysokotemperaturowy PR – 25/1750, 

- uniwersalny aparat do pomiaru właściwości wytrzymałościowych mas typu LRuE – 2e 

- aparat do pomiaru przepuszczalności próbek mas formierskich typu LPiR – 2 e. 

 Stosowano następujące urządzenia pomocnicze:  

- stanowisko laboratoryjne do wytapiania szkliwa krzemianowo-sodowego, wyposażone 

w wagę elektroniczną z automatycznym tarowaniem typ WPT 50.2, piec gazowy, tygle 

porcelanowe oraz termoelementowe i pirometryczne mierniki temperatury, 

- autoklaw laboratoryjny typ VAIO – EWG 50 TR, 
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- urządzenie filtrujące firmy SARTORIUS, 

- komora klimatyczna, 

- przesiewacz laboratoryjny typ LPzE – 2 e 

- mieszarka laboratoryjna wstęgowa LMR – 2 e 

- urządzenie do wibracyjnego zagęszczania masy formierskiej typu LUZ 

- urządzenie do określania czasu żelowania uwodnionego krzemianu sodu typu LCZ 

- piec PK- 9/1300. 

 Przy badaniach struktury uwodnionego krzemianu sodu, do analizy 

charakterystycznych parametrów rozpraszania światła laserowego zastosowano program 

komputerowy MALVERN – PCS. 

Do odczytu pasm absorpcyjnych w zarejestrowanych widmach w podczerwieni techniką 

FTIR zastosowano programu Origin 6,1 (OriginLab Corp. USA). 

Do separacji nakładających się pików DSC zastosowano Program Netzsch Peak 

Separation 2001.10A. 

 
5. 3.  Badanie struktury uwodnionego krzemianu sodu metodą PCS 

 Do analizy wielkości i rozkładu wielkości cząstek zastosowano metodę 

spektroskopii fotonowej korelacji (PCS). Jest to nowoczesna metoda pomiaru wielkości 

cząstek koloidalnych umożliwiająca badanie próbki w stanie naturalnym, nie powodująca 

jej zniszczenia i zmian strukturalnych [84]. Metoda ta oparta jest na pomiarze zmian 

fluktuacji światła laserowego rozproszonego na powierzchni cząstek wykonujących ruchy 

Browna. Stosując metodę spektroskopii fotonowej korelacji niezbędna  jest znajomość 

lepkości dynamicznej badanego roztworu. Ze względu na dużą zależność lepkości od 

temperatury, pomiary PCS przeprowadza się w ściśle określonej temperaturze. Niezbędna 

jest również znajomość współczynnika refrakcji n fazy rozproszonej.  

Dokonując pomiaru wielkości cząstek metodą PCS za pomocą AutoSizer Lo-C, uzyskuje 

się następujące wyniki: 

- Z-Average Mean Size – wartość odpowiadająca początkowemu nachyleniu funkcji 

korelacyjnej G. W praktyce jest to średnica cząstek odpowiadająca średniemu rozkładowi 

intensywności rozpraszania światła dla ich wąskiego rozkładu 
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- Polydispersity – wskaźnik polidyspersyjności obliczony z dopasowania wielomianu 

trzeciego stopnia do funkcji korelacyjnej. Jest interpretowany jako wariancja dla 

domniemanego modelu 

- Merit – procent skorelowanych sygnałów pochodzących od tła. Oczekiwana wartość 

Merit wynosi 10 - 40% lub 30 – 70 % w przypadku lasera usytuowanego na zewnątrz 

aparatu. Zmiany wartości Merit są zwykle wynikiem zanieczyszczeń pyłowych próbki lub 

obecności w badanym roztworze dużych aglomeratów. 

- In Range – amplituda ostatniego kanału korelatora jest porównywana z amplitudą 

pierwszego kanału. Wartość tego wskaźnika jest wysoka, gdy funkcja korelacyjna G 

zanika do zera i mała, gdy końcowa wartość tej funkcji zmierza do wartości różnej od 

zera. Duże zmiany wartości In Range wskazują na obecność dużych zanieczyszczeń 

próbki lub dużych aglomeratów 

- Count – rate – wartość określana dla każdego pomiaru, wyrażona                                   

w kilozliczeniach/sekundę (KCps). Wartość ta wzrasta, gdy układ optyczny wykrywa 

zanieczyszczenia próbki 

- Fit terror – ocenia zgodność pomiędzy danymi mierzonymi i obliczonymi (zalecana 

wartość < 0,005). 

- Peaks – wartość maksimów, które odpowiadają rozkładowi intensywności rozpraszania, 

objętości i liczby badanych cząstek w klasach 

- Area – relatywna część populacji wyrażona w %, odpowiadająca udziałowi powierzchni 

danego rozkładu w całkowitej powierzchni wszystkich rozkładów 

- Size class – liczba określająca relatywną ilość, objętość oraz intensywność rozpraszania 

dla rozkładu, w którym znajduje się populacja odpowiadająca danej wielkości 

- Intensity distribution – procent intensywności rozpraszania światła laserowego na 

powierzchni cząstek znajdujących się w danej klasie wartości 

- Volume  distribution – procent objętości cząstek w danej klasie wielkości 

- Number distribution - procent liczby cząstek w danej klasie wielkości 
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Rys. 5.3.1. Stanowisko do pomiaru wielkości cząstek metodą spektroskopii korelacji 
fotonowej za pomocą aparatu AutoSizer Lo-C z wewnętrznym laserem, generującym 
światło o długości fali 633 nm. 
 

5.3.1 Metodyka badań 

 Przeznaczone do badań, podstawowe wodne roztwory nf uwodnionych 

krzemianów sodu typu „m” i „w” zawierały 7% sumy tlenków SiO2 i Na2O. 

  Roztwory podstawowe nf zastosowanych do badań typów uwodnionego 

krzemianu sodu poddano  kaskadowej filtracji przez filtry celulozowo - estrowe               

o rozmiarach porów kolejno: 3,0 µm, 1,2 µm i 0,65 µm, oznaczając uzyskane po filtracji 

roztwory jako f–3,0, f–1,2 i f–0,65. Stosowano filtrację grawitacyjną, pod jednakowym 

ciśnieniem hydrostatycznym słupa roztworu o wysokości 4 cm ± 0,1 cm w zbiorniku       

o objętości 250 cm3 pompy Sartorius. 

 Obliczenia lepkości dynamicznej przeprowadzono na podstawie określenia 

lepkości kinematycznej i gęstości w temperaturze 25oC, stosując mikroprocesorowe 

mierniki gęstości i lepkości kinematycznej.  

 Współczynnik refrakcji n fazy rozproszonej (cząstek) w uwodnionym krzemianie 

sodu określono przy użyciu refraktometru Abby’go. Wartość tego współczynnika 

wyznaczono za pomocą ekstrapolacji krzywej opisującej jego zmianę w zależności od 

stężenia badanych roztworów uwodnionego krzemianu sodu. Wartość współczynnika 

refrakcji rozpuszczalnika, którym była woda podwójnie destylowana oraz filtrowana 

przez filtr o rozmiarach porów 200 nm, przyjęto z tablic (nw = 1,33). 



 61 

Określone wartości lepkości kinematycznej, dynamicznej oraz współczynnika refrakcji n 

badanych roztworów uwodnionego krzemianu sodu typu „m” i „w” przedstawiono          

w tabelach 5.3.1 i 5.3.2. 

 

Tabela 5.3.1. Lepkość kinematyczna ηk, gęstość ρ, lepkość dynamiczna ηd oraz współczynnik refrakcji n 
badanych roztworów uwodnionego krzemianu sodu o gęstości 1,40 g/cm3 (w-140), 1,45 g/cm3 (w-145) i 
1,50 g/cm3 (w-150) i module M = 2,1 wykonanego ze szkliwa krzemianowo - sodowego wytopionego na 

moduł M = 2,1. 

w-140 w-145 w-150 

ro
d

za
j 

ro
zt

w
o

ru
 

ηk 

mm2/s 

ρ 

g/cm3 

ηd 

mPa·S 

ηk 

mm2/s 

ρ 

g/cm3 

ηd 

mPa·S 

ηk 

mm2/s 

ρ 

g/cm3 

ηd 

mPa·S 

nf 1,1225 1,0589 1,189 1,1237 1,0583 1,189 1,1200 1,0307 1,154 

f-3,0 1,1225 1,0587 1,188 1,1225 1,0582 1,188 1,1202 1,0414 1,167 

f-1,2 1,1209 1,0585 1,186 1,1209 1,0578 1,186 1,1163 1,0571 1,180 

f-0,65 1,1188 1,0529 1,178 1,1193 1,0576 1,184 1,1141 1,0569 1,178 

n 1,588 - - 1,565 - - 1,572 - - 

 

 

Tabela 5.3.2. Lepkość kinematyczna ηk, gęstość ρ, lepkość dynamiczna ηd oraz współczynnik refrakcji n 
badanych roztworów uwodnionego krzemianu sodu o gęstości 1,40 g/cm3 (m-140), 1,45 g/cm3 (m-145) i 

1,50 g/cm3 (m-150) i module M = 2,1 wykonanego ze szkliwa krzemianowo – sodowego o module M = 3,3. 

m-140 m-145 m-150 

ro
d

za
j 

ro
zt

w
o

ru
 

ηk 

mm2/s 

ρ 

g/cm3 

ηd 

mPa·S 

ηk 

mm2/s 

ρ 

g/cm3 

ηd 

mPa·S 

ηk 

mm2/s 

ρ 

g/cm3 

ηd 

mPa·S 

nf 1,1384 1,0622 1,209 1,1450 1,0568 1,210 1,1437 1,0466 1,197 

f-3,0 1,1375 1,0618 1,208 1,443 1,0566 1,209 1,1474 1,0303 1,182 

f-1,2 1,1359 1,0562 1,200 1,1431 1,0570 1,208 1,1421 1,0571 1,207 

f-0,65 1,1347 1,0397 1,180 1,1406 1,0568 1,200 1,1395 1,0570 1,205 

n 1,574 - - 1,589 - - 1,584 - - 
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5.3.2. Analiza wyników badań 

W celu przeprowadzenia interpretacji wyników badań uzyskanych                         

z zastosowaniem spektroskopii korelacji fotonowej,  sporządzono kumulanty procentowe 

liczby cząstek w zależności od wielkości ich średnic. Kumulanty przedstawiają rysunki 

od 5.3.2.1 do 5.3.2.6.  
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Rys. 5.3.2.1. Kumulanty procentowe wielkości cząstek  badanych roztworów 
uwodnionego krzemianu sodu typu „m” o gęstości 1,40 g/cm3 (podstawowych                  
i uzyskanych po filtracji). 
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Rys. 5.3.2.2 Kumulanty procentowe wielkości cząstek  badanych roztworów 
uwodnionego krzemianu sodu typu „m” o gęstości 1,45 g/cm3 (podstawowych i 
uzyskanych po filtracji). 
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Rys. 5.3.2.3. Kumulanty procentowe wielkości cząstek  badanych roztworów 
uwodnionego krzemianu sodu typu „m” o gęstości 1,50 g/cm3 (podstawowych                    
i uzyskanych po filtracji). 
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Rys. 5.3.2.4. Kumulanty procentowe wielkości cząstek  badanych roztworów 
uwodnionego krzemianu sodu typu „w” o gęstości 1,40 g/cm3 (podstawowych                   
i uzyskanych po filtracji). 
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Rys. 5.3.2.5. Kumulanty procentowe wielkości cząstek  badanych roztworów 
uwodnionego krzemianu sodu typu „w” o gęstości 1,45 g/cm3 (podstawowych                    
i uzyskanych po filtracji). 
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Rys. 5.3.2.6. Kumulanty procentowe wielkości cząstek  badanych roztworów 
uwodnionego krzemianu sodu typu „w” o gęstości 1,50 g/cm3 (podstawowych i 
uzyskanych po filtracji). 

 

Ocenę podstawowych parametrów struktury badanych rodzajów uwodnionego 

krzemianu sodu typu „m” i „w” przeprowadzono  na podstawie wartości średniej średnicy 

cząstek frakcji głównej dG, półzakresu ich rozkładu dsG oraz zakresu rozkładu cząstek 

frakcji rozproszonej dsR. Wartości te obliczono według następujących wzorów: 

- w przypadku jednego maksimum intensywności rozpraszania światła laserowego 

na powierzchni cząstek: 

dsR = dmax – (dG + dsG)       (5.3.2.1) 

dR = dG + dsG + dsR/2śr       (5.3.2.2) 

 dG = mean 

 dsG = width 

- w przypadku dwóch maksimów intensywności rozpraszania światła laserowego 

na powierzchni cząstek: 

 

dsR = dmax – (dGśr + dsGśr)       (5.3.2.3) 

dR = dGśr + dsGśr + dsR/2       (5.3.2.4) 

dGśr = (dG1 + dG2)/2 = (meanG1 + meanG2)/2    (5.3.2.5) 

dsGśr = (dG1 + dsG2)/2 = (meanG2 + widthG2) - dGśr    (5.3.2.6) 
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Obliczone wartości przedstawiono w tabeli 5.3.2.1. 

Wpływ gęstości uwodnionego krzemianu sodu typu „m” i „w” na wartość średniej 

średnicy cząstek frakcji głównej dG, półzakresu ich rozkładu dsG oraz zakresu rozkładu 

cząstek frakcji rozproszonej dsR przedstawiają rysunki od 5.3.2.7 do 5.3.2.9. 

 

Tabela 5.3.2.1. Wartości średniej średnicy frakcji głównej dG, półzakresu frakcji głównej dsG oraz zakresu 
frakcji rozproszonej dsR w badanych roztworach uwodnionego krzemianu sodu . 

nf f-3,0 f-1,2 f-0,65 

 
dG 
 

dsG dsR dG dsG dsR dG dsG dsR dG dsG dsR 

ro
d

za
j 

u
w

o
d

n
io

n
eg

o
 

k
rz

m
ia

n
u

 s
o

d
u

 

 
nm 

 
m-140 407,1 196,8 15504 135,9 72,2 2070,8 3073,4 2681,5 14299 2000 976,2 74148 

 
m-145 10501,0 7250,15 11604,7 356,3 249,5 1603 407,5 175,1 1530,6 0,8 0 0,5 

 
m-150 1923,6 3282,7 10447,9 3559 1311 13857,1 2274,7 1738 1201,6 4837,3 2141,6 16241,5 

 
w-140 10248,5 8524,7 21103,7 74,3 45,7 1715,2 111,7 45,8 493,3 91,1 47,1 1391,9 

 
w-145 11414,3 5016,9 34961,2 9055,8 4043,5 37251,3 1714,1 1010,9 13509,8 1380,2 987,5 10614,4 

 
w-150 9886,2 5077,2 51815,8 467,5 224,2 4889,1 4624,9 2738,6 39554,3 0,3 0,2 10 
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Rys. 5.3.2.7. Wpływ gęstości uwodnionego krzemianu sodu typu „m” i „w” na wartość 
średniej średnicy frakcji głównej dG cząstek koloidalnych, występujących w badanych 
roztworach niefiltrowanych (nf) oraz poddanych filtracji przez filtry c – e, o średnicy 
porów  3 nm (f-3,0), 1,2 nm (f-1,2) i 0,65 nm (f-0,65). 
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Rys. 5.3.2.8. Wpływ rodzaju uwodnionego krzemianu sodu typu „m” i „w” na wartość 
półzakresu dsG cząstek koloidalnych fakcji głównej, występujących w badanych 
roztworach niefiltrowanych (nf) oraz poddanych filtracji przez filtry c – e, o średnicy 
porów  3 mm  (f-3,0), 1,2 mm (f-1,2) i 0,65 mm (f-0,65). 
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Rys. 5.3.2.9. Wpływ gęstości uwodnionego krzemianu sodu typu „m” i „w” na wartość 
szerokości rozkładu dsR cząstek koloidalnych fakcji rozproszonej, występujących  w 
badanych roztworach niefiltrowanych (nf) oraz poddanych filtracji przez filtry c – e, o 
średnicy porów  3 nm  (f-3,0), 1,2 nm (f-1,2) i 0,65 nm (f-0,65). 

 

  Dla badanych roztworów uwodnionego krzemianu sodu obliczono wskaźnik WB, 

który charakteryzuje jednorodność struktury [4]. Dla każdego z badanych roztworów 

obliczono wskaźniki cząstkowe struktury WBi na podstawie zależności: 

 

ii

i
i dsRdsG

dG
WB

+
=          (5.3.2.7) 

 

Wskaźnik struktury WB jest sumą wskaźników cząstkowych: 

 

∑
=

=

=
65,0fi

nfi
iWBWB          (5.3.2.8) 

    

 Jako drugi wskaźnik struktury badanych próbek uwodnionego krzemianu sodu 

przyjęto wskaźnik DWB wyrażający maksymalną różnicę wartości wskaźników 

cząstkowych WBi.  

 

DWB = WBimax - WBimin        (5.3.2.9) 
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 Wskaźnik DWB określa stopień jednorodności w układzie scharakteryzowanym 

wartością wskaźnika WB [4]. Obliczone wartości wskaźników cząstkowych WBi              

i wartości wskaźników WB i DWB zestawiono w tabeli 5.3.2.2  

Tabela 5.3.2.2. Cząstkowe i całkowite wartości wskaźnika struktury WB i wskaźnika DWB obliczone dla 
badanych roztworów uwodnionego krzemianu sodu typu „m” i „w” (podstawowych i po filtracji). 

wskaźnik struktury rodzaj 

uwodnionego 

krzemianu 

sodu 
WB nf WB f3,0 WB f1,2 WB f0,65 WB DWB 

m – 140 0,02 0,06 0,18 0,02 0,28 0,16 

m – 145 0,55 0,19 0,23 1,60 2,57 0,36 

m - 150 0,14 0,23 0,77 0,26 1,40 0,63 

w – 140 0,34 0,04 0,20 0,06 0,64 0,30 

w – 145 0,28 0,22 0,11 0,12 0,73 0,17 

w - 150 0,17 0,09 0,10 0,03 0,39 0,14 

 

Wpływ gęstości badanego uwodnionego krzemianu sodu na wartość tych wskaźników 

WB i DWB przedstawia rysunek 5.2.11. 
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Rys. 5.2.11.. Wpływ gęstości uwodnionego krzemianu sodu typu „m” i „w” na wartość 
wskaźników struktury WB i DWB. 
 
 
 
 
 
 



 72 

5.3.3. Wnioski 

 Przeprowadzone badania wykazały, że gęstość uwodnionego krzemianu sodu ma 

wpływ na jego strukturę koloidalną. Ponieważ gęstość uwodnionego krzemianu sodu 

zależy od stężenia sumy tlenków (SiO2 + Na2O) (ze wzrostem ich stężenia wzrasta 

gęstość), a więc szczególną rolę w kształtowaniu jego struktury koloidalnej odgrywa tu 

proces zatężania. 

1. Analiza jednorodności struktury uwodnionego krzemianu sodu typu „m” i „w”, 

wskazuje, że jednorodność ich struktury w odniesieniu do badanych rodzajów 

uwodnionego krzemianu sodu można przedstawić w kolejności od najmniejszej do 

największej jednorodności: m-140, w-150, w-140, w-145, m-150, m-145. 

2. Uzyskane wyniki analiz jednorodności struktury dla roztworów uwodnionego 

krzemianu sodu rodzaju m–140, m–145, m-150,  wskazują na to, że najbardziej 

jednorodną strukturę posiada uwodniony krzemian sodu o gęstości 1,45 g/cm3, następnie 

o gęstości 1,50 g/cm3, natomiast najmniejszą jednorodnością charakteryzuje się 

uwodniony krzemian sodu o gęstości 1,40 g/cm3. W przypadku uwodnionego krzemianu 

sodu rodzaju w-140, w-145, w-150, najbardziej jednorodną strukturę posiada uwodniony 

krzemian sodu o gęstości 1,45 g/cm3, następnie 1,40 g/cm3, natomiast najmniejszą 

jednorodnością struktury charakteryzuje się uwodniony krzemian sodu o gęstości        

1,50 g/cm3. Można również stwierdzić, że w przypadku uwodnionego krzemianu sodu 

typu „w”, wpływ gęstości na jednorodność jego struktury jest znacznie mniejszy             

w porównaniu do uwodnionego krzemianu sodu typu „m”. 

3. Wśród badanych roztworów uwodnionego krzemianu sodu można wyróżnić 

następujące typy struktur (określone wartościami wskaźników WB i DWB) [8]: 

- struktura S1 - 4 – uwodniony krzemian sodu o gęstości 1,40 g/cm3 i 1,45 g/cm3 (m – 140   

i m – 145) 

- struktura S2 - 4 – uwodniony krzemian sodu o gęstości 1,50 g/cm3 ( m– 150) 

4. Dla badanych roztworów uwodnionego krzemianu sodu rodzaju w–140, w–145,        

w–150,  wartość wskaźnika struktury WB wynosi od 0,39 do 0,73, natomiast wskaźnika 

niejedorodności DWB – od 0,14 do 0,30. Uwzględniając wartości wskaźników WB          

i DWB można stwierdzić, że badane roztwory uwodnionego krzemianu sodu 

charakteryzują się tym samym typem struktury, a mianowicie jest to struktura S2 - 4.        
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W tym typie struktury przy dużej niejednorodności dominującej występuje mały stopień 

niejednorodności.  

5. W przypadku uwodnionego krzemianu sodu w – 140 oraz w – 150 można stwierdzić 

największą efektywność procesu filtracji przez filtry c – e, o średnicy porów 3,0 µm i 0,65 

µm. Może to świadczyć o tym, że w tych rodzajach uwodnionego krzemianu sodu 

występuje znacząca liczba koloidalnych elementów struktury o regularnej i zwartej 

budowie. 

6. Wartości dG, dsG i dsR ilustrują zróżnicowanie niejednorodności cząstek 

występujących w poszczególnych rodzajach uwodnionego krzemianu sodu. Uzyskane 

wyniki oznaczeń wykazują, że w roztworach filtrowanych znajdują się cząstki                  

o rozmiarach znacznie większych od wielkości porów stosowanych filtrów. Występuje 

tutaj prawdopodobnie zjawisko tworzenia się cząstek o bardzo zróżnicowanej geometrii 

powierzchni lub wydłużonych. 

 

5. 4. Badania struktury uwodnionego krzemianu sodu metodą FTIR 

 
 Spektroskopia zajmuje się oddziaływaniem miedzy promieniowaniem 

elektromagnetycznym a materią, która jest zbiorem cząstek o masie spoczynkowej różnej 

od zera (molekuł, atomów, jonów, rodników). Oddziaływanie to polega na pochłanianiu 

części energii promieniowania elektromagnetycznego przez materię (absorpcja) lub 

oddawaniu przez materię części energii w postaci promieniowania elektromagnetycznego 

(emisja). Emisja lub pochłanianie promieniowania przez materię jest podstawą do 

podziału spektroskopii na emisyjną i absorpcyjną. Drugim kryterium jest umowny podział 

promieniowania elektromagnetycznego na różne zakresy widmowe. W zależności od 

wielkości pochłanianych fotonów spektroskopia dzieli się na: radiospektroskopię, 

spektroskopię mikrofalową, spektroskopię w podczerwieni, spektroskopię UV i 

spektroskopie rentgenowską. Charakter oddziaływania między promieniowaniem i 

materia określa mechanika kwantowa [55, 60, 83].  

  Najpowszechniej stosowana techniką jest absorpcyjna spektroskopia IR, 

czyli widma w podczerwieni. Światło z zakresu IR ma długość zbliżoną do długości 

wiązań chemicznych. Przechodząc przez próbkę badanej substancji, promieniowanie to 

jest selektywnie pochłaniane na skutek wzbudzania drgań wiązań chemicznych o długości 

odpowiadającej długości pochłanianej fali. Efektem tego jest występowanie w widmie 

szeregu ostrych sygnałów odpowiadających drganiom określonych wiązań chemicznych . 
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Dzięki temu, że wartości te są znane, widmo IR umożliwia ustalenie wiązań 

występujących w badanej próbce. Oprócz wzbudzania drgań pojedynczych wiązań, 

promieniowanie podczerwone w zakresie od 200 do 400 cm-1 wzbudza skoordynowane 

drgania nożycowe sąsiadujących ze sobą wiązań. Powoduje to, że widma IR w tym 

zakresie są bardzo złożone i bardzo rzadko zdarza się aby dwa różne związki chemiczne 

miały w tym zakresie identyczne widma. Ułatwia to jednoznaczną ich identyfikację. W 

przeszłości widma IR wykonywało się stosując monochromatyczna wiązkę 

promieniowania, zmieniając krokowo długość fali w trakcie pomiaru. Obecnie stosuje się 

szybszą technikę pomiaru, polegającą na skanowaniu badanej próbki z zastosowaniem 

wiązki promieniowania, w której występują wszystkie długości fali z zakresu IR. Po 

przejściu tej wiązki przez próbkę interferuje się ją z wiązką z tego samego źródła, która 

nie przeszła przez badaną próbkę. Stosując przekształcenie Fouriera zarejestrowanego 

widma interferencyjnego uzyskuje się widmo charakterystyczne dla badanej próbki. 

Technikę tę określa się skrótem FTIR.  

 Do identyfikacji substancji w analizowanej próbce stosuje się również 

spektroskopię Ramana RS, przeprowadzając analizę niesprężystego rozpraszania fotonu. 

Po zderzeniu z fotonem cząsteczka w zasadzie nie zmienia swojego stanu 

energetycznego, natomiast można obserwować trzy podstawowe zjawiska: absorbcję, 

emisje i rozpraszanie fotonów. Różnica energii fotonu przed i po rozproszeniu jest ściśle 

związana z energią drgań cząsteczki. Widmo Ramana prezentuje zależność intensywności 

rozproszonego promieniowania od różnicy energii kwantów promieniowania padającego i 

rozproszonego. Jest ono zatem informacją o charakterystycznych drganiach cząstek, na 

podstawie których można ustalić skład badanej próbki. Podstawową różnicę w zasadach 

spektroskopii IR oraz RS przedstawia schematycznie rysunek 5.4.1. 
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Rys. 5.4.1. Różnica w zasadach spektroskopii IR oraz RS. 
 
 
 W molekule atomy nie są ze sobą sztywno związane. Pod wpływem oddziaływań 

zewnętrznych mogą być poddawane zginaniu i rozciąganiu. Jeżeli wiązanie podane 

zostanie działaniu promieniowania podczerwonego, zaabsorbuje ono energię i w efekcie 

przechodzi z niższego do wyższego stanu wibracji. W przypadku prostej molekuły 

dwuatomowej występuje tylko jeden kierunek wibracji związany z jej ściskaniem. 

Oznacza to wystąpienie tylko jednego pasma absorpcyjnego, przy czym słabsze wiązania 

wymagają mniejszej energii powodującej wibrację. Jeżeli molekuła składa się z większej 

liczby atomów, występuje w niej więcej wiązań, a tym samym więcej rodzajów wibracji. 

Uzyskane widmo jest bardziej złożone. Molekuła o budowie liniowej składająca się z n 

atomów charakteryzuje się (3n – 5) rodzajami wibracji, natomiast molekuła o budowie 

nieliniowej może charakteryzować się (3n – 6) rodzajami wibracji. Przykładowo woda 

(H2O) składająca się z 3 atomów i posiadająca budowę nieliniową, charakteryzuje się     

(3 ⋅ 3) – 6 = 3 rodzajami wibracji. Należy podkreślić, że molekuła absorbuje 

promieniowanie tylko wówczas, gdy wibracji towarzyszy zmiana jej momentu 

dipolowego. 

Widmo podczerwieni tworzy się zatem w konsekwencji absorpcji promieniowania 

elektromagnetycznego o częstotliwości skorelowanej z wibracją specyficznych zastawów 

wiązań chemicznych w molekule. Energia całkowita Ec, jaką posiada molekuła                

w jakimkolwiek momencie, jest definiowany jako suma udziału poszczególnych 

rodzajów energii: 
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Ec = Ee + Ew + Er + Et        (5.4.1) 

 

Energia elektroniczna Ee jest związana z energią przejścia elektronu przemieszczającego 

się w molekule, zarówno w obrębie jej charakterystycznych wiązań, jak i w wyniku jego 

delokalizacji poza strukturę molekuły. Składowa energii wibracyjnej Ew posiada 

największą wartość i odpowiada absorpcji energii przez molekułę, w wyniku czego atomy 

ulegają wibracji wokół głównej osi ich wiązań chemicznych. Energia rotacyjna Er jest 

związana z ruchem rotacyjnym molekuły w wyniku absorpcji energii w zakresie mikrofal. 

Energia translacyjna Et powoduje przemieszczanie się molekuły w przestrzeni i jest 

związana z ruchami termicznymi. 

W celu obliczenia częstotliwości wibracji ν molekuły pod wpływem zaabsorbowanego 

światła stosowane jest prawo Hookes’a: 
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5.4.1. Metodyka badań 

 Badania zostały przeprowadzone z zastosowaniem spektrometru FTIR Bruker 

EQUINOX 55, którego schemat przedstawia rysunek 5.4.1.1.  

 

 

Rys. 5.4.1.1. Schemat zastosowanego układu pomiarowego FTIR 

 

 W celu zarejestrowania widm w podczerwieni techniką FTIR niewielką kroplę 

badanej substancji umieszczano na płytce wyciętej z monokryształu selenku cynku, 

przykrywano drugą identyczną płytką i skręcano w uchwycie otrzymując warstwę cieczy 

o grubości rzędu 0,01 mm. 

 Standardowo rejestrowano 32 widma dla każdej próbki a następnie obliczano ich 

średnią arytmetyczną. Po zarejestrowaniu wszystkie widma poddano korekcji w celu 

wyrównania poziomu linii tła oraz kompensacji różnic w grubości warstwy cieczy. Po 

zaimportowaniu widm do programu Origin 6,1 (OriginLab Corp. USA) odczytano 

położenia wszystkich dobrze wyodrębnionych pasm absorbcyjnych.  

 

5.4.2. Analiza wyników badań 

 Położenia pasm ilustruje tabela 5.4.2.1, natomiast widma wszystkich próbek 

przedstawiają rysunki 5.4.2.1 do 5.4.2.6. 
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Tabela 5.4.2.1. Zestawienie częstości głównych pasm absorpcyjnych badanych materiałów w zakresie 
podczerwieni. 

 

 
rodzaj 

uwodnionego 

krzemianu 

sodu 
 

 
 

ννννOH, ννννH2O 

 
 

ννννSi(OH)4 

 
 

ννννH2O 

 
 

ννννSi-O-Si 

 
 

ννννO-Si-O 

m-140 3416 2406 2048 1651 1313 1012  635 

m-145 3410  2057 1652  1012 894 643 

m-150 3403   1652  1013 881 667 

w-140 3402   1652  1013 888 647 

w-145 3406   1652  1012 888 667 

w-150 3403   1652  1013 887 647 
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Rys. 5.4.2.1. Widmo FTIR uwodnionego krzemianu sodu rodzaju m-140. 
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Rys. 5.4.2.2. Widmo FTIR uwodnionego krzemianu sodu rodzaju m-145. 
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Rys. 5.4.2.3. Widmo FTIR uwodnionego krzemianu sodu rodzaju m-150. 
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Rys. 5.4.2.4. Widmo FTIR uwodnionego krzemianu sodu rodzaju w-140. 
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Rys. 5.4.2.5. Widmo FTIR uwodnionego krzemianu sodu rodzaju w-145. 
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Rys. 5.4.2.6. Widmo FTIR uwodnionego krzemianu sodu rodzaju w-150. 

 

 Wszystkie widma poddano szczegółowej analizie numerycznej. W tym celu 

dokonano transformacji widm do formatu programu GRAMS32, wersja 6,0 (Galactic 

Industries Corp., USA). W celu zmniejszenia błędów każde widmo poddawano analizie 

dwukrotnie, raz w zakresie 4000-1600 cm-1, a następnie 1200-550 cm-1. 

 

5.4.3. Wnioski 

 Widma wszystkich próbek zawierają pasma absorpcyjne charakterystyczne dla 

wodnych roztworów krzemianów sodu. Pasmo o najwyższej energii (3390-3417 cm-1) 

można przypisać drganiom rozciągającym OH w cząsteczkach wody oraz w grupach 

terminalnych OH anionów krzemianowych. W pasmach tych można wyodrębnić 4-5 

składowych w przedziale 3600-2800 cm-1. 

 Dobrze wykształcone pasma związane z drganiami mostków wodorowych 

pomiędzy grupami Si(OH)4 są obecne tylko w widmach dwóch próbek: m-140 i m-145. 

Analiza kształtu pasma wykazała jednak, że są one obecne we wszystkich próbkach, lecz 

ich energia jest różna w różnych próbkach. Drgania deformacyjne cząsteczek wody są 

obecne we wszystkich widmach i mieszczą się w przedziale 1650-1653 cm-1. Podobnie 

zachowuje się pasmo przy około 1015 cm-1, jego zmienność jest bardzo niewielka. 

Największe zmiany obserwuje się w zakresie drgań rozciągających Si-O i zginających   

O-Si-O, ponieważ różnice pomiędzy poszczególnymi próbkami osiągają wartość 

kilkudziesięciu cm-1. 
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Ponadto, niektóre widma zawierają pasmo o zmiennej intensywności przy około          

2350 cm-1. Jest ono prawdopodobnie związane z absorpcją promieniowania 

podczerwonego przez dwutlenek węgla zawarty w powietrzu, dostający się do komory 

pomiarowej przez nieszczelności, i nie ma związku ze składem próbki. 

 
5. 5.  Badania potencjału ζζζζ uwodnionego krzemianu sodu  

Powierzchnia dwutlenku krzemu, podobnie jak powierzchnia innych 

nierozpuszczalnych tlenków pod wpływem wody ulega hydroksylacji. Proces 

powstawania grup hydroksylowych zależy od warunków fizykochemicznych. Ponadto 

SiO2 w środowisku wodnym może ulegać rozpuszczaniu. W przypadku wielokrotnie 

powtarzanych procesów rozpuszczania i strącania nawet na powierzchni kwarcu może 

powstać warstwa żelu krzemionkowego. Ze względu na morfologie próbki dwutlenku 

krzemu mogą być nieporowate,  jak i o różnej porowatości. 

Na powierzchni SiO2 występują powierzchniowe grupy hydroksylowe 

(silanolowe) oraz w pewnych przypadkach, cząsteczki wody wewnątrz cząstek 

krzemionki. Właściwości takiej krzemionki zależą od geometrii struktury porów               

i właściwości chemicznych powierzchni krzemionki [43, 58]. 

Szkielet żelu krzemionkowego tworzą cząstki kuliste złączone w miejscach ich kontaktu. 

Jego pory są pustymi miejscami między rożnie upakowanymi cząstkami. Wielkość 

cząstek wyznacza wielkość powierzchni właściwej, a gęstość upakowania – objętość         

i promień porów. Grupy silanolowe (≡Si−OH) obecne na powierzchni krzemionki 

powstają w dwóch głównych procesach. Po pierwsze grupy takie formowane są               

w procesie syntezy krzemionki, a dokładniej w procesie polimeryzacji Si(OH)4. 

Przesycony roztwór kwasu przechodzi w spolimeryzowaną formę, która potem 

przekształca się w sferyczne, koloidalne cząstki zawierające powierzchniowe grupy 

≡Si−OH. Podczas wysychania hydrożel przechodzi w końcowy produkt – xerożel, który 

zawiera część lub większość powierzchniowych grup silanolowych. Po drugie, 

powierzchniowe grupy ≡Si−OH mogą formować się w wodzie lub roztworze wodnym 

jako rezultat rehydroksylacji krzemionki pozbawionej grup hydroksylowych. 

Powierzchniowe atomy krzemu dążą do konfiguracji czworościanu i w roztworze 

wodnym ich wolne wiązania zostają wysycane grupami hydroksylowymi [43, 58]. 

Ładunek elektryczny na powierzchni tlenku metalu w wodnych roztworach 

elektrolitu powstaje w wyniku reakcji powierzchniowych grup hydroksylowych z jonami 

z roztworu. Reakcje tych grup z jonami H+ lub OH- z roztworu elektrolitu prowadzą do 
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powstania grup obdarzonych ładunkiem dodatnim lub ujemnym, reakcje te określa się     

w teorii site binding jako reakcje jonizacji powierzchniowych grup hydroksylowych. 

 

≡ →← ≡ ++ +
SOH SOH H2   (5.5.1) 

≡ →← ≡ +− +
SOH SO H   (5.5.2)  

gdzie:  ≡S - oznacza powierzchnię 

 

W związku z tym, że jony H+ kreują ładunek na powierzchni tlenków, są 

uznawane dla tych układów jako jony potencjałotwórcze. Istotną rolę w powstaniu 

ładunku dla takich układów mają jony elektrolitu nośnego. W klasycznych teoriach pwe 

początkowo przyjmowano, że jony te ulegają adsorpcji niespecyficznej, natomiast           

w bardziej złożonych modelach pwe jony elektrolitu nośnego mogą również ulegać 

adsorpcji specyficznej. Według charakterystycznej dla tych układów teorii „site binding” 

jony elektrolitu nośnego reagują z powierzchniowymi grupami hydroksylowymi tlenku 

tworząc połączenie o charakterze kompleksowym np. dla tlenku metalu z hipotetycznym 

elektrolitem AnCt jako elektrolitem nośnym. Następujące reakcje kompleksowe mogą 

mieć miejsce na powierzchni tlenku: 

 

≡ →← ≡2
+ - - +

SOH An SOH + An + H   (5.5.3) 

≡ →← ≡+
SOH+Ct SO Ct + H

- + +   (5.5.4) 

gdzie: Ct
+ -symbolizuje kation, zaś An

- anion elektrolitu nośnego. 

 

Mechanizm powstawania ładunku na powierzchni tlenków metali w roztworach 

elektrolitów pozwala na pogodzenie obserwowanego w przypadku tych układów wzrostu 

gęstości ładunku i jednoczesnego spadku potencjału zeta ze wzrostem stężenia elektrolitu 

[22, 45, 46, 91, 93]. Reakcje jonizacji i kompleksowania powierzchniowych grup 

hydroksylowych (5.5.1 – 5.5.4) można opisać przy pomocy następujących 

termodynamicznych stałych równowag reakcji: 
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Stałe równowagi reakcji jonizacji i kompleksowania stanowią nie tylko parametry 

charakteryzujące podwójną warstwę elektryczna na granicy faz tlenek metalu/wodny 

roztwór elektrolitu, ale pozwalają również obliczyć rozkład ładunku i potencjału             

w obrębie p.w.e. Znajomość rozkładu potencjału elektrycznego i ładunku w obrębie 

p.w.e. jest jednym z ważnych elementów w teorii stabilności układów zdyspergowanych. 

Ponadto stałe te, podobnie jak stałe kompleksowania w roztworach, pozwalają na 

obliczenie stężenia poszczególnych połączeń powierzchniowych, a w przypadku 

adsorpcji jonów - współczynnika podziału jonu między roztwór a fazę stałą.  

Gęstość ładunku powierzchniowego będzie proporcjonalna do algebraicznej sumy 

stężenia grup zjonizowanych i skompleksowanych: 

 

[ ] [ ] [ ] [ ]{ }+−−−++ ≡−≡−≡+≡= CtSOSOAnSOHSOHBN 220σ      [C/m2]  (5.5.9) 

 

gdzie: Ct
+ -symbolizuje kation, zaś An

- anion elektrolitu nośnego. 

 

 Gęstość ładunku powierzchniowego na granicy faz tlenek metalu roztwór 

elektrolitu najczęściej wyznacza się metodą miareczkowania potencjometrycznego 

suspensji. Stężenie jonów potencjałotwórczych, przy którym gęstość ładunku 

powierzchniowego jest równa zeru nosi nazwę punktu ładunku zerowego – pzc (point of 



 85 

zero charge). W przypadku tlenków metali jonami potencjałotwórczymi są jony H+         

w związku z czym punkt ten odnosi się do skali pH  i określa się go jako pHpzc. W pHpzc 

sumaryczna gęstość ładunku jest równa zero, co oznacza, że stężenia grup dodatnio 

naładowanych jest równe stężeniu grup ujemnie naładowanych: 

 

[ ] [ ] [ ] [ ]+−−−++ ≡+≡=≡+≡⇒= CtSOSOAnSOHSOH 220 0σ    [C/m2]  (5.5.10) 

 

Jak wyżej wspomniano jony elektrolitu nośnego biorące udział w reakcjach (5.5.3 i 5.5.4) 

zajmują pozycje w wewnętrznej płaszczyźnie Helmholtza oznaczanej symbolem β. 

Płaszczyźnie tej przypisuje się ładunek jonów specyficznie zaadsorbowanych σβ oraz 

potencjał ψβ. Gęstość ładunku zaadsorbowanego w IHP w układzie tlenek metalu roztwór 

elektrolitu 1:1 jest równa: 

 

[ ] [ ]{ }−++− ≡−≡= AnSOHCtSOBN 2βσ , [C/m2]     (5.5.11) 

 

Dla oszacowania gęstości jonów zaadsorbowanych w IHP przyjmuje się, że gęstość 

jonów elektrolitu nośnego znajdujących się w warstwie dyfuzyjnej pwe odpowiada 

ładunkowi warstwy dyfuzyjnej i można ją obliczyć z równania Gouya-Chapmana znając 

wartość potencjału ζ. Zatem, gęstość jonów tworzących kompleksy powierzchniowe 

będzie równa: 

 

d)ct(An)Ct(An, σ−σ=σβ      [C/m2]      (5.5.12) 

 

Cześć ładunku powierzchniowego pochodząca od grup zjonizowanych jest 

kompensowana w dyfuzyjnej części podwójnej warstwy elektrycznej. W warstwie 

dyfuzyjnej gromadzą się jony adsorbujące się dzięki oddziaływaniu elektrostatycznemu, 

adsorpcję tych jonów nazywa się mianem adsorpcji niespecyficznej. Warstwę dyfuzyjna 

charakteryzuje potencjał warstwy dyfuzyjnej ψd i gęstość ładunku warstwy dyfuzyjnej σd. 

Gęstość ładunku warstwy dyfuzyjnej będzie równa: 

 

[ ] [ ]{ }+− ≡−≡= 2SOHSOBNdσ  [C/m2]  (5.5.13) 
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Strukturę dyfuzyjnej części podwójnej warstwy elektrycznej przy niskim potencjale oraz 

małych stężeniach elektrolitu nośnego dobrze opisuje teoria Gouya-Chapmana, dla 

cząstek o powierzchni płaskiej tj. (krzywiźnie powierzchni małej w porównaniu               

z grubością podwójnej warstwy elektrycznej charakteryzowanej pwe) zależność miedzy 

potencjałem powierzchniowym a gęstością ładunku dla elektrolitu symetrycznego wyraża 

się następującym równaniem [68]: 
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Rys 5.5.1. Schemat podwójnej warstwy elektrycznej- model trójpłaszczyznowy. 
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 Potencjał warstwy dyfuzyjnej podwójnej warstwy elektrycznej może być określony 

na podstawie pomiarów potencjału ζ (rys. 5.5.1.), uwzględniając odległość płaszczyzny 

poślizgu (wyznaczającej wartość potencjału ζ ) od zewnętrznej płaszczyzny Helmholtza – 

OHP (Outer Helmholtz Plane) z która jest związany potencjał warstwy dyfuzyjnej.  

Dla określenia wartości potencjału warstwy dyfuzyjnej konieczna jest znajomość oddalenia 

płaszczyzny poślizgu od OHP. W literaturze przedmiotu odległość ta nie jest jednoznacznie 

określona i w zależności od układu zawiera się od 0.4 do 2.0 nm, zależy ona miedzy innymi 

od porowatości ciała stałego [54]. Stężenie jonów potencjałotwórczych, przy którym 

potencjał ζ jest równy zeru nosi nazwę punktu izoelektrycznego, w przypadku tlenków 

metali punkt ten odnoszony jest do skali pH. W punkcie izoelektrycznym gęstość ładunku    

w warstwie dyfuzyjnej jest równa 0, oznacza to, że na powierzchni tlenku stężenie grup 

zjonizowanych dodatnio jest równe stężeniu grup ujemnie zjonizowanych. 

 Potencjał ζ układów koloidalnych z fazą ciekłą jako fazą dyspersysyjną określa się 

najczęściej metodą mikroelektroforezy. Inne zjawiska elektrokinetyczne są w takich 

przypadkach znacznie rzadziej stosowane.  

 Pomiary potencjału ζ przeprowadzane metodą elektroforetyczną są dość często 

zamieszczane w pracach dla obliczania parametrów p.w.e. Jednak wartości te mogą być 

brane pod uwagę, jeśli spełniają określone warunki, którymi są: poprawność pomiaru 

ruchliwości elektroforetycznej oraz użycie odpowiedniego równania do obliczenia 

potencjału ζ z ruchliwości elektroforetycznej [41]. Zwykle pomiar ruchliwości 

elektroforetycznej cząstki prowadzi się na tzw. poziomie stacjonarnym. Dla 

wyeliminowania błędów w pomiarze ruchliwości elektroforetycznej związanych              

z przesunięciem głębi ostrości mikroskopu poza poziom stacjonarny (np. na skutek 

przypadkowego przesunięcia celi kapilarnej o przekroju kołowym w poziomie),              

w zetametrach wprowadzono cele o przekroju prostokątnym. Poprawne wartości 

ruchliwości elektroforetycznej (wolne od tzw. efektu ścian bocznych) na poziomie 

stacjonarnym w stałonapięciowych zetametrach uzyskuje się dla celi prostokątnej            

o stosunku wysokości do szerokości większej od 1:20. Jednak pewniejszy wynik osiąga 

się przez pomiar szybkości na kilku poziomach przekroju celi, a następnie obliczenie 

szybkości elektroforetycznej na poziomie stacjonarnym z przybliżenia asymetryczną 

parabolą [79]. Metoda ta pozwala na uwzględnienie różnicy szybkości 

elektroosmotycznego przepływu miedzy ścianą dolną a górną na skutek sedymentacji 

osadu. W celach zmiennonapięciowych przepływ elektroosmotyczny nie ma wpływu na 

ruchliwość elektroforetyczną [78]. Jednak w takim przypadku ze względu na szybkie 
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zmiany napięcia na elektrodach konieczna jest analiza szybkości cząstek oparta na efekcie 

dopplerowskim (zmian częstości światła rozproszonego na poruszającej się cząstce fazy 

zdyspergowane). Urządzenia wyposażone w korelator, analizujący wiązkę laserowego 

światła rozproszonego, pozwalają określenie rozkładu potencjału ζ dla populacji cząstek 

w zawiesiny.  

 Grupy hydroksylowe na powierzchni SiO2 w roztworach elektrolitu zachowują się 

podobnie jak grupy hydroksylowe na powierzchni tlenków metalu. Ładunek na 

powierzchni powstaje w wyniku reakcji powierzchniowych gryp hydroksylowych (grup 

silanolowych) z jonami H+ lub OH- oraz w wyniki reakcji kompleksowania z jonami 

elektrolitu nośnego. Jednak w większości prac opisujących strukturę pwe na granicy faz 

SiO2 /roztwór elektrolitu wartości pHpzc lub pHiep są wartościami ekstrapolowanymi          

i zawierają się w przedziale pH 1-4. W przypadku miareczkowania potencjometrycznego 

krzemionki krzywa nie przecina krzywej miareczkowania elektrolitu jak to ma miejsce    

w przypadku innych tlenków, ale się z nią zbiega. Powoduje to znaczny błąd w ocenie 

gęstości ładunku powierzchniowego jak i w wyznaczeniu pHpzc [59]. Podobnie do 

danych z miareczkowań potencjometrycznych, wyniki pomiarów elektrokinetycznych 

opisanych w literaturze dla układu SiO2 roztwór elektrolitu zwykle dotyczą zakresu pH,  

w którym wartości potencjału są ujemne. W związku powyższym obok poglądu, że grupy 

silanolowe maja, podobnie jak grupy hydroksylowe w przypadku tlenków metali, 

charakter amfoteryczny, pojawiła się hipoteza, że grupy na SiO2 wykazują wyłącznie 

właściwości kwasowe. W takim przypadku gęstość ładunku powierzchniowego                 

i potencjał ζ powinny ze spadkiem pH asymptotycznie zmierzać do zera. 

 Obecność zanieczyszczeń kationami metali wielowartościowych może przesuwać 

pHpzc i pHiep w kierunku wyższych wartości pH na skutek obecności na powierzchni grup 

o charakterze bardziej zasadowym [41, 78]. Kationy metali alkalicznych na powierzchni 

mogą łatwo ulęgać reakcjom wymiany z jonami H+. 

 

5.5.1. Metodyka badań 

 Do próbki badanego rodzaju uwodnionego krzemianu sodu wprowadzano dioctan 

glikolu etylenowego (flodur-1) w ilości 14% w stosunku do masy próbki. Dla określenia 

zmian potencjału w czasie określonych odstępach czasu pobierano próbkę uwodnionego 

krzemianu sodu i dodawano ją do elektrolitu nośnego. Pomiary prowadzono na 

urządzeniu Zetasizer 3000 firmy Malvern, które pozwala określić rozkład ziarnowy 

cząstek o średnicy od 3 nm do 3µm,  natomiast potencjał ζ może być mierzony dla 
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cząstek o średnicy < 30 µm. Wstępne pomiary potencjału ζ przeprowadzone                     

w środowisku żelu wskazały, że zbyt wysokie przewodnictwo ośrodka uniemożliwia 

określenie potencjału ζ na Zetasizerze 3000. Dodatkowo przy znacznej lepkości żelu 

pomiar ruchliwości elektroforetycznej obarczony byłby bardzo dużym błędem                    

i w związku z tym rozkład cząstek w funkcji potencjału ζ byłby bardzo „płaski”. Dalsze 

próby przeprowadzono przez umieszczenie próbki żelu w roztworze elektrolitu. Roztwory 

elektrolitu przed sporządzeniem dyspersji filtrowano na sączku membranowym                

o średnicy por 0,22 µm w celu usunięcia zanieczyszczeń nierozpuszczalnych w wodzie. 

Na podstawie wstępnych pomiarów ustalono, że optymalnym stosunkiem ilości dodanego 

szkła do elektrolitu jest 0,2 ml żelu na 50 ml elektrolitu. Przy takim stosunku sygnał 

rejestrowany dla światła rozproszonego był optymalny, a z drugiej strony mierzone 

wartości potencjału były takie same jak przy większym rozcieńczeniu. Po sporządzeniu 

dyspersji poddawano ją działaniu ultradźwięków i mierzono jej pH. Pomiar potencjału ζ 

prowadzono w przepływowej celi prostokątnej Zetasizer 3000. Przeprowadzono dwa 

rodzaje pomiarów:  

1. określenie zmian potencjału ζ w funkcji czasu żelowania  

2.  po zżelowaniu, w celu scharakteryzowania właściwości powierzchniowych 

otrzymanego żelu. 

  Ponieważ badane układy charakteryzowały się niejednorodnością fazy 

zdyspergowanej, obliczano średni rozkład potencjału ζ, uśredniając poszczególne 

rozkłady (sumowano kanał po kanale i obliczano średnią z 3-5 pomiarów). 

 

Rys.5.5.1.1. Urządzenie Zetasizer 3000 firmy Malvern do badania potencjału ζ   
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5.5.2. Wstępne wyniki badań potencjału ζζζζ 

 Wstępne pomiary potencjału ζ próbek uwodnionego krzemianu sodu oraz floduru 

wykazały obecność cząstek ulegających elektroforezie. Wyniki pomiarów zamieszczono 

w tabeli 5.5.2.1. 

 

Tabela 5.5.2.1. Wartości potencjału ζ cząstek układu „uwodniony krzemian sodu – dioctan glikolu 

etylenowego” oraz odpowiadająca im intensywność I rozpraszania światła laserowego 

pik 1 pik 2 pik 3 rodzaj 

uwodnionego 

krzemianu 

sodu 

pH ζ,  

[mV] 

I,  

[%] 

ζ,  

[mV] 

I,  

[%] 

ζ,  

[mV] 

I  

[%] 

m-140 10,53 - 45,6 100     

m-145 11,09 - 11,1 100     

m-150 11,11 -38,0 84,4 5,0 15,53   

w-140 11,18 - 46,4 63,8 - 4,1 36,27   

w-145 11,25 -31,2 74,7 - 3,5 25,3   

w-150 10,76 - 48,7 34,3 -20,7 36,60 - 1,50 28,97 

 

 Jak widać, w przypadku uwodnionego krzemianu sodu m-140, m-145 

obserwowano jeden pik związany z ruchliwością elektroforetyczną cząstek powstałych    

z rozproszenia jednej substancji. Natomiast uwodnione krzemiany sodu m-150, w-140,     

w-145 charakteryzują się dwoma pikami na wykresie intensywność w funkcji potencjału 

ζ, co może świadczyć o dwu rodzajach substancji rozproszonych w tych próbkach. 

Uwodniony krzemian sodu w-150 prawdopodobnie posiada trzy rodzaje cząstek – trzy 

piki na wykresie elektroforetycznym. Dla większości rodzajów uwodnionego krzemianu 

sodu cząstki fazy zdyspergowanej charakteryzują się potencjałem elektrokinetycznym     

ζ ≈ -40 mV. W przypadku próbki m-145 potencjał ζ wynosi -11 mV. Niska wartość 

potencjału ζ przy zbliżonej wartości pH roztworu świadczy o niewielkiej gęstości grup 

zjonizowanych na powierzchni ciała stałego. 

 Obecność cząstek fazy zdyspergowanej podczas zarodkowania fazy stałej może 

być przyczyną nukleacji heterogenicznej, która zachodzi przy mniejszym przesyceniu 

roztworu niż nukleacja homogeniczna. Ponadto cząstki te mogą pojawiać się podczas 

pomiarów elektrokinetycznych żelu o ile nie staną się środkiem kondensacji. 
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5.5.3. Zmiany potencjału ζζζζ podczas żelowania próbek uwodnionego krzemianu sodu 

 Badania nad zmianami potencjału elektrokinetycznego w funkcji czasu żelowania 

prowadzono pobierając próbkę żelu uwodnionego krzemianu sodu po upływie 

następującego okresu czasu od wprowadzenia do niego floduru: 20, 30, 40, 60, 80 i 100 

minut. Po pobraniu próbek żelu w ilości 0,2 ml dyspergowano go w 50 ml 0,001 M 

roztworu NaCl i prowadzono pomiar potencjału ζ. Dla każdej próbki pomiar powtarzano 

od 3 do 4 razy w zależności od powtarzalności wyniku. Uzyskane wyniki były uśredniane 

procedurą opisana w metodyce pomiarów. 

Na rysunkach 5.5.3.1 – 5.5.3.6 oraz w tabelach 5.5.3.1 – 5.5.3.6 przedstawiono zmiany 

potencjału próbek żelu otrzymanego odpowiednio z uwodnionego krzemianu sodu typu: 

m-140, m-145, m-150, w-140, w-145 oraz w-150.  
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Rys. 5.5.3.1. Intensywność sygnału elektroforetycznego w funkcji potencjału ζ i czasu 
żelowania dla uwodnionego krzemianu sodu rodzaju m-140. 
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Rys. 5.5.3.2. Intensywność sygnału elektroforetycznego w funkcji potencjału ζ i czasu 
żelowania dla uwodnionego krzemianu sodu rodzaju m-145. 
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Rys. 5.5.3.3 Intensywność sygnału elektroforetycznego w funkcji potencjału ζ i czasu 
żelowania dla uwodnionego krzemianu sodu rodzaju m-150. 
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Rys. 5.5.3.4. Intensywność sygnału elektroforetycznego w funkcji potencjału ζ i czasu 
żelowania dla uwodnionego krzemianu sodu rodzaju w-140. 
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Rys. 5.5.3.5. Intensywność sygnału elektroforetycznego w funkcji potencjału ζ i czasu 
żelowania dla uwodnionego krzemianu sodu rodzaju w-145. 
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Rys. 5.5.3.6. Intensywność sygnału elektroforetycznego w funkcji potencjału ζ i czasu 
żelowania dla uwodnionego krzemianu sodu rodzaju w-150. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 95 

Tabela 5.5.3.1. Potencjał ζ układu „uwodniony krzemian sodu m-140 – dioctan glikolu etylenowego” w 
funkcji czasu żelowania 

intensywność sygnału po czasie żelowania [min] 
potencjał ζζζζ 

20 30 40 60 80 100 

-150,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
-145,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
-140,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
-135,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
-131,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
-126,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
-121,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
-116,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
-111,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
-107,1 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
-102,4 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
-97,6 2,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 
-92,9 7,23 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 
-88,1 16,20 2,47 0,00 0,00 0,00 0,00 
-83,3 22,97 8,97 0,00 0,03 0,03 0,00 

-78,6 20,80 19,37 0,00 0,57 0,27 0,00 

-73,8 11,87 26,20 0,03 3,13 1,47 0,17 

-69,0 4,17 22,93 0,27 10,77 4,80 1,07 

-64,3 0,90 13,20 1,63 22,30 8,97 4,40 

-59,5 0,10 5,00 5,50 28,17 9,63 11,43 

-54,8 0,00 1,17 11,40 21,63 6,30 20,17 

-50,0 0,00 0,17 15,77 10,03 4,53 25,13 

-45,2 0,00 0,00 16,30 2,80 7,90 21,37 

-40,5 0,00 0,00 14,33 0,50 13,83 11,60 

-35,7 0,00 0,00 12,87 0,03 16,87 3,80 

-31,0 0,00 0,00 11,23 0,00 14,10 0,70 

-26,2 0,00 0,00 7,13 0,00 7,87 0,10 

-21,4 0,10 0,00 2,80 0,00 2,77 0,00 

-16,7 0,53 0,00 0,63 0,00 0,60 0,00 

-11,9 1,73 0,00 0,07 0,00 0,07 0,00 
-7,1 3,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
-2,4 3,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2,4 2,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7,1 0,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11,9 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Tabela 5.5.3.2. Potencjał ζ układu „uwodniony krzemian sodu m-145 – dioctan glikolu etylenowego” w 
funkcji czasu żelowania 

intensywność sygnału po czasie żelowania [min] 
potencjał ζζζζ 20 30 40 60 80 100 

-150,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
-145,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
-140,5 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 
-135,7 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 
-131,0 0,00 0,00 0,00 1,17 0,00 0,00 
-126,2 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 
-121,4 0,03 0,00 0,00 8,57 0,00 0,00 
-116,7 0,43 0,10 0,00 10,63 0,00 0,00 
-111,9 2,27 0,97 0,00 9,67 0,00 0,00 
-107,1 7,03 4,87 0,00 8,50 0,10 0,00 
-102,4 13,50 14,47 0,00 7,40 0,77 0,00 
-97,6 16,67 25,13 0,20 6,53 3,20 0,00 
-92,9 13,77 25,53 1,37 6,90 7,77 0,00 
-88,1 8,77 15,27 5,40 6,33 11,63 0,20 
-83,3 6,37 5,37 12,70 3,70 11,70 1,35 
-78,6 5,60 1,10 17,50 1,27 8,67 5,30 
-73,8 3,70 0,13 14,03 0,23 4,67 11,85 
-69,0 1,47 0,00 6,57 0,03 1,67 15,50 
-64,3 0,33 0,00 1,90 0,00 0,33 13,60 
-59,5 0,03 0,00 0,93 0,00 0,03 12,90 
-54,8 0,00 0,00 2,90 0,00 0,00 15,25 
-50,0 0,00 0,00 7,10 0,07 0,00 13,75 
-45,2 0,10 0,03 9,97 0,37 0,00 7,40 
-40,5 0,40 0,27 7,97 1,40 0,00 2,30 
-35,7 0,90 0,93 3,60 2,93 0,03 0,40 
-31,0 1,20 1,83 0,97 3,57 0,33 0,05 
-26,2 0,97 2,03 0,33 2,60 1,87 0,00 
-21,4 0,87 1,30 0,73 1,73 5,97 0,00 
-16,7 2,00 0,47 1,63 2,40 11,23 0,00 
-11,9 4,00 0,10 2,03 3,50 13,03 0,00 
-7,1 4,77 0,00 1,47 3,10 9,83 0,00 
-2,4 3,23 0,00 0,60 1,57 5,00 0,00 
2,4 1,23 0,00 0,13 0,43 1,70 0,00 
7,1 0,27 0,00 0,03 0,07 0,37 0,00 

11,9 0,03 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 
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Tabela 5.5.3.3. Potencjał ζ układu „uwodniony krzemian sodu m-150 – dioctan glikolu etylenowego” w 
funkcji czasu żelowania 

intensywność sygnału po czasie żelowania [min] 
potencjał ζζζζ 20 30 40 60 80 100 

-150,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
-145,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
-140,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
-135,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
-131,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
-126,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
-121,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
-116,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
-111,9 0,00 0,00 0,13 0,10 0,00 0,00 
-107,1 0,00 0,00 1,00 0,73 0,00 0,00 
-102,4 0,07 0,17 4,43 3,13 0,00 0,00 
-97,6 0,70 1,47 11,10 7,80 0,00 0,00 
-92,9 3,77 6,43 16,00 11,10 0,00 0,00 
-88,1 11,60 16,40 13,20 9,17 0,00 0,00 
-83,3 21,13 25,07 6,23 5,33 0,00 0,00 
-78,6 23,93 23,03 1,67 4,77 0,00 0,10 
-73,8 18,13 13,00 0,30 6,77 0,10 0,90 
-69,0 9,70 4,53 0,37 6,77 1,07 4,00 
-64,3 3,60 0,97 1,53 3,97 5,10 10,30 
-59,5 0,87 0,10 3,67 1,37 14,80 15,65 
-54,8 0,13 0,00 5,20 0,50 25,57 16,00 
-50,0 0,00 0,00 4,97 1,13 26,87 15,60 
-45,2 0,00 0,00 4,60 2,90 17,43 16,30 
-40,5 0,00 0,00 4,73 4,30 7,00 12,90 
-35,7 0,00 0,00 3,70 3,63 1,73 6,20 
-31,0 0,03 0,00 1,73 1,83 0,23 1,70 
-26,2 0,17 0,00 0,50 1,07 0,03 0,25 
-21,4 0,70 0,10 0,33 1,97 0,00 0,00 
-16,7 1,50 0,57 1,20 3,87 0,00 0,00 
-11,9 1,87 1,60 3,03 5,53 0,00 0,00 
-7,1 1,33 2,57 4,43 5,77 0,00 0,00 
-2,4 0,53 2,33 3,70 4,10 0,00 0,00 
2,4 0,13 1,20 1,77 1,83 0,00 0,00 
7,1 0,00 0,37 0,47 0,47 0,00 0,00 

11,9 0,00 0,07 0,07 0,07 0,00 0,00 
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Tabela 5.5.3.4. Potencjał ζ układu „uwodniony krzemian sodu w-140 – dioctan glikolu etylenowego” w 
funkcji czasu żelowania 

intensywność sygnału po czasie żelowania [min] 
potencjał ζζζζ 

20 30 40 60 80 100 

-150,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
-145,2 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 
-140,5 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 
-135,7 0,00 1,43 0,00 0,00 0,00 0,00 
-131,0 0,00 3,83 0,00 0,00 0,00 0,00 
-126,2 0,00 5,97 0,00 0,00 0,00 0,00 
-121,4 0,00 6,17 0,00 0,00 0,00 0,00 
-116,7 0,00 6,43 0,00 0,00 0,00 0,00 
-111,9 0,00 8,20 0,00 0,00 0,00 0,00 
-107,1 0,00 8,13 0,10 0,00 0,00 0,00 
-102,4 0,00 4,90 0,73 0,03 0,00 0,00 
-97,6 0,00 1,70 2,63 0,37 0,00 0,00 
-92,9 0,00 0,33 5,50 1,93 0,00 0,00 
-88,1 0,00 0,03 6,50 5,70 0,00 0,00 
-83,3 0,00 0,00 4,37 9,53 0,10 0,00 

-78,6 0,00 0,00 1,67 9,07 0,80 0,00 

-73,8 0,17 0,07 0,37 5,00 3,30 0,00 

-69,0 1,10 0,67 0,03 2,33 8,03 0,25 

-64,3 4,70 3,23 0,20 4,47 12,57 1,85 

-59,5 12,00 8,93 1,37 11,93 15,43 7,60 

-54,8 18,33 14,50 5,67 19,20 18,20 18,55 

-50,0 17,77 13,90 13,67 17,70 18,73 27,50 

-45,2 13,87 7,90 19,33 9,33 13,83 24,85 

-40,5 11,97 2,70 16,03 2,80 6,63 13,80 

-35,7 9,57 0,57 7,83 0,50 1,93 4,55 

-31,0 5,02 0,03 2,53 0,07 0,37 0,90 

-26,2 1,57 0,00 1,60 0,00 0,03 0,10 

-21,4 0,37 0,00 2,73 0,00 0,00 0,00 

-16,7 0,30 0,00 3,40 0,00 0,00 0,00 

-11,9 0,70 0,00 2,43 0,00 0,00 0,00 
-7,1 1,07 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 
-2,4 0,90 0,00 0,23 0,00 0,00 0,00 
2,4 0,43 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 
7,1 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11,9 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Tabela 5.5.3.5. Potencjał ζ układu „uwodniony krzemian sodu w-145 – dioctan glikolu etylenowego” w 
funkcji czasu żelowania 

intensywność sygnału po czasie żelowania [min] 
potencjał ζζζζ 

20 30 40 60 80 100 

-150,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
-145,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
-140,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
-135,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
-131,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
-126,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
-121,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
-116,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
-111,9 0,13 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 
-107,1 1,20 1,10 0,00 0,13 0,00 0,00 
-102,4 5,57 4,83 0,00 0,93 0,00 0,00 
-97,6 14,97 13,37 0,00 4,20 0,03 0,00 
-92,9 24,07 23,30 0,00 11,10 0,27 0,00 
-88,1 23,30 25,50 0,00 17,33 1,57 0,00 
-83,3 13,60 17,27 0,00 16,13 5,00 0,00 

-78,6 4,77 7,00 0,00 9,30 9,17 0,00 

-73,8 1,00 1,70 0,03 3,57 10,03 0,00 

-69,0 0,10 0,23 0,37 0,90 8,27 0,00 

-64,3 0,00 0,00 1,97 0,17 9,63 0,10 

-59,5 0,00 0,00 5,93 0,00 14,43 0,80 

-54,8 0,00 0,00 10,93 0,00 17,00 4,60 

-50,0 0,00 0,00 13,83 0,00 13,90 14,75 

-45,2 0,00 0,00 13,90 0,00 7,53 27,10 

-40,5 0,00 0,00 11,10 0,00 2,53 28,40 

-35,7 0,00 0,00 6,07 0,00 0,50 17,05 

-31,0 0,03 0,00 2,07 0,07 0,07 5,85 

-26,2 0,17 0,07 0,60 0,27 0,00 1,15 

-21,4 0,50 0,27 1,27 1,23 0,00 0,15 

-16,7 0,97 0,80 4,33 3,33 0,00 0,00 

-11,9 1,70 1,40 8,63 6,40 0,00 0,00 
-7,1 2,63 1,50 9,73 8,97 0,00 0,00 
-2,4 2,73 0,97 6,30 8,63 0,00 0,00 
2,4 1,73 0,37 2,30 5,13 0,00 0,00 
7,1 0,63 0,07 0,50 1,80 0,00 0,00 

11,9 0,13 0,00 0,07 0,37 0,00 0,00 
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Tabela 5.5.3.6. Potencjał ζ układu „uwodniony krzemian sodu w-150 – dioctan glikolu etylenowego” w 
funkcji czasu żelowania 

intensywność sygnału po czasie żelowania [min] 
potencjał ζζζζ 

20 30 40 60 80 100 

-150,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
-145,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
-140,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
-135,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
-131,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
-126,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
-121,4 0,03 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 
-116,7 0,40 0,37 0,33 0,00 0,00 0,00 
-111,9 2,47 2,60 2,03 0,00 0,00 0,00 
-107,1 8,57 9,40 7,60 0,00 0,00 0,00 
-102,4 18,03 20,43 17,63 0,00 0,00 0,00 
-97,6 23,87 26,83 26,03 0,00 0,00 0,00 
-92,9 21,67 21,83 24,33 0,00 0,00 0,00 
-88,1 14,43 11,17 14,03 0,00 0,00 0,00 
-83,3 6,87 3,57 4,87 0,00 0,00 0,00 

-78,6 2,10 0,70 1,00 0,00 0,00 0,00 

-73,8 0,40 0,07 0,10 0,00 0,00 0,00 

-69,0 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-64,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-59,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,15 

-54,8 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 1,30 

-50,0 0,00 0,00 0,00 0,00 5,57 6,25 

-45,2 0,00 0,00 0,00 0,00 14,17 17,65 

-40,5 0,00 0,00 0,00 0,00 22,30 28,65 

-35,7 0,00 0,03 0,00 0,00 23,37 26,65 

-31,0 0,00 0,13 0,00 0,07 17,87 14,15 

-26,2 0,00 0,40 0,00 0,77 10,13 4,30 

-21,4 0,00 0,77 0,03 4,03 3,93 0,75 

-16,7 0,07 0,83 0,20 12,43 0,97 0,10 

-11,9 0,20 0,50 0,43 23,60 0,13 0,00 
-7,1 0,33 0,17 0,60 27,67 0,00 0,00 
-2,4 0,33 0,03 0,43 19,93 0,00 0,00 
2,4 0,20 0,00 0,20 8,73 0,00 0,00 
7,1 0,07 0,00 0,03 2,33 0,00 0,00 

11,9 0,00 0,00 0,00 0,37 0,00 0,00 
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 Wartości pH dyspersji otrzymanych z żelu zmieniały się od pH ≅ 11 dla 

najkrótszych czasów do pH ≅ 10,3 po 100 minutach żelowania. Wartości pH dla 

poszczególnych próbek niewiele różniły się i nie miały istotnego wpływu na wartość 

potencjału ζ. Jak widać na zamieszczonych rysunkach początkowe stadium żelowania 

powoduje powstanie cząstek o stosunkowo wysokim potencjale ζ (od – 80 do – 100 mV).  

Sygnał od tych cząstek jest znaczny przez dłuższy  czas żelowania, po czym zanika na 

rzecz cząstek o stosunkowo wysokim potencjale ζ (od – 20 do – 60 mV). W przypadku 

próbki w-140 spadek potencjału jest znacznie mniejszy. Proces żelowania od początku 

prowadzi do powstawania cząstek o niskim potencjale ζ. Jak już wyżej wspomniano,  

świadczy to o niskim stężeniu grup zjonizowanych na powierzchni żelu lub o znacznej 

kompensacji ładunku w warstwie zwartej pwe. 

 Intensywność sygnału może mieć źródło zarówno w liczebności cząstek jak           

i w ich rozmiarze, gdyż w przypadku rozproszenia światła intensywność sygnału jest 

proporcjonalna do promienia cząstki w szóstej potędze. Na przedstawionych rysunkach 

można zauważyć pojawiające się i znikające sygnały od cząstek zawartych w reagentach  

(uwodnionym krzemianie sodu i dioctanie glikolu etylenowego). Efekt ten po 20 

minutach żelowania widoczny jest w przypadku próbki żelu otrzymanego z uwodnionego 

krzemianu sodu w-140 (~18%). 

 

5.5.4.  Zależność potencjału ζζζζ od pH dla żeli uwodnionego krzemianu sodu 

 Wyniki pomiarów potencjału ζ w funkcji pH dla żeli otrzymanych w wyniku 

odwodnienia próbek uwodnionego krzemianu sodu przedstawiono w tabelach 5.5.4.1 – 

5.5.4.6.  

W przypadku uwodnionego krzemianu sodu  rodzaju m-150, w-140 w widmie 

obserwowano sygnały pochodzące od cząstek stanowiących zanieczyszczenie reagentów 

jak też i od cząstek powstałych w procesie nukleacji. Dla analizy właściwości 

elektrokinetycznych w funkcji pH wybrano te wartości potencjału, dla których 

intensywność sygnału była największa.  

 Na rysunkach 5.5.4.1 i 5.5.4.2  przedstawiono zależność potencjału ζ od pH dla 

żelu otrzymanego z uwodnionego krzemianu sodu odpowiednio typu „m” i „w”. 

Przedstawione na rysunkach zależności charakteryzują się ujemnymi wartościami 

potencjału ζ. Właściwości elektrokinetyczne tych układów przypominają wcześniej 



 102 

omawiane właściwości układu „SiO2 / roztwory elektrolitu”, jednak widać pewne istotne 

różnice w zależności wartości potencjału ζ  od siły jonowej. 

Porównanie wartości potencjału ζ dla poszczególnych próbek wskazuje, że żele 

otrzymane w wyniku odwodnienia uwodnionych krzemianów sodu charakteryzują się 

dużym zróżnicowaniem aktywności kwasowej powierzchniowych grup hydroksylowych. 

Duża wartość potencjału ζ będzie sprzyjać odpychającemu oddziaływaniu 

elektrostatycznemu między cząstkami i może zapobiegać ich agregacji. 

 

Tabela 5.5.4.1. Wartości potencjału ζ i intensywność I rozpraszania światła laserowego dla żelu 

otrzymanego z uwodnionego krzemianu sodu m-140 w 0,001 M NaCl, w funkcji pH 

pH I,  [%] potencjał ζζζζ, [mV] 

10,88 99,9 -39,7 

10,32 99,9 -65,9 

9,71 100,0 -67,4 

8,29 100,0 -53,3 

19,8 -89,9 
7,6 

80,3 -42,1 

6,84 100,0 -38,1 

4,48 99,9 -35,2 

3,43 99,0 -17,6 
 
 

Tabela 5.5.4.2. Wartości potencjału ζ i intensywność I rozpraszania światła laserowego dla żelu 

otrzymanego z uwodnionego krzemianu sodu m-145 w 0,001 M NaCl, w funkcji  pH 

pH I, [%] potencjał ζζζζ, [mV] 

26,0 -75,7 

61,9 -40,0 11,48 

11,9 -0,5 

10,32 100,0 -43,1 

9,44 100,0 -40,6 

85,7 -42,4 
8,63 

14,3 -4,9 

6,65 100,0 -22,8 

5,59 100,0 -25,6 

30,0 -74,2 
4,48 

70,1 -20,9 

2,92 99,9 -14,9 
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Tabela 5.5.4.3. Wartości potencjału ζ i intensywność I rozpraszania światła laserowego dla żelu 

otrzymanego z uwodnionego krzemianu sodu m-150 w 0,001 M NaCl, w funkcji pH 

pH I, [%] potencjał ζζζζ, [mV] 

19,2 -84,6 
10,96 

80,6 -39,3 

10,66 100,0 -46,9 

2,4 -92,2 
9,87 

97,5 -38,2 

33,3 -75,8 
8,81 

66,7 -35,4 

16,7 -76,3 
7,35 

50,0 -27,7 

25,0 -77,3 
6,10 

75,0 -27,4 

33,3 -63,1 
4,48 

66,7 -14,9 

33,1 -35,9 
2,89 

66,8 -9,0 
 
 

Tabela 5.5.4.4. Wartości potencjału ζ i intensywność I rozpraszania światła laserowego dla żelu 

otrzymanego z uwodnionego krzemianu sodu w-140 w 0,001 M NaCl, w funkcji pH 

pH I, [%] potencjał ζζζζ, [mV] 

56,9 -83,8 
11,55 

43,0 -7,3 

22,0 -89,3 
10,18 

78,0 -37,9 

52,4 -88,8 
9,09 

47,7 -15,3 

30,7 -96,9 
8,35 

69,2 -11,1 

25,4 -77,1 
7,85 

74,6 -39,4 

45,2 -92,3 
6,78 

54,8 -26,2 

5,06 99,9 -31,0 

3,60 100,0 -23,8 
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Tabela 5.5.4.5. Wartości potencjału ζ i intensywność I rozpraszania światła laserowego dla żelu 

otrzymanego z uwodnionego krzemianu sodu w-145 w 0,001 M NaCl, w funkcji pH 

pH I, [%] potencjał ζζζζ, [mV] 

28,3 -77,7 

27,5 -45,6 10,82 

44,1 -12,0 

65,3 -70,0 
10,46 

34,8 -42,4 

9,85 99,9 -61,8 

8,46 99,8 -60,1 

26,5 -80,0 
7,72 

73,4 -52,6 

50,0 -51,2 
6,31 

49,9 -26,1 

5,51 100,0 -37,6 

33,0 -56,6 
3,41 

67,0 -24,0 
 
 
 
 

Tabela 5.5.4.6. Wartości potencjału ζ i intensywność I rozpraszania światła laserowego dla żelu 

otrzymanego z uwodnionego krzemianu sodu w-150 w 0,001 M NaCl, w funkcji pH 

pH I, [%] Potencjał ζζζζ, [mV] 

33,4 -85,1 
10,92 

66,6 -39,5 

10,54 100,0 -41,0 

9,94 100,0 -59,0 

8,22 100,0 -41,0 

7,02 100,0 -29,6 

6,52 100,0 -36,4 

5,63 100,0 -35,5 

3,42 100,0 -28,1 
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Rys 5.5.4.1. Potencjał ζ w funkcji pH dla próbek żelu otrzymanych po odwodnieniu 
próbek uwodnionego krzemianu sodu typu m. 
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Rys 5.5.4.2. Potencjał ζ w funkcji pH dla próbek żelu otrzymanych po odwodnieniu 
próbek uwodnionego krzemianu sodu typu w 
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5.5.5.  Zmiany potencjału ζ w procesie żelowania układu „uwodniony krzemian sodu 

– dioctan glikolu etylenowego” 

 Na rysunkach 5.5.5.1 – 5.5.5.12 przedstawiono zmiany potencjału ζ w zależności 
od intensywności sygnału rozpraszania światła laserowego na powierzchni elementów 
struktury tworzących się po różnym czasie procesu żelowania układu „uwodniony 
krzemian sodu – dioctan glikolu etylenowego”.  
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Rys. 5.5.5.1 Zmiana potencjału ζ w zależności od intensywności sygnału rozpraszania 
światła laserowego na powierzchni elementów struktury tworzących się po 20 min 
żelowania układu „uwodniony krzemian sodu typu m – dioctan glikolu etylenowego”  
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Rys. 5.5.5.2. Zmiana potencjału ζ w zależności od intensywności sygnału rozpraszania 
światła laserowego na powierzchni elementów struktury tworzących się po 30 min 
żelowania układu „uwodniony krzemian sodu typu m – dioctan glikolu etylenowego” 
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Rys. 5.5.5.3. Zmiana potencjału ζ w zależności od intensywności sygnału rozpraszania 
światła laserowego na powierzchni elementów struktury tworzących się po 40 min 
żelowania układu „uwodniony krzemian sodu typu m – dioctan glikolu etylenowego” 
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Rys. 5.5.5.4. Zmiana potencjału ζ w zależności od intensywności sygnału rozpraszania 
światła laserowego na powierzchni elementów struktury tworzących się po 60 min 
żelowania układu „uwodniony krzemian sodu typu m – dioctan glikolu etylenowego” 
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Rys. 5.5.5.5. Zmiana potencjału ζ w zależności od intensywności sygnału rozpraszania 
światła laserowego na powierzchni elementów struktury tworzących się po 80 min 
żelowania układu „uwodniony krzemian sodu typu m – dioctan glikolu etylenowego” 
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Rys. 5.5.5.6. Zmiana potencjału ζ w zależności od intensywności sygnału rozpraszania 
światła laserowego na powierzchni elementów struktury tworzących się po 100 min 
żelowania układu „uwodniony krzemian sodu typu m – dioctan glikolu etylenowego ” 
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Rys. 5.5.5.7. Zmiana potencjału ζ w zależności od intensywności sygnału rozpraszania 
światła laserowego na powierzchni elementów struktury tworzących się po 20 min 
żelowania układu „uwodniony krzemian sodu typu w – dioctan glikolu etylenowego” 
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Rys. 5.5.5.8. Zmiana potencjału ζ w zależności od intensywności sygnału rozpraszania 
światła laserowego na powierzchni elementów struktury tworzących się po 30 min 
żelowania układu „uwodniony krzemian sodu typu w – dioctan glikolu etylenowego” 
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Rys. 5.5.5.9. Zmiana potencjału ζ w zależności od intensywności sygnału rozpraszania 
światła laserowego na powierzchni elementów struktury tworzących się po 40 min 
żelowania układu „uwodniony krzemian sodu typu w – dioctan glikolu etylenowego” 
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Rys. 5.5.5.10. Zmiana potencjału ζ w zależności od intensywności sygnału rozpraszania 
światła laserowego na powierzchni elementów struktury tworzących się po 60 min 
żelowania układu „uwodniony krzemian sodu typu w – dioctan glikolu etylenowego” 
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Rys. 5.5.5.11. Zmiana potencjału ζ w zależności od intensywności sygnału rozpraszania 
światła laserowego na powierzchni elementów struktury tworzących się po 80 min 
żelowania układu „uwodniony krzemian sodu typu w – dioctan glikolu etylenowego” 
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Rys. 5.5.5.12. Zmiana potencjału ζ w zależności od intensywności sygnału rozpraszania 
światła laserowego na powierzchni elementów struktury tworzących się po 100 min 
żelowania układu „uwodniony krzemian sodu typu w – dioctan glikolu etylenowego” 
 

5.5.6. Analiza wyników badań 

 

Uwodniony krzemian sodu typu „m” 

1. Czas żelowania 20 minut 

 W przypadku układu „uwodniony krzemianu sodu m-140 oraz m-150 – 

utwardzacz estrowy”  występuje największa smukłość pików intensywności rozpraszania 

światła laserowego w zakresie wartości potencjału ζ od około -110 mV do około -60 mV, 

co sugeruje obecność elementów struktury o największej jednorodności. W układzie 

„uwodniony krzemianu sodu m145 – utwardzacz estrowy”, po tym czasie żelowania 

występują elementy o mniejszej jednorodności w aspekcie ich wielkości i(lub) kształtu, 

jednakże wartość ich potencjału ζ (od około -120 mV do około -60 mV, wskazuje na ich 

większą stabilność, w porównaniu do stabilności elementów struktury układów 

„uwodniony krzemianu sodu m-140 oraz m-150 – utwardzacz estrowy”. Po tym czasie 

żelowania stwierdzono w przypadku układów „uwodniony krzemianu sodu m-140 oraz 

m-150 – utwardzacz estrowy”, obecność cząstek charakteryzujących się mniejszą 

wartością potencjału ζ, w granicach od około -30 mv do około +10 mv, natomiast            

w przypadku układu „uwodniony krzemianu sodu m145 – utwardzacz estrowy” potencjał 

ζ pewnej liczby cząstek wynosił od około -50 mV do około +10 mV. Obecność tego 
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rodzaju cząstek wskazuje na zainicjowanie procesu destabilizacji badanych układów, 

szczególnie układów „uwodniony krzemianu sodu m140 oraz m145 – utwardzacz 

estrowy”. Biorąc pod uwagę wartość potencjału ζ najliczniejszej grupy elementów 

struktury, można stwierdzić, że układ „uwodniony krzemianu sodu m145 – utwardzacz 

estrowy”, charakteryzujący się najmniejszą jednorodnością elementów struktury, posiada 

największą stabilność, w porównaniu do układów „uwodniony krzemianu sodu m-140 

oraz m-150 – utwardzacz estrowy”. 

 

2. Czas żelowania 30 minut 

 Po tym czasie żelowania, stwierdzono w przypadku wszystkich badanych układów  

występowanie cząstek o podobnej jednorodności, lecz odmiennej stabilności. Biorąc pod 

uwagę wartość potencjału ζ najliczniejszej grupy elementów struktury, można stwierdzić, 

że największą stabilnością przeważającej liczby cząstek charakteryzuje się układ 

„uwodniony krzemianu sodu m-145 – utwardzacz estrowy”  o potencjale ζ od około         

-120 mV do około -70 mV, natomiast najmniejszą układ „uwodniony krzemianu sodu           

m-140 – utwardzacz estrowy”, o wartości potencjału ζ od około -100 mV do około           

-50 mV. Układ „uwodniony krzemianu sodu m-150 – utwardzacz estrowy” 

charakteryzuje się stabilnością pośrednią, wynikającą z wartości potencjału ζ od około     

-110 mV do około -60 mV. Równocześnie stwierdzono obecność pewnej liczby cząstek  

o podobnej jednorodności struktury, wpływających na destabilizację układów 

„uwodniony krzemianu sodu m-145 oraz m-150 – utwardzacz estrowy”,  

charakteryzujących się wartością potencjału ζ od około -50 mv do około -10 mv (układ 

„uwodniony krzemianu sodu m-145 – utwardzacz estrowy” ) i od około -50 mV do około 

+10 mV ( układ „uwodniony krzemianu sodu m-150 – utwardzacz estrowy” . 

 

3. Czas żelowania 40 minut 

 Po tym czasie żelowania stwierdzono dalszy wzrost stabilizacji układu 

„uwodniony krzemianu sodu m-150 – utwardzacz estrowy”,  w którym przeważająca 

liczba elementów struktury posiada potencjał ζ od około -115 mV do około -70 mV. 

Najmniejszą stabilnością charakteryzuje się układ „uwodniony krzemianu sodu m-140 – 

utwardzacz estrowy”, w którym przeważająca liczba elementów struktury posiada 

potencjał ζ od około -70 mV do około -10 mV. Stwierdzono również zmniejszenie się 

stabilności układu „uwodniony krzemianu sodu m-145 – utwardzacz estrowy”, w którym 

przeważająca liczba cząstek posiada potencjał ζ od około -100 mV do około -60 mV.     
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W przypadku układu „uwodniony krzemianu sodu m-140 – utwardzacz estrowy” 

występuje dalsze zmniejszenie jego stabilności z uwagi na wartość potencjału 

ζ przeważającej liczby cząstek , wynoszącą od około -75 mV do około -10 mV. Można 

także stwierdzić pojawienie się pewnej liczby elementów struktury układu „uwodniony 

krzemianu sodu m-145 oraz m-150 – utwardzacz estrowy” o potencjale ζ od około           

-60 mV do około -30 mV i od około -30 mV do około +10 mV. Tworzą one rozkład 

bimodalny powodujący wzrost niejednorodności elementów ich struktury, a także – 

szczególnie w przypadku układu „uwodniony krzemianu sodu m-145 – utwardzacz 

estrowy” - wpływają na destabilizację powstałego układu. Uwzględniając powyższe 

obserwacje, można stwierdzić, że po tym czasie żelowania najbardziej wyraźnej 

destabilizacji ulega układ „uwodniony krzemianu sodu m-140 – utwardzacz estrowy”, 

charakteryzujący się największą jednorodnością powstałych elementów struktury. 

Największą stabilność posiada układ „uwodniony krzemianu sodu m-150 – utwardzacz 

estrowy”, natomiast pośrednią układ „uwodniony krzemianu sodu m-145 – utwardzacz 

estrowy”. Rozkład intensywności sygnału rozpraszania światła laserowego na 

powierzchni powstałych elementów struktury układów „uwodniony krzemianu sodu       

m-145 oraz m-150 – utwardzacz estrowy”, wskazuje na większą jednorodność elementów 

struktury układu „uwodniony krzemianu sodu m-150 – utwardzacz estrowy”,                    

w porównaniu do jednorodności elementów struktury układu „uwodniony krzemianu 

sodu m-145 – utwardzacz estrowy”.  

 

4. Czas żelowania 60 minut 

 Układ „uwodniony krzemianu sodu m-140 – utwardzacz estrowy” pozostaje nadal 

stabilny ze względu na nieznaczną zmianę wartości  potencjału ζ jednorodnych 

elementów jego struktury, wynoszącą od około -85 mV do około -35 mV. Znacząco 

wzrasta niejednorodność struktury elementów układów „uwodniony krzemianu sodu      

m-150 oraz m-145 – utwardzacz estrowy” (a szczególnie układu „uwodniony krzemianu 

sodu m-150 – utwardzacz estrowy”). Równocześnie, w przypadku układu „uwodniony 

krzemianu sodu m-145 – utwardzacz estrowy” stwierdzono ciągły, z czterema 

maksymalnymi i czterema minimalnymi wartościami, rozkład potencjału ζ  powstałych 

elementów struktury, wynoszący od około -100 mV do około +10 mV. Sugeruje to 

wystąpienie równomiernego procesu żelowania układu w całej jego objętości. W podobny 

sposób przebiega proces żelowania układu „uwodniony krzemianu sodu m-145 – 

utwardzacz estrowy”, aczkolwiek dotyczy to mniejszej liczby elementów jego struktury,  
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z uwagi na dużą wartość potencjału ζ (od około -140 mV do około -70 mV) 

przeważającej liczby elementów jego struktury.  

 

5. Czas żelowania 80 minut 

 Po tym czasie żelowania stwierdzono względną stabilizację jednorodnych, 

powstałych w wyniku żelowania elementów struktury układu „uwodniony krzemianu 

sodu m-150 – utwardzacz estrowy”. Układ „uwodniony krzemianu sodu m-140 – 

utwardzacz estrowy” charakteryzuje się większą niejednorodnością, przy nieco mniejszej 

stabilności przeważającej liczby elementów struktury, powstałej w wyniku procesu 

żelowania (potencjał ζ od około -95 mV do około -10 mV. Całkowita stabilność układu 

„uwodniony krzemianu sodu m-145 – utwardzacz estrowy” maleje, ze względu na 

pojawienie się znacznej liczby elementów struktury, posiadających wartość potencjału ζ 

od około -30 mV do około +10 mV.  

 

6. Czas żelowania 100 minut 

 Po tym czasie występuje stabilizacja procesu żelowania badanych układów. 

Stwierdzono największą jednorodność elementów struktury występujących w układzie 

„uwodniony krzemianu sodu m-140 – utwardzacz estrowy” oraz podobną 

niejednorodność elementów struktury w układach „uwodniony krzemianu sodu m-145 

oraz 150 – utwardzacz estrowy”.  

 

Dyskusja wyników badań: 

1. Układ „uwodniony krzemianu sodu m-140 – utwardzacz estrowy” charakteryzuje 

się największą jednorodnością struktury podczas procesu żelowania, trwającego 

od 20 do 100 minut. Dużą stabilność układu zapewnia wartość potencjału ζ w 

zakresie od około -110 mV do około -15 mV, w przypadku badanego zakresu 

czasu żelowania, za wyjątkiem czasu żelowania wynoszącego 20 minut, po 

którym występuje pewna liczba elementów struktury o wartości potencjału ζ 

wynoszącej od około -30 mV do około +10 mV. 

2. Układ „uwodniony krzemianu sodu m-145 – utwardzacz estrowy” charakteryzuje 

się obecnością elementów struktury o rozkładzie od monomodalnego do 

wielomodalnego dla całego badanego zakresu  czasu żelowania. Stabilność układu 

jest mniejsza od stabilności układu „uwodniony krzemianu sodu m-140 – 

utwardzacz estrowy” ze względu na obecność elementów struktury, posiadających 
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potencjał ζ o wartości od około -50 mV do około +10 mV, przy przeważającej 

liczbie elementów struktury o wartości potencjału ζ wynoszącej od około              

-130 mV do około -60 mV. 

3. Układ „uwodniony krzemianu sodu m-150 – utwardzacz estrowy” charakteryzuje 

się obecnością przeważającej liczby elementów struktury o rozkładzie od 

monomodalnego do wielomodalnego dla całego badanego zakresu czasu 

żelowania. Stabilność układu jest mniejsza od stabilności układów „uwodniony 

krzemianu sodu m-140 oraz m-145 – utwardzacz estrowy” ze względu na 

obecność elementów struktury, posiadających potencjał ζ o wartości od około       

-60 mV do około +10 mV, przy przeważającej liczbie elementów struktury            

o wartości potencjału ζ wynoszącej od około -110 mV do około -60 mV. 

4. W końcowym etapie procesu żelowania badanych układów, stwierdzono 

największą jednorodność przeważającej liczby elementów struktury układu 

„uwodniony krzemianu sodu m-140 – utwardzacz estrowy” oraz bimodalny 

rozkład przeważającej liczby elementów struktury układów „uwodniony 

krzemianu sodu m-145 oraz m-150 – utwardzacz estrowy”. Stabilność badanych 

układów jest podobna ze względu na zbliżone wartości potencjału ζ elementów 

ich struktury, wynoszące od około -90 mV do około -20 mV.  

 

Uwodniony krzemian sodu typu „w” 

1. Czas żelowania 20 minut 

 W przypadku układu „uwodniony krzemianu sodu w-145 i w-150 – utwardzacz 

estrowy”  obserwuje się największą smukłość pików intensywności rozpraszania światła 

laserowego w zakresie wartości potencjału ζ od około -120 mV do około -70 mV, co 

sugeruje obecność elementów struktury o największej jednorodności w aspekcie ich 

wielkości i kształtu. W układzie „uwodniony krzemianu sodu w-140 – utwardzacz 

estrowy”  występują elementy struktury o mniejszej jednorodności, a wartość ich 

potencjału ζ od około -80 mV do około -20 mV, wskazuje na ich mniejszą stabilność       

w porównaniu do stabilności pozostałych układów. Po tym czasie żelowania stwierdzono 

również dla wszystkich badanych układów obecność cząstek charakteryzujących się 

mniejszą wartością potencjału ζ: dla układów „uwodniony krzemianu sodu w-140             

i w-150 – utwardzacz estrowy”  od około  -20 mV do około +10 mV, a dla układu 

„uwodniony krzemianu sodu w-145 – utwardzacz estrowy”  od około -30 mV do około   
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+ 10 mV. Można stwierdzić, że układ z w-145 charakteryzuje się największą stabilnością 

i jednorodnością   porównaniu z pozostałymi. 

  

2. Czas żelowania 30 minut  

 Po tym czasie żelowania w przypadku układu „uwodniony krzemianu sodu w-145 

i w-150 – utwardzacz estrowy”  stwierdzono występowanie cząstek o podobnej 

jednorodności i stabilności (dla układu „uwodniony krzemianu sodu w-145 – utwardzacz 

estrowy”  potencjał ζ wynosi od około -110 mV do około -70 mV, a dla układu 

„uwodniony krzemianu sodu w-150 – utwardzacz estrowy” - od około -120 mV do około 

-70 mV). Układ „uwodniony krzemianu sodu w-140 – utwardzacz estrowy”  

charakteryzuje się najmniejszą jednorodnością elementów struktury przy wartości 

potencjału ζ od około -150 mV do około -90 mV, która wskazuje na jego największą 

stabilność. Równocześnie obserwuje się pojawienie pewnej liczby cząstek wpływających 

na destabilizację układów. Dla układu „uwodniony krzemianu sodu w-140 – utwardzacz 

estrowy” pojawiają się one przy wartości potencjału ζ od około -70 mV do około -30 mV 

i charakteryzują się one większą jednorodnością elementów struktury niż przy potencjale 

ζ od około -150 mV do około -90 mV. W przypadku układu „uwodniony krzemianu sodu 

w-145 – utwardzacz estrowy” cząstki te obserwuje się przy potencjale ζ od około -30 mV 

do około +10 mV, a dla układu „uwodniony krzemianu sodu w-150 – utwardzacz 

estrowy” - od około -30 mV do około -20 mV.  

 

3. Czas żelowania 40 minut  

 Stabilność i jednorodność układu „uwodniony krzemianu sodu w-150 – 

utwardzacz estrowy” nie zmienia się - potencjał ζ wynosi od około -110 mV do około      

-70 mV. W przypadku układu „uwodniony krzemianu sodu w-140 – utwardzacz estrowy” 

obserwuje się zmniejszenie stabilności i jednorodności układu (potencjał ζ wynosi od 

około -110 mV do około -70 mV). Przy wartości potencjału ζ od około -70 mV do około 

+10 mV pojawiają się cząstki  o dość znacznej jednorodności destabilizujące układ. Dla 

układu „uwodniony krzemianu sodu w-145 – utwardzacz estrowy” obserwuje się 

znaczący wzrost niejednorodności tego układu przy rozkładzie potencjału ζ od około        

-70 mV do około +10 mV. Jest to ciągły rozkład potencjału z dwoma wartościami 

maksymalnymi i dwoma minimalnymi, co wskazuje na wystąpienie równomiernego 

procesu żelowania układu. Układ ten charakteryzuje się najmniejszą stabilnością. 
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4. Czas żelowania 60 minut  

 Po tym czasie żelowania obserwuje się znaczny spadek stabilności układu 

„uwodniony krzemianu sodu w-150 – utwardzacz estrowy” (potencjał ζ wynosi od około 

-30 mV do około +10 mV, ale nie zmienia się jednorodność cząstek układu – jest ona 

największa. W przypadku układu „uwodniony krzemianu sodu w-140 – utwardzacz 

estrowy”  stwierdzono ciągły rozkład potencjału z dwoma wartościami maksymalnymi     

i dwoma minimalnymi, wynoszący od około -110 mV do około -30 mV. Sugeruje to 

wystąpienie równomiernego procesu żelowania układu w całej jego objętości.                 

W przypadku układu „uwodniony krzemianu sodu w-145 – utwardzacz estrowy” 

znacznie poprawia się stabilność układu (potencjał ζ wynosi od około -110 mV do około 

-60 mV), z tym, że przy wartości potencjału od około -30 mV do około +10 mV, 

pojawiają się cząstki, które mogą wpływać na destabilizacje układu. 

 

5. Czas żelowania 80 minut  

 Po tym czasie żelowania obserwuje się stabilizację powstałych elementów 

struktury w wyniku procesu żelowania układów. Największa jednorodnością 

charakteryzuje się układ „uwodniony krzemianu sodu w-150 – utwardzacz estrowy”, 

pośrednią - układ „uwodniony krzemianu sodu w-140 – utwardzacz estrowy”,                  

a najmniejszą układ „uwodniony krzemianu sodu w-145 – utwardzacz estrowy”. 

Największa stabilnością charakteryzuje się układ „uwodniony krzemianu sodu w-145 – 

utwardzacz estrowy” ( potencjał ζ wynosi od około -100 mV do około -30 mV), 

pośrednią - układ „uwodniony krzemianu sodu w-140 – utwardzacz estrowy”, ( potencjał 

ζ wynosi od około -90 mV do około -30 mV), a najmniejszą układ „uwodniony 

krzemianu sodu w-150 – utwardzacz estrowy” ( potencjał ζ wynosi od około -60 mV do 

około -10 mV).  

 

6. Czas żelowania 100 minut  

 Po tym czasie żelowania w przypadku wszystkich układów obserwuje się 

występowanie cząstek o podobnej jednorodności. Największa stabilnością charakteryzuje 

się układ „uwodniony krzemianu sodu w-140 – utwardzacz estrowy” ( potencjał ζ wynosi 

od około -70 mV do około -35 mV), pośrednią - układ „uwodniony krzemianu sodu       

w-145 – utwardzacz estrowy”( potencjał ζ wynosi od około -65 mV do około -20 mV),    

a najmniejszą układ „uwodniony krzemianu sodu w-150 – utwardzacz estrowy”                

( potencjał ζ wynosi od około -60 mV do około -10 mV). 
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Dyskusja wyników badań: 

1. Układ „uwodniony krzemianu sodu w-150 – utwardzacz estrowy” charakteryzuje 

się największą jednorodnością struktury podczas procesu żelowania, trwającego 

od 20 do 100 minut. Stabilność tego układu po 20, 30 i 40 minutach jest 

największa - wartość potencjału ζ wynosi od około -120 mV do około -70 mV. Po 

60 minutach czasu żelowania stabilność drastycznie spada - wartość potencjału ζ 

wynosi od około -30 mV do około +10 mV, ale po 80 i 100 minutach - wzrasta 

wartość potencjału ζ wynosi od około -60 mV do około -10 mV 

2. Układ „uwodniony krzemianu sodu w-145 – utwardzacz estrowy” charakteryzuje 

się obecnością elementów struktury o rozkładzie od monomodalnego do 

wielomodalnego dla całego badanego zakresu  czasu żelowania. Stabilność tego 

układu zmienia się przez cały okres żelowania. 

3. Układ „uwodniony krzemianu sodu w-140 – utwardzacz estrowy” charakteryzuje 

się również obecnością przeważającej liczby elementów struktury o rozkładzie od 

monomodalnego do wielomodalnego dla całego badanego zakresu czasu 

żelowania. Można stwierdzić, że układ ten jest najbardziej stabilny, ponieważ      

w całym procesie żelowania powstające elementy struktury nieznacznie zmieniają 

potencjał. 

4. W końcowym etapie procesu żelowania badanych układów, stwierdzono podobną 

jednorodność elementów struktury wszystkich układów. Największą stabilnością 

charakteryzuje się układ  „uwodniony krzemianu sodu w-140 – utwardzacz 

estrowy” (wartość potencjału ζ wynosi od około -70 mV do około -35 mV), ale 

jest ona zbliżona do stabilności pozostałych układów (wartość potencjału ζ 

wynosi od około -65 mV do około -10 mV).   

 

5.5.7. Wnioski 

 Dla większości uwodnionych krzemianów sodu w czasie procesu żelowania 

początkowo powstają cząstki charakteryzujące się wysokim potencjałem ζ                    

(od -80 do -100 mV, po 80 min od rozpoczęcia procesu żelowania pojawiają się cząstki    

o niższym potencjale od -20 mV do –60 mV). Świadczy to o tym, że w początkowym 

stadium na powierzchni żelu występuje znaczna ilość grup zjonizowanych, zaś później 

następuje ich kompleksowanie lub łączenie w sieć krystaliczną.  
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W przypadku  uwodnionego krzemianu sodu w-140 stwierdzono, potencjał ζ ulega 

nieznacznym zmianom. Świadczy to o tym, że  grupy zjonizowane na powierzchni żelu 

ulegają w mniejszym stopniu reakcjom jonizacji. 

 Porównanie wartości potencjału ζ w funkcji pH dla poszczególnych próbek 

wskazuje, że żele otrzymane po odwodnieniu uwodnionych krzemianów sodu 

charakteryzują się dużym zróżnicowaniem aktywności kwasowej powierzchniowych grup 

hydroksylowych.  

 

5.6.  Badania uwodnionego krzemianu sodu z zastosowaniem różnicowej 

kalorymetrii skaningowej DSC 

 Różnicowa kalorymetria skaningowa (Differential Scanning Calorimetry – DSC) 

stanowi rozwinięcie i ulepszenie znanej metody – różnicowej analizy termicznej 

(Differential Thermal Analysis, DTA) – polegającej na pomiarze różnicy temperatury 

pomiędzy próbką badaną  i próbką odniesienia w warunkach kontrolowanych zmian 

temperatury. DSC jest metodą analizy termicznej, w której zastosowano technikę pomiaru 

zmian różnicy strumienia cieplnego przepływającego do próbki badanej i próbki 

odniesienia, wymuszonych przez zmiany programu temperatury. W DSC stosuje się dwie 

podstawowe techniki pomiarowe [2, 10, 38]: 

a) kompensacyjną  pc – DSC (power-compensated DSC) 

b) przepływową Hf - DSC (heat-flux DSC) 

Na rysunku 5.6.1 przedstawiono schematycznie układy pomiarowe obu technik DSC. 

 

próbka 
tygl

e 

układ próbki (s) 
układ próbki układ odniesienia (r) 

układ odniesienia 

próbka 

grzejniki 
termoelementy 

Technika 

kompensacyjna 
Technika 

przepływowa 

tygle 

termometr oporowy Pt 

płytka (c) 

Rys. 5.6.1. Schemat układu pomiarowego różnicowego kalorymetru 
skaningowego (a) – kompensacyjnego, (b) – przepływowego. 
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Podstawową zasadą działania pc-DSC jest utrzymanie minimalnej różnicy temperatury 

∆T pomiędzy izolowanymi termicznie układami próbki badanej i próbki odniesienia. 

Każdy z układów posiada 2 grzejniki – główny i pomocniczy. Główny służy do 

nagrzewania/studzenia całego układu pomiarowego wg zadanego programu zmian 

temperatury, natomiast pomocniczy – sprzężone zwrotnie z sygnałem różnicy 

temperatury – w przypadku wymiany ciepła z otoczeniem badanej próbki, dostarcza moc 

do układu pomiarowego w celu ciągłego dążenia do utrzymania równowagi termicznej 

(∆T→ 0). W pc-DSC jest zatem rejestrowana bezpośrednio zmiana mocy ∆P 

kompensująca zmianę strumienia ciepła w układzie pomiarowym. 

 Szerokie zastosowanie (ze względu na prostotę i postęp związany z metodami 

komputerowej obróbki danych pomiarowych) znalazły DSC przepływowe, gdzie 

strumień ciepła nie jest mierzony bezpośrednio lecz jest wyznaczany za pomocą kalibracji 

i odpowiedniego oprogramowania dzięki odpowiednio dobranej geometrii pomiarowej. 

W hf-DSC przepływ ciepła (moc), proporcjonalny ) przy stałej powierzchni przepływu) 

do strumienia cieplnego Φ, dany jest wyrażeniem: P = ∆Q/∆t. 

Przepływ ciepła do próbki (s) ma swoje źródło (rys. 5.6.1b) w powierzchni próbki (c)       

i próbce odniesienia (r). Poniższe równania mają charakter przybliżony, lecz dają pogląd 

na zasadę pomiarową DSC: 

 

Ps = Pcs + Prs = Kcs (Tc – Ts) + Krs(Tr – Ts) [W]    (5.6.1) 

 

Współczynnik przejmowania ciepła jest odwrotnością oporu termicznego: 

 

K = 1/Rterm [W/m ·K]       (5.6.2) 

 

Przepływ ciepła powoduje ogrzanie próbki, co po uwzględnieniu ciepła reakcji 

(przemiany) daje wyrażenie: 

 

Ps = Cs(dTs/dt) + q [W]       (5.6.3) 

 

Łącząc oba równania otrzymujemy: 

Ps = Cs(dTs/dt) + q = Kcs (Tc – Ts) + Krs(Tr – Ts)     (5.6.4) 
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 Podobne równanie może być napisane dla przepływu ciepła do próbki odniesienia, 

Pr z uwzględnieniem, że w próbce odniesienia nie zachodzą żadne przemiany fazowe     

(q = 0): 

 

Pr = Cr(dTr/dt) = Kcr (Tc – Tr) + Krs(Tr – Tr)      (5.6.4) 

Przyjmując upraszczające założenie, że Kcs = Kcr = K’ i odejmując stronami (5.6.3)           

i (5.6.4) otrzymamy: 

Cs(dTs/dt) - Cr(dTr/dt) + q = (K’ + 2Krs)(Tr – Ts)  

 

Przyjmując  (K’ + 2Krs) = K oraz podstawiając Ts = Tr - (Tr – Ts) otrzymamy ostatecznie: 

∆P = (Cs – Cr) (dTr/dt) – Cs (d (Tr – Ts)/dt) + q = K (Tr – Ts) ≈ Φ   (5.6.5) 

lub 

 (Tr – Ts) = ∆T = ((Cs – Cr)/K) (dTr/dt) – (Cs/K) d∆T/dt) + q/K   (5.6.6) 

 

Człon (Cs – Cr)/K) (dTr/dt) wynika z różnicy pojemności cieplnej układów pomiarowego  

i odniesienia i powoduje przesunięcie linii bazowej DSC; człon d∆T/dt oznacza 

nachylenie krzywej DSC; człon Cs/K określa stałą czasową układu τ a człon q/K stanowi 

wypadkowy strumień ciepła związany z przemianą fazową. Po zakończeniu przemiany 

fazowej q = 0 i sygnał DSC wraca do (nowej linii bazowej zgodnie z równaniem: 

 

(∆T)t = ∆Tt=0(exp(-t/τ)), [K]        (5.6.7) 

 

 Proporcjonalność sygnału DSC do strumienia cieplnego pozwala zatem na pomiar 

dwu podstawowych wielkości termodynamicznych: pojemności cieplnej badanego 

materiału cp i wartości wymienionego ciepła ∆H. Z tego względu metoda analizy 

termicznej jaką jest DSC zaliczana jest również do technik kalorymetrycznych. 

 Stała proporcjonalności K wyznaczana jest na podstawie kalibracji, która może 

dotyczyć wzorcowania strumienia cieplnego (z wykorzystaniem wzorców o znanej 

zależności pojemności cieplnej od temperatury) lub może się odnosić do wzorcowania 

ilości wymienionego ciepła (z wykorzystaniem wzorców o znanych wartościach ciepła 

przemian fazowych, np. ciepła topnienia). 

 Wzorcowanie kalorymetryczne DSC musi być poprzedzone wzorcowaniem 

temperaturowym, polegającym na określeniu temperatury przemian fazowych substancji 
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wzorcowych (punkty stałe) za pomocą termoelementów pomiarowych DSC                       

i wyznaczeniu poprawek w stosunku do wartości tablicowych. 

Podczas nagrzewania materiału absorbowana energia powoduje wzrost jego temperatury 

w stopniu określonym przez ciepło właściwe cp = Cp/m lub może powodować zmiany 

strukturalne (przemiany fazowe, reakcje chemiczne). Typowymi elementami krzywej 

DSC, występującymi na tle linii bazowej (B) są piki (EX, EN), będące miarą zmiany 

entalpii przemiany i stopnie (S) wskazujące zmiany pojemności cieplnej (rys. 5.6.2). 

Przemiany mogą być endotermiczne (EN) gdy ciepło jest pobierane przez układ                     

z otoczenia lub egzotermiczne (EX), gdy jest ono uwalniane. 

 
Rys. 5.6.2. Charakterystyczne elementy krzywej DSC. 
 
 

Linia bazowa, czyli sygnał DSC w obszarze gdzie nie zachodzą żadne przemiany fazowe, 

może mieć różne wartości przed i po przemianie ze względu na zmianę w wartości 

pojemności cieplnej badanego materiału w trakcie przemiany fazowej; następuje tutaj 

złożenie dwu elementów krzywej DSC: piku i stopnia. Piki DSC charakteryzują 

następujące parametry: 

- położenie, czyli temperatura początku, końca, ekstrapolowego początku 

(onset), maksimum piku itp., pozwalające na identyfikacje przemian 

fazowych  

- wielkość, czyli ilość pobranego lub wydzielonego ciepła odniesiona do 

całkowitej masy badanej próbki, pozwalające na pomiary kalorymetryczne 

(ciepło przemiany, ciepło właściwe) 

- kształt, czyli zależność sygnału DSC od czasu i temperatury związana            

z kinetyką zachodzących w DSC procesów, pozwalające na określenie            

(z dużą ostrożnością) parametrów kinetycznych przemiany 
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 Zastosowania różnicowej kalorymetrii skaningowej DSC są liczne, gdyż metoda 

jest przydatna we wszystkich przypadkach, gdy zachodzą jakiekolwiek przemiany 

fazowe. Należy podkreślić, że zakres zastosowań metody dynamicznej analizy termicznej 

w interesującym nas obszarze materiałów i procesów wzrasta w ostatnich latach, lecz 

ciągle jest on niedostateczny. Daje się zauważyć brak kompleksowych badań materiałów 

i zjawisk zachodzących w stopach odlewniczych z wykorzystaniem metody DSC, 

szczególnie dotyczy to badań wysokotemperaturowych w stanie ciekłym. 

Sygnał DSC (przy upraszczającym założeniu, że Cs ≈ Cr) można zapisać w postaci: 

 

∆P = Cp ⋅ β + dH/dt = - K(Tr – Ts) [W]      (5.6.8) 

 

gdzie: β = dT/dt = const 

 

lub  - K ⋅ ∆T/β = Cp + (1/β) ⋅ dH/dt     (5.6.9) 

 

Pierwszy człon prawej strony równania oznacza pojemność cieplna badanego materiał, 

drugi pojemność cieplną związaną z przemianą fazową (jeżeli zachodzi). Pojemność 

cieplna może być zatem odczytana bezpośrednio z pojedynczego pomiaru                        

(z uwzględnieniem kalibracji kalorymetrycznej) jako wartość sygnału pomniejszonego     

o wartość sygnału dla linii bazowej – zerowej (pusty tygiel). Dokładniejsze wyniki 

uzyskuje się jednak stosując wzorce pojemności cieplnej (np. szafir) i wykorzystując 

wzorcowanie strumienia cieplnego. W takim przypadku ciepło właściwe cp, na podstawie 

odpowiedniej proporcji wyraża się prostym wzorem (oznaczenia jak na rys. 5.6.3 ). 

 
Rys. 5.6.3. Zasada pomiaru ciepła właściwego (z użyciem wzorca) metodą DSC. 
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Obustronne scałkowanie wzoru pozwala (po odcięciu linii bazowej – 1. człon równania 

po prawej stronie znika) na określenie ciepła (zmiany entalpii) przemiany lub reakcji 

chemicznej, co w praktyce 

 

-1/β ⋅ ∫K ⋅ ∆T(T)dT = ∫CpdT + ∆H       (5.6.10) 

 

sprowadza się do obliczenia (za pomocą programu komputerowego obsługującego DSC) 

pola powierzchni ograniczonego krzywą tworzącą pik i linią bazową i odniesienia tej 

wartości do całkowitej masy badanej próbki. 

Wyznaczone wartości ciepła (zmiany entalpii) przemian fazowych oraz zmierzone 

zależności ciepła właściwego od temperatury mogą stanowić wartość samą w sobie          

i posłużyć do tworzenia bazy wielkości termodynamicznych charakteryzujących stopy       

i materiały odlewnicze. W tym przypadku, ponieważ wyniki odniesione są do całkowitej 

masy próbki, aby uzyskać wielkości molowe, odpowiadające składowi fazowemu 

badanego materiały, badania DSC muszą być wsparte innymi metodami badania struktury 

w celu określenia ilości poszczególnych faz. 

Sumaryczny efekt cieplny, odniesiony do całkowitej masy próbki można zapisać 

jako sumę efektów cząstkowych (i): 
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Znając udziały objętościowe i gęstości oraz wielkość fragmentu piku, który 

związany jest z określoną fazą, można znaleźć ciepło molowe fazy lub odwrotnie 

dysponując wielkościami molowymi, można określić ilość fazy, która podlegała 

przemianie. 
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Podstawowym problemem jest wydzielenie składowych piku (∆Hi/m). Program 

Netzsch Peak Separation 2001.10A pozwala na separację nakładających się pików DSC, 

których profile są symulowane za pomocą funkcji Gaussa, Cauchy’ego, Persona lub 

Frasera-Suzukiego, można również wykorzystać bardziej rozbudowane programy, np. 

PeakFit v. 4.11. 
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Rozdzielanie pików DSC nie jest czynnością automatyczną, gdyż w przypadku 

większej liczby efektów można znaleźć wiele rozwiązań spełniających kryterium 

równości całkowitego pola piku złożonego. Sensowne jest zatem przyjęcie dodatkowych 

warunków ograniczających, np. ustalenie pola (ciepła) jednego z efektów cząstkowych, 

lecz dostępne programy nie przewidują takich rozwiązań i pozostaje metoda prób              

i błędów. 

 
5.6.1. Metodyka badań 

 W celu określenia zakresu temperaturowego przemian endotermicznych, 

związanych z eliminacją fazy ciekłej występującej w badanych rodzajach uwodnionego 

krzemianu sodu, zostały przeprowadzone badania przy użyciu wysokotemperaturowego 

różnicowego kalorymetru skaningowego DSC 404 C/3/G Pegasus o następujących 

możliwościach badawczych i parametrach: 

- pomiary ciepła właściwego cp z dokładnością: 

 - w zakresie  50 ÷1400 oC  ± 2,5% 

 - w zakresie  1400 ÷1500 oC  ± 4,0% 

- pomiary ciepła (entalpii) ∆H w zakresie od temperatury otoczenia do 1500 oC               

z dokładnością  ± 4,0% 

- szybkości nagrzewania 0,1 do 50 K/min 

- praca w próżni i atmosferze ochronnej 

- praca w trybie kontrolowanego nagrzewania i studzenia oraz w trybie izotermicznym 

(segmentowy programator pracy pieca kalorymetru) 

- oprogramowanie umożliwiające w pełni automatyczne zbieranie i opracowywanie 

danych pomiarowych, kalibrację temperaturową i kalorymetryczną oraz 

oprogramowanie umożliwiające rozdzielenie nakładających się (złożonych) efektów 

cieplnych. 

Umożliwiły one wyznaczenie minimalnej temperatury obróbki cieplnej żelu 

krzemionkowego, przeznaczonego do badań z zastosowaniem wysokotemperaturowego 

mikroskopu. Ze względu na zachowanie materiału podczas nagrzewania (bardzo 

niestabilne) stosowano bardzo małe naważki materiału (od ułamka do kilku miligramów). 

Niestabilność materiału wynikała ze zmian masy próbki w trakcie analizy (np. 

odparowanie wody) oraz drastycznych zmianach postaci próbki (pękania) prowadzących 

do zanieczyszczania tygla i czujnika DSC i dodatkowego (dominującego) zmniejszenia 

masy badanej próbki.  
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Przeprowadzone badania wstępne polegały na obserwacji w osobnym piecu 

przeprowadzono obserwację zachowania się kropli uwodnionego krzemianu sodu 

podczas nagrzewania do ok. 950 °C. Poniższy szkic  przedstawia schematycznie 

zachodzące zjawiska zaobserwowane podczas wykonywania badań wstępnych. 

Po wyparowaniu wody powstaje pęcherzyk (lub pęcherzyki), który wysycha w miarę 

wzrostu temperatury. W temperaturze ok. 200°C rozpoczyna się proces jego pękania 

połączonego z wyrzucaniem fragmentów próbki. W wyższej temperaturze następuje 

proces topienia się fragmentów pęcherzyka i w temperaturze powyżej 800 °C obserwuje 

się jego przemianę w stan szklisty.  

W celu maksymalnego uniezależnienia się od niestabilnych warunków zastosowano 

wkładki (tygielki) wykonane z platyny umieszczane wewnątrz tygla pomiarowego  

25 °C kropla szkła wodnego

55 °C parowanie wody

135 °C powstaje "atol"

140 °C wzrost bańki

od 200 °C pękanie bańki

od 550 °C kurczenie się próbki

od 650 ° gęstnienie i zmiana

koloru na biały

ok. 850 ° stan szklisty (ciekły)
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wykonanego z Al2O3 jak to ilustruje schematycznie rysunek poniżej. 

 

 Wykonano dodatkową kalibrację urządzenia (w układzie z dodatkowym tygielkiem Pt) 

za pomocą czystego indu i nie stwierdzono wpływu tego dodatkowego materiału na 

krzywą kalibracji DSC.  

Wykonano 2 serie pomiarowe stosując następujące warunki pomiarowe: 

1. szybkość nagrzewania q = 10 K/min w zakresie 25 – 1000°C 

2. szybkość nagrzewania q = 5 K/min w zakresie 25 – 400°C 

Pierwsza seria przeprowadzona ze standardową dla badań DSC szybkością nagrzewania  

q = 10 K/min miała na celu identyfikację ewentualnych efektów cieplnych występujących 

podczas nagrzewania materiału badawczego w założonym zakresie temperatury             

(do 1000°C). Druga seria przeprowadzona z małą szybkością nagrzewania q = 5 K/min 

była podstawą do określenia wartości efektów cieplnych w obszarze 

niskotemperaturowym (do 400°C). 

 

5.6.2. Analiza wyników badań 

 Rysunki 5.6.2.1 do 5.6.2.4 przedstawiają krzywe DSC badanych próbek. Nie 

stwierdzono żadnych efektów termicznych na krzywych studzenia (seria 1) i z tego 

względu oraz aby nie pogarszać czytelności wykresów, krzywe te nie zostały 

zamieszczone. 

 Na wszystkich krzywych DSC zaobserwowano niskotemperaturowe (ok. 100 – 

130°C) endotermiczne efekty cieplne związane z parowaniem (wrzeniem) substancji 

zawartych w próbce. 

tygiel DSC próbka

Pt

Al2O3 
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80 100 120 140 160 180 200
Temperature /°C
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0

0.5

DSC /(mW/mg)

m q = 5 K/min Area: -172.4 J/g

Peak: 117.3 °C

Area: -182.3 J/g

Peak: 116.5 °C

Peak: 120.7 °C

Area: -129.5 J/g

Onset: 110.2 °C

Peak: 115.7 °C

Peak: 125.5 °C

[1.1]

[2.1]

[3.1]

↑  exo

 

Rys. 5.6.2.1. Krzywe DSC uwodnionego krzemianu sodu rodzaju m-140 (3.1), m-145 
(2.1), m-150 (1.1). Szybkość nagrzewania q = 5 K/min – seria 1. 
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Temperature /°C

0
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DSC /(mW/mg)

m q = 10 K/min

[1.1]

[2.1]

[3.1]

↑  exo

 

Rys. 5.6.2.2. Krzywe DSC uwodnionego krzemianu sodu rodzaju m-140 (3.1), m-145 
(2.1), m-150 (1.1). Szybkość nagrzewania q = 10 K/min – seria 2. 
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80 100 120 140 160 180 200
Temperature /°C

-1.0
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0

0.5

DSC /(mW/mg)

w q = 5 K/min
Area: -62.52 J/g

Onset: 117.3 °C

Peak: 121.8 °C

Peak: 129.7 °C

Area: -75.19 J/g

Peak: 124.7 °C

Peak: 128.7 °C

Area: -215.4 J/g

Onset: 109.7 °C

Peak: 114.9 °C

Value: 130.3 °C

[1.1]

[2.1]

[3.1]

↑  exo

 

Rys. 5.6.2.3. Krzywe DSC uwodnionego krzemianu sodu rodzaju w-140 (2.1), w-145 
(1.1), w-150 (3.1). Szybkość nagrzewania q = 5 K/min – seria 1. 
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Rys.5.6.2.4. Krzywe DSC uwodnionego krzemianu sodu rodzaju w-140 (2.1), w-145 

(1.1), w-150 (3.1). Szybkość nagrzewania q = 10 K/min – seria 2. 

 

Tabela 5.6.2.1 przedstawia wyniki pomiarów kalorymetrycznych wykonanych na 

podstawie 2 serii pomiarowej (niższa szybkość nagrzewania umożliwiła uzyskanie lepszej 

rozdzielczości). Tabela zawiera również wartości temperatury początku przemiany (tzw. 
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onset) oraz zestawienie mas próbek przed i po pomiarze DSC. Wartości ciepła (entalpii) 

przemiany odniesione są do całkowitej, początkowej masy próbki. 

 

Tabela 5.6.2.1 Zestawienie pomiarów kalorymetrycznych 

rodzaj 

uwodnionego 

krzemianu 

sodu 

Onset, 

[°°°°C] 

Tmax1

, [°°°°C] 

Tmax2

, [°°°°C] 

∆∆∆∆H, 
[J/g] 

m - 140 110,2 115,7 125,5 129,5 

m - 145 - 116,5 120,7 182,3 

m - 150 - 117,3 - 172,4 

w - 140 - 124,7 128,7 75,2 

w - 145 117,3 121,8 129,7 62,5 

w - 150 109,7 114,9 130,0 215,4 
 

 Oszacowanie ciepła topnienia nie jest możliwe. Temperatura występujących na 

krzywych DSC efektów odpowiada procesom, zidentyfikowanym podczas wstępnych 

eksperymentów obserwacji podgrzewania próbek w piecu, poza kalorymetrem 

skaningowym DSC. 

 

5.6.3. Wnioski 

 
1. Maksymalna intensywność zjawisk endotermicznych w badanych rodzajach 

uwodnionego krzemianu sodu występuje w zakresie temperatur 109,7oC do 130oC. 

2. Analizując przebieg uzyskanych krzywych DSC można stwierdzić, że stabilizacja 

procesu eliminacji fazy ciekłej w badanych rodzajach uwodnionego krzemianu sodu 

zachodzi w temperaturze od około 250oC do 300oC. 

3. Na podstawie zmian wartości entalpii ∆H można stwierdzić, że w przypadku 

uwodnionego krzemianu sodu typu „m” reakcje endotermiczne posiadają największą 

intensywność w niższych temperaturach (117,3 - 125oC), w porównaniu do 

analogicznych przemian zachodzących w przypadku uwodnionego krzemianu sodu 

typu „w” (128,7 - 130oC). Równocześnie wzrost zmian entalpii ∆H w przypadku 

badanych typów uwodnionego krzemianu sodu „m” i „w”, wskazuje na zmienną ilość 

ciepła, które należy dostarczyć do układu w celu usunięcia z niego fazy ciekłej. Może 

to wskazywać na znaczne różnice w zawartości „wody wolnej” i „wody związanej”  

w badanych rodzajach uwodnionego krzemianu sodu. 
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5.7. Badania uwodnionego krzemianu sodu z zastosowaniem mikroskopu 

wysokotemperaturowego 

  

5.7.1.  Metodyka badań 

Badania mające na celu określenie charakterystycznych przemian fazowych            

i temperaturowych żelu krzemionkowego, zostały przeprowadzone przy użyciu 

mikroskopu wysokotemperaturowego PR – 25/1750. Mikroskop wysokotemperaturowy 

umożliwia pomiar charakterystycznych cech geometrii badanej próbki żelu 

krzemianowego w zależności od ich nagrzewania. 

 Urządzenie PR – 25/1750 jest skomputeryzowanym stanowiskiem pomiarowo - 

badawczym do automatycznego określania charakterystycznych punktów topliwości 

materiałów oraz pewnych parametrów dotyczących fazy ciekłej materiałów (kąt 

zwilżania). Urządzenie umożliwia prowadzenie procesów technologicznych w zakresie 

temperatur do 1750o C. Piec wyposażony jest w reaktor w postaci rury ceramicznej typu 

PUROX o średnicy wewnętrznej 32 mm. Rura ta posiada wielowarstwową izolację 

termiczną wykonaną z włókna ceramicznego. Regulację mocy grzewczej zapewnia 

sterownik typu RTM – 940. Parametry układu grzewczego są każdorazowo 

dostosowywane do wartości wprowadzanych przez operatora podczas uruchamiania 

programu. Zastosowanie dwóch termoelementów PtRh40 -  PtRh20 (regulacyjnego            

i pomiarowego), umożliwia utrzymanie zadanej temperatury z dokładnością do 1oK. 

Długość strefy, w której temperatura nie różni się od temperatury zadanej ni więcej niż    

5 K, wynosi 40 mm. Obraz pomiarowy zapewnia czarno – biała kamera wizyjna CCD typ 

K – 15 o czułości 0,8 1x na sensorze. Do pomiarów zastosowano obiektyw Meteor       

typ 8 m/38 z zoomem i dodatkową soczewką f = 0,45 m. Zainstalowany program 

komputerowy służy do wyznaczania charakterystycznych przemian popiołów z godnie    

z normą PN – 82/G-04535 („Oznaczanie charakterystycznych temperatur topliwości 

popiołów”) nie mających ścisłego odniesienia do badanego materiału. W związku z tym 

zastosowano odmienną interpretację uzyskanych wyników badań przemian fazowych                            

i temperaturowych zachodzących w żelu uwodnionego krzemianu sodu. Zaistniała także 

konieczność modyfikacji urządzenia w celu oświetlenia badanej próbki w całym zakresie 

stosowanych temperatur. 

 Do badań zastosowano żel krzemianowy badanych  rodzajów uwodnionego 

krzemianu sodu. Żel krzemianowy uzyskano w wyniku reakcji chemicznej uwodnionego 
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krzemianu sodu z dioctanem glikolu etylowego ( flodur 1). Proces żelowania został 

przeprowadzony w temperaturze 20oC z zastosowaniem urządzenia LCZ. Z powstałego 

żelu usunięto nadmiar powstałej fazy ciekłej, a następnie na podstawie wyników badań 

przeprowadzonych z zastosowaniem różnicowej kalorymetrii skaningowej DSC,  

poddano go obróbce termicznej w temperaturze 300oC przez 24 godziny, w celu usunięcia 

z niego fazy ciekłej. Po ostudzeniu żelu rozdrobniono go w moździerzu ceramicznym        

i umieszczono w eksykatorze w szczelnych pojemnikach z folii polipropylenowej. Z tak 

przygotowanego żelu wykonano próbki  o średnicy 3 mm x 3 mm. Prędkość nagrzewania 

próbek w mikroskopie wysokotemperaturowym wynosiła wynosiła 5oC na minutę, 

natomiast obraz rejestrowano co 1,5oC. 

 

5.7.2. Analiza wyników badań 

  Rysunki 5.7.2.1 – 5.7.2.6 ilustrują zmiany konturów próbek żeli w temperaturach 

ich przemian fazowych i temperaturowych, podanych w tabeli 5.7.2.1. i 5.7.2.2.  

Na rysunku 5.7.2.7 przedstawiono charakterystyczne zmiany wysokości próbek badanych 

żeli, w charakterystycznych wartościach temperatur jego nagrzewania. 
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Rys. 5.7.2.1. Zmiany konturów próbki żelu krzemianowego uzyskanego w wyniku reakcji 
uwodnionego krzemianu sodu rodzaju m-140, oraz dioctanu glikolu etylenowego w 
charakterystycznych wartościach temperatur jego nagrzewania. Wymiary próbki φ 3 mm 
x 3 mm, prędkość grzania próbki 5°C/min. 
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Rys. 5.7.2.2. Zmiany konturów próbki żelu krzemianowego uzyskanego w wyniku reakcji 
uwodnionego krzemianu sodu rodzaju m-145, oraz dioctanu glikolu etylenowego w 
charakterystycznych wartościach temperatur jego nagrzewania. Wymiary próbki φ 3 mm 
x 3 mm, prędkość grzania próbki 5°C/min. 
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Rys. 5.7.2.3. Zmiany konturów próbki żelu krzemianowego uzyskanego w wyniku reakcji 
uwodnionego krzemianu sodu rodzaju m-150, oraz dioctanu glikolu etylenowego w 
charakterystycznych wartościach temperatur jego nagrzewania. Wymiary próbki φ 3 mm 
x 3 mm, prędkość grzania próbki 5°C/min 
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Rys. 5.7.2.4. Zmiany konturów próbki żelu krzemianowego uzyskanego w wyniku reakcji 
uwodnionego krzemianu sodu rodzaju w-140, oraz dioctanu glikolu etylenowego w 
charakterystycznych wartościach temperatur jego nagrzewania. Wymiary próbki φ 3 mm 
x 3 mm, prędkość grzania próbki 5°C/min. 
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Rys. 5.7.2.5. Zmiany konturów próbki żelu krzemianowego uzyskanego w wyniku reakcji 
uwodnionego krzemianu sodu rodzaju w-145, oraz dioctanu glikolu etylenowego w 
charakterystycznych wartościach temperatur jego nagrzewania. Wymiary próbki φ 3 mm 
x 3 mm, prędkość grzania próbki 5°C/min. 
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Rys. 5.7.2.6. Zmiany konturów próbki żelu krzemianowego uzyskanego w wyniku reakcji 
uwodnionego krzemianu sodu rodzaju w-150, oraz dioctanu glikolu etylenowego w 
charakterystycznych wartościach temperatur jego nagrzewania. Wymiary próbki φ 3 mm 
x 3 mm, prędkość grzania próbki 5°C/min. 
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Tabela 5.7.2.1. Charakterystyczne wartości temperatury przemian temperaturowych i fazowych  
zachodzących w żelu krzemianowym i odpowiadające im zmiany wysokości próbek żeli uwodnionego 

krzemianu sodu typu „m” 
 

 

rodzaj 

uwodnionego 

krzemianu sodu 

 

temperatura 

[°C] 

zmiana wysokości 

próbki 

[%] 

300 0 

390 -2,8 

565 -10 

665 91 

746 94 

802 15 

844 35 

 
 
 

m-140 

1000 -9 

300 0 

383 -1,5 

560 -3,5 

643 75 

740 77,5 

792 5 

822 20,5 

 
 
 

m-145 

1000 -40 

300 0 

380 -2,5 

560 -5 

655 85 

739 84 

802 11,5 

845 35 

 
 
 

m-150 

1000 -15 
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Tabela 5.7.2.2. Charakterystyczne wartości temperatury przemian temperaturowych i fazowych  
zachodzących w żelu krzemianowym i odpowiadające im zmiany wysokości próbek żeli uwodnionego 

krzemianu sodu typu „w” 
 

 

rodzaj 

uwodnionego 

krzemianu sodu 

 

temperatura 

[°C] 

zmiana wysokości 

próbki 

[%] 

300 0 

380 -5 

562 -6 

665 72 

729 75 

778 11,5 

820 46 

888 32,5 

924 37,5 

 
 
 
 
 
 

w-140 

1000 -50 

300 0 

386 -1 

502 5 

563 -2,5 

628 57,5 

746 63 

817 13,5 

836 30 

 
 
 
 
 

w-145 

998 -40 

300 0 

363 5 

495 15 

522 17 

554 7 

630 75 

750 80 

814 10,5 

830 32,5 

920 -35 

950 -31,5 

 
 
 
 
 
 
 

w-150 

1000 -39 
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Rys. 5.6.7. Wpływ temperatury nagrzewania na zmianę wysokości próbki żelu 
krzemianowego uzyskanego w wyniku reakcji uwodnionego krzemianu sodu m–140, 
m–145, m–150, w–140, w–145, w–150 oraz dioctanu glikolu etylenowego. Wymiary 
próbki żelu φ 3 mm, długość 3 mm, prędkość grzania 5oC/minutę. 
 

 Analizując uzyskane wyniki badań można stwierdzić, że pierwszy wzrost 

wysokości żelu krzemianowego w–145 o 5% następuje w temperaturze od 386oC do 

502oC, żelu krzemianowego w–150 o 17% w temperaturze od 363,5oC do 522oC. 

Zwiększenie wymiarów próbek w powyższych zakresach temperatury jest 

prawdopodobnie związane z termiczną rozszerzalnością żelu krzemianowego.  

Ujemna rozszerzalność pozostałych żeli krzemianowych (m-140, m-145, m-150, w-140) 

w zakresie temperatury od ok. 300oC do ok. 560oC może świadczyć o braku fazy 

gazowej, a także o rozpoczęciu procesu stopniowego jego nadtapiania. Duża sztywność 

żeli krzemianowych w tym zakresie temperatury wskazuje na możliwość stopniowej 

relaksacji powstających naprężeń. Efektem tego zjawiska może być powstanie siatki 

mikropęknięć w całej objętości żelu krzemionkowego, co prowadzi do zmniejszenia jego 

wytrzymałości. 

 Drugi, bardzo wyraźny wzrost wysokości żelu krzemianowego obserwuje się w 

temperaturze: 
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• m-140 - o 91% w temperaturze od 565oC do 665oC i utrzymywanie się go na 

stałym poziomie do temperatury 746oC, 

• m-145 – o 75% w temperaturze od 560oC do 643oC i utrzymywanie się go na 

stałym poziomie do temperatury 740oC, 

• m-150 – o 85% w temperaturze od 560oC do 655oC i utrzymywanie się go na 

stałym poziomie do temperatury 739,5oC, 

• w-140 – o 72% w temperaturze od 562oC do 665oC i utrzymywanie się go na 

stałym poziomie do temperatury 729oC, 

• w-145 – o 57,5% w temperaturze od 563oC do 628oC i utrzymywanie się go na 

stałym poziomie do temperatury 746oC, 

• w-150 – o 75% w temperaturze od 554oC do 630oC i utrzymywanie się go na 

stałym poziomie do temperatury 750oC. 

 

Można przypuszczać, że w tych zakresach temperatury zachodzi rozkład termiczny 

związków organicznych pochodzących z reakcji uwodnionego krzemianu sodu i dioctanu 

glikolu etylenowego (octany sodu), jak również produktów hydrolizy dioctanu glikolu 

etylenowego, które nie uległy przereagowaniu z uwodnionym krzemianem sodu (glikol 

etylenowy, kwas octowy). Rozkład termiczny powyższych związków organicznych 

powoduje powstanie fazy gazowej i w efekcie wzrost porowatości żelu krzemionkowego, 

połączony ze stopniowym wzrostem jego objętości. Zjawisko to jest prawdopodobnie 

odpowiedzialne za kolejne naruszenie ciągłości wiązań nadal sztywnego żelu 

krzemianowego i zmniejszenie jego wytrzymałości. 

 Kolejna wyraźna zmiana kształtu próbki żelu krzemianowego związana jest ze 

zmniejszeniem jego objętości i występuje w temperaturze: 

• m-140 – od temperatury 746oC do 802,5oC, 

• m-145 – od temperatury 740oC do 792oC, 

• m-150 – od temperatury 739,5oC do 802,5oC, 

• w-140 – od temperatury 739oC do 778oC, 

• w-145 – od temperatury 746,5oC do 817oC, 

• w-150 – od temperatury 750oC do 814oC. 

 

Zmniejszanie się wysokości próbek żelu krzemianowego w tej temperaturze 

można wyjaśnić przemianami krystalicznymi [4] polegającymi na tworzeniu się 

krzemianów warstwowych, metakrzemianów, ortokrzemianów itp. Wydaje się 
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prawdopodobne, że uwidocznienie zmian objętościowych żelu krzemianowego jest 

możliwe dzięki postępującemu zjawisku stapiania się elementów struktury żelu. Na 

skutek zmniejszania się zarówno sztywności żelu jak i jego objętości podczas tego 

etapu przemian fazowych żelu, w układzie osnowa kwarcowa – żel krzemianowy 

mogą tworzyć się mostki spoiwowe o odmiennej geometrii, sprzyjającej wzrostowi 

wartości połączeń adhezyjno – kohezyjnych układu. W miarę wzrostu temperatury od 

802,5oC (m-140), 792oC (m-145), 802,5oC (m-150), 778oC (w-140), 817oC (w-145), 

814oC (w-150) można zauważyć kolejny wzrost objętości żelu. Jest to 

prawdopodobnie efekt wydzielania się pozostałej ilości fazy gazowej (zamkniętej 

dotychczas w części objętości nie stopionego żelu krzemianowego) z powstającej       

w coraz większej ilości fazy ciekłej o malejącej lepkości. Nie całkowite wydzielenie 

fazy gazowej poza powierzchnią graniczną faz ciekły żel – powietrze, może 

spowodować saturację ciekłego żelu i w konsekwencji zmniejszenie jego 

wytrzymałości końcowej. 

 

5.7.3. Wnioski 

1. Zmianom temperaturowym oraz stanu fizykochemicznego żelu krzemianowego 

uzyskanego w wyniku reakcji chemicznej pomiędzy uwodnionym krzemianem 

sodu i dioctanem glikolu etylenowego towarzyszy zmiana wysokości (objętości) 

żelu krzemionkowego związana z rozszerzalnością termiczną oraz z wydzieleniem 

się produktów gazowych, pochodzących z organicznej części układu wiążącego i 

stopniowo zachodzącym procesem topienia się elementów struktury żelu. 

2. Maksymalny wzrost objętości żelu krzemianowego dla wszystkich badanych 

próbek następuje w temperaturze od około 550oC do około 750oC. Największy 

wzrost wysokości objętości obserwuje się dla uwodnionego krzemianu sodu 

rodzaju m-140, a najmniejszy dla uwodnionego krzemianu sodu rodzaju w-145. 

3. Można przypuszczać, że największą wytrzymałość końcową będzie posiadała 

masa formierska z uwodnionym krzemianem sodu rodzaju w-145 nagrzana od 

temperatury około 746,5oC do około 817oC, a następnie ochłodzona do 

temperatury otoczenia. W tym zakresie temperatury powyższy żel krzemianowy 

posiada najmniejszą porowatość. Prawdopodobnie najmniejszą wytrzymałość 

końcową będzie posiadała masa formierska z uwodnionym krzemianem sodu 

rodzaju m-140 nagrzana od temperatury około 746oC do 802,5oC.  
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5.8.  Badania wytrzymałości końcowej (resztkowej) Rc
tk 

 Wytrzymałość końcowa (resztkowa) na ściskanie Rc
tk jest to wytrzymałość masy 

po nagrzaniu i następnym ostudzeniu do temperatury otoczenia [62, 63]. 

 

5.8.1. Metodyka badań 

 Przeprowadzono badania wytrzymałości resztkowej na ściskanie Rc
tk próbek mas 

formierskich sporządzonych z udziałem poszczególnych rodzajów uwodnionego 

krzemianu sodu. 

 Jako utwardzacz zastosowano dioctan glikolu etylenowego (flodur-1). Zawartość 

uwodnionego krzemianu sodu w masach formierskich była nie mniejsza niż 2,5 części 

wagowych, a ilość składników wiążących (SiO2 + Na2O) była stała i wynosiła 39%. 

 Udział uwodnionego krzemianu sodu w masach formierskich, wyrażony w 

częściach wagowych (na 100 części wagowych piasku kwarcowego), zestawiono w tabeli 

5.8.1.1 

Tabela 5.8.1.1. Udział uwodnionego krzemianu sodu w  masach formierskich  

(na 100 części wagowych piasku) 

rodzaj uwodnionego krzemianu sodu części wagowe 

m-140 3,05 

m-145 2,86 

m-150 2,70 

w-140 2,93 

w-145 2,70 

w-150 2,50 

 

Dodatek utwardzacza wynosił 15% w stosunku do zawartości uwodnionego krzemianu 

sodu.  

 Masy formierskie wykonywano w komorze klimatyzacyjnej w temperaturze 20oC 

i wilgotności względnej powietrza wynoszącej 30%. Masę formierską sporządzano         

w mieszarce wstęgowej LM-R2e. Osnowę ziarnową wprowadzano do mieszarki               

i uruchamiano mieszadło w celu jej równomiernego rozłożenia w korycie. Następnie 

dodawano uwodniony krzemian sodu i mieszano całość przez 1,5 minuty. Przy ciągłej 

pracy mieszadła  dodawano utwardzacz  i mieszano 1,5 minuty. 

 Z przygotowanej w ten sposób masy formierskiej wykonywano kształtki do 

oznaczania wytrzymałości Rc
t stosując metodę wibracyjnego zagęszczania przy 
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zastosowaniu urządzenia LUZ. Czas zagęszczania masy wynosił 20 s, a amplituda drgań 

2 mm. Kształtki przechowywano w zamkniętych rdzennicach, do czasu wykonania 

pomiaru. Oznaczenia wytrzymałości mas z udziałem poszczególnych rodzajów 

uwodnionego krzemianu sodu, przeprowadzono po 24 godzinach od wykonania kształtek 

w temperaturze 20oC. Następnie poddawano je wygrzewaniu przez 0,5 godziny                

w charakterystycznych temperaturach przemian fazowych. Jako urządzenie grzewcze 

stosowano piec PK-9/1300 wyposażony w mikroprocesorowy regulator temperatury         

o działaniu ciągłym PRT 911, zapewniający dokładność regulacji temperatury w punkcie 

± 0,5oC. Z uwagi na to, że nierównomierność rozkładu temperatury w obszarze komory 

roboczej o wymiarach 150 x 100 x 300 mm wynosi ± 5oC, próbki do badań usytuowane 

były zawsze w tym samym miejscu komory pieca. Po założonym czasie wygrzewania 

próbek usuwano je z komory pieca, studzono do momentu osiągnięcia przez nie 

temperatury otoczenia i określano ich wytrzymałość na ściskanie za pomocą aparatu 

LRuE-2e. 

 

5.8.2 Analiza wyników badań 

 Wyniki badań wytrzymałości na ściskanie Rc
u24 mas formierskich z udziałem 

poszczególnych rodzajów uwodnionego krzemianu sodu, przeprowadzonych po 24 

godzinach od wykonania kształtek w temperaturze 20oC, przedstawiono w tabeli 5.8.2.1. 

 

Tabela 5.8.2.1 Wytrzymałość na ściskanie Rc
u24 próbek mas formierskich z udziałem poszczególnych 

rodzajów uwodnionego krzemianu sodu, przeprowadzonych po 24godzinach, w temperaturze 20oC 

rodzaj 

uwodnionego 

krzemianu sodu 

m-140 m-145 m-150 w-140 w-145 w -150 

Rc
u24, 

[MPa] 
2,03 1,97 2,36 1,72 2,05 2,30 

 

 Wyniki badań wytrzymałości próbek mas formierskich z badanymi rodzajami 

uwodnionego krzemianu sodu, poddanych obróbce cieplnej w charakterystycznych 

wartościach temperatur i ostudzonych do temperatury otoczenia przedstawiono                

w tabelach 5.8.2.2 - 5.8.2.7 . Rysunki 5.8.2.1 i 5.8.2.2 ilustrują zależność wytrzymałości 

resztkowej Rc
tk w funkcji  temperatury. 
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Tabela 5.8.2.2. Wytrzymałość (mediana) na ściskanie próbek mas formierskich z uwodnionym krzemianem 
sodu rodzaju m – 140, poddanych obróbce cieplnej w charakterystycznych wartościach temperatur i 

ostudzonych do temperatury otoczenia. 

temperatura 

[oC] 
300 390 565 665 746 802 844 1000 

Rc
tk, 

[MPa] 
2,47 1,92 0,8 0,52 0,55 0,77 1,06 2,86 

 
 

Tabela 5.8.2.3. Wytrzymałość (mediana) na ściskanie próbek mas formierskich z uwodnionym krzemianem 
sodu rodzaju m – 145, poddanych obróbce cieplnej w charakterystycznych wartościach temperatur i 

ostudzonych do temperatury otoczenia. 

temperatura 

[
o
C] 

300 383 560 643 740 792 822 1000 

Rc
tk, 

[MPa] 
2,74 1,54 0,91 0,94 1,19 2,01 2,28 3,01 

 

 
Tabela 5.8.2.4. Wytrzymałość (mediana) na ściskanie próbek mas formierskich z uwodnionym krzemianem 

sodu rodzaju m – 150, poddanych obróbce cieplnej w charakterystycznych wartościach temperatur i 
ostudzonych do temperatury otoczenia. 

temperatura 

[
o
C] 

300 380 560 655 739,5 802,5 845 1000 

Rc
tk, 

[MPa] 
2,89 1,49 0,62 0,49 1,36 2,05 3,05 3,04 

 

Tabela 5.8.2.5. Wytrzymałość (mediana) na ściskanie próbek mas formierskich z uwodnionym krzemianem 
sodu rodzaju w – 140, poddanych obróbce cieplnej w charakterystycznych wartościach temperatur i 

ostudzonych do temperatury otoczenia. 

temperatura 

[oC] 
300 380 562 665 729 778 820 888,5 924 1000 

Rc
tk, 

[MPa] 
2,4 2,27 0,64 0,55 0,51 1,02 1,6 1,84 1,86 2,27 

 

 

 
Tabela 5.8.2.6. Wytrzymałość (mediana) na ściskanie próbek mas formierskich z uwodnionym krzemianem 

sodu rodzaju w – 145, poddanych obróbce cieplnej w charakterystycznych wartościach temperatur i 
ostudzonych do temperatury otoczenia. 

temperatura 

[oC] 
300 386 502 563 628 746 817 836 998 

Rc
tk

, 

[MPa] 
1,79 1,25 0,68 0,50 0,43 1,22 2,15 2,58 2,64 
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Tabela 5.8.2.7. Wytrzymałość (mediana) na ściskanie próbek mas formierskich z uwodnionym krzemianem 
sodu rodzaju w – 150, poddanych obróbce cieplnej w charakterystycznych wartościach temperatur i 

ostudzonych do temperatury otoczenia. 

temperatura 

[
o
C] 

300 363,5 495 522 554 630 750 814 830 920 950 1000 

Rc
tk, 

[MPa] 
1,92 1,36 0,53 0,66 0,57 0,48 1,24 1,98 2,15 1,61 1,53 1,54 
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Rys. 5.8.2.1. Zależność wytrzymałości końcowej na ściskanie Rc
tk próbek mas 

formierskich z uwodnionym krzemianem sodu m-140, m-145 i m-150, poddanych 
obróbce cieplnej w charakterystycznych wartościach temperatury i ostudzonych do 
temperatury otoczenia. 
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Rys. 5.8.2.2. Zależność wytrzymałości końcowej na ściskanie Rc
tk próbek mas 

formierskich z uwodnionym krzemianem sodu w-140, w-145 i w-150, poddanych 
obróbce cieplnej w charakterystycznych wartościach temperatury i ostudzonych do 
temperatury otoczenia. 
 

6. Wnioski ogólne dotyczące części doświadczalnej 

 

6.1. Badania z zastosowaniem spektroskopii korelacji fotonowej PCS 

 Uzyskane wyniki analiz jednorodności struktury dla uwodnionego krzemianu sodu 

rodzaju m - 140, m - 145, m - 150 ,  wskazują na to, że najbardziej jednorodny jest 

uwodniony krzemian sodu rodzaju m - 145, następnie rodzaju m - 150, natomiast 

najmniejszą jednorodnością charakteryzuje się uwodniony krzemian sodu rodzaju m – 

140. Analogicznym charakterem zmian cechuje się wskaźnik stopnia niejednorodności 

DWB.   

 Wśród badanych uwodnionych krzemianów sodu typu „m” można wyróżnić 

następujące typy struktur (określone wartościami wskaźników WB i DWB): 

- struktura S1 - 4 – uwodniony krzemian sodu m – 140 i m – 145 

- struktura S2 - 4 – uwodniony krzemian sodu m – 150 

  W przypadku uwodnionego krzemianu sodu typu „w”, jednorodność ich struktury 

jest zbliżona. Można jednak stwierdzić, że najbardziej jednorodną strukturą 

charakteryzuje się uwodniony krzemian sodu rodzaju w - 145, następnie rodzaju w - 140, 
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natomiast najmniej jednorodną strukturę posiada uwodniony krzemian sodu rodzaju w – 

150.    

Uwzględniając wartości wskaźników WB i DWB można stwierdzić, że badane rodzaje 

uwodnionego krzemianu sodu typu „w” charakteryzują się tym samym typem struktury, a 

mianowicie jest to struktura S2 – 4 .  

 Ze wzrostem gęstości uwodnionego krzemianu sodu typu „w”  maleje wartość 

wskaźnika DWB, co wskazuje na największy stopień jednorodności uwodnionego 

krzemianu sodu o gęstości 1,50 g/cm3 . 

 

6.2. Badania z zastosowaniem spektroskopii FTIR 

 Widma wszystkich próbek zawierają pasma absorpcyjne charakterystyczne dla 

roztworów wodnych krzemianów. Pasmo o najwyższej energii (3390-3417 cm-1) można 

przypisać drganiom rozciągającym OH w cząsteczkach wody oraz w grupach 

terminalnych OH anionów krzemianowych. W pasmach tych można wyodrębnić 4-5 

składowych w przedziale 3600-2800 cm-1. 

 Dobrze wykształcone pasma związane z drganiami mostków wodorowych 

pomiędzy grupami Si(OH)4 są obecne tylko w widmach uwodnionego krzemianu sodu 

rodzaju: m-140 i m-145. Analiza kształtu pasma wykazała jednak, że są one obecne we 

wszystkich typach i rodzajach uwodnionego krzemianu sodu, lecz ich energia jest różna. 

Drgania deformacyjne cząsteczek wody są obecne we wszystkich widmach i mieszczą się 

w przedziale 1650-1653 cm-1. Podobnie zachowuje się pasmo przy około 1015 cm-1, jego 

zmienność jest bardzo niewielka. Największe zmiany obserwuje się w zakresie drgań 

rozciągających Si-O i zginających   O-Si-O, różnice pomiędzy poszczególnymi próbkami 

osiągają wartość kilkudziesięciu cm-1. 

 Ponadto, niektóre widma zawierają pasmo o zmiennej intensywności przy około          

2350 cm-1. Jest ono prawdopodobnie związane z absorpcją promieniowania 

podczerwonego przez dwutlenek węgla zawarty w powietrzu, dostający się do komory 

pomiarowej przez nieszczelności, i nie ma związku ze składem próbki. 

 

6.3. Badania potencjału ζζζζ 

 Wstępne pomiary potencjału ζ badanych rodzajów uwodnionego krzemianu sodu 

oraz dioctanu glikolu wykazały obecność cząstek ulegających elektroforezie. W 
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przypadku uwodnionego krzemianu sodu rodzaju m-140, m-145 obserwowano jeden pik 

związany z ruchliwością elektroforetyczną cząstek powstałych z rozproszenia jednej 

substancji. Natomiast uwodnione krzemiany sodu rodzaju m-150, w-140, w-145 

charakteryzują się dwoma pikami na wykresie ilustrującym intensywność rozpraszania 

światła laserowego na powierzchni cząstek, co może świadczyć o obecności dwóch 

rodzajów substancji stanowiących fazę rozproszoną. Uwodniony krzemian sodu rodzaju 

w-150 prawdopodobnie posiada trzy rodzaje cząstek (trzy piki na wykresie 

elektroforetycznym). Dla większości badanych typów i rodzajów uwodnionego 

krzemianu sodu próbek cząstki fazy zdyspergowanej charakteryzują się potencjałem 

elektrokinetycznym ζ ≈ -40 mV. W przypadku uwodnionego krzemianu sodu rodzaju   

m-145 potencjał ζ wynosi ζ = -11 mV. Niska wartość potencjału ζ przy zbliżonej 

wartości pH roztworu świadczy o niewielkiej gęstości grup zjonizowanych na 

powierzchni ciała stałego. Wartości pH dla poszczególnych typów i rodzajów 

uwodnionego krzemianu sodu niewiele różniły się i nie miały istotnego wpływu na 

wartość potencjału ζ. Początkowe stadium żelowania powoduje powstanie cząstek o 

stosunkowo wysokim potencjale ζ (od – 80 do – 100 mV).  Sygnał od tych cząstek ma 

stosunkowo dużą wartość przez dłuższy  czas żelowania, po czym zanika na rzecz 

sygnału od cząstek o stosunkowo wysokim potencjale ζ (od – 20 do – 60 mV). W 

przypadku uwodnionego krzemianu sodu rodzaju w-140, spadek wartości potencjału jest 

znacznie mniejszy.  

 Proces żelowania powoduje tworzenie się cząstek o niskim potencjale ζ. Świadczy 

to o tym, że w początkowym stadium na powierzchni żelu występuje znaczna ilość grup 

zjonizowanych, natomiast później następuje ich kompleksowanie lub łączenie w sieć 

krystaliczną. Uwodniony krzemian sodu rodzaju w-140 w procesie żelowania 

charakteryzuje się nieznaczną zmianą potencjału, a zatem występujące w nim grupy na 

powierzchni żelu ulegają w mniejszym stopniu reakcjom jonizacji. 

 Porównanie wartości potencjału ζ w funkcji pH dla poszczególnych próbek 

wskazuje, że żele otrzymane po odwodnieniu szkieł wodnych charakteryzują się dużym 

zróżnicowaniem aktywności kwasowej powierzchniowych grup hydroksylowych. 

Intensywność sygnału może mieć źródło zarówno w liczebności cząstek jak i w ich 

rozmiarze. 

 Z analizy zmian potencjału ζ w procesie żelowania układu „uwodniony krzemian 

sodu – dioctan glikolu etylenowego” wynika, że: 

1) w przypadku uwodnionego krzemianu sodu typu „m”: 
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- żel uwodnionego krzemianu sodu rodzaju m - 150 powinien charakteryzować się 

największymi właściwościami wytrzymałościowymi, z uwagi na „spokojny, 

zrównoważony” proces żelowania po czasie 60 minut oraz odpowiednią niejednorodność 

powstających elementów struktury.  

2) w przypadku uwodnionego krzemianu sodu typu „w”: 

- żele uwodnionego krzemianu sodu rodzaju w -140 i w-145 powinny charakteryzować 

się zbliżonymi właściwościami wytrzymałościowymi i nieco wyższymi niż żel 

uwodnionego krzemianu sodu rodzaju w-150. 

 
6.4. Badania z zastosowaniem różnicowej kalorymetrii skaningowej DSC 

 Badania te  przeprowadzone były w celu określenia wstępnej obróbki termicznej 

żelu krzemionkowego, powodującej usunięcie wody „wolnej” i „związanej”. Usunięcie 

tych niskotemperaturowych ciekłych frakcji  w wyniku wygrzewania żelu 

krzemionkowego w temperaturze nie przekraczającej 300oC, umożliwiło obiektywną 

ocenę przemian temperaturowych i fazowych w badanych żelach. 

 

6.5. Badania z zastosowaniem mikroskopu wysokotemperaturowego 

 Zmianom temperaturowym oraz stanu fizykochemicznego żelu krzemionkowego 

(uzyskanego w wyniku reakcji chemicznej pomiędzy uwodnionym krzemianem sodu        

i dioctanem glikolu etylenowego) towarzyszy zmiana wysokości żelu krzemionkowego 

związana z rozszerzalnością termiczną oraz z wydzieleniem się produktów gazowych, 

pochodzących prawdopodobnie z organicznej części układu wiążącego i stopniowo 

zachodzącym procesem topienia się elementów struktury żelu. 

 Maksymalny wzrost wysokości żelu krzemionkowego dla wszystkich badanych 

próbek następuje w temperaturze od około 550oC do około 750oC. Największy wzrost 

wysokości obserwuje się w przypadku żelu uwodnionego krzemianu sodu rodzaju m-140, 

a najmniejszy w przypadku w-145. 

 Można przypuszczać, że największą wytrzymałość końcową będzie posiadała 

masa formierska z uwodnionym krzemianem sodu rodzaju w-145 nagrzana od 

temperatury około 746,5oC do około 817oC, a następnie ochłodzona do temperatury 

otoczenia. W tym zakresie temperatury powyższy żel krzemionkowy posiada najmniejszą 

porowatość. Prawdopodobnie najmniejszą wytrzymałość końcową będzie posiadała masa 

formierska z  uwodnionym krzemianem sodu rodzaju m-140 nagrzana od temperatury 

około 746oC do 802,5oC. 
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Analizując zależności 6.5.1 - 6.5.16 można stwierdzić, że istnieje tendencja do typowych 

zależności „zwierciadlanych” pomiędzy wartościami zmian h (wysokość żelu 

krzemionkowego uzyskanego z uwodnionego krzemianu sodu) oraz Rc
tk (wytrzymałość 

końcowa na ściskanie próbek masy formierskiej wykonanej z udziałem uwodnionego 

krzemianu sodu). 
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Rys.6.5.1. Wpływ wartości wskaźnika struktury WB badanych rodzajów krzemianu sodu 
na zmiany wysokości żelu krzemionkowego uzyskanego z uwodnionego krzemianu sodu 
typu w (h-w) i typu m (h-m) oraz wytrzymałość końcową na ściskanie próbek masy 
formierskiej wykonanej z udziałem uwodnionego krzemianu sodu typu w (Rc

tk – w) i m 
(Rc

tk – m), po zastosowaniu obróbki termicznej w temperaturze 300oC. 
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Rys.6.5.2. Wpływ wartości wskaźnika struktury WB badanych rodzajów krzemianu sodu 
na zmiany wysokości żelu krzemionkowego uzyskanego z uwodnionego krzemianu sodu 
typu w (h-w) i typu m (h-m) oraz wytrzymałość końcową na ściskanie próbek masy 
formierskiej wykonanej z udziałem uwodnionego krzemianu sodu typu w (Rc

tk – w) i m 
(Rc

tk – m), po zastosowaniu obróbki termicznej w temperaturze 400oC. 
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Rys.6.5.3. Wpływ wartości wskaźnika struktury WB badanych rodzajów krzemianu sodu 
na zmiany wysokości żelu krzemionkowego uzyskanego z uwodnionego krzemianu sodu 
typu w (h-w) i typu m (h-m) oraz wytrzymałość końcową na ściskanie próbek masy 
formierskiej wykonanej z udziałem uwodnionego krzemianu sodu typu w (Rc

tk – w) i m 
(Rc

tk – m), po zastosowaniu obróbki termicznej w temperaturze 500oC. 
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Rys.6.5.4. Wpływ wartości wskaźnika struktury WB badanych rodzajów krzemianu sodu 
na zmiany wysokości żelu krzemionkowego uzyskanego z uwodnionego krzemianu sodu 
typu w (h-w) i typu m (h-m) oraz wytrzymałość końcową na ściskanie próbek masy 
formierskiej wykonanej z udziałem uwodnionego krzemianu sodu typu w (Rc

tk – w) i m 
(Rc

tk – m), po zastosowaniu obróbki termicznej w temperaturze 600oC. 
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Rys.6.5.5. Wpływ wartości wskaźnika struktury WB badanych rodzajów krzemianu sodu 
na zmiany wysokości żelu krzemionkowego uzyskanego z uwodnionego krzemianu sodu 
typu w (h-w) i typu m (h-m) oraz wytrzymałość końcową na ściskanie próbek masy 
formierskiej wykonanej z udziałem uwodnionego krzemianu sodu typu w (Rc

tk – w) i m 
(Rc

tk – m), po zastosowaniu obróbki termicznej w temperaturze 700oC. 
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Rys.6.5.6. Wpływ wartości wskaźnika struktury WB badanych rodzajów krzemianu sodu 
na zmiany wysokości żelu krzemionkowego uzyskanego z uwodnionego krzemianu sodu 
typu w (h-w) i typu m (h-m) oraz wytrzymałość końcową na ściskanie próbek masy 
formierskiej wykonanej z udziałem uwodnionego krzemianu sodu typu w (Rc

tk – w) i m 
(Rc

tk – m), po zastosowaniu obróbki termicznej w temperaturze 800oC. 
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Rys.6.5.7. Wpływ wartości wskaźnika struktury WB badanych rodzajów krzemianu sodu 
na zmiany wysokości żelu krzemionkowego uzyskanego z uwodnionego krzemianu sodu 
typu w (h-w) i typu m (h-m) oraz wytrzymałość końcową na ściskanie próbek masy 
formierskiej wykonanej z udziałem uwodnionego krzemianu sodu typu w (Rc

tk – w) i m 
(Rc

tk – m), po zastosowaniu obróbki termicznej w temperaturze 900oC. 
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Rys.6.5.8. Wpływ wartości wskaźnika struktury WB badanych rodzajów krzemianu sodu 
na zmiany wysokości żelu krzemionkowego uzyskanego z uwodnionego krzemianu sodu 
typu w (h-w) i typu m (h-m) oraz wytrzymałość końcową na ściskanie próbek masy 
formierskiej wykonanej z udziałem uwodnionego krzemianu sodu typu w (Rc

tk – w) i m 
(Rc

tk – m), po zastosowaniu obróbki termicznej w temperaturze 1000oC. 
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Rys.6.5.9. Wpływ wartości wskaźnika struktury DWB badanych rodzajów krzemianu 
sodu na zmiany wysokości żelu krzemionkowego uzyskanego z uwodnionego krzemianu 
sodu typu w (h-w) i typu m (h-m) oraz wytrzymałość końcową na ściskanie próbek masy 
formierskiej wykonanej z udziałem uwodnionego krzemianu sodu typu w (Rc

tk – w) i m 
(Rc

tk – m), po zastosowaniu obróbki termicznej w temperaturze 300oC. 
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Rys.6.5.10. Wpływ wartości wskaźnika struktury DWB badanych rodzajów krzemianu 
sodu na zmiany wysokości żelu krzemionkowego uzyskanego z uwodnionego krzemianu 
sodu typu w (h-w) i typu m (h-m) oraz wytrzymałość końcową na ściskanie próbek masy 
formierskiej wykonanej z udziałem uwodnionego krzemianu sodu typu w (Rc

tk – w) i m 
(Rc

tk – m), po zastosowaniu obróbki termicznej w temperaturze 400oC. 
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Rys.6.5.11. Wpływ wartości wskaźnika struktury DWB badanych rodzajów krzemianu 
sodu na zmiany wysokości żelu krzemionkowego uzyskanego z uwodnionego krzemianu 
sodu typu w (h-w) i typu m (h-m) oraz wytrzymałość końcową na ściskanie próbek masy 
formierskiej wykonanej z udziałem uwodnionego krzemianu sodu typu w (Rc

tk – w) i m 
(Rc

tk – m), po zastosowaniu obróbki termicznej w temperaturze 500oC. 
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Rys.6.5.12. Wpływ wartości wskaźnika struktury DWB badanych rodzajów krzemianu 
sodu na zmiany wysokości żelu krzemionkowego uzyskanego z uwodnionego krzemianu 
sodu typu w (h-w) i typu m (h-m) oraz wytrzymałość końcową na ściskanie próbek masy 
formierskiej wykonanej z udziałem uwodnionego krzemianu sodu typu w (Rc

tk – w) i m 
(Rc

tk – m), po zastosowaniu obróbki termicznej w temperaturze 600oC. 
 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

Wartość wskaźnika DWB

W
yt

rz
ym

ał
oś
ć 

na
 ś

ci
sk

an
ie

 R
c 

tk
, M

Pa

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

zm
ia

na
 w

ys
ok

oś
ci

 p
ró

bk
i h

, %

Rc-w

Rc-m

h-w

h-m

w-150

w-150

m-140

w-145

w-145

m-140

w-140 m-145

m-150

w-140

m-145

m-150

t k

t k

 
 
Rys.6.5.13. Wpływ wartości wskaźnika struktury DWB badanych rodzajów krzemianu 
sodu na zmiany wysokości żelu krzemionkowego uzyskanego z uwodnionego krzemianu 
sodu typu w (h-w) i typu m (h-m) oraz wytrzymałość końcową na ściskanie próbek masy 
formierskiej wykonanej z udziałem uwodnionego krzemianu sodu typu w (Rc

tk – w) i m 
(Rc

tk – m), po zastosowaniu obróbki termicznej w temperaturze 700oC. 
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Rys.6.5.14. Wpływ wartości wskaźnika struktury DWB badanych rodzajów krzemianu 
sodu na zmiany wysokości żelu krzemionkowego uzyskanego z uwodnionego krzemianu 
sodu typu w (h-w) i typu m (h-m) oraz wytrzymałość końcową na ściskanie próbek masy 
formierskiej wykonanej z udziałem uwodnionego krzemianu sodu typu w (Rc

tk – w) i m 
(Rc

tk – m), po zastosowaniu obróbki termicznej w temperaturze 800oC. 
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Rys.6.5.15. Wpływ wartości wskaźnika struktury DWB badanych rodzajów krzemianu 
sodu na zmiany wysokości żelu krzemionkowego uzyskanego z uwodnionego krzemianu 
sodu typu w (h-w) i typu m (h-m) oraz wytrzymałość końcową na ściskanie próbek masy 
formierskiej wykonanej z udziałem uwodnionego krzemianu sodu typu w (Rc

tk – w) i m 
(Rc

tk – m), po zastosowaniu obróbki termicznej w temperaturze 900oC. 



 161 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

Wartość wskaźnika DWB

W
yt

rz
ym

ał
oś
ć 

na
 ś

ci
sk

an
ie

 R
c 

tk
 , M

P
a

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

zm
ia

na
 w

ys
ok

oś
ci

 p
ró

bk
i h

, %

Rc -w

Rc-m

h-w

h-m

w-150

w-150
w-145

w-145

m-140

w-140

m-145 m-150

w-140

m-145

t k

t k

 
Rys.6.5.16. Wpływ wartości wskaźnika struktury DWB badanych rodzajów krzemianu 
sodu na zmiany wysokości żelu krzemionkowego uzyskanego z uwodnionego krzemianu 
sodu typu w (h-w) i typu m (h-m) oraz wytrzymałość końcową na ściskanie próbek masy 
formierskiej wykonanej z udziałem uwodnionego krzemianu sodu typu w (Rc

tk – w) i m 
(Rc

tk – m), po zastosowaniu obróbki termicznej w temperaturze1000oC. 
 
 

6.7. Dyskusja i analiza wyników  

 

1. Uwodniony krzemian sodu typu m 

Krzywa opisująca nie monotoniczną funkcję ∆h = f(WB) dla całego zakresu 

stosowanych temperatur wygrzewania próbek żelu krzemianowego, charakteryzuje się 

punktem przegięcia, lub zmianą kinetyki przemian (zmianą wartości pochodnej) dla 

wartości zmiennej niezależnej w punkcie WB = 1,4. Podobną charakterystykę posiada 

krzywa opisująca funkcję Rc
tk = f(WB), dla ustalonej temperatury stosowanego zakresu 

wygrzewania próbek mas formierskich. W badanym zakresie temperatury do około 6000C 

- 7000C można zauważyć tendencję zmniejszania się wartości wytrzymałości resztkowej 

Rc
tk ze wzrostem wartości ∆h oraz  zwiększania się  wartości wytrzymałości resztkowej 

Rc
tk ze zmniejszaniem wartości ∆h, dla całego zakresu wartości wskaźnika WB. Jest to 

prawdopodobnie związane ze zjawiskiem relaksacji naprężeń powstających w żelu 

krzemionkowym oraz stopniowym stapianiem się elementów struktury żelu 

krzemionkowego w tym zakresie temperatury. Wzrost wartości wskaźnika WB powoduje 
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w tym zakresie temperatury przesunięcie minimum wartości Rc
tk w kierunku niższej 

temperatury, ale równocześnie wzrost bezwzględnej wartości tej wytrzymałości. W 

zakresie temperatury od około 7000C do 10000C zachodzi zjawisko odmienne od wyżej 

opisanego. Zmniejszaniu wartości ∆h towarzyszy wzrost wartości wytrzymałości 

resztkowej Rc
tk, co jest  prawdopodobnie związane ze stapianiem się elementów struktury 

żelu krzemionkowego, ulegającego równocześnie saturacji. W zakresie temperatury od 

około 6300C do około 7600C wzrost wartości wskaźnika WB powoduje zmniejszenie 

wartości wytrzymałości resztkowej Rc
tk określonej w tym zakresie temperatury, ale 

równocześnie przesunięcie jej w kierunku nieco niższej temperatury. Maksymalna 

wartość wytrzymałości resztkowej Rc
tk, określanej w temperaturze 10000C w 

nieznacznym stopniu zależy od wartości wskaźnika jednorodności struktury WB 

uwodnionego krzemianu sodu. 

Krzywa opisująca nie monotoniczną funkcję ∆h = f(DWB) dla całego zakresu 

stosowanych temperatur wygrzewania próbek żelu krzemianowego, charakteryzuje się 

punktem przegięcia, lub zmianą kinetyki przemian (zmianą wartości pochodnej) dla 

wartości zmiennej niezależnej w punkcie DWB = 0,36. Podobną charakterystykę posiada 

krzywa opisująca funkcję Rc
tk = f(WB), dla ustalonej temperatury stosowanego zakresu 

wygrzewania próbek mas formierskich. W zakresie temperatury do około 7000C można 

zauważyć tendencję zmniejszania się wartości wytrzymałości resztkowej Rc
tk ze 

wzrostem wartości ∆h oraz  zwiększania się  wartości wytrzymałości resztkowej Rc
tk ze 

zmniejszaniem wartości ∆h, dla całego zakresu wartości wskaźnika DWB. Jest to 

prawdopodobnie związane ze zjawiskiem relaksacji naprężeń powstających w żelu 

krzemionkowym oraz stopniowym stapianiem się elementów struktury żelu 

krzemionkowego w tym zakresie temperatury. Wzrost wartości wskaźnika DWB (DWB > 

0,16) powoduje w tym zakresie temperatury przesunięcie minimum wartości Rc
tk w 

kierunku niższej temperatury, ale równocześnie wzrost bezwzględnej wartości tej 

wytrzymałości w tym zakresie temperatury. W zakresie temperatury od około 7000C do 

10000C zachodzi zjawisko odmienne od wyżej opisanego. Zmniejszaniu wartości ∆h 

towarzyszy wzrost wartości wytrzymałości resztkowej Rc
tk, co jest  prawdopodobnie 

związane ze stapianiem się elementów struktury żelu krzemionkowego,  ulegającego 

równocześnie saturacji. W zakresie temperatury od około 6300C do około 7600C wzrost 

wartości wskaźnika DWB (DWB > 0,16) powoduje zmniejszenie wartości wytrzymałości 

resztkowej Rc
tk określonej w tym zakresie temperatury, ale równocześnie przesunięcie jej 

w kierunku nieco niższej temperatury. Maksymalna wartość wytrzymałości resztkowej 



 163 

Rc
tk, określanej w temperaturze 10000C w nieznacznym stopniu zależy od wartości 

wskaźnika stopnia jednorodności struktury DWB uwodnionego krzemianu sodu. 

 

 2. Uwodniony krzemian sodu typu w 

Krzywa opisująca funkcję ∆h = f(WB) dla całego zakresu stosowanej temperatury 

wygrzewania próbki żelu krzemionkowego, charakteryzuje się punktem przegięcia, lub 

zmianą kinetyki przemian (zmianą wartości pochodnej) dla wartości zmiennej niezależnej 

w punkcie WB = 0,64. Podobną charakterystykę posiada krzywa opisująca funkcję Rc
tk = 

f(WB), dla ustalonej temperatury stosowanego zakresu wygrzewania próbek mas 

formierskich. Zjawisko to jest szczególnie wyraźne w przypadku stosowania temperatury 

wygrzewania w zakresie do około 8000C. W tym zakresie temperatury, minimum 

wartości ∆h, określone dla danej temperatury badania, odpowiada uzyskaniu maksimum 

wartości wytrzymałości resztkowej Rc
tk. Wzrost wartości ∆h w tym zakresie temperatury 

powoduje zmniejszenie wartości  wytrzymałości resztkowej Rc
tk. Zastosowanie 

uwodnionego krzemianu sodu o wskaźniku struktury WB = 0,64 powoduje uzyskanie 

minimum wytrzymałości resztkowej masy formierskiej w temperaturze około 7000C, 

natomiast zastosowanie uwodnionego krzemianu sodu o wskaźniku struktury WB  

należącym do zbiorów (0,39, 0,64] oraz [0,64, 0,73), powoduje przesunięcie minimalnej 

wartości wytrzymałości resztkowej Rc
tk w kierunku niższej wartości temperatury, 

wynoszącej około 6000C.  

Krzywa opisująca nie monotoniczną funkcję ∆h = f(DWB) dla całego zakresu 

stosowanych temperatur wygrzewania próbek żelu krzemianowego, charakteryzuje się 

punktem przegięcia, lub zmianą kinetyki przemian (zmianą wartości pochodnej) dla 

wartości zmiennej niezależnej w punkcie DWB = 0,17. Podobną charakterystykę posiada 

krzywa opisująca funkcję Rc
tk = f(WB), dla ustalonej temperatury stosowanego zakresu 

wygrzewania próbek mas formierskich. Wzrost wartości wskaźnika DWB od 0,17 do 

0,30 i odpowiadającej mu dużej wartości wskaźnika WB (odpowiednio 0,73 i 0,64), 

powoduje że w zakresie temperatury od około 7000C do około 9000C występuje tendencja 

wzrostu wartości ∆h, której towarzyszy zmniejszenie wartości wytrzymałości resztkowej 

Rc
tk. Może to świadczyć o większym wpływie na końcową wytrzymałość żelu 

krzemionkowego, naruszenie ciągłości jego struktury, w porównaniu z wpływem 

umocnienia żelu w wyniku procesu stapiania jego elementów struktury. Można 

stwierdzić, że wzrost wartości wskaźnika struktury DWB  (DWB =  0,30), przy 

równocześnie dużej wartości wskaźnika WB (WB = 0,64) powoduje  uzyskanie 
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minimalnej wartości wytrzymałości resztkowej Rc
tk w wyższej wartości temperatury 

(około 7000C) oraz mniejszej wartości maksymalnej Rc
tk w temperaturze 10000C,            

w porównaniu do analogicznych wartości Rc
tk uzyskanych w wyniku zastosowania 

uwodnionego krzemianu sodu charakteryzującego się mniejszą wartością wskaźnika 

DWB.    

Na podstawie analizy rysunków 6.5.17. – 6.5.20. można stwierdzić, że istnieje tendencja 

w kierunku zmniejszania minimalnej wartości wytrzymałości na ściskanie Rc
tk ze 

wzrostem wysokości ∆ h (objętości) próbki żelu krzemianowego. W przeważającej 

liczbie przypadków, wzrost objętości żelu krzemianowego powoduje zmniejszenie 

wartości wytrzymałości na ściskanie Rc
tk.  Następuje zmniejszenie wartości maksymalnej 

Rc
tk o około 30%, a wartości minimalnej Rc

tk o około 50%. 

Największe obniżenie wytrzymałości resztkowej Rc
tk zachodzi w przypadku 

uwodnionego krzemianu typu ,,w”, posiadającego wskaźnik struktury 0,39 do 0,64. 

Minimalna wartość wytrzymałości resztkowej Rc
tk zmienia się nieznacznie dla badanych 

typów uwodnionego krzemianu sodu, za wyjątkiem minimalnej wytrzymałości 

resztkowej Rc
tk uwodnionego krzemianu sodu rodzaju m – 145. 
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Rys. 6.5.17.  Wpływ struktury (określonej przez wskaźnik struktury WB) badanych 
rodzajów uwodnionego krzemianu sodu jako spoiwa masy formierskiej, 
utwardzonego dioctanem glikolu etylenowego, zmianę wysokości ∆h (objętości) żelu 
krzemianowego, określoną w temperaturze odpowiadającej minimalnej (h/Rct-min) i 
maksymalnej (h/Rct-max) wartość wytrzymałości na ściskanie próbek masy 
formierskiej, nagrzanej do określonej wartości temperatury i ostudzonej do wartości 
temperatury otoczenia. 
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Rys. 6.5.18.  Wpływ struktury (określonej przez wskaźnik struktury WB) badanych 
rodzajów uwodnionego krzemianu sodu jako spoiwa masy formierskiej, 
utwardzonego dioctanem glikolu etylenowego, na minimalną (Rct-min) i 
maksymalną (Rct-max) wartość wytrzymałości na ściskanie próbek masy 
formierskiej, nagrzanej do określonej wartości temperatury i ostudzonej do wartości 
temperatury otoczenia 
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Rys. 6.5.19.  Wpływ struktury (określonej przez wskaźnik struktury DWB) 
badanych rodzajów uwodnionego krzemianu sodu jako spoiwa masy formierskiej, 
utwardzonego dioctanem glikolu etylenowego, zmianę wysokości ∆h (objętości) 
żelu krzemianowego, określoną w temperaturze odpowiadającej minimalnej (h/Rct-
min) i maksymalnej (h/Rct-max) wartość wytrzymałości na ściskanie próbek masy 
formierskiej, nagrzanej do określonej wartości temperatury i ostudzonej do wartości 
temperatury otoczenia 
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Rys. 6.5.20. Wpływ struktury (określonej przez wskaźnik struktury DWB) badanych 
rodzajów uwodnionego krzemianu sodu jako spoiwa masy formierskiej, 
utwardzonego dioctanem glikolu etylenowego, na minimalną (Rct-min) i 
maksymalną (Rct-max) wartość wytrzymałości na ściskanie próbek masy 
formierskiej, nagrzanej do określonej wartości temperatury i ostudzonej do wartości 
temperatury otoczenia 
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7. Wnioski końcowe 

 W oparciu o przeprowadzone badania i uzyskane wyniki oraz rozważania 

teoretyczne można sformułować następujące wnioski: 

 

1. Sposób wytwarzania uwodnionego krzemianu sodu polegający na roztwarzaniu 

szkliwa krzemianowo-sodowego wytapianego na określony moduł krzemianowy 

tożsamy z modułem uwodnionego krzemianu sodu (uwodniony krzemian sodu 

typu „w”), lub roztwarzaniu szkliwa krzemianowo-sodowego wytapianego na 

określony moduł krzemianowy oraz modyfikacją chemiczną uwodnionego 

krzemianu sodu w celu uzyskania założonej wartości modułu krzemianowego 

(uwodniony krzemian sodu typu „m”) ma wpływ na jego strukturę koloidalną 

opisaną  wskaźnikami WB  i DWB, które określają odpowiednio całkowitą 

jednorodność układu cząstek fazy rozproszonej uwodnionego krzemianu sodu 

oraz stopień ich niejednorodności. 

2.  Gęstość uwodnionego krzemianu sodu ma wpływ na jego strukturę koloidalną 

niezależnie od sposobu jego wytwarzania. Gęstość uwodnionego krzemianu sodu 

zależy od stężenia sumy tlenków SiO2 i Na2O, a więc szczególną rolę w 

kształtowaniu jego struktury koloidalnej odgrywa proces zatężania wodnych 

roztworów uwodnionego krzemianu sodu.. 

3. Nie stwierdzono monotonicznej zależności określającej wpływ gęstości 

uwodnionego krzemianu sodu, na wartość wskaźnika WB. Rozpatrując zależność 

wpływu gęstości uwodnionego krzemianu sodu na wartość wskaźnika DWB, 

stwierdzono, że w przypadku uwodnionego krzemianu sodu typu „m”, wzrost jego 

gęstości powoduje wzrost wartości tego wskaźnika, czyli powiększanie się  

stopnia niejednorodności  cząstek fazy rozproszonej. W przypadku uwodnionego 

krzemianu sodu typu „w” stwierdzono zależność odwrotną, wskazującą że ze 

wzrostem jego gęstości maleje stopień niejednorodność cząstek fazy rozproszonej. 

4. Można stwierdzić, że w przypadku uwodnionego krzemianu sodu typu „w” wpływ 

gęstości na jednorodność jego struktury jest znacznie mniejszy w porównaniu do 

uwodnionego krzemianu sodu typu „m”.  
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5. Badania zmian wartości potencjału ζ w funkcji czasu żelowania układu 

„uwodniony krzemian sodu – dioctan glikolu etylenowego” wykazały, że 

największą jednorodnością i stabilnością powstających w tym procesie elementów 

struktury charakteryzuje się układ z uwodnionym krzemianem sodu typu m-140 i 

w-140 (w całym procesie żelowania wartość potencjału ζ ulega nieznacznym 

zmianom). 

6. Struktura uwodnionego krzemianu sodu ma wpływ na właściwości 

wytrzymałościowe powstałego żelu krzemianowego, poddanego działaniu 

podwyższonej temperatury, a w następstwie na wytrzymałość resztkową masy 

formierskiej z tym spoiwem utwardzanym dioctanem glikolu etylenowego. 

Istnieje ogólna tendencja wzrostu wartości wytrzymałości resztkowej masy 

formierskiej ze zmniejszeniem wysokości próbki żelu krzemianowego poddanego 

działaniu podwyższonej temperatury. Stwierdzono, że wzrost wysokości próbki 

żelu krzemianowego poddanego działaniu podwyższonej temperatury powoduje 

zmniejszenie wartości wytrzymałości resztkowej masy formierskiej. 

7. Stabilizacja zmian wartości potencjału ζ cząstek powstających w procesie 

żelowania uwodnionego krzemianu sodu rodzaju m-140 i w-140, powoduje 

przesunięcie minimalnej wartości wytrzymałości resztkowej masy formierskiej 

wykonanej z udziałem tych spoiw, w kierunku wyższych temperatur 

(odpowiednio 600-8000C i 550-7500C), w porównaniu do masy formierskiej 

wykonanej z udziałem spoiw rodzaju m-145, m-140, w-145, w-150. 

Równocześnie, powstała struktura żelu krzemionkowego uwodnionego krzemianu 

sodu rodzaju m-140 i w-140 powoduje korzystniejszy, wolniejszy wzrost 

wytrzymałości resztkowej masy formierskiej powstałej z udziałem tych spoiw, dla 

zakresu temperatury wyższej od temperatury, w której masy te osiągają minimum 

wartości wytrzymałości resztkowej.  

8. Można stwierdzić, że w przypadku uwodnionego krzemianu sodu typu „m”, 

wartość wytrzymałości resztkowej mas formierskich wykonanych z udziałem 

uwodnionego krzemianu sodu rodzaju m-145 i m-150 osiąga minimum w zakresie 

temperatur od około 500oC do około 700oC, następnie stwierdzono gwałtowny 

wzrost jej wartości. 

9. Można stwierdzić, że w przypadku uwodnionego krzemianu sodu typu „w”, 

wartość wytrzymałości resztkowej mas formierskich wykonanych z udziałem 
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uwodnionego krzemianu sodu rodzaju dla w-145 i w-150 osiąga minimum w 

zakresie temperatur od około 450oC do około 650oC, następnie stwierdzono 

gwałtowny wzrost jej wartości.  

10. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że istnieje możliwość 

sterowania strukturą uwodnionego krzemianu sodu, w taki sposób, który pozwoli 

zmniejszyć wartość wytrzymałości resztkowej masy formierskiej wykonanej z 

udziałem tego spoiwa. Można również przypuszczać, że korzystna 

charakterystyka zmian wartości wytrzymałości masy formierskiej będzie miała 

pozytywny wpływ na poprawę jej regenerowalności. 
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8. Spis rysunków 

 

Rys.3.1.2.1. Schemat oktaedrycznego polijonu [Si8O20]
8- [48] 

Rys. 3.1.2.2. Model miceli uwodnionego krzemianu sodu [48] 

Rys. 3.1.2.3. Potencjał zeta [4, 82, 84]. 

Rys. 3.1.2.4. Typowy przebieg zależności potencjału zeta od wartości pH [4, 82, 84].  

Rys. 3.1.2.5. Model koloidowych cząstek SiO2 w alkalicznym roztworze krzemianu sodu  

Rys. 3.1.2.6. Schemat miceli wodnego roztworu zolu SiO2 [4]. 

Rys. 3.2.2.1. Model procesu hydratacji zachodzącej w uwodnionym krzemianie sodu 

[13]. 

Rys. 3.2.2.2. Schemat wzrostu elementów struktury zolu krzemianowego [4, 43] 

Rys. 3.2.2.3. Klasyczny przebieg zmiany wytrzymałości końcowej Rc
tk masy formierskiej 

z uwodnionym krzemianem sodu  utwardzonej CO2 (a) oraz masy formierskiej 

wykonanej według technologii floster (b) wraz ze wzrostem temperatury [49, 62]. 

Rys. 5.2.1. Mikroprocesorowy miernik gęstości typ MG-2 z termostatem Peltiera              

i regulatorem temperatury typ MRTP 

Rys. 5.2.2. Mikroprocesorowy wiskozymetr kapilarny (kapilara Ubbelohd’a)                    

z optoelektronicznymi elementami i termostatem Peltiera i regulatorem temperatury typ 

MRTP. 

Rys. 5.3.1. Stanowisko do pomiaru wielkości cząstek metodą spektroskopii korelacji 

fotonowej za pomocą aparatu AutoSizer Lo-C z wewnętrznym laserem, generującym 

światło o długości fali 633 nm. 

Rys. 5.3.2.1. Kumulanty procentowe wielkości cząstek  badanych roztworów 

uwodnionego krzemianu sodu typu „m” o gęstości 1,40 g/cm3 (podstawowych                  

i uzyskanych po filtracji). 

Rys. 5.3.2.2 Kumulanty procentowe wielkości cząstek  badanych roztworów 

uwodnionego krzemianu sodu typu „m” o gęstości 1,45 g/cm3 (podstawowych                  

i uzyskanych po filtracji). 

Rys. 5.3.2.3. Kumulanty procentowe wielkości cząstek  badanych roztworów 

uwodnionego krzemianu sodu typu „m” o gęstości 1,50 g/cm3 (podstawowych                  

i uzyskanych po filtracji). 
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Rys. 5.3.2.4. Kumulanty procentowe wielkości cząstek  badanych roztworów 

uwodnionego krzemianu sodu typu „w” o gęstości 1,40 g/cm3 (podstawowych                   

i uzyskanych po filtracji). 

Rys. 5.3.2.5. Kumulanty procentowe wielkości cząstek  badanych roztworów 

uwodnionego krzemianu sodu typu „w” o gęstości 1,45 g/cm3 (podstawowych                   

i uzyskanych po filtracji). 

Rys.5.3.2.6. Kumulanty procentowe wielkości cząstek  badanych roztworów 

uwodnionego krzemianu sodu typu „w” o gęstości 1,50 g/cm3 (podstawowych                   

i uzyskanych po filtracji). 

Rys. 5.3.2.7. Wpływ gęstości uwodnionego krzemianu sodu typu „m” i „w” na wartość 

średniej średnicy frakcji głównej dG cząstek koloidalnych, występujących w badanych 

roztworach niefiltrowanych (nf) oraz poddanych filtracji przez filtry c – e, o średnicy 

porów  3 nm (f-3,0), 1,2 nm (f-1,2) i 0,65 nm (f-0,65). 

Rys. 5.3.2.8. Wpływ rodzaju uwodnionego krzemianu sodu typu „m” i „w” na wartość 

półzakresu dsG cząstek koloidalnych fakcji głównej, występujących w badanych 

roztworach niefiltrowanych (nf) oraz poddanych filtracji przez filtry c – e, o średnicy 

porów  3 mm  (f-3,0), 1,2 mm (f-1,2) i 0,65 mm (f-0,65). 

Rys. 5.3.2.9. Wpływ gęstości uwodnionego krzemianu sodu typu „m” i „w” na wartość 

szerokości rozkładu dsR cząstek koloidalnych fakcji rozproszonej, występujących           

w badanych roztworach niefiltrowanych (nf) oraz poddanych filtracji przez filtry c – e,     

o średnicy porów  3 nm  (f-3,0), 1,2 nm (f-1,2) i 0,65 nm (f-0,65). 

Rys. 5.2.11.. Wpływ gęstości uwodnionego krzemianu sodu typu „m” i „w” na wartość 

wskaźników struktury WB i DWB. 

Rys. 5.4.1. Różnica w zasadach spektroskopii IR oraz RS. 

Rys. 5.4.1.1. Schemat zastosowanego układu pomiarowego FTIR 

Rys. 5.4.2.1. Widmo FTIR uwodnionego krzemianu sodu rodzaju m-140. 

Rys. 5.4.2.2. Widmo FTIR uwodnionego krzemianu sodu rodzaju m-145. 

Rys. 5.4.2.3. Widmo FTIR uwodnionego krzemianu sodu rodzaju m-150. 

Rys. 5.4.2.4. Widmo FTIR uwodnionego krzemianu sodu rodzaju w-140. 

Rys. 5.4.2.5. Widmo FTIR uwodnionego krzemianu sodu rodzaju w-145. 

Rys. 5.4.2.6. Widmo FTIR uwodnionego krzemianu sodu rodzaju w-150. 

Rys. 5.5.1. Schemat podwójnej warstwy elektrycznej- model trójpłaszczyznowy  
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Rys. 5.5.1.1. Urządzenie Zetasizer 3000 firmy Malvern do badania potencjału ζ   

Rys. 5.5.3.1. Intensywność sygnału elektroforetycznego w funkcji potencjału ζ i czasu 

żelowania dla uwodnionego krzemianu sodu rodzaju m-140 

Rys. 5.5.3.2. Intensywność sygnału elektroforetycznego w funkcji potencjału ζ i czasu 

żelowania dla uwodnionego krzemianu sodu rodzaju m-145. 

Rys. 5.5.3.3 Intensywność sygnału elektroforetycznego w funkcji potencjału ζ i czasu 

żelowania dla uwodnionego krzemianu sodu rodzaju m-150. 

Rys. 5.5.3.4. Intensywność sygnału elektroforetycznego w funkcji potencjału ζ i czasu 

żelowania dla uwodnionego krzemianu sodu rodzaju w-140 

Rys. 5.5.3.5. Intensywność sygnału elektroforetycznego w funkcji potencjału ζ i czasu 

żelowania dla uwodnionego krzemianu sodu rodzaju w-145. 

Rys. 5.5.3.6. Intensywność sygnału elektroforetycznego w funkcji potencjału ζ i czasu 

żelowania dla uwodnionego krzemianu sodu rodzaju w-150. 

Rys 5.5.4.1. Potencjał ζ w funkcji pH dla próbek żelu otrzymanych po odwodnieniu 

próbek uwodnionego krzemianu sodu typu m. 

Rys 5.5.4.2. Potencjał ζ w funkcji pH dla próbek żelu otrzymanych po odwodnieniu 

próbek uwodnionego krzemianu sodu typu w 

Rys. 5.5.5.1 Zmiana potencjału ζ w zależności od intensywności sygnału rozpraszania 

światła laserowego na powierzchni elementów struktury tworzących się po 20 min 

żelowania układu „uwodniony krzemian sodu typu m – dioctan glikolu etylenowego”  

Rys. 5.5.5.2. Zmiana potencjału ζ w zależności od intensywności sygnału rozpraszania 

światła laserowego na powierzchni elementów struktury tworzących się po 30 min 

żelowania układu „uwodniony krzemian sodu typu m – dioctan glikolu etylenowego” 

Rys. 5.5.5.3. Zmiana potencjału ζ w zależności od intensywności sygnału rozpraszania 

światła laserowego na powierzchni elementów struktury tworzących się po 40 min 

żelowania układu „uwodniony krzemian sodu typu m – dioctan glikolu etylenowego” 

Rys. 5.5.5.4. Zmiana potencjału ζ w zależności od intensywności sygnału rozpraszania 

światła laserowego na powierzchni elementów struktury tworzących się po 60 min 

żelowania układu „uwodniony krzemian sodu typu m – dioctan glikolu etylenowego” 

Rys. 5.5.5.5. Zmiana potencjału ζ w zależności od intensywności sygnału rozpraszania 

światła laserowego na powierzchni elementów struktury tworzących się po 80 min 

żelowania układu „uwodniony krzemian sodu typu m – dioctan glikolu etylenowego” 
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Rys. 5.5.5.6. Zmiana potencjału ζ w zależności od intensywności sygnału rozpraszania 

światła laserowego na powierzchni elementów struktury tworzących się po 100 min 

żelowania układu „uwodniony krzemian sodu typu m – dioctan glikolu etylenowego ” 

Rys. 5.5.5.7. Zmiana potencjału ζ w zależności od intensywności sygnału rozpraszania 

światła laserowego na powierzchni elementów struktury tworzących się po 20 min 

żelowania układu „uwodniony krzemian sodu typu w – dioctan glikolu etylenowego” 

Rys. 5.5.5.8. Zmiana potencjału ζ w zależności od intensywności sygnału rozpraszania 

światła laserowego na powierzchni elementów struktury tworzących się po 30 min 

żelowania układu „uwodniony krzemian sodu typu w – dioctan glikolu etylenowego” 

Rys. 5.5.5.9. Zmiana potencjału ζ w zależności od intensywności sygnału rozpraszania 

światła laserowego na powierzchni elementów struktury tworzących się po 40 min 

żelowania układu „uwodniony krzemian sodu typu w – dioctan glikolu etylenowego” 

Rys. 5.5.5.10. Zmiana potencjału ζ w zależności od intensywności sygnału rozpraszania 

światła laserowego na powierzchni elementów struktury tworzących się po 60 min 

żelowania układu „uwodniony krzemian sodu typu w – dioctan glikolu etylenowego” 

Rys. 5.5.5.11. Zmiana potencjału ζ w zależności od intensywności sygnału rozpraszania 

światła laserowego na powierzchni elementów struktury tworzących się po 80 min 

żelowania układu „uwodniony krzemian sodu typu w – dioctan glikolu etylenowego” 

Rys. 5.5.5.12. Zmiana potencjału ζ w zależności od intensywności sygnału rozpraszania 

światła laserowego na powierzchni elementów struktury tworzących się po 100 min 

żelowania układu „uwodniony krzemian sodu typu w – dioctan glikolu etylenowego” 

Rys. 5.6.1. Schemat układu pomiarowego różnicowego kalorymetru skaningowego       

(a) – kompensacyjnego, (b) – przepływowego 

Rys. 5.6.2. Charakterystyczne elementy krzywej DSC. 

Rys. 5.6.3. Zasada pomiaru ciepła właściwego (z użyciem wzorca) metodą DSC. 

Rys. 5.6.2.1. Krzywe DSC uwodnionego krzemianu sodu rodzaju m-140 (3.1),               

m-145 (2.1), m-150 (1.1). Szybkość nagrzewania q = 5 K/min – seria 1. 

Rys. 5.6.2.2. Krzywe DSC uwodnionego krzemianu sodu rodzaju m-140 (3.1),               

m-145 (2.1), m-150 (1.1). Szybkość nagrzewania q = 10 K/min – seria 2. 

Rys. 5.6.2.3. Krzywe DSC uwodnionego krzemianu sodu rodzaju w-140 (2.1),               

w-145 (1.1), w-150 (3.1). Szybkość nagrzewania q = 5 K/min – seria 1. 

Rys. 5.6.2.4. Krzywe DSC uwodnionego krzemianu sodu rodzaju w-140 (2.1),               

w-145 (1.1), w-150 (3.1). Szybkość nagrzewania q = 10 K/min – seria 2. 
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Rys. 5.7.2.1. Zmiany konturów próbki żelu krzemianowego uzyskanego w wyniku reakcji 

uwodnionego krzemianu sodu rodzaju m-140, oraz dioctanu glikolu etylenowego            

w charakterystycznych wartościach temperatur jego nagrzewania. Wymiary próbki          

φ 3 mm x 3 mm, prędkość grzania próbki 5°C/min. 

Rys. 5.7.2.2. Zmiany konturów próbki żelu krzemianowego uzyskanego w wyniku reakcji 

uwodnionego krzemianu sodu rodzaju m-145, oraz dioctanu glikolu etylenowego            

w charakterystycznych wartościach temperatur jego nagrzewania. Wymiary próbki          

φ 3 mm x 3 mm, prędkość grzania próbki 5°C/min. 

Rys. 5.7.2.3. Zmiany konturów próbki żelu krzemianowego uzyskanego w wyniku reakcji 

uwodnionego krzemianu sodu rodzaju m-150, oraz dioctanu glikolu etylenowego             

w charakterystycznych wartościach temperatur jego nagrzewania. Wymiary próbki          

φ 3 mm x 3 mm, prędkość grzania próbki 5°C/min 

Rys. 5.7.2.4. Zmiany konturów próbki żelu krzemianowego uzyskanego w wyniku reakcji 

uwodnionego krzemianu sodu rodzaju w-140, oraz dioctanu glikolu etylenowego             

w charakterystycznych wartościach temperatur jego nagrzewania. Wymiary próbki           

φ 3 mm x 3 mm, prędkość grzania próbki 5°C/min. 

Rys. 5.7.2.5. Zmiany konturów próbki żelu krzemianowego uzyskanego w wyniku reakcji 

uwodnionego krzemianu sodu rodzaju w-145, oraz dioctanu glikolu etylenowego            

w charakterystycznych wartościach temperatur jego nagrzewania. Wymiary próbki          

φ 3 mm x 3 mm, prędkość grzania próbki 5°C/min. 

Rys. 5.7.2.6. Zmiany konturów próbki żelu krzemianowego uzyskanego w wyniku reakcji 

uwodnionego krzemianu sodu rodzaju w-150, oraz dioctanu glikolu etylenowego             

w charakterystycznych wartościach temperatur jego nagrzewania. Wymiary próbki          

φ 3 mm x 3 mm, prędkość grzania próbki 5°C/min. 

Rys. 5.6.7. Wpływ temperatury nagrzewania na zmianę wysokości próbki żelu 

krzemianowego uzyskanego w wyniku reakcji uwodnionego krzemianu sodu m–140,   

m–145, m–150, w–140, w–145, w–150 oraz dioctanu glikolu etylenowego. Wymiary 

próbki żelu φ 3 mm, długość 3 mm, prędkość grzania 5oC/minutę. 

Rys. 5.8.2.1. Zależność wytrzymałości końcowej na ściskanie Rc
tk próbek mas 

formierskich z uwodnionym krzemianem sodu m-140, m-145 i m-150, poddanych 

obróbce cieplnej w charakterystycznych wartościach temperatury i ostudzonych do 

temperatury otoczenia. 
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Rys. 5.8.2.2. Zależność wytrzymałości końcowej na ściskanie Rc
tk próbek mas 

formierskich z uwodnionym krzemianem sodu w-140, w-145 i w-150, poddanych 

obróbce cieplnej w charakterystycznych wartościach temperatury i ostudzonych do 

temperatury otoczenia. 

Rys. 6.5.1. Wpływ wartości wskaźnika struktury WB badanych rodzajów krzemianu sodu 

na zmiany wysokości żelu krzemionkowego uzyskanego z uwodnionego krzemianu sodu 

typu w (h-w) i typu m (h-m) oraz wytrzymałość końcową na ściskanie próbek masy 

formierskiej wykonanej z udziałem uwodnionego krzemianu sodu typu w (Rc
tk – w)          

i m (Rc
tk – m), po zastosowaniu obróbki termicznej w temperaturze 300oC. 

Rys. 6.5.2. Wpływ wartości wskaźnika struktury WB badanych rodzajów krzemianu sodu 

na zmiany wysokości żelu krzemionkowego uzyskanego z uwodnionego krzemianu sodu 

typu w (h-w) i typu m (h-m) oraz wytrzymałość końcową na ściskanie próbek masy 

formierskiej wykonanej z udziałem uwodnionego krzemianu sodu typu w (Rc
tk – w)          

i m (Rc
tk – m), po zastosowaniu obróbki termicznej w temperaturze 400oC 

Rys. 6.5.3. Wpływ wartości wskaźnika struktury WB badanych rodzajów krzemianu sodu 

na zmiany wysokości żelu krzemionkowego uzyskanego z uwodnionego krzemianu sodu 

typu w (h-w) i typu m (h-m) oraz wytrzymałość końcową na ściskanie próbek masy 

formierskiej wykonanej z udziałem uwodnionego krzemianu sodu typu w (Rc
tk – w)          

i m (Rc
tk – m), po zastosowaniu obróbki termicznej w temperaturze 500oC. 

Rys. 6.5.4. Wpływ wartości wskaźnika struktury WB badanych rodzajów krzemianu sodu 

na zmiany wysokości żelu krzemionkowego uzyskanego z uwodnionego krzemianu sodu 

typu w (h-w) i typu m (h-m) oraz wytrzymałość końcową na ściskanie próbek masy 

formierskiej wykonanej z udziałem uwodnionego krzemianu sodu typu w (Rc
tk – w)          

i m (Rc
tk – m), po zastosowaniu obróbki termicznej w temperaturze 600oC. 

Rys. 6.5.5. Wpływ wartości wskaźnika struktury WB badanych rodzajów krzemianu sodu 

na zmiany wysokości żelu krzemionkowego uzyskanego z uwodnionego krzemianu sodu 

typu w (h-w) i typu m (h-m) oraz wytrzymałość końcową na ściskanie próbek masy 

formierskiej wykonanej z udziałem uwodnionego krzemianu sodu typu w (Rc
tk – w)          

i m (Rc
tk – m), po zastosowaniu obróbki termicznej w temperaturze 700oC. 

Rys. 6.5.6. Wpływ wartości wskaźnika struktury WB badanych rodzajów krzemianu sodu 

na zmiany wysokości żelu krzemionkowego uzyskanego z uwodnionego krzemianu sodu 

typu w (h-w) i typu m (h-m) oraz wytrzymałość końcową na ściskanie próbek masy 

formierskiej wykonanej z udziałem uwodnionego krzemianu sodu typu w (Rc
tk – w)          

i m (Rc
tk – m), po zastosowaniu obróbki termicznej w temperaturze 800oC 
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Rys. 6.5.7. Wpływ wartości wskaźnika struktury WB badanych rodzajów krzemianu sodu 

na zmiany wysokości żelu krzemionkowego uzyskanego z uwodnionego krzemianu sodu 

typu w (h-w) i typu m (h-m) oraz wytrzymałość końcową na ściskanie próbek masy 

formierskiej wykonanej z udziałem uwodnionego krzemianu sodu typu w (Rc
tk – w)           

i m (Rc
tk – m), po zastosowaniu obróbki termicznej w temperaturze 900oC. 

Rys. 6.5.8. Wpływ wartości wskaźnika struktury WB badanych rodzajów krzemianu sodu 

na zmiany wysokości żelu krzemionkowego uzyskanego z uwodnionego krzemianu sodu 

typu w (h-w) i typu m (h-m) oraz wytrzymałość końcową na ściskanie próbek masy 

formierskiej wykonanej z udziałem uwodnionego krzemianu sodu typu w (Rc
tk – w)          

i m (Rc
tk – m), po zastosowaniu obróbki termicznej w temperaturze 1000oC. 

Rys. 6.5.9. Wpływ wartości wskaźnika struktury DWB badanych rodzajów krzemianu 

sodu na zmiany wysokości żelu krzemionkowego uzyskanego z uwodnionego krzemianu 

sodu typu w (h-w) i typu m (h-m) oraz wytrzymałość końcową na ściskanie próbek masy 

formierskiej wykonanej z udziałem uwodnionego krzemianu sodu typu w (Rc
tk – w)          

i m (Rc
tk – m), po zastosowaniu obróbki termicznej w temperaturze 300oC. 

Rys. 6.5.10. Wpływ wartości wskaźnika struktury DWB badanych rodzajów krzemianu 

sodu na zmiany wysokości żelu krzemionkowego uzyskanego z uwodnionego krzemianu 

sodu typu w (h-w) i typu m (h-m) oraz wytrzymałość końcową na ściskanie próbek masy 

formierskiej wykonanej z udziałem uwodnionego krzemianu sodu typu w (Rc
tk – w)          

i m (Rc
tk – m), po zastosowaniu obróbki termicznej w temperaturze 400oC. 

Rys. 6.5.11. Wpływ wartości wskaźnika struktury DWB badanych rodzajów krzemianu 

sodu na zmiany wysokości żelu krzemionkowego uzyskanego z uwodnionego krzemianu 

sodu typu w (h-w) i typu m (h-m) oraz wytrzymałość końcową na ściskanie próbek masy 

formierskiej wykonanej z udziałem uwodnionego krzemianu sodu typu w (Rc
tk – w)          

i m (Rc
tk – m), po zastosowaniu obróbki termicznej w temperaturze 500oC 

Rys. 6.5.12. Wpływ wartości wskaźnika struktury DWB badanych rodzajów krzemianu 

sodu na zmiany wysokości żelu krzemionkowego uzyskanego z uwodnionego krzemianu 

sodu typu w (h-w) i typu m (h-m) oraz wytrzymałość końcową na ściskanie próbek masy 

formierskiej wykonanej z udziałem uwodnionego krzemianu sodu typu w (Rc
tk – w)          

i m (Rc
tk – m), po zastosowaniu obróbki termicznej w temperaturze 600oC. 
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Rys. 6.5.13. Wpływ wartości wskaźnika struktury DWB badanych rodzajów krzemianu 

sodu na zmiany wysokości żelu krzemionkowego uzyskanego z uwodnionego krzemianu 

sodu typu w (h-w) i typu m (h-m) oraz wytrzymałość końcową na ściskanie próbek masy 

formierskiej wykonanej z udziałem uwodnionego krzemianu sodu typu w (Rc
tk – w)          

i m (Rc
tk – m), po zastosowaniu obróbki termicznej w temperaturze 700oC. 

Rys. 6.5.14. Wpływ wartości wskaźnika struktury DWB badanych rodzajów krzemianu 

sodu na zmiany wysokości żelu krzemionkowego uzyskanego z uwodnionego krzemianu 

sodu typu w (h-w) i typu m (h-m) oraz wytrzymałość końcową na ściskanie próbek masy 

formierskiej wykonanej z udziałem uwodnionego krzemianu sodu typu w (Rc
tk – w)          

i m (Rc
tk – m), po zastosowaniu obróbki termicznej w temperaturze 800oC. 

Rys. 6.5.15. Wpływ wartości wskaźnika struktury DWB badanych rodzajów krzemianu 

sodu na zmiany wysokości żelu krzemionkowego uzyskanego z uwodnionego krzemianu 

sodu typu w (h-w) i typu m (h-m) oraz wytrzymałość końcową na ściskanie próbek masy 

formierskiej wykonanej z udziałem uwodnionego krzemianu sodu typu w (Rc
tk – w)          

i m (Rc
tk – m), po zastosowaniu obróbki termicznej w temperaturze 900oC. 

Rys. 6.5.16. Wpływ wartości wskaźnika struktury DWB badanych rodzajów krzemianu 

sodu na zmiany wysokości żelu krzemionkowego uzyskanego z uwodnionego krzemianu 

sodu typu w (h-w) i typu m (h-m) oraz wytrzymałość końcową na ściskanie próbek masy 

formierskiej wykonanej z udziałem uwodnionego krzemianu sodu typu w (Rc
tk – w)          

i m (Rc
tk – m), po zastosowaniu obróbki termicznej w temperaturze1000oC. 

Rys. 6.5.17.  Wpływ struktury (określonej przez wskaźnik struktury WB) badanych 

rodzajów uwodnionego krzemianu sodu jako spoiwa masy formierskiej, utwardzonego 

dioctanem glikolu etylenowego, zmianę wysokości ∆h (objętości) żelu krzemianowego, 

określoną w temperaturze odpowiadającej minimalnej (h/Rct-min) i maksymalnej    

(h/Rct-max) wartość wytrzymałości na ściskanie próbek masy formierskiej, nagrzanej do 

określonej wartości temperatury i ostudzonej do wartości temperatury otoczenia. 

Rys. 6.5.18.  Wpływ struktury (określonej przez wskaźnik struktury WB) badanych 

rodzajów uwodnionego krzemianu sodu jako spoiwa masy formierskiej, utwardzonego 

dioctanem glikolu etylenowego, na minimalną (Rct-min) i maksymalną (Rct-max) 

wartość wytrzymałości na ściskanie próbek masy formierskiej, nagrzanej do określonej 

wartości temperatury i ostudzonej do wartości temperatury otoczenia. 

 

 

 



 180 

Rys. 6.5.19.  Wpływ struktury (określonej przez wskaźnik struktury DWB) badanych 

rodzajów uwodnionego krzemianu sodu jako spoiwa masy formierskiej, utwardzonego 

dioctanem glikolu etylenowego, zmianę wysokości ∆h (objętości) żelu krzemianowego, 

określoną w temperaturze odpowiadającej minimalnej (h/Rct-min) i maksymalnej       

(h/Rct-max) wartość wytrzymałości na ściskanie próbek masy formierskiej, nagrzanej do 

określonej wartości temperatury i ostudzonej do wartości temperatury otoczenia 

Rys. 6.5.20. Wpływ struktury (określonej przez wskaźnik struktury DWB) badanych 

rodzajów uwodnionego krzemianu sodu jako spoiwa masy formierskiej, utwardzonego 

dioctanem glikolu etylenowego, na minimalną (Rct-min) i maksymalną (Rct-max) 

wartość wytrzymałości na ściskanie próbek masy formierskiej, nagrzanej do określonej 

wartości temperatury i ostudzonej do wartości temperatury otoczenia 
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9. Spis tabel 

 

Tabela 3.1.2.1.  Jednostki strukturalne uwodnionego krzemianu sodu określone metodą 

Si29NMR (oznaczenia grup wg Engelhardta) [4, 25, 87] 

Tabela 3.1.2.2. Badania struktury uwodnionych krzemianów alkalicznych                        

z zastosowaniem metody Si29NMR [4, 16, 25, 30 – 37, 39, 73, 75, 87]   

Tabela 3.1.2. 3.  Wyniki badań struktury uwodnionych krzemianów metali alkalicznych    

z zastosowaniem metody TMS [4, 85] 

Tabela 3. 1.3.1. Charakterystyka podstawowych rodzajów roztworów krzemianu sodu 

produkowanych w Polsce [4] 

Tabela 3. 2.1.1. Przykłady utwardzaczy stosowanych do mas z uwodnionym krzemianem 

sodu [62, 624, 65] 

Tabela 5.3.1. Lepkość kinematyczna ηk, gęstość ρ, lepkość dynamiczna ηd oraz 

współczynnik refrakcji n badanych roztworów uwodnionego krzemianu sodu o gęstości 

1,40 g/cm3 (w-140), 1,45 g/cm3 (w-145) i 1,50 g/cm3 (w-150) i module M = 2,1 

wykonanego ze szkliwa krzemianowo - sodowego wytopionego na moduł M = 2,1. 

Tabela 5.3.2. Lepkość kinematyczna ηk, gęstość ρ, lepkość dynamiczna ηd oraz 

współczynnik refrakcji n badanych roztworów uwodnionego krzemianu sodu o gęstości 

1,40 g/cm3 (m-140), 1,45 g/cm3 (m-145) i 1,50 g/cm3 (m-150) i module M = 2,1 

wykonanego ze szkliwa krzemianowo – sodowego o module M = 3,3. 

Tabela 5.3.2.1. Wartości średniej średnicy frakcji głównej dG, półzakresu frakcji głównej 

dsG oraz zakresu frakcji rozproszonej dsR w badanych roztworach uwodnionego 

krzemianu sodu . 

Tabela 5.3.2.2. Cząstkowe i całkowite wartości wskaźnika struktury WB i wskaźnika 

DWB obliczone dla badanych roztworów uwodnionego krzemianu sodu typu „m” i „w” 

(podstawowych i po filtracji). 

Tabela 5.4.2.1. Zestawienie częstości głównych pasm absorpcyjnych badanych 

materiałów w zakresie podczerwieni. 

Tabela 5.5.2.1. Wartości potencjału ζ cząstek układu „uwodniony krzemian sodu – 

dioctan glikolu etylenowego” oraz odpowiadająca im intensywność I rozpraszania światła 

laserowego 
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Tabela 5.5.3.1. Potencjał ζ układu „uwodniony krzemian sodu m-140 – dioctan glikolu 

etylenowego” w funkcji czasu żelowania 

Tabela 5.5.3.2. Potencjał ζ układu „uwodniony krzemian sodu m-145 – dioctan glikolu 

etylenowego” w funkcji czasu żelowania 

Tabela 5.5.3.3. Potencjał ζ układu „uwodniony krzemian sodu m-150 – dioctan glikolu 

etylenowego” w funkcji czasu żelowania 

Tabela 5.5.3.4. Potencjał ζ układu „uwodniony krzemian sodu w-140 – dioctan glikolu 

etylenowego” w funkcji czasu żelowania 

Tabela 5.5.3.5. Potencjał ζ układu „uwodniony krzemian sodu w-145 – dioctan glikolu 

etylenowego” w funkcji czasu żelowania 

Tabela 5.5.3.6. Potencjał ζ układu „uwodniony krzemian sodu w-150 – dioctan glikolu 

etylenowego” w funkcji czasu żelowania 

Tabela 5.5.4.1. Wartości potencjału ζ i intensywność I rozpraszania światła laserowego 

dla żelu otrzymanego z uwodnionego krzemianu sodu m-140 w 0,001 M NaCl, w funkcji 

pH 

Tabela 5.5.4.2. Wartości potencjału ζ i intensywność I rozpraszania światła laserowego 

dla żelu otrzymanego z uwodnionego krzemianu sodu m-145 w 0,001 M NaCl, w funkcji  

pH 

Tabela 5.5.4.3. Wartości potencjału ζ i intensywność I rozpraszania światła laserowego 

dla żelu otrzymanego z uwodnionego krzemianu sodu m-150 w 0,001 M NaCl, w funkcji 

pH 

Tabela 5.5.4.4. Wartości potencjału ζ i intensywność I rozpraszania światła laserowego 

dla żelu otrzymanego z uwodnionego krzemianu sodu w-140 w 0,001 M NaCl, w funkcji 

pH 

Tabela 5.5.4.5. Wartości potencjału ζ i intensywność I rozpraszania światła laserowego 

dla żelu otrzymanego z uwodnionego krzemianu sodu w-145 w 0,001 M NaCl, w funkcji 

pH 

Tabela 5.5.4.6. Wartości potencjału ζ i intensywność I rozpraszania światła laserowego 

dla żelu otrzymanego z uwodnionego krzemianu sodu w-150 w 0,001 M NaCl, w funkcji 

pH 

Tabela 5.6.2.1 Zestawienie pomiarów kalorymetrycznych 
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Tabela 5.7.2.1. Charakterystyczne wartości temperatury przemian temperaturowych          

i fazowych  zachodzących w żelu krzemianowym i odpowiadające im zmiany wysokości 

próbek żeli uwodnionego krzemianu sodu typu „m” 

Tabela 5.7.2.2. Charakterystyczne wartości temperatury przemian temperaturowych          

i fazowych  zachodzących w żelu krzemianowym i odpowiadające im zmiany wysokości 

próbek żeli uwodnionego krzemianu sodu typu „w” 

Tabela 5.8.1.1. Udział uwodnionego krzemianu sodu w  masach formierskich  

(na 100 części wagowych piasku) 

Tabela   5.8.2.1. Wytrzymałość na ściskanie Rc
u24 próbek mas formierskich z udziałem 

poszczególnych rodzajów uwodnionego krzemianu sodu, przeprowadzonych po 

24godzinach, w temperaturze 20oC 

Tabela 5.8.2.2. Wytrzymałość (mediana) na ściskanie próbek mas formierskich                 

z uwodnionym krzemianem sodu rodzaju m – 140, poddanych obróbce cieplnej               

w charakterystycznych wartościach temperatur i ostudzonych do temperatury otoczenia. 

Tabela 5.8.2.3. Wytrzymałość (mediana) na ściskanie próbek mas formierskich                

z uwodnionym krzemianem sodu rodzaju m – 145, poddanych obróbce cieplnej               

w charakterystycznych wartościach temperatur i ostudzonych do temperatury otoczenia. 

Tabela 5.8.2.4. Wytrzymałość (mediana) na ściskanie próbek mas formierskich                

z uwodnionym krzemianem sodu rodzaju m – 150, poddanych obróbce cieplnej               

w charakterystycznych wartościach temperatur i ostudzonych do temperatury otoczenia. 

Tabela 5.8.2.5. Wytrzymałość (mediana) na ściskanie próbek mas formierskich                

z uwodnionym krzemianem sodu rodzaju w – 140, poddanych obróbce cieplnej               

w charakterystycznych wartościach temperatur i ostudzonych do temperatury otoczenia. 

Tabela 5.8.2.6. Wytrzymałość (mediana) na ściskanie próbek mas formierskich                

z uwodnionym krzemianem sodu rodzaju w – 145, poddanych obróbce cieplnej               

w charakterystycznych wartościach temperatur i ostudzonych do temperatury otoczenia. 

Tabela 5.8.2.7. Wytrzymałość (mediana) na ściskanie próbek mas formierskich                

z uwodnionym krzemianem sodu rodzaju w – 150, poddanych obróbce cieplnej               

w charakterystycznych wartościach temperatur i ostudzonych do temperatury otoczenia. 
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