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WYKAZ SKRÓTÓW I OZNACZEŃ 

 

FAC  Fly Ash Cenospheres, mikrosfery glinokrzemianowe; 

MS mikrosfery glinokrzemianowe; 

HGM Hollow Glass Microspheres, syntetyczne mikrosfery ceramiczne; 

UPS uboczne produkty spalania węgla; 

Mikrosfery surowe część popiołu unosząca się na powierzchni wody, mikrosfery wraz 

niespalonymi cząstkami węgla; 

FB-MOCVD metoda nakładania powłoki metalicznej w złożu fluidalnym z fazy gazowej 

przy użyciu metaloorganicznego związku; 

SPPUR  sztywne pianki poliuretanowe; 

KMS mikrosfery surowe, koncentrat mikrosferowy pozyskany z popiołu lotnego; 

P 1 Zm 1 popiół lotny z pierwszej strefy odpylania; zmiana 1; 

P 1 Zm 2 popiół lotny z pierwszej strefy odpylania; zmiana 2; 

P 2 Zm 2 popiół lotny z drugiej strefy odpylania; zmiana 2; 

KP 1 Zm 1 koncentrat popiołowy uzyskany w separacji fluidalnej popiołu P 1 Zm 1; 

KP 1 Zm 2 koncentrat popiołowy uzyskany w separacji fluidalnej popiołu P 1 Zm 2; 

KP 2 Zm 2 koncentrat popiołowy uzyskany w separacji fluidalnej popiołu P 2 Zm 2; 

IMS frakcja KMS unosząca się na wodzie po separacji w temperaturze wrzenia; 

DSW frakcja IMSpoz. unosząca się na wodzie po drugiej separacji wodnej; 

Ac frakcja KMS unosząca się na powierzchni acetonu; 

DSAc frakcja Acpoz. unosząca się na wodzie po drugiej separacji wodnej; 

Hx frakcja KMS unosząca się na powierzchni heksanu; 

DSHx frakcja Hxpoz. unosząca się na wodzie po drugiej separacji wodnej; 

SP straty prażenia; 

CE średnica koła o takim samym polu powierzchni jak pole analizowanej cząstki. 

 

Indeksy dolne 

 

X-Y oznaczenie numeru strefy odpylania popiołu lotnego, X {1, 2, 3} oraz partii 

materiału (pierwsza, druga), Y  {K1, K2}; 

poz. materiał, który opadł na dno podczas pierwszej lub drugiej separacji. 
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WPROWADZENIE 

 

Mikrosfery glinokrzemianowe stanowią frakcję popiołów lotnych powstających  

w kotłach pyłowych zasilanych węglem. Zasadniczą właściwością, która odróżnia 

mikrosfery od pozostałych cząstek popiołów lotnych, jest ich mała gęstość pozorna. 

Obecnie przyjmuje się, iż jest to co najwyżej 1 g/cm3, czyli mniej od gęstości wody,  

na której unoszą się cząstki mikrosfer w zbiornikach zawierających mieszaninę 

popiołowo-żużlową. Dzięki temu w łatwy sposób można dokonać oddzielenia mikrosfer 

od cząstek popiołów o większej gęstości. 

Wśród mikrosfer glinokrzemianowych można wyróżnić dwa główne typy 

morfologiczne cząstek: cenosfery oraz plerosfery. Nazwa cenosfera, zaproponowana  

w 1928 roku przez F. S. Sinnatta (do opisu ubocznych produktów spalania węgla, które 

łatwo przechodzą do fazy plastycznej i tworzą sfery o pustym wnętrzu) pochodzi  

od greckich słów kenos (pusty) i sphere (sfera) i odnosi się do sferycznych cząstek 

mikrosfer glinokrzemianowych o pustym wnętrzu, wypełnionym składnikami gazowymi, 

głównie CO2 i N2. Z kolei plerosfera to połączenie greckiego plërës (wypełniony)  

i sphere (sfera), co oznacza, iż plerosfery zawierają w swoich wnętrzach dodatkowo 

drobne cząstki mineralne oraz posiadają rozbudowaną (porowatą lub gąbczastą) 

strukturę wewnętrzną [1], [2]. W praktyce laboratoryjnej lub przemysłowej rozróżnienie 

obu typów morfologicznych bez zastosowania metod destrukcyjnych nie jest możliwe, 

ponieważ właściwości fizykochemiczne, w tym gęstość pozorna, jak i powierzchnia 

cenosfer i plerosfer są do siebie zbliżone. Dlatego pełne oddzielenie obu typów mikrosfer 

glinokrzemianowych jest nie tylko niemożliwe, ale i nieuzasadnione. Stąd w publikacjach, 

szczególnie zagranicznych, stosuje się zamiennie określenia cenosfery  

(ang. fly ash cenospheres - FAC lub cenospheres), mikrosfery i mikrosfery 

glinokrzemianowe, co również w tej pracy będzie praktykowane. 

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w literaturze są obecne także pojęcia ferrosfer 

(lub ferrisfer) [2]–[7] lub magnetosfer [8], które są mikrosferami lub sferycznymi 

cząstkami popiołów lotnych o podwyższonej, choć nie określonej precyzyjnie zawartości 

żelaza w porównaniu do uśrednionej zawartości tego pierwiastka w popiołach. 

Ważne jest także odróżnienie pojęcia mikrosfer glinokrzemianowych od szklanych 

mikrosfer syntetycznych, nazywanych często angielskim terminem hollow glass 

microspheres (HGM), microbubbles, microballoons lub glass bubbles, które  

są wytwarzane ze szkła borokrzemowego, mają także puste wnętrze, mikrometryczne 

rozmiary i małą gęstość pozorną. W odniesieniu do mikrosfer glinokrzemianowych można 
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spotkać w literaturze także podobne określenia, takie jak hollow aluminosilicate 

microspheres lub hollow silicate microspheres. Zbliżonym do HGM pod względem składu 

materiałem są z kolei lite kulki szklane (ang. glass beads). Wszystkie te rodzaje cząstek 

sferycznych znajdują liczne zastosowania, często zamiennie, a ich rozmiary i niektóre 

cechy fizykochemiczne są zbliżone, z tego powodu mogą wynikać pomyłki związane  

z porównywaniem odmiennych rodzajów cząstek. 

Ze względu na fakt, iż brakuje w dostępnych źródłach w pełni przeglądowego 

podejścia do pochodzenia, charakterystyki oraz zastosowań mikrosfer 

glinokrzemianowych, postanowiono w części literaturowej szerzej omówić wybrane 

kwestie. 

 

Niniejsza rozprawa podejmuje zagadnienia związane z pozyskaniem mikrosfer 

glinokrzemianowych z popiołów lotnych, oczyszczaniem i frakcjonowaniem otrzymanych 

mikrosfer surowych, a następnie uszlachetnianiem wybranych frakcji poprzez 

powierzchniowe naniesienie powłoki metalicznego żelaza. W pracy zostały także 

zaprezentowane przykłady zastosowań oczyszczonych oraz uszlachetnionych frakcji 

mikrosfer do sporządzenia kompozytów polimerowych bazujących na sztywnych 

piankach poliuretanowych oraz kauczuku silikonowym. 
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CZĘŚĆ LITERATUROWA 

 

1 POCHODZENIE MIKROSFER GLINOKRZEMIANOWYCH 

1.1 UBOCZNE PRODUKTY SPALANIA 
 

Węgiel jest, tuż po ropie naftowej, najważniejszym źródłem energii pierwotnej  

na świecie. Wnosił on w 2013 roku 29% udziału do całkowitego zapotrzebowania  

na energię pierwotną (ang. total primary energy supply - TPES) oraz 11 % udziału  

do całkowitego zużycia energii finalnej (ang. total final consumption – TFC). 

Równocześnie pod względem produkcji energii elektrycznej, węgiel zajmuje 1. miejsce 

wśród paliw z 41% udziałem na świecie [9]. W Polsce w 2012 roku w energetyce 

zawodowej wytworzono 92% energii elektrycznej i 90% ciepła z węgla i pod tym 

względem ustępujemy jedynie RPA [10]–[12]. Z drugiej strony węgiel jest paliwem 

kopalnym o największej wartości wskaźnika „rezerw do produkcji” (R/P) (tab. 1), który 

podaje czas w latach, kiedy obecne rezerwy (udokumentowane, możliwe do wydobycia, 

ang. proved recoverable reserves) uległyby wyczerpaniu przy kontynuowaniu produkcji 

na stałym poziomie, takim jak w danym roku opracowania. Oznacza to, iż mimo obecnych 

trendów stopniowego wycofywania się poszczególnych państw z węgla jako głównego 

źródła energii elektrycznej, nie ma przesłanek, które wskazują na to, że w najbliższych 

latach nastąpi istotna zmiana w strukturze udziału paliw kopalnych, w tym szczególnie 

węgla, w wytwarzaniu elektryczności. 

 

 Wskaźnik rezerwy/produkcja paliw kopalnych na koniec 2011 roku –  
opracowanie własne na podstawie [13] 

Rodzaj paliwa Jednostka Rezerwy Produkcja R/P, lata 

Ropa naftowa mln Mg 179 682 3 797 47,3 

Gaz ziemny mld m³ 209 742 3 518 59,6 

Węgiel kamienny mln Mg 403 197 5 525 73,0 

Węgiel brunatny1 mln Mg 488 333 1 997 244,5 

 

W efekcie wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej poprzez spalanie węgla 

powstają odpady, które określa się wspólnym mianem ubocznych produktów spalania 

(UPS), ponieważ większość z nich z powodzeniem można powtórnie zagospodarować  

w wielu gałęziach przemysłu. W polskim Katalogu Odpadów [14] znajdują się  

one w grupie 10 Odpady z procesów termicznych, podgrupie 01 Odpady z elektrowni  

                                                             
1 Sumaryczna wartość lignitu i węgla subbitumicznego 



„Uszlachetnione mikrosfery glinokrzemianowe jako napełniacz kompozytów polimerowych” 

 
[ 13 ] 

i innych zakładów energetycznego spalania paliw. Ubocznymi produktami spalania węgla  

są przede wszystkim mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów 

paleniskowych (10 01 80), popioły lotne (10 01 02), a także mieszaniny popiołów lotnych 

i odpadów z wapniowych metod odsiarczania gazów spalinowych (10 01 82).  

Mikrosfery glinokrzemianowe również są ujęte w wykazie jako mikrosfery z popiołów 

lotnych oznaczone kodem 10 01 81. Do UPS zalicza się także gips, który jako produkt  

nie jest ujęty w Katalogu Odpadów. 

W 2010 roku na świecie powstało ok. 780 mln Mg przemysłowych ubocznych 

produktów spalania, a ich stopień zagospodarowania wyniósł przeciętnie 53%  

(od 10,6% na Bliskim Wschodzie i w Afryce do 96,4% w Japonii) [15]. Inne źródła [16] 

podają ilość ok. 750 mln Mg odnoszącą się wyłącznie do popiołów lotnych i żużli. Z kolei  

w Polsce w 2012 roku wytworzono ok. 29 mln Mg UPS bez uwzględnienia gipsu (rys. 1). 

Całkowity stopień gospodarczego wykorzystania ubocznych produktów spalania  

bez gipsu w naszym kraju wyniósł natomiast 60%. Zgodnie ze statystykami uchwycono 

tylko 2,5 tys. Mg mikrosfer (0,01% udziału w UPS) i zostały one wykorzystane w 100% 

(32% w materiałach budowlanych) [17]. 

 
Rys. 1. Rodzaje ubocznych produktów spalania powstających w Polsce w 2012 roku - 
opracowanie własne na podstawie [17] 

 

1.2 POWSTAWANIE MIKROSFER PODCZAS SPALANIA WĘGLA 

1.2.1 RODZAJ WĘGLA I SPOSÓB SPALANIA 
 

W literaturze przyjęło się podkreślać, iż mikrosfery glinokrzemianowe powstają 

podczas spalania węgla kamiennego w kotłach pyłowych. Jest to prawdziwe stwierdzenie, 

Mieszanki 
mokre
54,6%
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Mieszaniny              
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jednak warto zaznaczyć, że mikrosfery powstają także w innych warunkach i nie dotyczy 

to wyłącznie powstawania mikrosfer we wnętrzu wulkanu, co również ma miejsce [1].  

Węgiel kamienny lub brunatny w celach energetycznych spala się stosując kotły 

pyłowe lub fluidyzacyjne, a w przypadku małych lub przestarzałych instalacji także 

rusztowe.  

Popioły powstające w kotłach pyłowych z węgla kamiennego charakteryzują się 

sferycznym kształtem i amorficzną strukturą oraz mają zbliżone właściwości 

fizykochemiczne do mikrosfer glinokrzemianowych. Natomiast podczas spalania węgla 

brunatnego w kotłach pyłowych również mogą powstać mikrosfery, jednak ich udział  

w popiele lotnym jest ok. 4-5 krotnie mniejszy, niż w czasie spalania węgla kamiennego 

(dane dotyczące frakcji o właściwościach magnetycznych) [18], [19]. Jest to spowodowane 

tym, że podczas spalania węgla brunatnego w etapie fragmentacji powstają przeciętnie 

trzy fragmenty na jedną cząstkę węgla, a w przypadku węgla kamiennego ten stosunek 

wynosi pięć. Przy większej ilości fragmentów istnieje większe prawdopodobieństwo 

utworzenia mikrosfer bezpośrednio z inkluzji mineralnych w węglu lub przez połączenie 

kilku drobnych cząstek [20]. Poza tym, będąca prekursorem do otrzymania mikrosfer,  

faza stopiona otrzymana z węgli brunatnych ma charakter zasadowy, przez co ma małą 

lepkość i gazy uwięzione we wnętrzu mikrosfer mogą łatwo dyfundować przez ścianki 

formowanych cenosfer, co prowadzi do ich rozpadu lub utworzenia litych cząstek 

popiołowych [18]. Mikrosfery powstające podczas spalania węgla brunatnego mogą mieć 

kształt sferyczny [21] lub nieregularny i porowatą powierzchnię [22], jednak zbliżony 

skład chemiczny [6] do ich odpowiedników powstających z węgla kamiennego  

(por. rozdz. 2.11). Istnieje niewiele danych literaturowych odnoszących się do tego typu 

materiału, stąd przyjęło się stwierdzenie, że mikrosfery nie powstają w czasie spalania 

węgla brunatnego. 

Inny przypadek dotyczy spalania węgla w kotłach fluidyzacyjnych, w których  

z powodu niskiej temperatury (850-900°C) minerały znajdujące się w węglu nie ulegają 

stopnieniu, a jedynie mięknieniu, dlatego powstające popioły nie zawierają cząstek 

sferycznych, a jedynie nieregularne i gąbczaste ziarna. Co więcej, popioły składają się 

głównie z fazy bezpostaciowej, utworzonej z minerałów ilastych po dehydratacji  

i dehydroksylacji z domieszkami amorficznych cząstek sadzy [23]–[25]. Tak więc, 

powstawanie mikrosfer w takich warunkach jest mało prawdopodobne, chociaż biorąc 

pod uwagę lokalne gradienty temperatur, w których mogłoby dojść do stopienia 

minerałów ilastych, nie jest to niemożliwe. 
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Biorąc pod uwagę wyżej wymienione czynniki, mechanizm powstania mikrosfer 

przedstawiono w sposób uproszczony w przypadku najbardziej powszechnego 

przypadku, czyli spalania węgla kamiennego w kotłach pyłowych. 

 

1.2.2 MECHANIZM POWSTAWANIA MIKROSFER 
 

Mechanizm powstawania mikrosfer ma następujący przebieg. Do kotła podaje się 

węgiel rozdrobniony w postaci proszku o wymiarach 20-100 µm, dzięki temu sam proces 

spalania zostaje przyspieszony (mała objętość reagentów oraz mechanochemiczna 

aktywacja cząstek) [1], [6]. Ogólnie w trakcie spalania można wyróżnić trzy główne etapy: 

ogrzewanie i odgazowanie węgla (<1 s.); spalanie powstałej sadzy (1-2 s.) oraz 

chłodzenie gazów spalinowych. W pierwszej fazie (rys. 2a-b) cząstka węgla pozbawiana 

zostaje lotnych związków, które ulegają spaleniu, a tym samym wewnątrz cząstki powstają 

puste przestrzenie (pory). W kolejnym etapie (rys. 2c), gdy tlen po wypaleniu gazów 

dociera do powierzchni cząstek, sadza ulega spalaniu, a temperatura na powierzchni 

cząstek może sięgać 2000°C. W takich wysokotemperaturowych i redukujących 

warunkach może wystąpić szereg przemian fizycznych i chemicznych, w tym fragmentacja 

cząstek sadzy. Związki łatwolotne obecne w węglu (chlorki, siarczany K, Na, Ca, Mg, Sr, Ba, 

Zn itp.) mogą opuścić strefę spalania i ulec kondensacji, zgodnie z mechanizmem 

homogenicznej nukleacji w strefie chłodzenia tworząc drobne cząstki popiołów lotnych 

(rys. 2e i 2e1) lub też pozostać w strefie spalania, gdzie ulegają kondensacji  

na powierzchni cząstek (heterogeniczna nukleacja). Podobny schemat jest związany 

również z niektórymi trudnotopliwymi związkami, takimi jak SiO2, CaO lub MgO, które  

po redukcji tworzą lotne formy, SiO, Ca i Mg. Jednak większa część minerałów tlenkowych 

pozostaje w postaci utlenionej i staje się częścią gruboziarnistych popiołów.  

Wśród tej grupy związków niektóre nie ulegają stopieniu i pozostają w formie obecnej  

w węglu. Pozostałe związki, trudnolotne, ale łatwotopliwe, w tym krzemiany  

i glinokrzemiany (minerały ilaste) ulegają stopieniu i spiekaniu tworząc fazę 

metaplastyczną (mezofazę), która ze względu na stosunkowo mała lepkość może otaczać 

pozostałe cząstki sadzy tworząc szczelną powłokę. Zgodnie z równowagą sił napięcia 

powierzchniowego cząstka fazy metaplastycznej przyjmie kształt o najmniejszej 

powierzchni – kuli (rys. 2f). W dalszej kolejności sferyczne cząstki mogą ulegać łączeniu 

(koalescencji), a powstałe cząstki mogą mieć gładką powierzchnię (rys. 2g) lub być 

aglomeratami (rys. 2h), w zależności od napięcia powierzchniowego, lepkości i czasu 

utrzymania w strefie spalania [1]. 
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Rys. 2. Mechanizm tworzenia się mikrosfer glinokrzemianowych podczas spalania węgla [1] 

 

Warunkiem koniecznym do otrzymania mikrosfer glinokrzemianowych jest źródło 

gazów, które są uwięzione wewnątrz stopionej kropli popiołu. W literaturze obecne  

są dwie teorie generacji gazów. Pierwsza z nich wskazuje, że gazy wytwarzane  

są wewnątrz sfery z rozkładu węglanów, siarczków, siarczanów, minerałów ilastych,  

a także z pirolizy i gazyfikacji niespalonych cząstek sadzy. Druga teoria wskazuje  

na możliwość dostawania się gazu z zewnątrz przez ściankę, zgodnie z rozpuszczalnością 

gazów w fazie metaplastycznej, aby następnie przyrost temperatury spowodował 

ekspansję otrzymanej mikrosfery [26]. Jednak taki mechanizm nie dowodzi występowania 

różnicy w składzie gazów spalinowych w stosunku do składu gazów wewnątrz mikrosfer 

(por. rozdz. 2.9). 

Efektem powstawania gazowych pęcherzyków wewnątrz sfery (rys. 2i) jest 

zwiększenie ciśnienia, które jest kompensowane przez przyrost promienia sfery (rys. 2j), 

zgodnie z prawem Laplace’a-Young’a: 

  ∆𝑝 =
2𝜎

𝑟
, (1) 

gdzie: Δp – to różnica pomiędzy ciśnieniem wewnątrz i na zewnątrz mikrosfery,  

r – promień sfery, a σ – napięcie powierzchniowe stopionej fazy tworzącej ściankę.  

Równocześnie następuje zmniejszenie grubości ścianki i wartości siły napięcia 

powierzchniowego, aż do krytycznej wartości (grubość ścianki równa  

ok. 2,5% średnicy [27]), po osiągnięciu której następuje rozerwanie ścianki.  
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Zgodnie z mechanizmem oscylacyjnym, po uwolnieniu części gazów zawartych  

we wnętrzu może dojść do ponownego połączenia się fazy metaplastycznej i utworzenia 

mniejszej sfery, która może ulegać wieloetapowemu procesowi ekspansji, niszczenia  

i ponownego łączenia (rys. 2j-k). Proces zostanie zakończony, gdy cząstka ulegnie 

zniszczeniu, gdy źródło gazu ulegnie wyczerpaniu się lub po przejściu cząstki do strefy 

chłodzenia. Zniszczenie sferycznej struktury może nastąpić również w wyniku 

gwałtownego chłodzenia, gdy ciśnienie zewnętrzne będzie przewyższało obniżone  

w wyniku zmniejszenia temperatury ciśnienie panujące wewnątrz sfery lub podczas 

zderzeń cząstek, niezależnie od strefy przebywania. Warto zauważyć także, iż krótki czas 

chłodzenia jest korzystny w odniesieniu do obecności mikrosfer glinokrzemianowych,  

ze względu na powstanie fazy szklistej o dużej lepkości, która zapobiega wydostawaniu się 

gazów i rozpadowi cząstki. W rezultacie można wyróżnić różne typy morfologiczne 

cząstek powstających w czasie spalania m.in. cenosfery powstałe z plerosfer (rys. 2l), 

plerosfery (rys. 2m i 2n), popioły o nieregularnym kształcie powstałe z rozpadu plerosfer  

i cenosfer (rys. 2o) lub sferyczne i owalne cząstki popiołów powstałe ze stopionej fazy 

(rys. 2p). Z kolei wytworzenie porowatych mikrosfer może być związane z miejscowym 

naruszeniem struktury ścianki przez gazy wydostające się w celu obniżenia ciśnienia 

wewnętrznego, która została częściowo odtworzona przez siły napięcia 

powierzchniowego [1]. 

1.2.3 INNE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA POWSTAWANIE MIKROSFER 
 

W ramach uzupełnienia prezentowanego mechanizmu można wyróżnić kilka 

najważniejszych czynników pozytywnie wpływających na tworzenie się mikrosfer: 

właściwości węgla (mały rozmiar cząstek, ale co najmniej 10 µm; duża zawartość 

popiołu), właściwości stopionej sfery (min. 1% węgla; duża zawartość żelaza; duża 

lepkość), warunki spalania (wysoka temperatura, ok. 1420-1500°C [2], długi czas 

utrzymania w strefie spalania [28], krótki czas chłodzenia) [26]. Co więcej, przyrost 

temperatury spalania prowadzi do zwiększenia udziału mikrosfer w popiołach lotnych, 

jednak jednocześnie następuje zwiększona fragmentacja powstałych cenosfer, dlatego 

istnieje optymalna, wyznaczana doświadczalnie wartość temperatury gwarantująca 

maksymalną zawartość mikrosfer w popiele [29]. 

Faza metaplastyczna, będąca prekursorem ścianek mikrosfer, która musi mieć 

odpowiednio dużą lepkość, może mieć małą zawartość wapnia mimo początkowej 

znacznej zawartości tego pierwiastka w węglu. Jest to związane z powstawaniem faz 

krystalicznych w początkowej fazie spalania, które pozostają w niezmienionej postaci 

(wysokie temperatury topnienia), ulegają stopieniu lub kondensują na cząstkach 
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wcześniej utworzonych (niskie temperatury wrzenia). Wśród tych związków można 

wyróżnić fazy tlenku wapnia, peryklazu, kwarcu, hematytu oraz glinianów i żelazianów 

wapnia, co prowadzi do znacznego obniżenia zawartości wapnia w etapie powstawania 

fazy metaplastycznej. Takie podejście wyjaśnia możliwość otrzymania mikrosfer 

glinokrzemianowych z węgli brunatnych, które są bogatsze w pierwiastki alkaliczne [6]. 

Inni badacze wskazują, iż istotna jest także obecność odpowiednich minerałów, 

które mają zbliżony do mikrosfer stosunek zawartości SiO2/Al2O3 (1,6-1,8). Są to minerały 

ilaste takie jak chloryt, illit, kaolinit, muskowit, montmorylonit, mika oraz skalenie,  

w tym labrador, bytownit i anortyt, przy czym zaobserwowano katalityczny wpływ 

chlorytu i montmorylonitu na proces powstawania mikrosfer [2]. Ostanie doniesienia  

z kolei sugerują pozytywny wpływ sodu na etapie tworzenia się cenosfer.  

Według tej hipotezy rozkład chlorytu w połączeniu z obecnością sodu prowadzi  

do powstania jonów chlorkowych, które zwiększają lepkość fazy stopionej, nawet mimo 

obecności sodu. Co więcej, sód w postaci jonowej może być nośnikiem jonu chlorkowego 

(NaCl), który z racji niskiej temperatury wrzenia może przyczynić się do ekspansji 

powstających mikrosfer [30]. 

Podsumowując, można stwierdzić, że mimo iż generalny mechanizm tworzenia 

mikrosfer glinokrzemianowych jest powszechnie akceptowany, to szczegółowe warunki  

i parametry konieczne do ich powstania są w dalszym ciągu przedmiotem badań. 

1.3 POPIÓŁ LOTNY – ZASTOSOWANIE, SEPARACJA I ODZYSK CENNYCH FRAKCJI 
 

Warto zwrócić uwagę na zastosowania popiołów lotnych, czyli odpadu, z którego 

pozyskuje się mikrosfery, ponieważ ze względu mnogość ekonomicznie wydajnych 

sposobów zagospodarowania popiołów lotnych w postaci suchej, opłacalność odzysku 

mikrosfer została znacznie ograniczona w większości krajów [31]. Co więcej, w wielu 

dziedzinach popioły lotne i mikrosfery pełnią analogiczne funkcje. 

Ogólną charakterystykę popiołów lotnych, jak i ich zastosowania w sposób 

wyczerpujący prezentuje literatura przeglądowa [16], [24], [32]. Przykładowo Chiny,  

kraj który generuje największe ilości popiołów lotnych na świecie (ok. 540 mln Mg) 

wykorzystuje ten odpad do wytwarzania cementu (41%), materiałów budowlanych 

(26%) i betonu (19%), a w mniejszym stopniu do budowy dróg lub odzysku 

materiałowego [24]. W Polsce natomiast głównymi kierunkami zastosowań popiołów 

lotnych (wykorzystywanych w 84,5%) są: wytwarzanie materiałów budowlanych (45%), 

dodatek do cementu (23%), górnictwo (16%) oraz budownictwo drogowe (5%) [17].  

W odniesieniu do materiałów budowlanych popiół lotny stosuje się w największym 

stopniu jako dodatek do mieszanek betonowych, w tym betonów komórkowych oraz  
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do produkcji ceramiki budowlanej [33]. 

Inne znaczące sposoby zagospodarowania popiołu lotnego to prace rekultywacyjne 

oraz makroniwelacyjne. Jednak poza głównymi aplikacjami odpadowego popiołu istnieją 

liczne perspektywiczne możliwości zagospodarowania ubocznych produktów spalania, 

takie jak wytwarzanie geopolimerów, zeolitów, katalizatorów, materiałów 

mezoporowatych lub sorbentów. Popioły lotne mogą być dodawane do gleb, aby poprawić 

ich właściwości, szczególnie w celu podniesienia wartości pH, a tym samym obniżenia 

mobilności metali ciężkich, a także aby polepszyć teksturę, napowietrzenie i retencję 

wody. Uboczne produkty spalania są również zasobne w makro- i mikroelementy 

nawozowe, w tym w P, S, K, Ca, Mg, Cu, Mn i Zn. W katalizie popioły lotne mogą być 

stosowane jako nośnik zastępując inne typowe układy, np. Al2O3 lub SiO2 jako nośniki 

niklu w reformingu CO2 do metanu. Inne przykłady reakcji katalitycznych z udziałem 

popiołów to transestryfikacja oleju sojowego przy użyciu CaO na nośniku popiołowym, 

selektywna katalityczna redukcja NO przez NH3 lub utlenianie lotnych związków 

organicznych. Dzięki zawartości niespalonej sadzy, popioły lotne mają właściwości 

sorpcyjne, dlatego mogą być także wykorzystywane do usuwania B, As, Cu, Pb, Zn, Mn, Cd, 

Cr lub Ni ze ścieków lub do wyłapywania CO2, SO2 lub NOx z gazów spalinowych. Popioły 

lotne mogą zostać poddane także dodatkowej przeróbce w celu odzysku wartościowych 

frakcji lub pierwiastków. Znane są sposoby wydzielania niespalonych cząstek sadzy, 

frakcji magnetycznej, odzysku Al, Ga, Ge, V, Ti lub Si. Jednak najbardziej wartościowy  

i najpopularniejszy sposób separacji popiołów lotnych odnosi się do pozyskania mikrosfer 

glinokrzemianowych [16], [24]. 

Vassilev i in. [34] przeprowadzili separację popiołów na sześć odrębnych frakcji 

(cenosfery, substancje rozpuszczalne w wodzie, frakcja magnetyczna, sadza, frakcja 

popiołowa >2,9 g/cm3 i 1-2,9 g/cm3) oraz dokonali ich szczegółowej charakterystyki. 

Swoją pracę podsumowali twierdząc, iż rozdział popiołów lotnych na poszczególne frakcje 

jest konieczny i uzasadniony ze względu na znaczną wartość produktów separacji przy 

jednoczesnej redukcji niekorzystnego oddziaływania na środowisko. 

1.4 UDZIAŁ MIKROSFER W POPIOŁACH LOTNYCH 
 

Udział mikrosfer w popiołach lotnych zależy od szeregu czynników, z których część 

została przedstawiona powyżej. Jednak sama wartość liczbowa podawana jako zawartość 

mikrosfer w danym popiele istotnie zależy od tego jaką przyjęto maksymalną gęstość 

pozorną mikrosfer, od metody, jaką wykonywano oznaczenie oraz od tego czy materiał był 

poddawany dalszemu oczyszczaniu, w tym szczególnie czy został pozbawiony 

niespalonych cząstek materii organicznej. 



„Uszlachetnione mikrosfery glinokrzemianowe jako napełniacz kompozytów polimerowych” 

 
[ 20 ] 

1.4.1 MAKSYMALNA GĘSTOŚĆ POZORNA MIKROSFER 
 

Jak zostało wspomniane na początku rozprawy, obecnie za maksymalną 

dopuszczalną gęstość pozorną mikrosfer uważana jest wartość 1 g/cm3, co wprost 

odpowiada gęstości wody, z której cenosfery są zbierane. Jednak w wybranych 

publikacjach występują wyniki badań dotyczące określenia zawartości lub pozyskania 

sferycznych cząstek popiołów, zawierających puste wnęki, czyli cząstek o gęstości 

pozornej większej niż 1 g/cm3, ale mniejszej niż gęstość litego materiału. Najbardziej 

dokładnie badania przeprowadzili Ghosal i in. [35], którzy określili zawartość frakcji  

o gęstości <1,6; 1,6-2,0; 2,0-2,4; 2,4-2,8; 2,8-3,2 oraz >3,2 g/cm3 w sześciu popiołach 

lotnych przy użyciu odpowiednich mieszanin tetrachlorku węgla, dibromometanu  

i dijodometanu. W przypadku jednego z popiołów frakcja <1,6 g/cm3 stanowiła  

aż 35,6 %mas. Z kolei Gurupira i in. [36], [37] stosowali roztwór metawolframianu litu 

(LMT) do określenia zawartości mikrosfer o gęstościach poniżej 1,5 oraz <2,0 g/cm3. 

Podobnie później Kolay i in. [38] używali roztworu LMT o gęstości 1,5 g/cm3 i ocenili,  

że 75% mikrosfer unoszących się na powierzchni tej cieczy to cenosfery. W swojej pracy 

doktorskiej Acar [39] również przyjął odmienną konwencję dotyczącą gęstości pozornej 

mikrosfer i stosował roztwory ZnCl2 o gęstości od 1,1 do 1,8 g/cm3 do otrzymania 

dziewięciu frakcji mikrosfer o różnych gęstościach pozornych. 

1.4.2 SPOSÓB OZNACZENIA ZAWARTOŚCI MIKROSFER 
 

Obecnie najczęściej występująca w literaturze metoda oznaczenia zawartości 

mikrosfer to metoda mokra (sink-float), która polega na zebraniu części popiołu, która 

unosi się na powierzchni wody po wcześniejszej sedymentacji materiału. Do tego celu 

wykorzystuje się rozdzielacz lub inne naczynie, do którego dozuje się popiół i wodę.  

Po wymieszaniu i pozostawieniu do sedymentacji zbiera się warstwę unoszącą się  

na wodzie, filtruje, suszy i poddaje prażeniu. Nie występują ogólnie przyjęte standardy 

dotyczące stosunku objętości cieczy do masy ciała stałego (L/S), czasu mieszania oraz 

sedymentacji. Najczęściej jednak stosuje się stosunek L/S równy 9:1 [40],  

10:1 [2], [38], [39], [41] lub 20:1 [42], [43]. Czas sedymentacji jest różny i wynosi:  

1h [44], 4h [40], 8h [42] lub 24 h [2], [39], [43], [45]. 

Również tylko niektóre źródła donoszą o usunięciu niespalonych cząstek węgla 

poprzez dodatkowe wyprażenie materiału w 850°C [43], 830°C przez 1h [27], 800°C przez 

1,5 h [44], 750°C przez 12h [36] lub 600°C przez 1h [46]. 

Niektórzy badacze stosowali dodatkowy etap wstępny z użyciem myjki 

ultradźwiękowej w celu pozbycia się aglomeratów [35], [42]. Z kolei Chavez Alcala i in. [41] 
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przeprowadzili badania nad wyborem flokulanta, w celu przyspieszenia procesu 

sedymentacji i stwierdzili, że najlepsze rezultaty osiągnięto w przypadku  

4-metylo-2-pentanolu oraz poliakryloamidu niejonowego o średniej masie molowej  

ok. 1,5·107 g/mol. 

Bardzo popularne jest także wykorzystanie do oznaczenia udziału cenosfer wirówki, 

jednak i tutaj występują rozbieżności w ilości popiołu i cieczy: 0,8 g popiołu na 40 cm3 

cieczy [35], 1,5 g na 75 cm3 [36], 2 lub 5 g na 100 cm3 [47] lub 2 g na 50 cm3 [38].  

Czas wirowania i liczba obrotów podane w tych źródłach są podobne i wynoszą 

odpowiednio 10 min i 2000 obr./min (lub 1800 obr./min [47]). Istnieje Polska Norma 

Branżowa bazująca na tej metodzie [48], zgodnie z którą na 5 g popiołu przypada 90 cm3 

wody, a próbkę wiruje się z prędkością 2500-3000 obr./min przez 10 min. 

Istnieją zatem dwie alternatywne metody oznaczania zawartości mikrosfer  

w popiołach. Pierwsza, tzw. sink-float, wymaga większej ilości czasu, ale pozwala w łatwy 

sposób analizować większe ilości popiołu pod względem udziału mikrosfer, a tym samym 

wpłynąć na poprawę dokładności pomiaru. Z kolei użycie wirówki jest szybsze, ale może 

prowadzić do znacznych błędów. 

1.4.3 UDZIAŁ MIKROSFER O GĘSTOŚCI PONIŻEJ 1 G/CM3 W POPIOŁACH LOTNYCH 
 

Zawartości mikrosfer w popiołach lotnych zebrane na podstawie przeglądu danych 

literaturowych zostały przedstawione w tab. 2, przy czym nie w każdej publikacji sposób 

oznaczania zawartości mikrosfer był sprecyzowany. Nie zawsze także informowano,  

czy otrzymany koncentrat mikrosferowy został poddany prażeniu. Z tego względu 

pominięto wyniki, które znacznie odbiegają od średniej odniesionej do pozostałych 

popiołów, np. źródło [49], w którym podano, iż udział cenosfer w popiołach z węgla 

kamiennego wynosi 3,8 %mas., a z węgla brunatnego 3,4 %mas. Jest to sprzeczne  

z prezentowanym wcześniej omówieniem dotyczącym udziału mikrosfer w popiołach  

po spaleniu węgla brunatnego i może się odnosić do całkowitej zawartości cząstek  

o gęstości poniżej 1 g/cm3 w danym popiele, które zawierały znaczne ilości niespalonej 

materii organicznej. 

Dodatkowo w tab. 2 przedstawiono dane na temat zawartości mikrosfer  

w krajowych popiołach lotnych pobranych z trzech stref odpylania elektrofiltrów 

Elektrociepłowni EDF Kraków [44].  

Udział mikrosfer glinokrzemianowych w popiołach lotnych jest zróżnicowany, 

ponieważ średnia zawartość cenosfer w 30 popiołach wynosi 0,83 ±0,20 %mas.,  

a współczynnik zmienności to aż 77% (sposób obliczania zamieszczono w Załączniku).  

Co więcej, istnieje wyraźna zależność zmniejszania się udziału mikrosfer w kolejnych 

strefach odpylania. 
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 Zawartość mikrosfer w popiele lotnym na podstawie danych literaturowych 

Źródło Zawartość mikrosfer w popiele lotnym, %mas. Średnia 

Vassilev 2004 [2] 0,2 0,2 0,4 0,8 1,1      0,54 

Ngu 2007 [27] 0,16 0,28 0,59 0,30 3,82      1,03 

Ando 2010 [40] 0,28 0,64         0,46 

Ramme 2012 [47] 0,6 
         

0,6 

Kiani 2015 [50] 0,53 
         

0,53 

Kiani 2015 [51] 0,96 0,83 0,88 0,93 0,88 0,88 
    

0,89 ±0,04 

Kiani 2015 [45] 1,15 1,24 0,95 1,08 0,94 0,89 0,85 1,02 0,81 0,85 0,98 ±0,08 

Średnia z 30 popiołów 0,83 ±0,20 

Popiół lotny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Średnia 

Żyrkowski 2014 [44] 
I strefa odpylania 

0,24 0,61 0,43 0,38 0,43 1,92 0,80 0,34 0,46 1,04 0,66 ±0,29 

Żyrkowski 2014 [44] 
II strefa odpylania 

0,08 0,42 0,37 0,34 0,37 0,26 0,32 0,47 0,53 1,01 0,42 ±0,14 

Żyrkowski 2014 [44] 
III strefa odpylania 

0,05 0,27 0,33 0,16 0,01 - 0,19 0,51 0,28 0,85 0,30 ±0,16 

 

1.5 POZYSKANIE MIKROSFER Z POPIOŁÓW LOTNYCH 
 

Mikrosfery glinokrzemianowe są częścią popiołów lotnych, dlatego w celu uzyskania 

odrębnej frakcji należy przeprowadzić ich separację. Obecnie jedyną przemysłową metodą 

pozyskania mikrosfer jest metoda mokra, która bazuje na różnicy w gęstości popiołów 

lotnych i mikrosfer w stosunku do cieczy. Jednak nieustannie podejmowane są starania, 

aby przeprowadzić wydajną separację mikrosfer ze strumienia popiołów lotnych metodą 

suchą, która wykorzystuje różnicę w rozmiarze oraz gęstości obu typów cząstek. 

1.5.1 METODY MOKRE POZYSKANIA MIKROSFER 
 

Metody mokre (wodne) polegają na zebraniu warstwy materiału unoszącego się  

na powierzchni basenów osadczych (stawów osadowych, lagun), w których deponuje się 

mieszaninę popiołowo-żużlową. Mimo prostoty w mokrym pozyskaniu mikrosfer 

glinokrzemianowych występują pewne różnice w przemysłowych sposobach odzysku tego 

materiału. W celu zebrania frakcji unoszącej się na wodzie możliwe jest użycie systemu 

studni przelewowych, kanałów i rur, które prowadzą do komór ociekowych wykonanych  

z płótna brezentowego, gdzie po długim czasie pozbawiane są zawartości wody  

do ok. 20% mas. [52], [53]. Inna możliwość to wypompowanie wody bezpośrednio  

z powierzchni laguny (rys. 3), następnie filtracja w separatorach workowych i zrzut 

oczyszczonej wody do osadnika [54]. Kolejnym etapem jest suszenie mikrosfer  

do poziomu max. 0,5 %mas. zawartości wilgoci np. w suszarniach bębnowych [53], [55]. 
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Niektórzy producenci mikrosfer, oprócz osuszania prowadzą także frakcjonowanie 

mikrosfer na frakcje ziarnowe, w tym poniżej 80, 150, 300 oraz 500 µm. 

 

 
Rys. 3. Sposób zbierania mikrosfer z powierzchni laguny [56] 

 

Pozostałe metody mokre pozyskania są stosowane w skali laboratoryjnej lub 

pilotażowej. Najbardziej aktualne są publikacje zespołu Kiani i in., którzy na wstępie 

swojej pracy [50] stwierdzili, iż metody suchej separacji są nieefektywne ze względu  

na znaczne gęstości mikrosfer i popiołów lotnych w stosunku do powietrza, a metody 

flotacyjne z powodu podobieństwa w właściwościach powierzchniowych obu materiałów. 

Badacze zaproponowali ciągłą metodę pozyskania cenosfer z użyciem wody i klasyfikatora 

z odwróconym przepływem (rys. 4). Najlepsze rezultaty w urządzeniu laboratoryjnym 

osiągnęli stosując wsad o gęstości ok. 40 g/gwody i przepływ równy ok. 1,2 kg/min, 

otrzymując stopień odzysku mikrosfer na poziomie 90% i produkt o czystości 64% [51].  

Z kolei przy podobnym składzie materiału wsadowego, wymuszając większe przepływy  

w skali pilotażowej, ok. 1 Mg/h, autorzy osiągnęli nieco gorsze stopnie wzbogacenia,  

np. stopnień odzysku ok. 80% i czystość produktu ok. 17% lub 75 procentowy odzysk  

i produkt, który zawierał ok. 37% mikrosfer [45]. 

Zastosowanie flotacji służy głównie do odzysku sadzy z popiołów lotnych i może być 

etapem pośrednim w pozyskaniu mikrosfer [57], [58]. Inne metody mokre skupiają się  

na otrzymaniu produktu o odmiennej gęstości. Hirajima i in. [59] przy pomocy układu 

złożonego z hydrocyklonu i separatorów multi-grawitacyjnych otrzymali produkty  

o gęstości powyżej 2 g/cm3. Z kolei Manocha i in. [60] dokonali porównania w zawartości 

mikrosfer pozyskanych z popiołów lotnych przy użyciu wody i acetonu. Okazało się,  

iż z wybranego popiołu uzyskano 0,7 %mas. mikrosfer stosując separację w wodzie  

i 0,8% mas. cenosfer przy wykorzystaniu acetonu, co autorzy wyjaśniają poprzez 

występowanie właściwości pucolanowych popiołu w wodzie. 
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Rys. 4. Schemat klasyfikatora z odwróconym przepływem do pozyskania mikrosfer z popiołów 
lotnych [51] 

 

1.5.2 PROBLEMY ZWIĄZANE Z METODAMI MOKRYMI 
 

Zastosowanie metod mokrych pozyskania jest obecnie ograniczone do elektrowni  

i elektrociepłowni, które stosują mokre odprowadzanie odpadów paleniskowych  

do zbiorników osadczych. W większości przypadków jednak popiół lotny jest 

wykorzystywany w postaci suchej i proces separacji wodnej mógłby prowadzić do utraty 

jego właściwości, (np. pucolanowych przez hydratację i karbonizację CaO, MgO, CaSO4  

dla popiołów klasy C [34], [38]) oraz wymagałby kosztownego suszenia pozostałego 

osadu, który stanowi przeciętnie ok. 99 %mas. wyjściowego popiołu. Samo składowanie 

ubocznych produktów spalania w zbiornikach osadczych wymaga także dużych obszarów 

i może prowadzić do zanieczyszczenia wód i gruntów metalami ciężkimi zawartymi  

w popiołach lotnych. Z tego względu trwają prace nad opracowaniem skutecznych metod 

suchego pozyskania mikrosfer. 
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1.5.3 METODY SUCHE POZYSKANIA MIKROSFER 
 

Gurupira i in. [36], [37] zastosowali rozdzielacz tryboelektryczny do rozdziału 

popiołu lotnego na trzy frakcje, różniące się zawartością niespalonych cząstek węgla. 

Przykładowy rezultat prowadził do 10-krotnego zwiększenia zawartości mikrosfer  

w produkcie (6% w stosunku do początkowych 0,6 %mas.), który zawierał 27 %mas. 

cząstek o gęstości <1,5 g/cm3 i 44 %mas. o gęstości <2 g/cm3. Zyryanov i in. [8] 

zastosowali kombinację czterech urządzeń: klasyfikator elektrostatyczno-masowy, 

magnetyczny, tryboadhezyjny oraz elektrostatyczny. W efekcie otrzymano cztery frakcje 

popiołów lotnych, z których jedna była gruboziarnista i zawierała ok. 2-4 %mas. mikrosfer 

i tak jak w poprzedniej metodzie w celu otrzymania czystej frakcji cenosfer należałoby 

przeprowadzić dodatkowy etap mokrego pozyskania. Podobne rezultaty uzyskał  

Acar [39], który stosował cyklon do rozdziału popiołów lotnych. Najlepszy z uzyskanych 

produktów rozdziału stanowił ok. 27 %mas. wsadu i zawierał ok. 26 %mas. mikrosfer 

(stopień odzysku 62%), przy czym przyjęto definicję cenosfer jako cząstek o gęstości 

większej niż 1 g/cm3, przez co materiał wsadowy zawierał aż 11,3 %mas. mikrosfer. 

Znacznie lepsze efekty w przykładach prezentowanych w patencie otrzymali  

Ando i in. [40], którzy korzystali z separatora mikrocząstek (ang. micron separator) 

wyprodukowanego przez firmę Hosokawa Co. (rys. 5a) lub przeprowadzili tradycyjne 

przesiewanie na sicie o wymiarze oczka 45 µm. Podobne badania tego zespołu zostały 

także opublikowane w pracy Hirajima i in. [61]. Badano w niej skuteczność suchej 

separacji mieszaniny popiołu i przemysłowych mikrosfer, które stanowiły 20 %mas. 

strumienia zasilającego podawanego z prędkością ok. 170 kg/h. Określono,  

że w najlepszych warunkach stopień odzysku mikrosfer wyniósł 66%, a produkt stanowił 

ok. 30 %mas. wsadu. Dalsze badania tego samego zespołu [42] polegały na porównaniu 

separatora mikrocząstek, pracującego z takim samym wsadem i parametrami ruchowymi 

jak poprzednio z separatorem pneumatycznym (rys. 5b), do którego podawano materiał 

wsadowy z prędkością 100 g/min. Użycie separatora pneumatycznego doprowadziło  

do otrzymania gorszej wydajności, niż w przypadku separatora mikrocząstek, ponieważ 

stopień odzysku wyniósł maksymalnie 63%, a produkt stanowił 45 %mas. wsadu.  

W tej samej pracy przeprowadzono badania rzeczywistego popiołu o zawartości 

początkowej 0,28 %mas. mikrosfer. Efektem rozdziału było otrzymanie materiału  

o zawartości cenosfer 1,72 %mas., który stanowił jedynie 12,2% masy początkowej 

popiołu. Następnie przeprowadzono dodatkową separację wodną produktu separacji  

i w ten sposób uzyskano stopień odzysku równy ok. 75% przy redukcji strumienia 

poddawanego mokrej przeróbce o 87,8 %. 
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 a) b) 

Rys. 5. Urządzenia do separacji popiołu lotnego metodą suchą: a) separator mikrocząstek firmy 
Hosokawa Co., b) separator pneumatyczny firmy Matsuoka Engineering Co. Ltd [42]  

 

Inne podejście prezentuje patent Ramme i in. [47], którzy wykorzystali pionową 

kolumnę fluidyzacyjną do separacji mikrosfer z popiołu lotnego. Wynalazcy zauważyli  

na podstawie wstępnych testów z wirówkowym separatorem powietrznym, iż pojedynczy 

etap rozdziału na podstawie gęstości lub średnicy cząstek będzie nieefektywny ze względu 

na zbliżone gęstości i rozmiary obu typów cząstek oraz zdolność do aglomeracji cząstek 

popiołów, dlatego zaproponowali podejście, w którym najpierw następuje rozdział 

ziarnowy, a następnie separacja fluidalna. W podanym przykładzie popiół o początkowej 

zawartości 0,6 %mas. mikrosfer został rozdzielony na dwie frakcje ziarnowe stosując sito 

o wymiarach oczka 38 µm (jak później przyznano, z małą skutecznością).  

Następnie frakcja >38 µm (zawierająca 1 %mas. mikrosfer) została poddana separacji 

fluidalnej otrzymując materiał o zawartości 5,4 %mas. mikrosfer, który stanowił  

ok. 5,4% masy wsadu, stąd stopień odzysku cenosfer wyniósł ok. 18%. 

Bardzo dobrą metodą oceny skuteczności metod suchych jest parametr sprawności 

Newtonowskiej [62] (tab. 3): 

 𝜂 = 𝑅𝐶 + 𝑅𝐹𝐴 − 1 (2), 

gdzie: 𝜂 - sprawność Newtonowska; 

𝑅𝐶  - stopień odzysku cenosfer w frakcji gruboziarnistej; 

𝑅𝐹𝐴 - stopień odzysku popiołu w frakcji drobnoziarnistej. 
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Można dodatkowo wyprowadzić wyrażenie na stopień odzysku cenosfer oraz  

na sprawność Newtonowską w funkcji zawartości mikrosfer w surowcu (𝐶𝑓), w produkcie 

(𝐶𝑝) oraz w zależności od udziału masy produktu w surowcu (𝑋𝑃): 

 𝑅𝐶 =
𝐶𝑝∙𝑋𝑝

𝐶𝑓
 (3), 

 𝜂 =
𝑋𝑝∙(𝐶𝑝−𝐶𝑓)∙100

𝐶𝑓∙(100−𝐶𝑓)
 (4). 

 

 Porównanie najlepszych dostępnych metod suchej separacji mikrosfer z popiołów lotnych 

Źródło Urządzenie 
Cf, 

%mas. 
Cp, 

%mas. 
Xp, 

kg/kg 
RC, 
% 

η,  
% 

Skala 
procesu 

Ando 2010 [40] 
Sito 45 µm 0,64 3,42 11,10 59 49 100 g 

Separator 
mikrocząstek 

0,28 1,72 12,20 75 63 170 kg/h 

Hirajima 2010 
[61] 

Separator 
mikrocząstek 

20,00 45,50 29,00 66 46 170 kg/h 

Ramme 2012 
[47] 

Sito 38 µm 0,60 1,00 35,50 59 24 - 

Kolumna 
fluidyzacyjna 

1,00 5,40 5,69 31 25 350 g 

Sumarycznie 0,60 5,40 2,02 18 16 - 

 

1.6 RYNEK MIKROSFER 

1.6.1 ŚWIATOWY RYNEK MIKROSFER 
 

Wartość światowego rynku mikrosfer wyniosła w 2014 roku 292 mln USD i szacuje 

się, że przy 12% rocznego wzrostu osiągnie w 2020 roku 572 mln USD. Największy udział 

w rynku ma Ameryka Północna (głównie USA) – 28% oraz Europa (Rosja, Niemcy, 

Francja) – 24% oraz w mniejszym stopniu Azja (Chiny, Indie) – 17%. Największymi 

światowymi dostawcami mikrosfer są firmy: Petra India Products (Indie),  

Cenosphere India Pvt. Ltd. (Indie), Durgesh Merchandise Pvt. Ltd. (Indie), Omya AG 

(Szwajcaria), Qingdao Eastchem Inc. (Chiny), Envirospheres (Australia), Scotash Limited  

(Wielka Brytania), PR Energy Pvt. Ltd. (Indie), Ceno Technologies (USA) oraz Reslab 

Microfiller (Australia) [63]. 

Szacuje się, iż światowy popyt (bez uwzględnienia przemysłu wiertniczego)  

i odpowiadająca mu produkcja (odzysk) mikrosfer to ok. 90 tys. Mg rocznie, z czego  

50 tys. Mg przypada na Europę [64]. 

Przeciętna cena mikrosfer glinokrzemianowych to 0,5-1,5 USD/kg (min. zamówienie 

1 Mg) [65], przy czym koszt frakcji drobnoziarnistych (np. <80 µm) może być większy. 
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1.6.2 AKTUALNE PRZEMYSŁOWE ZASTOSOWANIA MIKROSFER 
 

Głównymi gałęziami przemysłowych zastosowań mikrosfer glinokrzemianowych są: 

przemył wiertniczy (ropy i gazu), materiałów ogniotrwałych, budowlany, samochodowy 

oraz farb i powłok, przy czym pierwsze dwie dziedziny mają największy udział w rynku 

[63]. Mikrosfery są składnikiem cementów wiertniczych, ponieważ ze względu na swój 

sferyczny kształt poprawiają właściwości reologiczne mieszaniny oraz powodują 

utrzymanie zawiesiny składników, zapobiegając separacji faz [66]–[69]. 

Szczegółowe aplikacje są liczne i prezentowane często w branżowej formie,  

bez możliwości weryfikacji (prawdopodobnie duża część z nich odnosi się do przykładów 

użycia syntetycznych mikrosfer). Są to m.in.: 

- płuczki wiertnicze, cementy szybów naftowych, powłoki i kompozyty statków 

kosmicznych, materiały wybuchowe, ramiona śmigieł; 

- płyty, cegły żaroodporne (do wykładania pieców łukowych, martenowskich), powłoki  

i materiały izolacyjne, zaprawy ogniotrwałe, warstwa izolacyjna w czasie transportu 

ciekłego metalu w kadzi (formy w odlewnictwie), zasypki hutnicze, materiały szlifierskie;  

- zaprawy cementowe i żywiczne, betony izolacyjne i izolacyjno-konstrukcyjne, 

geopolimery, aluminiowe panele dla budownictwa wysokiego, kompozyty ze szkłem 

wodnym (płyty i pokrycia izolujące); 

- masy i kity do pracy w podwyższonej temperaturze, kleje, szpachle, masy do ochrony 

przeciwpożarowej, wypełniacz tynków, powłok, farb, asfaltów i innych mas bitumicznych; 

- mastyki izolacyjno-głuszące w przemyśle samochodowym, kompozyty, podkłady, opony, 

części silnika, klocki cierne hamulcowe, listwy ozdobne, wypełniacze nadwozia, tworzywa, 

materiały wygłuszające; 

- tłoczywa poliestrowe, podłogi PVC, cienkie powłoki, kompozyty z nylonem, polietylenem, 

polipropylenem; 

- łodzie, sprzęt pływający, kule do kręgli, deski surfingowe, kajaki, sprzęt do gry w golfa, 

obuwie, trawniki i dekoracje ogrodów [53], [70]–[72]. 

Potwierdzone wynikami badań i obecne w literaturze zastosowania mikrosfer 

glinokrzemianowych zostały zebrane z rozdziale 3. 
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1.6.3 KRAJOWY RYNEK MIKROSFER 
 

W Polsce w energetyce zawodowej w 2014 roku zużyto ok. 63 mln Mg węgla 

brunatnego o zawartości popiołu 12,62 %mas. i ok. 37 mln Mg węgla kamiennego 

zawierającego 20,45 %mas. popiołu [10]. Przy założeniu, że mikrosfery otrzymano tylko 

przy spalaniu węgla kamiennego w kotłach pyłowych (założenie, iż takie kotły stanowią 

50% wszystkich), a ich zawartość wynosi 0,83 %mas. w popiołach lotnych  

(por. rozdz. 1.4.3), to w 2014 w Polsce wygenerowano ok. 31,4 tys. Mg mikrosfer.  

Przy kolejnym założeniu, iż 50% elektrowni z kotłami pyłowymi na węgiel kamienny 

posiada mokre składowiska odpadów paleniskowych, można oszacować ilość możliwych 

do pozyskania mikrosfer na ok. 15,7 tys. Mg, co stanowi wartość znacznie większą  

od podawanej w statystykach (2,5 tys. Mg). 

Stosując te same przybliżenia w skali światowej w odniesieniu popiołów lotnych  

i żużli (ok. 750 mln t) oraz przyjmując dodatkowo, że połowa z nich pochodzi z węgla 

brunatnego, można stwierdzić, iż rocznie generowanych jest blisko 1,6 mln Mg mikrosfer 

glinokrzemianowych na świecie. Być może ta wartość jest nieco zawyżona, ale szacunki 

dla samej Rosji to ok. 120 tys. Mg mikrosfer rocznie [73]. 

Na polskim rynku można wyróżnić dostawców mikrosfer glinokrzemianowych, 

którzy pozyskują materiał z krajowych źródeł oraz firmy dodatkowo sprowadzające 

mikrosfery z zagranicy. Są to: 

- Zakład Usług Technicznych i Recyklingu Spółka Akcyjna w Radomiu (ZUTER S. A) - 

pozyskuje mikrosfery z Elektrowni Kozienice, Elektrowni Ostrołęka oraz Elektrociepłowni 

Poznańskich, a następnie eksportuje do USA, Finlandii, Szwecji, Niemiec, Hiszpanii, Francji 

i Włoch. Jak podaje firma, popiół lotny który oferują zawiera 0,82-2,93 %mas.,  

a mieszaniny popiołowo-żużlowe 0,33-1,37 %mas. mikrosfer [71]; 

- Zakład Usług Melioracyjnych i Rekultywacyjnych (ZUMiR) z Kozienic - dostarcza rocznie 

ok. 2-2,5 tys. Mg mikrosfer z polskich źródeł i ok. 3-4 tys. Mg z Kazachstanu [74]; 

- Biuro Powiernictwa i Zarządzania Wagner-Kalotka K.T. - współpracuje z ww. firmami [72]; 

- EPORE Sp. z o. o. - pozyskuje mikrosfery z Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie 

oraz Elektrowni Opole [75]; 

- ZPU MIKROMEX Sp. z o.o. z Otmuchowa [76]; 

- TERMO-REX S. A. z Jaworzna – odzyskuje mikrosfery na własny użytek do wytwarzania 

materiałów ceramicznych [54]; 

- ELPOLOGISTYKA Sp. z o. o. - pozyskuje mikrosfery z Elektrociepłowni w Połańcu [77]; 

- BIO ENERGOEKO Sp. z o. o. (Energia Plus Sp. z o. o.) z Konstancina-Jeziorny [78]; 

- Elektrownia Stalowa Wola S.A. - odzyskuje ok. 10 tys. Mg mikrosfer rocznie [79]; 
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- EKO EXPORT S. A. z Bielska-Białej - skupuje mikrosfery z Rosji, Rumunii, Mołdawii, 

Ukrainy i Kazachstanu, ma także własny zakład w Astanie (Kazachstan). Po wysuszeniu  

i rozfrakcjonowaniu mikrosfer, eksportuje produkt m.in. do Wielkiej Brytanii, Niemiec, 

Hiszpanii i USA. Zdolność produkcyjna zakładu to ok. 70 tys. Mg/rok, a dostawy 

 to ok. 40 tys. Mg/rok [53], [64]; 

- Cenospheres Trade & Engineering - posiada w Piasecznie zakład do osuszania mikrosfer, 

które sprowadza z Kazachstanu. Szacowana zdolność produkcyjna to ok. 6-9 tys. Mg/rok 

przy dostawach na poziomie ok. 8-12 tys. Mg/rok [55], [70]. 

Warto zwrócić uwagę, iż w polskiej terminologii branżowej „mikrosfery 

glinokrzemianowe” są obecne w formie pojedynczej jako „mikrosfera”. Co więcej,  

w przemyśle obowiązuje umowny podział na mikrosfery szare, żółte oraz białe. Różnicą  

w obu typach materiałów jest zawartość Al2O3 i SiO2, co prezentuje tab. 4. W rozdziale 2.11 

przedstawiono pełny skład tlenkowy mikrosfer o różnych stosunkach masowych 

głównych tlenków. 

 
 Umowna barwa mikrosfer w zależności od zawartości Al2O3 oraz SiO2 [72] 

Barwa Biała Żółta Szara 

Al2O3, %mas. 31-33 28-30 24-27 

SiO2, %mas. 52-54 55-57 57-59 

SiO2/Al2O3 1,6-1,7 1,8-2,0 2,1-2,5 

 

1.6.4 MIKROSFERY SYNTETYCZNE 
 

Oprócz naturalnych mikrosfer odpadowych na rynku są dostępne także mikrosfery 

syntetyczne, w tym mikrosfery szklane o pustym wnętrzu (HGM), które często  

w literaturze lub w przemyśle, są mylone z mikrosferami glinokrzemianowymi. 

Rynek mikrosfer szklanych, ceramicznych oraz polimerowych w 2014 roku osiągnął 

wartość 2,3 mld USD i szacuje się, iż do 2020 roku wzrośnie ona do 3,5 mld USD. Gama ich 

potencjalnych zastosowań jest bardzo szeroka, znacznie większa od obecnych zastosowań 

mikrosfer glinokrzemianowych, od nośników lekarstw w medycynie i biotechnologii,  

po kompozyty, farby i lakiery [80]. Jednak najważniejszą aplikacją mikrosfer szklanych 

jest ich wykorzystanie jako napełniacz zmniejszający gęstość kompozytów lub jako 

dodatek do materiałów odblaskowych, klejów i kosmetyków, a użycie ich w medycynie 

jest znikome [81]. 

Mikrosfery szklane o pustym wnętrzu wytwarzane są głównie metodą suszenia 

rozpyłowego, rzadziej wytapiania z proszków. W dominującej metodzie surowcem jest 

roztwór wodny boranów i krzemianów. Rozmiar powstających cząstek jest kontrolowany 
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przez lepkość mieszaniny, temperaturę oraz prędkość przepływu kompozycji. 

Zwiększenie rozmiarów, a tym samym zmniejszenie grubości ścianki można osiągnąć 

przez dodatek lotnych (np. aceton) lub niestabilnych termicznie (np. węglan amonu) 

związków [82]. 

W tab. 5 przedstawiono przykładowe właściwości dostępnych na rynku szklanych 

mikrosfer syntetycznych o pustym wnętrzu. Przeciętna średnica mikrosfer syntetycznych 

jest znacznie mniejsza niż mikrosfer glinokrzemianowych (por. rozdz. 2.4). Co więcej, 

HGM mają ściśle określoną, kontrolowaną grubość ścianki, bardzo małą gęstość pozorną  

i dobrą wytrzymałość mechaniczną, dlatego łatwo je odróżnić od mikrosfer 

glinokrzemianowych. Jednak ich cena wynosi ok. 20-30 USD/kg (za 20-60 kg w firmie 3M) 

[83] lub 4,5-6,5 USD/kg (zamówienie min. 100 kg; HGM o rozmiarach 90-130 µm  

i gęstości pozornej 0,2-0,6 g/cm3) [65], stąd jest większa od ceny mikrosfer 

glinokrzemianowych co najmniej ok. 3-10 razy. 

 

 Właściwości syntetycznych mikrosfer szklanych o pustym wnętrzu firmy 3M [84] 

Nazwa 
handlowa 

Ciśnienie 
testowe 

(psi) 

Min. 
pozos-
tałych 

Gęstość pozorna, g/cm3 λ, 
W/m/K 
w 21°C 

Frakcja pływająca,  
% obj. 

Rozkład ziarnowy, 
µm 

Średnia Min. Max. Średnia Min. D0.1 D0.5 D0.9 

K1 250 80% 0,125 0,10 0,14 0,047 96% 90% 30 65 115 

K15 300 80% 0,150 0,13 0,17 0,055 96% 90% 30 60 105 

K20 500 80% 0,200 0,18 0,22 0,070 96% 90% 30 60 90 

K25 750 80% 0,250 0,23 0,27 0,085 96% 90% 25 55 90 

K37 3000 80% 0,370 0,34 0,40 0,124 94% 90% 20 45 80 

K46 6000 80% 0,460 0,43 0,49 0,153 92% 90% 15 40 70 

S15 300 80% 0,150 0,13 0,17 0,055 96% 90% 25 55 90 

S22 400 80% 0,220 0,19 0,25 0,076 96% 90% 20 35 65 

S32 2000 80% 0,320 0,29 0,35 0,108 94% 90% 20 40 70 

S35 3000 80% 0,350 0,32 0,38 0,117 96% 90% 20 40 65 

S38 4000 80% 0,380 0,35 0,41 0,127 94% 90% 15 40 75 

S38HS 5500 80% 0,380 0,35 0,41 0,127 96% 90% 19 44 70 

S60 10000 80% 0,600 0,57 0,63 0,200 92% 90% 15 30 55 

S60HS 18000 90% 0,600 0,57 0,63 0,200 92% 90% 12 29 48 

iM16K 16000 90% 0,460 0,43 0,49 0,153 96% 90% 12 20 30 

iM30K 28000 90% 0,600 0,57 0,63 0,200 92% 90% 8,6 15,3 23,6 
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2 WŁAŚCIWOŚCI MIKROSFER 

2.1 OCZYSZCZANIE MIKROSFER SUROWYCH 
 

Właściwości mikrosfer glinokrzemianowych zależą od tych samych parametrów, 

które wpływają na ich powstanie podczas spalania węgla, czyli od rodzaju i jakości węgla, 

temperatury, czasu utrzymania w strefie spalania i chłodzenia itp. Jednak mikrosfery 

surowe pozyskane z lagun osadczych, a szczególnie pozyskane bezpośrednio z popiołów 

lotnych metodami laboratoryjnymi są mieszaniną właściwych cenosfer i plerosfer,  

jak i niespalonych cząstek węgla, cząstek zniszczonych, pokruszonych oraz drobnych 

cząstek popiołów lotnych, o gęstości większej od 1 g/cm3, związanych z pozostałymi 

cząstkami poprzez słabe oddziaływania międzycząsteczkowe. Co więcej, część mikrosfer 

ma porowate lub perforowane ścianki, niektóre cząstki mają pory otwarte o rozmiarach 

większych, niż grubość ścianki. Z tego powodu, aby precyzyjnie scharakteryzować 

mikrosfery glinokrzemianowe, należy upewnić się czy badany materiał jest wystarczająco 

homogeniczny, a tym samym czy jest wystarczająco oczyszczony od pozostałych 

niepożądanych cząstek. 

Najprostszy spotykany w literaturze sposób oczyszczenia mikrosfer 

glinokrzemianowych polega na wykorzystaniu metody hydrostatycznej: wielokrotnych 

lub długotrwałych operacjach mieszania i sedymentacji w wodzie [26], [43], [85]–[87] lub 

flotacji [88]. Możliwe jest także dodanie roztworu związku powierzchniowo czynnego [89] 

lub zastosowanie ultradźwięków [22], [90]. Inna równie nieskomplikowana metoda 

polega na zastosowaniu wirowania (4000 obr./min, 30 min) [91]. 

Bardzo ważne w niektórych zastosowaniach może być także pozbycie się 

niespalonej materii organicznej, jednak tylko niektórzy badacze donoszą  

o przeprowadzeniu tej operacji (por. rozdz. 1.4.2). 

Pozostałe metody skupiają się na oczyszczaniu powierzchni cenosfer i wymagają 

użycia odczynników chemicznych, dlatego są związane z modyfikacją powierzchniową lub 

frakcjonowaniem mikrosfer surowych. 

2.2 AKTYWACJA POWIERZCHNI MIKROSFER 
 

Aktywacja powierzchni mikrosfer jest konieczna na przykład w celu przygotowania 

podłoża o zwiększonej aktywności przed nakładaniem metalu lub tlenków. Jest to także 

etap wstępny przed procesem właściwej modyfikacji powierzchniowej np. przy użyciu 

czynnika silanizującego w celu nadania właściwości hydrofobowych (por. rozdz. 3.2.1). 
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Najczęściej spotykana procedura oczyszczania i aktywacji powierzchni mikrosfer 

glinokrzemianowych to: 

- oczyszczanie w dichlorometanie: 50 g/200 cm3 [92] przez 10 min [92]–[95]; 

- oczyszczanie w roztworze NaOH: 6 g/150 cm3 [96]; ok. 0,1 M [97], [98];  

0,3 M [92]–[94]; 0,5 M [95] lub 1 M [96] przez 15-40 min; niektórzy badacze stosowali 

dodatkowo mycie ultradźwiękowe [93]–[95] lub wysoką temperaturę, 90°C [96]; 

- wielokrotne (min. 3-4 razy) przemywanie wodą demineralizowaną; 

- neutralizacja kwasem solnym: 1% HCl przez 15 min [92], [97], [98]; 

- wielokrotne (min. 3-4 razy) przemywanie wodą demineralizowaną; 

- suszenie w 105-110°C przez 10-12 h [92], [93], [96]–[98]; w 120°C przez  

3 h [99], [100] lub próżniowo w 80°C przez 2 h [101]. 

Jak uzasadniają autorzy cytowanych prac zastosowanie dichlorometanu powoduje 

rozbicie aglomeratów i usunięcie wilgoci, natomiast wodorotlenek sodu, zmniejszając 

napięcie powierzchniowe, przyczynia się do usunięcia cząstek perforowanych o dużych 

porach lub powoduje częściową aktywację powierzchni. Jednak znacznie bardziej 

uzasadnione jest użycie kwasów do uaktywnienia ścianki mikrosfer.  

W dostępnych w literaturze badaniach stosowano rozcieńczony kwas solny, jak  

w przykładach podanych powyżej lub 1 M [102], ok. 3 M [103], [104] oraz 6 M HCl [105]. 

W innych pracach używano do aktywacji kwas azotowy(V) o stężeniu 5% [106] lub 10% 

HNO3 w łaźni ultradźwiękowej przez 20 min [100], 30 min [101], 1 h [99] lub bez użycia 

ultradźwięków przez 1 h [106], [107] lub 12 h [108]–[111]. Wykorzystywano także 

rozcieńczony kwas fluorowodorowy: 1 % HF w 40°C przez 10 min [96]. 

Badania wpływu trawienia kwasami HCl i HF na powierzchnię mikrosfer 

glinokrzemianowych przeprowadzili rosyjscy badacze. Anshits i in. [18], [19] stosowali  

6 M HCl w 90-100°C przez 1 h w celu aktywacji cenosfer o podwyższonej zawartości 

żelaza. Okazało się, iż powierzchnia właściwa mikrosfer wzrosła z 0,3 m2/g do 3,2 m2/g,  

co spowodowane było wytrawieniem ok. 42% żelaza będącego w formie spinelu,  

przy czym żelazo obecne w fazie mulitu i w fazie szklistej nie uległo roztworzeniu.  

W innej pracy [105] analogiczne trawienie spowodowało znaczny ubytek fazy magnetytu. 

Ten sam zespół rozdzielił materiał po trawieniu kwasem solnym na frakcje różniące się 

powierzchnią właściwą: 51, 15 i 3,4 m2/g. Otrzymane porowate materiały posiadały 

głównie mezopory (5-8 nm) oraz otwarte makropory powyżej 50 nm [112]. 

Bardzo istotne wnioski otrzymali Anshits i in. [113] porównując działanie HCl oraz 

HF. Zauważyli oni, iż pod wpływem kwasu solnego trawieniu ulegają jedynie niektóre fazy 

krystaliczne na powierzchni, dzięki czemu materiał staje się bardziej porowaty i posiada 

większą powierzchnię właściwą. Natomiast działanie HF prowadzi do roztworzenia części 
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fazy szklistej przy nienaruszonej warstwie krystalicznej na powierzchni,  

przez co powierzchnia właściwa wzrasta nieznacznie (do ok. 1-2 m2/g). Co więcej, 

sekwencyjne trawienie HCl/HF lub HF/HCl doprowadziło do konkluzji, iż na powierzchni 

cenosfer występuje krystaliczny nanofilm o grubości ok. 30-50 nm, który może zostać 

usunięty kwasem solnym i przez to przyczynia się do zwiększenia powierzchni właściwej. 

W kolejnych pracach badacze wykorzystywali także kwas fluorowodorowy  

o większych stężeniach: ok. 2% (3,7 g NH4F w 10 cm3 12 M HCl do 100 cm3 wody),  

przy stosunku S/L=1:5 przez 15 min [114] lub 10% przez 1h [2]. Trawienie kwasem  

HF doprowadziło do otrzymania materiału o dużych otwartych makroporach  

(ok. 1-10 µm) i małej powierzchni właściwej (0,4 m2/g) [114] oraz do zmniejszenia 

gęstości nasypowej (o ok. 7%) i grubości ścianek (o ok. 9%) [115]. Co więcej, aktywacja 

przyczyniła się do odsłonięcia faz krystalicznych na powierzchni [116], [117].  

Przy większych stężeniach kwasu fluorowodorowego (10%) trawienie prowadziło  

do zwiększenia udziału fazy krystalicznej z 34 do 76 %mas. przy jednoczesnym usunięciu 

znacznych ilości (52-91%) K, Ca, Mn, Zr, Mg, S, Na, Rb i V [2]. 

Drozhzhin i in. [118] prowadzili badania nad zwiększeniem ilości grup OH  

na powierzchni mikrosfer, ponieważ jak stwierdzili aktywność powierzchniowa mikrosfer 

zależy od zawartości grup hydroksylowych, a ściślej, grup silanowych (≡Si-O-H). 

Testowali oni pięć rodzajów modyfikacji: ogrzewanie w temperaturze wrzenia przez 60 h; 

kontaktowanie z parą wodną w temp. 180-200°C, a następnie suszenie w 150°C; 

ogrzewanie w temp. 100°C w 0,1 M i 1 M HCl oraz pokrywanie powierzchni aktywowaną 

krzemionką. Wyniki operacji (tab. 6) wskazują, że wszystkie z metod modyfikacji 

prowadzą do zwiększenia stężenia grup silanowych, ale powierzchnia właściwa mikrosfer 

nie ulega znaczącej zmianie. Wyjątek stanowi, zgodnie z oczekiwaniami próbka pokryta 

krzemionką o silnie rozwiniętej powierzchni. 

Nowy sposób aktywacji powierzchniowej, polegający na hydroksylacji przedstawili 

Wang i in. [119]. Najpierw mikrosfery poddawano oczyszczaniu w 10% HNO3 przez 12 h,  

a następnie ogrzewano w mieszaninie 98% H2SO4 i 30% H2O2 (7:3 v/v) przez 30 min,  

po czym cenosfery odfiltrowano i przemywano etanolem i wodą demineralizowaną. 

Aktywowany produkt suszono próżniowo w 120°C przez 3 h. Niestety autorzy nie podali 

ilościowo efektów tak przeprowadzonej aktywacji. 
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 Zwiększenie zawartości grup silanowych na powierzchni mikrosfer [118] 

Rodzaj modyfikacji 
Powierzchnia właściwa, 

m2/g 
Zawartość grup 
silanowych/nm2 

Cenosfery surowe 0,92 1,96 

Ogrzewanie w wodzie, 60 h 0,77 2,49 

Para wodna, 180-200°C 0,85 6,07 

0,1 M HCl, 100°C 0,67 2,19 

1 M HCl, 100°C 0,73 3,90 

Powłoka z aktywnej krzemionki 72,68 7,45 

 

2.3 SEPARACJA KONCENTRATU MIKROSFEROWEGO 
 

Często, aby podkreślić, że mikrosfery surowe są mieszaniną różnego typu cząstek 

stosuje się określenie koncentrat mikrosferowy, z którego po oczyszczeniu uzyskuje się 

właściwe mikrosfery. W celu otrzymania homogenicznego materiału cenosferowego 

alternatywnie do etapu oczyszczania, możliwe jest przeprowadzenie rozdziału mikrosfer 

na frakcje różniące się gęstością, rozmiarem, porowatością lub właściwościami 

magnetycznymi. 

Najprostszy sposób, oparty na różnicy gęstości przeprowadzano z użyciem heksanu 

[5], [18], [19], [120], [121], metanolu [22], etanolu [18], [19] lub acetonu [122]. 

Najbardziej szczegółowo opisany przez Sarkar i in. [122] był podział z użyciem acetonu  

z dodatkiem 1% laurylosiarczanu trietanoloaminy (TEALS). Z koncentratu 

mikrosferowego otrzymano najpierw frakcję unoszącą się na powierzchni acetonu, 

następnie część materiału przesiano na sicie 350 mesh (ok. 42 µm), a część poddano 

kolejnemu oczyszczaniu w acetonie. Główne produkty rozdziału mikrosfer surowych  

o gęstości pozornej 0,87 g/cm3 jakie uzyskano to: materiał oczyszczony w acetonie, 

niezawierający cząstek pokruszonych (0,42 g/cm3), frakcja drobnoziarnista (0,64 g/cm3)  

i gruboziarnista (0,73 g/cm3). W poszczególnych frakcjach określono skład tlenkowy, 

zawartość metali ciężkich, skład ziarnowy, fazowy oraz morfologię na podstawie 

mikrofotografii SEM. Badane materiały wykazywały największe zróżnicowanie  

pod względem zawartości cząstek zniszczonych. 

Wszystkie doniesienia dotyczące separacji opartej na różnicy w gęstości nie ujmują 

ilościowo efektów rozdziału oraz jedynie fragmentarycznie prezentują charakterystykę 

produktów separacji. 

Inny sposób separacji koncentratu mikrosferowego polega na zastosowaniu hydro- 

lub aerodynamicznego rozdziału (rys. 6). Rozwiązanie to objęte jest ochroną patentową  

i było stosowane do otrzymania oczyszczonych frakcji mikrosfer o ściśle zdefiniowanych 
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parametrach, takich jak gęstość nasypowa [105], [112], [114], [115], [123].  

Z przedstawionych w pracy Pankova i in. [115] przykładów wynika, że ze zwiększeniem 

przepływu powietrza zwiększa się gęstość nasypowa produktu, a także średni rozmiar 

cząstek i grubość ścianki. Co więcej, tym samym wzrasta udział cząstek o porowatych, 

ściankach, które autorzy określali mianem „szarych”, w odróżnieniu od „przezroczystych” 

cenosfer o cienkich, nienaruszonych ściankach i „białych” silnie porowatych,  

o zdeformowanej powierzchni. We wszystkich pracach metody hydrodynamiczne 

(nazywane też grawitacyjnymi) były połączone (w różnej kolejności) z separacją 

magnetyczną oraz klasyfikacją ziarnową. Z tego względu nie podawano charakterystyki 

produktów pośrednich, a jedynie skupiono się na opisie produktów końcowych. 

 

  

Rys. 6. Schemat hydro- i aerodynamicznego rozdziału koncentratu mikrosferowego [112] 
 

Ten sam zespół zaproponował później kilkuetapową metodę separacji  

z wykorzystaniem innego wariantu hydrodynamicznego rozdziału [5]. W celu lepszego 

oczyszczenia wybranych frakcji stosowano także rozdział hydrostatyczny lub separację  

z użyciem heksanu. W pierwszym etapie oryginalnej, będącej przedmiotem ochrony 

patentowej, separacji hydrodynamicznej (rys. 7), koncentrat mikrosferowy (1) jest 

dozowany do mieszalnika (2), gdzie równocześnie doprowadza się wodę. Drobne cząstki 

popiołu lotnego oraz pokruszone i zniszczone mikrosfery opadają na dno, i stanowią 

odpad, a pozostała część koncentratu jest kierowana do wymiennika ciepła (3).  

Tam w temperaturze 95-97°C zachodzi zasadniczy etap separacji, ponieważ cząstki 
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porowate i perforowane w tych warunkach wypełniają się parą wodną, przez co w czasie 

chłodzenia mieszaniny do 20-40°C (4), woda kondensuje w ich wnętrzach, stąd ich gęstość 

ulega zwiększeniu, dlatego opadają na dno kolumny rozdzielającej (5). Mikrosfery  

o nienaruszonych ściankach są zawieszone w cieczy i stopniowo unoszą się  

na powierzchnię, przy czym od góry dozowana jest woda (50-80 m/h), dlatego tylko 

niektóre cząstki, o małej gęstości są w stanie pokonać siłę oporu wody i są odbierane  

u góry kolumny, a pozostała część w centralnej części aparatu. Tak więc ta rozbudowana 

metoda hydrodynamiczna prowadziła do otrzymania mikrosfer o nienaruszonych 

ściankach posiadających gęstości nasypowe w przedziałach 0,3-0,4 g/cm3 i 0,4-0,46 g/cm3 

oraz mikrosfer porowatych. Główny produkt (lekki) poddano następnie separacji 

magnetycznej i klasyfikacji ziarnowej, a poszczególne frakcje scharakteryzowano pod 

względem składu chemicznego, morfologii, gęstości nasypowej, średnicy cząstek oraz 

lepkości stopu. Brakuje niestety informacji o uzysku, jak i o właściwościach pozostałych 

produktów rozdziału. 

 

 
Rys. 7. Schemat hydrodynamicznej separacji koncentratu mikrosferowego [5] 

 

W kolejnych pracach rosyjskiego zespołu [117], [120], [121], [124]–[127] 

stosowano podobną procedurę separacji koncentratu mikrosferowego, ewentualnie z inną 

kolejnością poszczególnych etapów rozdziału. W tych publikacjach również nie 

przedstawiono danych dotyczących jakości oraz ilości powstających produktów 

ubocznych, takich jak mikrosfery porowate lub mikrosfery o gęstości powyżej 0,4 g/cm3. 

Podobny sposób oddzielenia mikrosfer porowatych zastosowali Fenelonov i in. [1], 

którzy koncentrat mikrosferowy, pozyskany i wstępnie oczyszczony metodą 
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hydrostatyczną, ogrzewali w temperaturze wrzenia przez 45 min. Określili oni,  

że zawartość cząstek unoszących się na wodzie po tej operacji przekraczała 80%, jednak  

i w tej pracy nie została przeprowadzona charakterystyka pozostałości po separacji 

hydrostatycznej w wysokiej temperaturze. 

 

2.4 ROZMIAR CZĄSTEK 
 

Przed przeprowadzeniem analiz fizykochemicznych cenosfery powinny zostać 

poddane oczyszczaniu lub wyodrębnianiu homogenicznej frakcji z koncentratu, jednak 

wstępne przygotowanie mikrosfer surowych do badań nie zawsze jest praktykowane.  

Stąd oznaczane parametry niektórych materiałów mogą odbiegać od typowych wartości 

zmierzonych w homogenicznych frakcjach. Jedne z najbardziej wartościowych danych 

dotyczących mikrosfer glinokrzemianowych dostarczył zespół rosyjski, który zbadał 

szereg właściwości 19 próbek mikrosfer ([128] - rozkład wyników; [73] - średnia 

wartość). 

Pierwszą omawianą właściwością fizyczną cenosfer będzie rozmiar cząstek.  

Zespół rosyjski określił, iż średnica cząstek znajduje się w przedziale 20-600 µm,  

przy czym większość stanowią cząstki o rozmiarach 60-200 µm [128], a przeciętna 

średnica to 92 µm [73]. Bardziej szczegółowe dane literaturowe zebrano na rys. 8 oraz  

w tab. 7.  

Na podstawie przeglądu prac można oszacować, iż 80 %mas. mikrosfer 

glinokrzemianowych ma rozmiary cząstek z przedziału 73-371 µm, a 50 %mas. cząstek  

ma średnicę poniżej 160 ±29 µm. Mimo, iż mikrosfery można traktować jako materiał 

równoziarnisty (parametry D0.5/D0.1 oraz D0.9/D0.5 osiągają maksymalnie wartość 6),  

to materiały z różnych źródeł mają odmienne uziarnienie, stąd należy ten parametr 

określić indywidulanie w każdej próbce cenosfer. Szczególnie duże rozmiary cząstek 

powstały podczas spalania antracytu (Blanco 2000), dlatego pomięto tę próbkę  

przy obliczaniu statystyki. 
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Rys. 8. Gęstość rozkładu klasy ziarnowej mikrosfer glinokrzemianowych na podstawie danych 
literaturowych 
 

 Uziarnienie mikrosfer glinokrzemianowych na podstawie danych literaturowych 

Źródło 
Parametry charakteryzujące uziarnienie, µm 

D0.1 D0.5 D0.9 D0.5/D0.1 D0.9/D0.5 

Pichór 2003 [85] 144 253 1334 1,8 5,3 

Vassilev 2004 (CCC1) [2] 22 136 342 6,2 2,5 

Vassilev 2004 (CCC2) [2] 34 99 226 2,9 2,3 

Vassilev 2004 (CCC3) [2] 19 61 141 3,2 2,3 

Vassilev 2004 (CCC4) [2] 28 142 427 5,1 3,0 

Vassilev 2004 (CCC5) [2] 82 179 362 2,2 2,0 

Vassilev 2004 (CCCS) [2] 170 298 491 1,8 1,6 

Vassilev 2004 (CCCV) [2] 60 183 413 3,1 2,3 

Ngu 2007 [27] 80 128 209 1,6 1,6 

Haustein 2011 [129] 172 281 459 1,6 1,6 

Klimaszewska 2011 [89] 91 141 184 1,5 1,3 

Wang 2012 [49] 92 155 255 1,7 1,6 

Blanco 2000 [130] 1435 1780 3313 1,2 1,9 

Połaniec 2015 [77] 67 124 274 1,9 2,2 

Kozienice 2016 [74] 30 148 308 4,9 2,1 

Kazachstan 2016 [74] 26 129 318 5,0 2,5 

Sarkar 2008 [122] 48 103 198 2,1 1,9 

Średnia* 73 ±22 160 ±29 371 ±121 2,9 ±0,7 2,3 ±0,4 

Min* 19 61 141 1,5 1,3 

Max* 172 298 1334 6,2 5,3 

* w statystyce pominięto próbkę Blanco 2000 (antracyt) 
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2.5 UDZIAŁ CENOSFER I PLEROSFER W MIKROSFERACH 
 

Udział cenosfer zależy od rozmiarów cząstek mikrosfer, co jest związane z samym 

procesem powstawania mikrosfer glinokrzemianowych. Ngu i in. [27] przeprowadzili 

doświadczenia w celu określenia udziału właściwych cenosfer, czyli cząstek o pustym 

wnętrzu w mikrosferach. Dokonali oni podziału mikrosfer na 10 frakcji ziarnowych  

(<25 - >250 µm) i dzięki zastosowaniu oryginalnej metody przygotowania próbki  

do badania mikroskopowego byli w stanie sporządzić fotografie wnętrza mikrosfer.  

Na tej podstawie określili udział plerosfer i cenosfer, w zależności od frakcji ziarnowej. 

Rezultaty ich badań wskazują, iż ze zwiększeniem uziarnienia zmniejsza się udział 

cenosfer z 93% we frakcji 45-63 µm do 10% we frakcji >250 µm. Stąd można wyznaczyć 

zależność funkcyjną (rys. 9) i oszacować, iż cząstki o rozmiarze powyżej 325 µm  

to wyłącznie plerosfery, czyli cząstki o porowatej i gąbczastej strukturze. 

 

 
Rys. 9. Udział cenosfer w mikrosferach, opracowane na podstawie [27] 

 

2.6 GRUBOŚĆ ŚCIANKI 
 

W tej samej publikacji Ngu i in. [27] określili także przeciętną grubość ścianki 

mikrosfer w różnych frakcjach ziarnowych. Okazało się, iż grubość ścianki (t), podobnie 

jak udział cenosfer, jest ściśle związana ze średnicą mikrosfer (D), a ich stosunek  

t/D zawiera się w stosunkowo wąskim przedziale 2,5-10,5 %. Inne źródła podają tylko 

ogólne informacje, iż grubość ścianki znajduje się w przedziale 2-10 µm [85], 9-15 µm [38] 

lub 2,4-12,7 µm przy stosunku t/D równym 5,0-5,8 % [117]. Należy przy tym mieć  

na uwadze, iż w naturalnych odpadowych mikrosferach glinokrzemianowych grubość 

ścianki indywidulanej cząstki nie jest stała. 
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2.7 GĘSTOŚĆ MIKROSFER 
 

Na podstawie danych literaturowych (tab. 8) można przyjąć, iż gęstość nasypowa 

mikrosfer wynosi przeciętnie 0,41 ±0,01 g/cm3 i jest tylko nieznacznie mniejsza od gęstości 

utrzęsionej (0,42 ±0,01 g/cm3), z kolei gęstość ścianki to ok. 2,46 g/cm3. Gęstość pozorna 

zawiera się w przedziale 0,64-0,87 g/cm3 przy średniej wartości 0,76 ±0,04 g/cm3. 

 
 Gęstość nasypowa, utrzęsiona, pozorna oraz materiału ścianki mikrosfer 

glinokrzemianowych na podstawie danych literaturowych 

Źródło / oznaczenie próbki 
Gęstość, g/cm3 

nasypowa utrzęsiona pozorna mat. ścianki 

Kruger 1996 [131] 0,42       

Kolay 2001 [91]     0,78   

Matsunaga 
2002 [132] 

150-250 0,44 0,43 0,70   

100-150 0,41 0,41 0,74   

75-100 0,40 0,42 0,74   

45-75 0,40 0,40 0,70   

20-45 0,43 0,46 
 

  

Pichór 2003 [85] 0,391 0,409 0,796 2,432 

Pichór 2005 [87] 0,4-0,6   0,75-0,85 2,43-2,47 

Drozhzhin 2005 [73] 0,34   0,64   

Danilin 2008 [128] 0,25-0,4   0,43-0,67   

Sarkar 2008 [122]     0,87   

Fenelonov 2010 [1]     0,71   

Haustein 2011 [129] 0,391 0,417     

Wang 2012 [133]     0,87 2,48 

Kolay 2014 [38]     0,857   

Fomenko 
2015 [117] 

HMR−0.25 + 0.2 mm 0,44       

HMR−0.2 + 0.16 0,45       

HMR−0.16 + 0.125 0,44       

HMR−0.125 + 0.1 0,43       

HMR−0.1 + 0.08 0,42       

HMR−0.08 + 0.071 0,42       

HMR−0.071 + 0.063 0,42       

HMR−0.063 + 0.05 0,40       

HMR−0.05 + 0.04 0,41       

Blanco 
2000 [130] 

1Q     0,997 2,616 

2Q     1,003 2,595 

3Q     0,993 2,590 

4Q     0,995 2,609 

5Q     0,991 2,590 

6Q     0,991 2,598 

>4 0,46   1,00   

3,15-4 0,45   0,95   

2-3,15 0,45   0,97   

1-2 0,47   0,94   

1-1,5 0,49   0,94   

0,2-1 0,46   1,02   

<0,2 0,48   1,14   

Średnia* 0,41 ±0,01 0,42 ±0,01 0,76 ±0,04 2,46 ±0,15 
Min* 0,34 0,40 0,64 2,43 
Max* 0,45 0,46 0,87 2,48 

* w statystyce pominięto próbki Blanco 2000 (antracyt) 



„Uszlachetnione mikrosfery glinokrzemianowe jako napełniacz kompozytów polimerowych” 

 
[ 42 ] 

Dane zebrane w tab. 8 świadczą o występowaniu zależności między gęstością,  

a rozmiarem cząstek, przy czym nie jest ona jednoznacznie określona. Badania  

Matsunaga i in. [132] wskazują, iż cząstki o przeciętnej średnicy mają najmniejszą gęstość 

nasypową oraz największą gęstość pozorną, natomiast badania Fomenko i in. [117] 

prezentują monotoniczny przyrost gęstości nasypowej ze zwiększeniem wielkości cząstek. 

Z kolei dane odnoszące się do mikrosfer powstałych z antracytu (Blanco i in. [130]) 

ukazują przeciwną zależność, także w odniesieniu do gęstości pozornej. 

2.8 WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA 
 

Współczynnik przewodzenia ciepła mikrosfer glinokrzemianowych zwiększa się  

z temperaturą i w przedziale [-10, +40°C] wynosi 0,09-0,11 W/m/K, przy czym  

ze zwiększeniem rozmiarów cząstek współczynnik nieznacznie zmniejsza wartość [85]. 

Dane dotyczące rosyjskich materiałów wskazują na większe wartości współczynnika [73], 

jednak ogólnie można stwierdzić, iż mikrosfery glinokrzemianowe cechuje stosunkowo 

mały współczynnik przewodzenia ciepła (tab. 9). Ten sam zespół rosyjski [73] oznaczył 

także ciepło właściwe cenosfer w 25°C, którego wartość zawierała się w przedziale  

880-1700 J/kg/K. W literaturze są dostępne także informacje zawierające zależność ciepła 

właściwego mikrosfer od temperatury [134]. 

 

 Współczynnik przewodzenia ciepła mikrosfer glinokrzemianowych na podstawie danych 
literaturowych 

Źródło 
Kruger 
1996 
[131] 

Pichór 2003 [85] Drozhzhin 
2005 [73] 

Michalíková 
2014 [22] 0,5-1 

mm 
0,25-0,5 

mm 
0,125-0,25 

mm 
0,063-0,125 

mm 

λ, W/m/K 0,07 0,098 0,100 0,106 0,102 0,121-0,232 0,08-0,14 

 

2.9 SKŁAD GAZÓW WE WNĘTRZU MIKROSFER 
 

W pracy doktorskiej Li [26], oznaczono skład gazów zawartych w różnych frakcjach 

ziarnowych mikrosfer glinokrzemianowych, dzięki zastosowaniu specjalnie 

zaprojekowanego zestawu zawierającego chromatograf gazowy. Otrzymane dane 

potwierdziły wcześniejsze doniesienia, iż głównymi składnikami są CO2  

(powyżej 75 %obj.) i N2. Co więcej, ze zwiększeniem wielkości cząstek maleje prężność 

gazów znajdujących się wewnątrz oraz zmniejsza się udział CO2 w gazach (tab. 10).  

Inne źródła ([5], [29]) wskazują także na obecność śladowych ilości O2, CO, H2O, CH4, H2, 

H2S, NO oraz NH3, jednak nie podają zawartości tych związków. 
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 Skład gazów wewnątrz mikrosfer [43] 

Frakcja ziarnowa, 
µm 

Ciśnienie w 20°C, 
atm 

Objętość gazu w warunkach 
normalnych,  

10-7 cm3/cząstkę 

Zawartość 
CO2 

CO2 N2 %obj. 

63-75 0,227 0,193 0,004 98 

75-90 0,239 0,311 0,038 89 

90-106 0,217 0,468 0,074 86 

106-125 0,222 0,746 0,159 82 

125-150 0,183 1,033 0,224 82 

150-250 0,172 2,390 0,782 75 

 

2.10 SKŁAD FAZOWY 
 

Mikrosfery składają się głównie z amorficznej fazy glinokrzemianowej  

(ok. 80 %mas.). Wśród faz krystalicznych dominuje mulit (ok. 16 %mas.), a kwarc i kalcyt 

są domieszkami, stanowiącymi odpowiednio ok. 3 i 2 %mas. Inne wykryte fazy  

to krystobalit, plagioklaz, K-feldspar oraz dolomit (tab. 11), jednak niektórzy badacze 

zaobserwowali także obecność m.in. tlenków żelaza, glinu lub wapnia, co świadczy  

o pewnej niejednorodności w składzie fazy krystalicznej (tab. 12). 

W badaniach Vassileva i in. [2] otrzymano duże zawartości fazy kalcytu, jednak jak 

sami autorzy wskazują, kalcyt, dolomit i gips rekrystalizowały wtórnie na powierzchni 

cząstek. Prawdopodobnie było to związane z długim, 16 h wygrzewaniem próbek  

w temperaturze 500°C przed wykonaniem analizy fazowej. 

Ze statystyki odrzucono także wyniki analiz zespołu rosyjskiego Fomenko i in. [117], 

ponieważ dotyczą one próbek wąskiej frakcji mikrosfer po wieloetapowej separacji i mają 

znacznie zwiększoną zawartość kwarcu kosztem fazy amorficznej. 

Ze zwiększeniem się uziarnienia można zauważyć wyraźny przyrost udziału fazy 

amorficznej oraz kwarcu i kalcytu przy jednoczesnym zmniejszeniu udziału mulitu. 
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 Skład fazowy mikrosfer glinokrzemianowych na podstawie danych literaturowych, %mas. 

Rodzaj fazy 

F
a

za
 

a
m

o
rf

ic
zn

a
 

M
u

li
t 

K
w

a
rc

 

K
a

lc
y

t 

K
ry

st
o

b
a

li
t 

P
la

g
io

k
la

z 

K
-f

e
ld

sp
a

r 

D
o

lo
m

it
 

Wzór chemiczny - 

3
A

l 2
O

3
· 

2
Si

O
2
 

Si
O

2
 

C
aC

O
3
 

Si
O

2
 

(N
a,

C
a)

 
(S

i,A
l)

4
O

8
 

K
A

lS
i 3

O
8
 

C
aM

g(
C

O
3
) 2

 

M
at

su
n

ag
a 

2
0

0
2

 [
1

3
2

] 150-250 84 16 0           

100-150 79 20 1           

75-100 78 21 1           

45-75 71 28 1           

P
ic

h
ó

r 
2

0
0

3
 

[8
5

] 

500-1000 85,0 9,4 2,6 3         

250-500 79,3 14,9 3 2,8         

125-250 79,3 16,5 3 1,2         

63-125 81,0 16 2,6 0,4         

P
ic

h
ó

r 
2

0
0

3
 

[1
3

5
] odniesienie 79,1 14,9 3,4 2,6         

600°C, 288 h 78,2 17 3,5 1,3         

V
as

si
le

v
 2

0
0

4
 [

2
] 

CCC1 55,7 18 4 22 1       

CCC2 44,9 8 3 44 1       

CCC3 41,6 11 2 43 2       

CCC4 84,5 8 5 2 2       

CCC5 62,9 21 9 7 1       

CCCS 60,0 19 11 6 1 2 1 1 

CCCSHF 23,5 61 5   10       

CCCV 58,2 15 14 9 1 1 1   

W
an

g 
2

0
1

2
 

[1
3

3
] 150–300 85,4 8,6 6           

106–150 83,8 10,6 5,6           

0–106 82,9 12,6 4,5           

F
o

m
en

k
o

 2
0

1
5

 [
1

1
7

] 

HMR−0.25 + 0.2 mm 57,2 2,4 40,3 0,1         

HMR−0.2 + 0.16  58,3 2,5 39,1 0,1         

HMR−0.16 + 0.125  60,2 1,5 38,1 0,2         

HMR−0.125 + 0.1  59,9 1,8 38,2 0,1         

HMR−0.1 + 0.08  61,0 1,5 37,4 0,1         

HMR−0.08 + 0.071  63,5 1,5 34,7 0,3         

HMR−0.071 + 0.063  66,1 1,1 32,6 0,2         

HMR−0.063 + 0.05  68,4 1,3 30,1 0,2         

HMR−0.05 + 0.04  73,1 1,2 25,3 0,4         

Średnia* 80,5 ±1,9 15,8 ±2,6 2,9 ±0,9 1,9 ±0,9         

Min* 71,0 8,6 0,0 0,4         

Max* 85,4 28,0 6,0 3,0         

* w statystyce pominięto próbki Vassilev 2004 i Fomenko 2015 
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 Fazy krystaliczne obecne na powierzchni mikrosfer glinokrzemianowych 

Faza 
krystaliczna 

Wzór 
chemiczny 

Kolay 
2001 
[91] 

Kolay 2014 [38] Haustein 
2011 
[129] 

Żyrkowski 
2014 [44] 

Puri 
2016 
[136] 

Popiół 
lotny 

Mikrosfery 

Mulit 3Al2O3·2SiO2 + 
 

+ o o o 

Kwarc SiO2 + ++ ++ o o o 

Kalcyt CaCO3 
    

o 
 

Hematyt Fe2O3 
 

++ + o 
  

Magnetyt Fe3O4 + 
 

+ o 
  

Fajalit Fe2SiO4 
 

++ + 
   

Korund Al2O3 
 

++ 
    

Tlenek glinu Al2O3 ++ 
 

+ 
   

Grafit C 
  

++ 
   

Brucyt Mg(OH)2 
  

++ 
   

Majenit Ca12Al14O33 
  

++ 
   

Sillimanit Al2SiO5 ++ 
     

Andradyt Ca3Fe2(SiO4)3 
 

++ 
    

Tlenek wapnia CaO 
     

o 

++ fazy dominujące 
+ fazy obecne w małych ilościach 
o wykryte fazy 

 

2.11 SKŁAD TLENKOWY 
 

Skład chemiczny mikrosfer glinokrzemianowych jest prezentowany w literaturze 

najczęściej w formie podającej stężenia 10 pierwiastków przeliczone na ich formy 

tlenkowe (tab. 13). Największy udział masowy mają tlenki SiO2 (56,06 ±0,90 %mas.), 

Al2O3 (29,96 ±0,89 %mas.) oraz w mniejszym stopniu Fe2O3 (3,67 ±0,46 %mas.) (tab. 14). 

Znormalizowane do 100% zawartości tych trzech tlenków można zaprezentować  

na wykresie trójkątnym (rys. 10). Na tej podstawie można stwierdzić, iż skład chemiczny 

w odniesieniu do głównych tlenków, podobnie jak skład fazowy mikrosfer pochodzących  

z różnych źródeł jest mało zróżnicowany. Jedynie próbki o specyficznym pochodzeniu,  

w tym wytrawione kwasem fluorowodorowym (CCCSHF z pracy Vassilev i in. [2]), frakcja 

magnetyczna (Sokol i in. [6]) lub bardzo drobnoziarnista <25 µm (Ngu i in. [27]), 

odbiegają od typowych materiałów umieszczonych na tak sporządzonym wykresie. 

Pozostałe tlenki o zawartości powyżej 1 %mas. to tlenki alkaliczne CaO, MgO i K2O,  

a nieco mniejszy udział mają TiO2 i Na2O. 

Stosunek SiO2/Al2O3 wynosi przeciętnie 1,91 ±0,05, jednak można zauważyć 

tendencję zwiększania tego stosunku wraz ze zmniejszaniem się rozmiarów mikrosfer, 

przy stałej lub zmniejszającej się sumie zawartości głównych dwóch tlenków. 



„Uszlachetnione mikrosfery glinokrzemianowe jako napełniacz kompozytów polimerowych” 

 
[ 46 ] 

Zawartość wszystkich pozostałych tlenków, w tym tlenku żelaza wykazuje dużą 

zmienność w materiałach pochodzących z różnych źródeł, co również ma wpływ  

na różnice w właściwości magnetycznych lub w odczynie chemicznym, związanym  

z obecnością pierwiastków alkalicznych. 

 

 Skład tlenkowy mikrosfer na podstawie danych literaturowych, %mas. 

Źródło/oznaczenie 
SiO2/ 
Al2O3 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O TiO2 Na2O SO3 P2O5 Suma SP 

Kolay 2001 [91] 1,75 52,53 30,01 7,53 1,15 0,32 1,98 1,79 0,02 0,02 0,45 95,8 4,2 

Pichór 2003 [85] 2,23 58,00 26,00 5,00 2 0,5 0,6 0,4 0,6     93,1 <5  

V
as

si
le

v
 2

0
0

4
 [

2
] 

CCC1 1,70 53,70 31,50 5,50 2 2,6 2,4 0,7 0,8 0,6 0,3 100,1 1,8 

CCC2 1,79 53,50 29,90 3,20 6,3 2,4 3 0,7 0,6 0,3 0,1 100,0 1,1 

CCC3 1,63 50,10 30,80 2,20 10,9 1,6 2,7 0,7 0,6 0,4 0,2 100,2 3,9 

CCC4 1,78 56,40 31,60 3,40 0,7 2,5 2,7 0,7 1 0,7 0,3 100,0 0,7 

CCC5 1,58 52,90 33,40 5,10 1,5 2,4 2,3 0,8 0,8 0,5 0,1 99,8 0,7 

CCCS 1,71 51,00 29,80 4,70 6 3,2 2,3 0,7 0,8 1,1 0,6 100,2 0,8 

CCCV 2,19 55,60 25,40 7,20 3,4 3,6 1,7 0,8 1,1 1,1 0,2 100,1 0,3 

CCCSHF 0,65 37,10 57,00 2,40 0,7 1 0,2 0,6 0,3 0,4 0,4 100,1 6,5 

CCCS >600 1,62 46,70 28,80 5,10 7,1 5,7 1,8 0,7 1,3 2 0,8 100,0   

CCCS 500-600 1,54 42,70 27,80 4,10 14,6 4 1,7 0,6 1 2,8 0,7 100,0   

CCCS 400-500 1,70 50,40 29,70 4,30 6,5 3,8 2,1 0,5 0,9 1,1 0,6 99,9   

CCCS 300-400 1,69 50,30 29,70 5,10 6,3 3,3 2,2 0,7 0,9 1,2 0,5 100,2   

CCCS 200-300 1,73 50,60 29,20 4,60 7 3,1 2,2 0,7 0,6 1,3 0,6 99,9   

CCCS 100-200 1,73 52,80 30,60 4,60 4 2,7 2,5 0,8 0,8 0,9 0,5 100,2   

CCCS 20-100 1,77 54,10 30,60 4,70 2,7 2,5 2,7 0,7 0,8 0,7 0,6 100,1   

CCCS <20 1,81 55,00 30,40 4,60 2,6 2,3 2,8 0,7 0,7 0,5 0,4 100,0   

CCCV >600 2,24 52,80 23,60 7,60 6,7 4,4 1,4 0,6 1,3 1,3 0,3 100,0   

CCCV 500-600 2,17 53,30 24,60 7,20 5,5 4,3 1,4 0,5 1,5 1,5 0,2 100,0   

CCCV 400-500 2,19 53,90 24,60 8,50 4,3 4,2 1,4 0,6 1,3 1 0,3 100,1   

CCCV 300-400 2,26 55,70 24,70 7,20 4,3 4,2 1,4 0,5 1,2 0,6 0,2 100,0   

CCCV 200-300 2,25 56,60 25,20 6,50 3,8 4 1,5 0,7 1,1 0,6 0,2 100,2   

CCCV 100-200 2,30 57,80 25,10 6,30 3,2 3,8 1,5 0,8 1 0,4 0,2 100,1   

CCCV 20-100 2,26 56,50 25,00 6,20 4,8 3,4 1,8 0,8 0,8 0,4 0,3 100,0   

CCCV <20 2,22 47,10 21,20 6,30 17,3 3,1 1,8 0,7 0,8 1,3 0,3 99,9   

Drozhzhin 2005 [73] 2,30 62,00 27,00 3,13 1,29 1,25 3,39 0,84 0,62 <0,1   99,5   

N
gu

 2
0

0
7

 [
2

7
] 

Collie 1,43 51,60 36,20 5,10 0,88 0,87 1,7 1,5 0,23 <0,1 0,84 98,9   

Wallerawang 1,66 57,90 34,80 1,20 0,29 0,35 3,5 1,1 0,31 <0,1 0,1 99,6   

Mount Piper 1,58 58,10 36,70 0,73 0,19 0,22 2,7 0,85 0,23   0,04 99,8   

Tarong  
125-150 

1,65 60,60 36,80 0,50 0,07 0,2 0,35 1,43 <0,1   0,03 100,0   

Tarong 63-75 1,80 62,40 34,60 0,49 0,04   0,35 1,31 0,3   <0,01 99,5   

Tarong <25 2,57 67,40 26,20 0,94 0,03   0,3 1,08 1,3   <0,01 97,3   

Sarkar 2008 [122] 1,49 54,95 36,87 1,77 0,39 0,79 2,76 0,708 0,249 0,015 0,034 98,5   

Haustein 2011 [129] 1,76 52,26 29,76 5,62 3,31 2,81 3,95 1,22 1,08     100,0 0,9 

W
an

g 
2

0
1

2
 

[1
3

3
] 

150–300 2,12 60,10 28,40 4,80 0,8 1,5 3,5   0,9   0,02 100,0 1,04 

106–150 2,16 60,90 28,20 4,50 0,7 1,5 3,3   0,9   0,01 100,0 1,04 

0–106 1,82 58,10 32,00 3,70 0,9 1,4 3,1   0,8   0,04 100,0 1,04 
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L
i 

2
0

1
2

 [
2

6
] 

150-250 1,64 60,44 36,88 0,53 0,06 0,16 0,47 1,42 0,06     100,0   

125-150 1,69 61,19 36,23 0,51 0,05 0,16 0,38 1,43 0,04     100,0   

106-125 1,70 61,45 36,05 0,46 0,05 0,15 0,35 1,45 0,04     100,0   

90-106 1,78 62,49 35,06 0,46 0,05 0,15 0,35 1,38 0,05     100,0   

75-90 1,87 63,51 34,04 0,47 0,06 0,19 0,35 1,33 0,05     100,0   

63-75 1,91 64,11 33,53 0,46 0,06 0,15 0,36 1,28 0,05     100,0   

45-63 1,96 64,66 33,03 0,45 0,06 0,14 0,36 1,25 0,05     100,0   

Ż
y

rk
o

w
sk

i 
2

0
1

4
 [

4
4

] 

D00Pcen 2,22 51,53 23,20 4,46 14,81 2,55 3,01 0 0,43     100,0 6,26 

D04Pcen 2,14 58,24 27,24 2,14 5,82 1,61 3,33 0 1,62     100,0 3,70 

D01Pcen 1,82 51,53 28,30 1,77 8,53 7,83 2,04 0 0     100,0 7,02 

D02Rcen 2,23 59,13 26,52 2,83 1,12 4,8 2,82 1,22 1,56     100,0 3,22 

D02Pcen 2,06 54,10 26,32 3,16 6,56 1,63 3,41 0 4,83     100,0 5,16 

D05Rcen 1,97 49,49 25,13 1,99 14,69 3,35 2,23 0 3,12     100,0 3,59 

D01Rcen 2,34 60,45 25,81 5,20 0 2,28 3,62 1,56 1,09     100,0 0,59 

D04Rcen 2,13 54,90 25,80 5,43 6 3,51 2,4 0 1,96     100,0 8,67 

D07Pcen 1,97 49,49 25,13 1,99 14,69 3,35 2,23 0 3,12     100,0 4,08 

D03Rcen 2,11 56,75 26,88 1,89 0,31 6,25 2,17 1,31 4,44     100,0 4,30 

Sen 2014 [92] 1,75 48,62 27,79 3,75   0,46 4,23 2,12 0,86   7,99* 87,8 4,18 

F
o

m
en

k
o

 2
0

1
5

 [
1

1
7

] 

HMR− 
0,25 + 0,2 mm 

1,48 56,18 38,08 1,68 1,62 1,17 0,39   0,29 0,28 0,05 99,7 0,39 

HMR− 
0,2 + 0,16 

1,55 57,29 37,04 1,82 1,48 1,11 0,4   0,33 0,22 0,06 99,8 0,15 

HMR− 
0,16 + 0,125 

1,55 57,73 37,35 1,33 0,97 1,17 0,42   0,4 0,13 0,06 99,6 0,41 

HMR− 
0,125 + 0,1 

1,59 58,30 36,57 1,06 1,23 1,06 0,48   0,44 0,18 0,06 99,4 0,45 

HMR− 
0,1 + 0,08 

1,63 59,09 36,21 0,98 1,22 1,25 0,46   0,37 0,17 0,05 99,8 0,27 

HMR− 
0,08 + 0,071 

1,72 59,90 34,90 1,10 1,03 1,41 0,55   0,45 0,06 0,09 99,5 0,5 

HMR− 
0,071 + 0,063 

1,74 60,50 34,70 0,90 0,93 1,32 0,55   0,45 0,08 0,04 99,5 0,44 

HMR− 
0,063 + 0,05 

1,83 61,24 33,55 1,12 0,97 0,96 0,6   0,5 0,3 0,05 99,3 0,32 

HMR− 
0,05 + 0,04 

1,85 61,13 33,03 1,22 1,36 1,26 0,6   0,56 0,2 0,07 99,4 0,39 

Połaniec [77] 1,82 56,40 31,00 3,26 1,37 1,43 0,06 1,2 0,39 0,01 0,77 95,9 0,39 

Z
u

m
ir

 
[7

4
] 1 1,77 56,40 31,90 3,30 0,61 1,11 2,66         96,0   

2 1,53 54,60 35,80 1,33 1,39 0,31 0,58         94,0   

B
la

n
co

 2
0

0
0

 [
1

3
0

] 

1Q 2,15 56,00 26,00 7,00 4,7 1,9 3,2 1,2 0,53     100,5   

2Q 2,33 56,00 24,00 6,90 4,1 2,1 3,5 1,1 0,5     98,2   

3Q 2,29 55,00 24,00 6,80 4,3 2,2 3,4 1,1 0,49     97,3   

4Q 2,29 55,00 24,00 7,10 4,4 2,2 3,4 1,1 0,48     97,7   

5Q 2,38 57,00 24,00 6,80 4,3 2,2 3,3 1,2 0,37     99,2   

6Q 2,24 56,00 25,00 6,90 4,2 2,2 3,4 1,2 0,35     99,3   

So
k

o
l 

2
0

0
0

 [
6

] 

High-silica 2,11 58,98 27,91 5,37 1,17 2,31 2,85 0,34 0,38   0,22 99,5   

High-ferrous 1,95 46,44 23,84 21,04 1,62 4,66 2,07 0,27 0,60   0,24 100,8   

* pomięto w statystyce ze względu na zawyżoną wartość 
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 Przeciętny skład tlenkowy mikrosfer glinokrzemianowych, %mas. 

Liczba analizowanych 
próbek 

Składnik Średnia* Min* Max* CV, % 

73 SiO2/Al2O3 1,91 ±0,05 1,43 2,57 14,7 

73 SiO2 56,06 ±0,90 42,70 67,40 8,2 

73 Al2O3 29,96 ±0,89 21,20 38,08 15,2 

73 Fe2O3 3,67 ±0,46 0,45 8,50 64,9 

72 CaO 3,56 ±0,80 0,00 17,30 113,9 

71 MgO 2,17 ±0,32 0,14 7,83 74,1 

73 K2O 1,93 ±0,23 0,06 4,23 61,1 

59 TiO2 0,88 ±0,10 0,00 2,12 54,4 

71 Na2O 0,85 ±0,18 0,00 4,83 104,1 

38 SO3 0,68 ±0,17 0,01 2,80 90,7 

45 P2O5 0,27 ±0,06 0,01 0,84 91,4 

73 Suma 99,24 ±0,38 87,83 100,53 2,0 

33 SP 2,18 ±0,67 0,15 8,67 104,9 

* pominięto w statystyce próbkę CCCSHF (Vassilev 2004) oraz próbki pochodzące ze spalania węgla 
brunatnego (Sokol 2000) 

 

0 20 40 60 80 100

SiO2

100

80

60

40

20

0

A
l

2 O
3

100

80

60

40

20

0

F
e 2

O
3

Sokol 2000: węgiel brunatny, H-Fe*
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Typowy skład mikrosfer
 

Rys. 10. Wykres trójkątny podający znormalizowany udział głównych tlenków w mikrosferach 
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Istotnym parametrem charakteryzującym mikrosfery są także straty prażenia (SP), 

których wartość wynosi przeciętnie 2,18 ±0,67 %mas., jednak w wybranych, opisywanych 

w literaturze próbkach było to od 0,15 do 8,67 %mas., co oznacza, że należy brać pod 

uwagę zawartość niespalonej materii organicznej i przed oznaczeniem składu 

chemicznego lub fazowego przeprowadzić prażenie mikrosfer. Zawartość wilgoci zgodnie 

z danymi literaturowymi zawiera się w przedziale 0,1-0,29 %mas. [128]  

(średnio 0,26 %mas. [73]). Natomiast Barbare i in. [137] określili, iż mikrosfery  

w atmosferze zawierającej 85% wilgoci absorbują w równowadze aż ok. 0,15 kg wody/kg 

suchych mikrosfer, co wskazuje na higroskopijny charakter tego materiału. 

 

2.12 ZAWARTOŚĆ METALI ORAZ NATURALNA PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ 
 

Szkodliwość popiołów lotnych, w tym mikrosfer jest dobrze zbadana. Drobne cząstki 

popiołów lotnych oraz lekkie mikrosfery są łatwo unoszone ze składowisk przez masy 

powietrza, przez co mogą być przenoszone na znaczne odległości. Trwały kontakt  

z drobnymi cząstkami (<10 µm) może powodować podrażnienia oczu, skóry,  

dróg oddechowych lub prowadzić do zatruć, np. As. Po odpadnięciu na gleby popiół może 

z kolei zablokować naturalny drenaż lub zanieczyścić wody gruntowe metalami ciężkimi, 

w tym As, B, Cr, Mo, Sb, Se, V i W (przy pH 7-10). Należny również brać pod uwagę 

obecność pierwiastków promieniotwórczych, w tym U, Th i produktów ich rozpadu, 

jednak dotychczasowe badania zawartości radionuklidów (226Ra, 228Th i 40K) w glebie, 

popiołach i otrzymanych plonach były na dopuszczalnym poziomie [16], [53].  

Inne źródła podają wartości wskaźników aktywności f1 = 0,8±0,2 oraz f2 = 127±20 [85], 

208 [73] lub 104-280 Bq/kg [128], które potwierdzają, iż mikrosfery nie przekraczają 

wartości normowych w odniesieniu do materiałów budowlanych. 

Z drugiej strony mikrosfery glinokrzemianowe nie są zaliczane do odpadów 

niebezpiecznych, a ich wykorzystanie rozpatruje się jako przyjazne dla środowiska.  

Jest to przede wszystkim związane ze znacznie mniejszą zawartością metali ciężkich  

w mikrosferach w porównaniu do popiołów lotnych, z których zostały pozyskane.  

Jedynie Ce, Co, Rb, Se i Sr ulegają wzbogaceniu w stosunku do popiołu, z kolei Ba, Cl, Cr, 

Mn, Ni i V jako jedyne pierwiastki obecne w mikrosferach w mierzalnych ilościach mogą 

ulec wymywaniu [2]. 

Zawartości metali, w tym metali ciężkich oraz promieniotwórczych w mikrosferach 

([2], [122], [129]) przedstawia tab. 15. Największe stężenia (>100 ppm) odnoszą się  

do pierwiastków alkalicznych Ba, Sr, Rb oraz Li. Udziały wszystkich pierwiastków 

charakteryzowały się dużą zmiennością, co oznacza, iż zawartość metali w mikrosferach 
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jest silnie zależna od pochodzenia (rodzaju węgla), dlatego nie można jednoznacznie 

określić przeciętnej zawartości poszczególnych pierwiastków w cenosferach.  

Badania zawartości Cu, Ni, Zn, Pb oraz Cr wykazały, iż wraz ze zwiększaniem się średnicy 

cząstek zwiększa się stężenie tych pierwiastków w mikrosferach. 

 

 Zawartości pierwiastków metalicznych w mikrosferach glinokrzemianowych [2], [122], 
[129] 

>100 
ppm 

Ba Sr Rb Zr Mn Li V Cr Zn Ce 

892 
±264 

471 
±304 

288 
±115 

215 
±32 

195 
±55 

179 
±67 

174 
±28 

160 
±41 

154 
±33 

138 
±63 

10-100 
ppm 

As Cu Ni Th Sc Pb Se Co Ge 

 98,4 
±30,5 

90,0 
±23,1 

86,5 
±18,3 

80,0 
40,6 
±9,0 

36,3 
±9,7 

33,0 
±10,1 

29,3 
±9,4 

12,9 
±20,4 

<10 ppm 
Cs U Gd Sn Sb Mo Ag  

 
 

7,2  
±5,4 

5,9  
±1,2 

4,5  
±2,8 

2,6 
±0,9 

2,2 
±1,1 

1,6 
±2,1 

0,8  
±0,1 

<LOD* 
Re Tb Cd Au Ru 

 <0,1 <0,5 <0,5 <0,5 <0,1 

* poniżej granicy oznaczalności 

 

2.13 WŁAŚCIWOŚCI TERMICZNE 
 

Mikrosfery glinokrzemianowe z racji tego, iż zostały wytworzone w warunkach 

wysokiej temperatury (powyżej 1400°C), uznawane są za materiał odporny termicznie. 

Analiza termiczna TG/DTA mikrosfer przeprowadzona do temperatury 1000°C przez 

różnych badaczy potwierdziła nieznaczny ubytek masy wynoszący ok. 1-2 %mas.  

Jednak niektóre źródła wskazują na znaczną utratę masy w stosunkowo niskich 

temperaturach 230-300°C wynoszący od 63 %mas. [2] do powyżej 90 %mas. [91].  

Jak podają badacze jest to spowodowane dekrepitacją perforowanych i porowatych 

mikrosfer, które uwalniają wodę zaadsorbowaną w otwartych porach znajdujących się  

w ściankach oraz we wnętrzu materiału, dlatego autorzy zalecają dokładne zmielenie 

próbki przed analizą termiczną [2]. 

Przebieg typowego procesu ogrzewania próbki jest następujący: 

- do ok. 260°C następuje odparowanie wody zaadsorbowanej wewnątrz otwartych porów 

znajdujących się w ściankach mikrosfer, jest to efekt endotermiczny któremu towarzyszy 

utrata ok. 0,2 % masy próbki. 

- w temperaturze 260-600°C następuje spalenie materii organicznej pochodzącej z miału 

węglowego i utrata 0,1-7% masy, w zależności od materiału; 
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- w temperaturze 600-690°C następuje endotermiczny rozkład kalcytu i utrata  

0,1-0,9% masy; w temperaturze 600-700°C następuje także uwolnienie CO2 oraz N2 i/lub 

CO z wnętrza mikrosfer, co zostało potwierdzone detektorem masowym (MS); 

- w temperaturze 690-1070°C zaobserwowano przyrost masy próbki o ok. 0,4%, związany 

z utlenianiem Fe2+ do Fe3+ oraz magnetytu do hematytu. 

W temperaturach powyżej 1000°C, do 1300°C występuje mięknienie fazy szklistej,  

a powyżej 1300°C do 1450°C następuje pełne stopienie materiału glinokrzemianowego 

[2], [92], [129], [135], [136]. Inne źródło [73] podaje szersze przedziały temperaturowe 

tych procesów: temperatury mięknienia 1200-1500°C i temperatury topnienia  

1300-1600°C. Badania topliwości metodą termomechaniczną (TMA) przeprowadzili  

Li i in. [43] dowodząc, iż mniejsze frakcje ziarnowe mikrosfer mają mniejsze temperatury 

przemian wysokotemperaturowych ze względu na większy stosunek SiO2/Al2O3.  

Z kolei Pichór i in. [135] stwierdzili dużą wytrzymałość cenosfer na długotrwałe 

wygrzewanie w 600°C oraz na wielokrotne operacje zamrażania i rozmrażania. 

2.14 INNE WŁAŚCIWOŚCI 
 

Powierzchnia właściwa mikrosfer glinokrzemianowych, jak było przedstawione  

w rozdziale 2.2 jest mała i w większości danych źródłowych nie przekracza 1 m2/g [1], [2], 

[73]. Wyjątek stanowi publikacja Michalíkovy i in. [22], w której mikrosfery otrzymane  

z węgla kamiennego cechuje powierzchnia właściwa do 4,5 m2/g, a z węgla brunatnego 

nawet do 10,7 m2/g. Z kolei powierzchnia mierzona metodą Blaine’a wynosi  

od 457 do 625 cm2/g [85], [91], [92]. 

Stała dielektryczna cenosfer jest stosunkowo mała i wynosi 2,14, tangens strat 

dielektrycznych to 0,062, a opór właściwy 1,61·1011 Ωm [73]. Sen [92] wyznaczył 

oporność mikrosfer, 2,26·108 Ω oraz pojemność elektryczną, 4,48·10-11 F. 

Twardość mikrosfer glinokrzemianowych według skali Mohsa wynosi 5-6 [22], 

[131]. Z kolei badania wytrzymałości mechanicznej na ściskanie nieosiowe oraz 

izotropowe zostały zaprezentowane przez zespół rosyjski [73], [128]. W tych pracach 

określono także odporność na działanie kwasu i zasady oraz chłonność wody. 

Wartość pH wodnego odcieku w mieszanie mikrosfer wynosi  

od 6,4 [22] do 9,7 [129]. 

Teoretyczne właściwości rozpraszania i absorpcji monochromatycznego 

promieniowania elektromagnetycznego zostały określone w pracy Huanga i in. [138]. 
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3 ZASTOSOWANIA MIKROSFER 

 

Jak zostało dowiedzione w poprzednim rozdziale, mikrosfery glinokrzemianowe, 

niezależnie od tego czy po pozyskaniu zostały poddane separacji, oczyszczaniu  

lub aktywacji, wykazują unikatowe właściwości. Należy do nich zaliczyć przede wszystkim 

małą gęstość pozorną i nasypową, obojętność chemiczną oraz dużą wytrzymałość 

termiczną. Biorąc pod uwagę te i inne właściwości sferycznych cząstek o rozmiarach 

mikrometrycznych można spodziewać się, iż znajdują one liczne zastosowania w wielu 

dziedzinach. Również liczba publikacji podejmująca zagadnienie wykorzystania mikrosfer 

glinokrzemianowych w dalszym ciągu wzrasta, mimo iż materiał ten jest znany od dawna. 

3.1 POWŁOKI METALICZNE 
 

Jedną z popularniejszych metod modyfikacji mikrosfer glinokrzemianowych jest 

pokrywanie ich metalami, tlenkami lub związkami metalicznymi. Celem wprowadzenia 

takiej powłoki na powierzchni cenosfer jest m.in. poprawa przewodnictwa elektrycznego, 

nadanie właściwości magnetycznych oraz zdolności ekranowania promieniowania 

elektromagnetycznego, uzyskanie właściwości katalitycznych lub sorpcyjnych. Czasem 

nakładanie metalu jest etapem pośrednim do otrzymywania złożonych struktur 

wielowarstwowych. Obecnie stosowanymi sposobami nanoszenia powłok metalicznych na 

powierzchnię mikrosfer jest metoda bezprądowa oraz w mniejszym stopniu metoda 

magnetronowa, jednak pojawiają się także doniesienia o stosowaniu innych metod 

osadzania z fazy gazowej. 

 

3.1.1 METODA BEZPRĄDOWA 
 

Metoda pokrywania bezprądowego jest stosunkowo łatwa w przeprowadzeniu, 

ponieważ nie wymaga stosowania kosztownej aparatury. Wiąże się natomiast z użyciem 

dużej ilości odczynników, często wieloetapowego i długotrwałego procesu nakładania 

oraz z generowaniem ścieków. Jak wskazują badania, otrzymana powłoka z reguły 

charakteryzuje się znaczną niejednorodnością związaną z powstawaniem punktowych 

skupisk metalu na powierzchni oraz umiarkowaną adhezją do podłoża. Mimo to,  

ze względu na prostotę i dostępność ta technika jest najczęściej opisywana w literaturze, 

m.in. do otrzymywania na mikrosferach powłok zawierających: Cu [46], [108], [109], 

[139]–[141], Ag [106], [140], [142], Ni [93], Co [94], związki Mg [143], [144] lub układy 

złożone zawierające Ag-Cu, Ag-Cu-Ni [140], Ni-P [145], Ni-Co-P [104], [146],  
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Ni-ZSM-5 [147], Co-Fe [148], Ni-Fe-P [149], Fe3O4-polimer [150], Fe2O3-chitozan [151] lub 

Fe3O4/TiO2/Ag [96]. Należy dodatkowo mieć na uwadze, iż w metodach bezprądowych 

często stosuje się sensybilizator w postaci układu na bazie Pd lub Ag, stąd produkty reakcji 

mogą zawierać te metale lub fazy powstałe przy ich udziale. 

 

3.1.2 METODA MAGNETRONOWA 
 

Innym popularnym sposobem pokrywania powierzchni cenosfer metalami  

i ich związkami jest metoda z użyciem aparatury wykorzystującej wysoką próżnię  

(ok. 10-3 Pa), prąd stały o mocy 60-270 W, w zależności od nanoszonego metalu oraz 

argon o dużej czystości, zwiększający ciśnienie w układzie do ok. 0,4 Pa.  

Jest to metoda uniwersalna, dzięki której możliwe jest nanoszenie szeregu metali:  

Ag, Cu, Al, Ni, Ti, Co, Ni [46], [98], [152] lub układów metali Ni-Co, Ag-Co-Ni [153]  

i związków np. Mg2Si [154]. Otrzymane produkty, dzięki wprowadzeniu mechanicznych 

lub ultradźwiękowych oscylacji mikrosfer, charakteryzują się homogeniczną i trwałą 

powłoką o pożądanej grubości, zależnej od czasu nakładania. Wadą metody,  

poza koniecznością dysponowania złożoną aparaturą, jest ograniczona wydajność 

procesu, ponieważ jednorazowo w warunkach laboratoryjnych można uzyskać jedynie  

ok. 1-2 g pokrytego materiału w czasie od 30-120 min. 

 

3.1.3 METODA MOCVD 
 

Znana w literaturze jest także metoda chemicznego nanoszenia metalu z fazy 

gazowej poprzez organometaliczny związek (ang. MOCVD – metal-organic chemical 

vapour deposition). Varlamova i in. [155] nanieśli w ten sposób pirolityczny chrom  

na powierzchnię mikrosfer wykorzystując próżnię, ogrzewanie układu do temperatury 

400°C oraz bis(aren)chrom(0) jako substrat. 

Pozostałe dostępne w publikacjach przykłady użycia metody MOCVD odnoszą się  

do nanoszenia Fe lub Fe wraz z Ni, W lub TiO2 na nośnikach innych niż mikrosfery,  

w tym na α-Al2O3 [156], Si [156], [157], SiO2 [157], [158], Si3N4 [159], węglu aktywnym 

[160], aktywowanych włóknach węglowych [161] lub graficie [162]. Źródło żelaza w tych 

przykładach stanowi pentakarbonylżelazo(0) – Fe(CO)5 lub ferrocen - 

bis(cyklopentadienylo)żelazo(0) [160]. 

Wszystkie wymienione powyżej przykłady były przeprowadzane metodą statyczną 

na nieruchomym nośniku, natomiast w pracy Xu i in. [163] wykorzystano metodę  

FB-MOCVD (ang. fluidized bed metal-organic chemical vapour deposition) stosując złoże 
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fluidalne złożone z cząstek γ-Al2O3 do nanoszenia powłoki Fe oraz Mo w temperaturach 

200-600°C. Uzyskany nośnik posłużył bezpośrednio po procesie nakładania jako 

katalizator do otrzymywania nanorurek węglowych. Metoda FB-MOCVD pozwala  

na osiąganie dużych wydajności i łatwe skalowanie instalacji, co jest korzyścią  

w odniesieniu do ewentualnych wielkolaboratoryjnych lub przemysłowych zastosowań. 

Wykorzystanie metody FB-MOCVD do nanoszenia Fe, Co oraz Ni na cząstki 

syntetycznych ceramicznych mikrosfer, zarówno litych, jak i o pustym wnętrzu było 

przedmiotem ochrony patentowej [164] oraz [165] (prawa do wynalazku wygasły).  

W innym patencie [166] zastrzeżono pokrywanie powłoką Ni mikrosfer 

glinokrzemianowych przy zastosowaniu metody FB-MOCVD. Z kolei wynalazek chiński 

[167] postuluje wykorzystanie cenosfer pokrytych metalami: Fe, Ni, Co przy pomocy 

metod fizycznych i chemicznych, przy czym nie jest wspomniane zastosowanie reaktora 

fluidyzacyjnego. 

Jak dotąd brakuje doniesień o użyciu mikrosfer glinokrzemianowych jako złoża 

fluidalnego oraz pokrywania ich metalami metodą FB-MOCVD. Najbardziej zbliżona jest 

praca Dunensa i in. [168], w której jako złoże wykorzystywano popiół lotny o zwiększonej 

zawartości cenosfer, który został poddany bezprądowemu pokrywaniu żelazem i użyty 

jako katalizator do otrzymywania nanorurek węglowych (jak Xu i in. [163]). 

 Badania zespołu z Politechniki Krakowskiej wskazują, iż mikrosfery 

glinokrzemianowe są materiałem ulegającym fluidyzacji już przy małych prędkościach 

przepływu gazu nośnego. Dodatkowo zastosowanie fal akustycznych może ustabilizować 

złoże oraz zmniejszyć prędkość minimum fluidyzacji, co prowadzi do efektywnego, 

intensywnego wymieszania przy ekonomicznym użyciu czynnika fluidyzującego [169]. 

 

3.2 KOMPOZYTY POLIMEROWE 
 

Istnieją liczne prace dotyczące wprowadzania mikrosfer glinokrzemianowych  

do matrycy polimerowej m.in. poliolefinowej [170]–[175], poliestrowej [176]–[181], 

epoksydowej [182]–[188], poliamidowej [189], ABS [190], PVC [118] lub poliuretanowej 

[191], [192]. Otrzymywane z zastosowaniem cenosfer kompozyty na ogół 

charakteryzowały się zmniejszoną gęstością i były bardziej wytrzymałe mechanicznie. 

3.2.1 SILANIZACJA MIKROSFER GLINOKRZEMIANOWYCH 
 

Poza wspomnianymi w rozdziale 2.2 metodami aktywacji powierzchni mikrosfer, 

możliwa jest także modyfikacja polegająca na traktowaniu cenosfer czynnikiem 

silanizującym. Taka kompatybilizacja jest korzystna szczególnie, gdy mikrosfery stanowią 
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napełniacz kompozytów polimerowych, kiedy celem jest otrzymanie dobrego połączenia 

liofilowych mikrosfer z materiałem o właściwościach liofobowych. W doświadczeniach 

opisywanych w literaturze najczęściej używano silanów:  

MPS (3-metakrylooksypropylotrimetoksysilan) [150], [177], [193],  

APTES (3-aminopropylotrietoksysilan) lub APTMS (3-aminopropylotrimetoksysilan)  

[96], [99], [101], [102], [104], [107]–[109], [149], [170], [185], [194], [195],  

ODCT (oktadecyltrichlorosilan) [171], [172], [175] lub  

MPTES (3-merkaptopropylotrietoksysilan) [109]. Matrycami, do których wprowadzano 

tak zmodyfikowane mikrosfery były materiały budowlane [193], poliestry [177], żywice 

epoksydowe [185], poliolefiny [170]–[172], [175], poliuretany [194],  

PVB [poli(winylbutanal)] [195] lub silanizacja stanowiła etap przygotowania podłoża  

do nanoszenia metalu [104], [109], [149], ceramiki [99], [101], [107] lub układów 

wielowarstwowych [96], [102], [108], [150]. 

 

3.2.2 SZTYWNE PIANKI POLIURETANOWE 
 

Sztywne pianki poliuretanowe (SPPUR) stosowane jako materiały termoizolacyjne 

odznaczają się wyjątkowo małymi gęstościami pozornymi (28-70 kg/m3) oraz 

najmniejszym współczynnikiem przewodzenia ciepła wśród materiałów dostępnych  

na rynku (rys. 11), 18-25 mW/m/K [196]. W ostatnich latach przyrost produkcji 

poliuretanów kształtuje się na poziomie ok. 5% rocznie [197]. Co więcej, zgodnie  

z wymogami izolacyjności cieplnej nowe budynki będą od 2021 roku wymagały  

o 25% grubszej warstwy izolacji ścian zewnętrznych w stosunku do wytycznych  

z roku 2014 [198]. Może to prowadzić do zwiększonego zainteresowania sztywnymi 

piankami poliuretanowymi, mimo ich większej ceny w porównaniu do popularnych 

materiałów termoizolacyjnych. 

 

 
Rys. 11. Porównanie grubości warstwy izolacyjnej różnych materiałów [196] 
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Pożądanym osiągnięciem byłoby wprowadzenie taniego napełniacza,  

który prowadziłby do obniżenia kosztów produkcji i/lub do poprawy właściwości 

termicznych gotowego materiału. Takim napełniaczem mogą być mikrosfery 

glinokrzemianowe, w stanie surowym lub modyfikowane powierzchniowo. 

Praca Varlamovej i in. [199] była jedną z pierwszych traktujących o zastosowaniu 

mikrosfer jako napełniacza w sztywnych piankach poliuretanowych. Autorzy zwiększali 

ilość dodawanego napełniacza o rozmiarach 20-400 µm od 10 do 40% mas, jednocześnie 

zmieniając ilość katalizatora, aby otrzymane pianki cechowały się jednakową gęstością 

pozorną, wynoszącą 70 kg/m3. Badacze wykazali 1,5-krotne zwiększenie wytrzymałości 

na ściskanie przy 20 %mas. udziale masowym mikrosfer. Co więcej, współczynnik 

przewodzenia ciepła kompozytu zawierającego 35 %mas. napełniacza wynosił  

29 mW/m/K i był zbliżony do wartości uzyskanej w materiale odniesienia, 28 mW/m/K. 

W następnej pracy [194] ten sam zespół przeprowadził modyfikację mikrosfer silanem 

APTES lub kopolimerami kwasu metakrylowego. Silanizacja powierzchni mikrosfer 

stanowiących 30 %mas. kompozytu poliuretanowego doprowadziła do korzystnego,  

3-krotnego obniżenia absorpcji wody. Z kolei we wspomnianej wcześniej pracy, w której 

autorzy pokryli powierzchnię mikrosfer chromem [155], wprowadzenie 7,5 %mas. 

pokrytych mikrosfer doprowadziło do zwiększenia gęstości kompozytu  

o 10% (z 57 kg/m3) i wytrzymałości na ściskanie o 60%. 

T. Bradley [200] w swojej pracy magisterskiej użył mikrosfer o wymiarach  

10-300 μm, które były dodawane w ilości 25 %mas. do obu części kompozycji 

poliuretanowej. Okazało się, że gęstość pozorna najlepszego z badanych układów była 

zbliżona do gęstości pianki odniesienia i wynosiła ok. 80 kg/m3. Korzystny był także 

wpływ dodatku mikrosfer na palność kompozytu, ponieważ pianka zawierająca 

mikrosfery straciła tylko 15% masy podczas spalania próbki w stosunku  

do ok. 43% w piance odniesienia. Co więcej, kompozyt zawierający mikrosfery odznaczał 

się większym o 101% modułem sprężystości i większą o 18% granicą plastyczności. 

Najbardziej aktualne badania nad wprowadzeniem naturalnych mikrosfer  

do struktury systemów poliuretanowych były wykonywane przez zespół  

Paciorek-Sadowskiej [201], [202]. Przedmiotem badań były pianki typu PUR-PIR 

(poliuretano-poliizocyjanurowe) o gęstości pozornej ok. 33 kg/m3 i współczynniku 

przewodzenia ciepła ok. 34 mW/m/K. Zastosowane mikrosfery były wprowadzone  

w ilości 0-25 %mas. do materiału kompozytowego. Wyniki badań wskazują, iż dodanie  

25 %mas. mikrosfer do układu PUR-PIR prowadzi do poprawy właściwości 

mechanicznych (o 160%), obniża kruchość (o 94%) i palność (przyrost indeksu 

tlenowego o 15%) przy jednoczesnym zwiększeniu gęstości pozornej kompozytu o 57%. 
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Zaobserwowano także korzystne zmniejszenie wartości współczynnika przewodzenia 

ciepła o 12% w stosunku do materiału odniesienia. 

Odrębnym zagadnieniem obecnym w literaturze jest stosowanie mikrosfer 

pochodzenia syntetycznego (HGM). W większości prezentowanych  

przykładów [203]–[207] użyte cząstki HGM są znacznie mniejszych rozmiarów,  

niż przeciętny rozmiar mikrosfer (np. 10 µm). Co więcej, gęstość pozorna syntetycznych 

mikrosfer może być znacznie mniejsza (nawet 100-200 kg/m3) przy bardzo małych 

wartościach współczynnika przewodzenia ciepła. Dlatego też porównanie wpływu obu 

tych napełniaczy na właściwości materiałów kompozytowych, mimo ich podobnej budowy 

chemicznej jest nieuzasadnione i niemiarodajne. 

Istnieją także patenty [208]–[210], które przewidują zastosowanie mikrosfer 

glinokrzemianowych w piankach poliuretanowych, zarówno elastycznych, jak i sztywnych, 

jednak w podanych przykładach zastosowania wynalazku efekty wprowadzenia 

napełniacza mikrosferowego nie zostały wyczerpująco opisane. 

 

3.2.3 KAUCZUKI SILIKONOWE 
 

Innym typem polimeru, do którego wprowadzano mikrosfery glinokrzemianowe 

jest kauczuk silikonowy. Ogólnie polimery krzemoorganiczne, zwane silikonami  

są związkami wielkocząsteczkowymi, w których do nieorganicznego łańcucha głównego 

podstawione są organiczne grupy boczne. Kauczuki silikonowe zawierają w głównym 

łańcuchu wiązania siloksanowe (-Si-O-Si-), które nadają im specyficzne właściwości.  

Silnie spolaryzowane wiązanie Si-O posiada dużą energię, 443,7 kJ/mol, czyli znacznie 

większą niż wiązanie C-C występujące w typowych polimerach organicznych  

(355,4 kJ/mol). Dzięki temu siloksany, w tym kauczuki silikonowe, są bardziej stabilne 

termicznie i chemicznie, są odporne na ozon lub promieniowanie elektromagnetyczne 

oraz są lepszymi izolatorami ciepła [211] w stosunku do typowych kauczuków (rys. 12). 

Przykładem użycia kauczuków silikonowych są osłonki kabli elektrycznych,  

do których korzystne jest wprowadzenie napełniaczy, które podczas spalania utworzą 

warstwę ochronną przewodu znajdującego się wewnątrz - proces ceramizacji [212]. 

Napełniaczami aktywnymi, które pomagają w utworzeniu ceramicznego spieku mogą być 

związki wapnia (CaCO3, Ca(OH)2, CaSiO3) lub glinu (Al(OH)3, AlOOH, Al2O3, mika) [213]. 

Wiele badań w tym obszarze przeprowadzili polscy badacze, wprowadzając wraz  

z krzemionką różnorodne napełniacze m.in. minerały ilaste (kaolinit, bentonit, 

montmorylonit, muskowit), włókno szklane, POSS (ang. polyoctahedral silsesquioxanes) 

oraz B2O3 jako topnik [214]–[218]. 
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Rys. 12. Porównanie właściwości różnych typów kauczuków [219] 

 

Inne zastosowania kauczuków silikonowych, takie jak części klawiatury, elementy 

grzejników oraz materiały antystatyczne, wymagają wprowadzenia napełniacza, który 

zwiększy przewodnictwo elektryczne matrycy polimerowej [219]. Materiałami 

zwiększającymi przewodnictwo może być sadza [220], grafit [221], włókna węglowe 

[222], nanorurki węglowe [223], ferryty [224], żelazo metaliczne [221], [223]–[225] lub 

tlenek żelaza(II) [226]–[229]. Wprowadzenie tego typu napełniacza jest spowodowane 

często także chęcią nadania właściwości magnetycznych oraz zdolności do ekranowania 

promieniowania elektromagnetycznego. 

Niezależnie od zastosowań, wprowadzenie napełniaczy do struktury kauczuków 

silikonowych może pośrednio wpływać na właściwości termiczne kompozytu.  

Mimo, iż kauczuki silikonowe mogą być odporne na krótkotrwałe działanie temperatury  

do 350°C [219], to dodatek innych składników może zmienić sposób spalania materiału 

kompozytowego, a tym samym skład powstających produktów gazowych [226], [230]. 

Jedyne dostępne w literaturze wyniki badań związane z wprowadzeniem mikrosfer 

glinokrzemianowych do kauczuków silikonowych przeprowadzili Hu i in. [231]–[233].  

W swoich eksperymentach wykorzystali cenosfery o małej średnicy, 5-60 µm oraz dużej 

gęstości, 1,8 g/cm3, co może wskazywać, iż nie zostały całkowicie oddzielone od cząstek 

popiołów lotnych. Mikrosfery zostały dodatkowo pokryte warstwą srebra i wprowadzone 

w ilości 120, 180 lub 240 phr (ang. parts per hundred rubber) do kompozytu. Okazało się, 

iż wpływ na poprawę właściwości elektrycznych oraz ekranowanie promieniowania 

elektromagnetycznego mają jedynie kompozyty zawierające powyżej 180 phr cenosfer. 

Kauczuk silikonowy 
Kauczuk PE-PP 
Kauczuk chloroprenowy 
Kauczuk fluorowy 
Kauczuk naturalny 

 
Odporność termiczna 

Stabilność chemiczna 

Odporność 
chemiczna 

Małe przewodnictwo 
elektryczne 

Odporność na niskie temperatury 

Mała palność 

Odporność  
na starzenie 
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Z kolei jedyny wynalazek odnoszący do połączeń silikonów z mikrosferami 

glinokrzemianowymi odnosi się do otrzymywania masy plastycznej [234], natomiast 

patenty związane z wytwarzaniem kleju uszczelniającego [235] lub powłoki termicznej 

[236] zastrzegają użycie ceramicznych mikrosfer syntetycznych. 

  

3.3 NOŚNIK KATALITYCZNY 
 

Mikrosfery glinokrzemianowe nie wykazują właściwości katalitycznych ze względu 

na obojętność chemiczną i ograniczoną aktywność powierzchniową. Wyjątkiem  

są dodatkowo odseparowane frakcje magnetyczne, które wykazują aktywność 

katalityczną w reakcji głębokiego utleniania oraz utleniającego sprzęgania metanu [18], 

[19], [112] lub w utlenianiu siarczanu(IV) do siarczanu(VI) sodu [237]. 

Cenosfery są za to częściej wykorzystywane jako nośnik katalityczny. Najbardziej 

popularne układy katalityczne prezentowane w literaturze są oparte na TiO2, który został 

naniesiony na powierzchnię mikrosfer metodą zol-żel lub techniką magnetronową [238]. 

Jako źródło tlenku tytanu w metodzie zol-żel autorzy stosowali zazwyczaj butan-1-olan 

tytanu(IV) (TBOT) lub propan-1-olan tytanu(IV), jednak używano także mieszaniny 

siarczanu(VI) tytanu(IV) oraz mocznika [103]. Często poza TiO2 dodawano liczne 

modyfikatory, w celu otrzymania fotokatalizatora. W efekcie poza powłokami z czystego 

TiO2 [103], [238]–[240], otrzymano złożone układy zawierające dodatkowo m.in.:  

Pt [119], AgCl [241], Ag/AgCl [242], SnO2 [243], N z mocznika [111], jony Fe3+ [110], Fe2O3 

[244], heteropolikwasy [245], polipirol [100], sulfoftalocyjanian z Co [246],  

poli-o-fenylodiaminę (PODP) [247] lub PODP z jonami Fe2+ i Fe3+ [248], z jonami  

La3+ [249] lub systemy otrzymane metodą MIP (ang. molecularly imprinted polymer) 

[250], [251]. Sporządzono także odwrócony układ TiO2/Fe3O4/FAC [102] lub kompozycje 

niezawierające tlenku tytanu(IV), a CeO2 [252], BiVO4 [99], CuO-BiVO4 [107], Mg lub  

Mn [253]. Uzyskane fotokatalizatory służyły do usuwania z roztworów wodnych  

As(V) [253], barwników (błękitu metylenowego [96], [99], [100], [103], [107], [110], 

[111], [119], [239], [240], [246], [252], rodaminy B [241], [242], [244], oranżu 

metylowego [238] i innych azowych barwników [109]), fenoli [100], [150], [151], [243],  

p-nitroaniliny, n-dekanu i n-tridekanu [239] oraz antybiotyków [102], [245], [247]–[251]. 

3.4 INNE ZASTOSOWANIA 
 

Mikrosfery glinokrzemianowe są również powszechnie stosowanym materiałem  

do wytwarzania materiałów budowlanych na bazie cementu [118], [130], [133], [137], 

[193], [254]–[256], w tym także specjalnych ultralekkich kompozycji [257], [258], 
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betonów autoklawizowanych [87], [259], [260] oraz kompozytów z dodatkami innych 

napełniaczy [86], [261], a także materiałów na bazie asfaltów [254], [255]. 

Kolejną istotną gałęzią zastosowań są kompozyty metalowe typu MMC  

(ang. metal-matrix composites), które można wykorzystać m.in. w przemyśle 

samochodowym lub lotniczym. Wprowadzenie mikrosfer do matrycy metalowej  

(lub polimerowej) prowadzi do otrzymania pianki syntaktycznej, stąd określenie MMSF 

(ang. metal-matrix syntactic foam). Najczęściej materiałem bazowym kompozytów 

metalowych z cenosferami jest czysty glin [262]–[264], jego stopy [88], [265]–[274]  

lub układy Al-Si [275], Al-TiN [276] lub układy warstwowe [277]. Inne zbadane 

kompozyty metalowe zawierają tytan [278]–[280], stopy magnezu [116], [281]–[283], 

stop Fe-Ni [284] lub Fe oraz minerały ilaste [285]. 

Znane są także aplikacje mikrosfer do wytwarzania porowatych powłok i spieków 

chroniących przed wysoką temperaturą i ogniem [131], [134], [136], [286]–[288], 

kompozytów ceramicznych z Si3N4 i Si2N2O [289], z SiO2 [290], lub ceramiczno-

polimerowych [291], a także geopolimerów z metakaolinem [292], zeolitów [293],  

w tym służących jako sorbent eteru tert-butylowo-metylowego (MTBE) [294]. 

W Polsce prowadzono badania związane z wykorzystywaniem cenosfer jako 

ścierniwo w preparatach do czyszczenia powierzchni [89], [295], składnik piasku 

formierskiego [296] lub płyt wiórowych [297]. 

Doświadczenia zespołu rosyjskiego potwierdziły, iż odpowiednio przygotowane 

frakcje mikrosfer glinokrzemianowych mogą stanowić sorbenty radionuklidów, 

używanych w celu oczyszczania odpadów z elektrowni jądrowych, m.in. z nuklidów Cs, Co, 

Eu lub Sr. W tym celu nanoszono na powierzchnię mikrosfer heksacyjanożelaziany(II) 

metali ciężkich, tlenki cyrkonu, manganu i inne [115], [118], [123], [128] lub sporządzano 

porowate spieki z krzemianowym czynnikiem wiążącym [126], [298], [299] oraz 

przekształcano mikrosfery do postaci zeolitów [126], [299]. Ten sam zespół otrzymał 

także inne zeolity z cenosfer [127], określał przepuszczalność helu [124], [125] lub badał 

możliwość otrzymania elektrody wrażliwej na pH z nośnikiem mikrosferowym [114]. 

W literaturze jest dostępna także metoda nakładania powłok na powierzchnię 

magnetycznej frakcji mikrosfer przy użyciu planetarnego młyna kulowego [90], [95], 

[300]. Jednak średnica użytych frakcji (do ok. 5 µm), jak i brak zniszczenia podczas 

mielenia wskazuje, iż materiał ten zawierał głównie cząstki popiołu lotnego. 

Poza wspomnianymi powłokami do zastosowań katalitycznych nanoszono także  

na powierzchnię mikrosfer ferryt baru, BaFe12O19 [101], [301] do aplikacji w elektronice. 
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4 PODSUMOWANIE CZĘŚCI LITERATUROWEJ 

 

Mikrosfery glinokrzemianowe stanowią stosunkowo niewielką frakcję (0,83 %mas.) 

popiołów lotnych, jednak ze względu na duże ilości powstających popiołów oraz 

dostępność cenosfer na rynku, także polskim, możliwe jest zastosowanie tego materiału 

do produkcji wielkotonażowej.  

 

W technice dostępne są obecnie dwie metody pozyskania mikrosfer 

glinokrzemianowych ze strumienia popiołów lotnych: mokra oraz sucha. Wykorzystanie 

metod mokrych jest możliwe, jeżeli elektrownie stosują odprowadzanie odpadów 

paleniskowych do zbiorników osadczych. W większości przypadków jednak popiół lotny 

jest używany w postaci suchej i proces separacji wodnej mógłby prowadzić do utraty jego 

właściwości oraz wymagałby kosztownego suszenia pozostałego osadu. Z tego względu 

trwają prace nad opracowaniem skutecznych metod suchego pozyskania mikrosfer. 

Stanowią one przedmiot kilku zgłoszeń patentowych, jednak ich wydajność lub koszt 

powoduje, iż takie podejście nie doczekało się do tej pory wielkoskalowego zastosowania. 

Użycie techniki fluidalnej jest efektywne, jednak zawartość mikrosfer w otrzymanym 

produkcie wskazuje, iż proces pozyskania wymaga dodatkowego etapu rozdziału, 

korzystnie jeśli będzie on bazował na metodzie suchej separacji. 

 

Zdecydowana większość właściwości mikrosfer glinokrzemianowych, w tym 

fizykochemicznych, a także termicznych i mechanicznych, zależy nie tylko od stopnia 

oczyszczenia materiału, ale także od uziarnienia. Stąd w odniesieniu do mikrosfer 

surowych należy przeprowadzić określone operacje fizyczne lub fizyczno-chemiczne 

oczyszczania oraz frakcjonowania w celu otrzymania jednorodnego materiału do badań. 

Doniesienia literaturowe dotyczące sposobów oczyszczania frakcji mikrosferowej  

nie ujmują ilościowo efektów rozdziału lub jedynie fragmentarycznie prezentują 

charakterystykę wybranych produktów separacji. 

 

W prezentowanych pracach autorzy przyznają, iż właściwości fizykochemiczne 

mikrosfer silnie zależą od rodzaju węgla, typu kotła, parametrów spalania oraz przede 

wszystkim od warunków chłodzenia gazów spalinowych zawierających popioły lotne 

wraz z mikrosferami. Oznacza to, że każdy materiał mikrosferowy wymaga 

przeprowadzenia odrębnej charakterystyki. 
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Znane są metody nanoszenia powłok metalicznych na nośniki, w tym  

z wykorzystaniem metody FB-MOCVD (ang. fluidized bed metal-organic chemical vapour 

deposition). Jak dotąd brakuje jednak doniesień o wykorzystaniu mikrosfer jako złoża 

fluidalnego oraz pokrywania ich metalami metodą FB-MOCVD. Badania zespołu  

z Politechniki Krakowskiej wskazują, iż mikrosfery glinokrzemianowe są materiałem 

ulegającym fluidyzacji już przy małych prędkościach przepływu gazu nośnego,  

co racjonalizuje tę technikę. 

 

Dodatek napełniacza mikrosferowego wpływa korzystnie na właściwości 

kompozytów na bazie sztywnych pianek poliuretanowych. Mikrosfery powodują 

zwiększenie wytrzymałości mechanicznej, zmniejszenie palności oraz kruchości. Jednak 

brakuje jak dotąd publikacji traktujących o wpływie dodatku mikrosfer do typowych 

sztywnych pianek poliuretanowych, czyli takich o dobrych właściwościach 

termoizolacyjnych (do 25 mW/m/K) przy jednoczesnej małej gęstości pozornej  

(do 50 kg/m3). Dotychczasowe prace natomiast odnosiły się do materiałów 

kompozytowych o większej gęstości pozornej lub większym współczynniku przewodzenia 

ciepła. Także patenty, które przewidują zastosowanie mikrosfer glinokrzemianowych  

w piankach poliuretanowych, zarówno elastycznych, jak i sztywnych, nie opisują 

wyczerpująco efektów wprowadzenia napełniacza mikrosferowego. 

 

Jedyne dostępne w literaturze wyniki badań związane z wprowadzeniem mikrosfer 

glinokrzemianowych do kauczuków silikonowych dotyczą cenosfer o małej średnicy,  

5-60 µm oraz dużej gęstości, 1,8 g/cm3, co może wskazywać, iż nie zostały całkowicie 

oddzielone od cząstek popiołów lotnych. Brakuje danych na temat wpływu mikrosfer  

o typowych średnicach, w tym także mikrosfer pokrytych powłoką metaliczną  

na właściwości kompozytu na bazie kauczuku silikonowego. 
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CEL I ZAKRES BADAŃ 

 

I.Badania nowej metody pozyskania mikrosfer glinokrzemianowych  

z popiołów lotnych metodą suchą 

- zaproponowanie metody z zastosowaniem separacji fluidalnej oraz pneumatycznej; 

- pozyskanie mikrosfer z trzech popiołów lotnych; 

- określenie sprawności metody – porównanie do danych literaturowych. 

 

II.Porównanie metod oczyszczania i frakcjonowania mikrosfer surowych otrzymanych 

z węglowych popiołów lotnych 

- pozyskanie mikrosfer surowych metodą mokrą z sześciu popiołów lotnych; 

- oczyszczanie mikrosfer surowych trzema różnymi metodami; 

- charakterystyka otrzymanych frakcji – wybór najlepszej metody oczyszczania. 

 

III.Oczyszczanie, frakcjonowanie oraz charakterystyka mikrosfer krajowych 

- oczyszczanie dwóch partii handlowych mikrosfer surowych; 

- podział materiału na wąskie frakcje ziarnowe; 

- charakterystyka fizykochemiczna surowca i otrzymanych frakcji. 

 

IV.Uszlachetnianie mikrosfer poprzez nanoszenie warstwy metalicznego żelaza z fazy 

gazowej w reaktorze fluidyzacyjnym na powierzchnię mikrosfer oczyszczonych 

- opracowanie metody i określenie parametrów stabilnego nanoszenia; 

- ocena stopnia pokrycia mikrosfer i zawartości żelaza w produktach; 

- określenie udziału frakcji magnetycznej w produktach. 

 

V.Ocena wpływu zawartości oraz uziarnienia napełniacza mikrosferowego  

na właściwości sztywnych pianek poliuretanowych 

- określenie wpływu zawartości mikrosfer surowych na wybrane właściwości pianki; 

- wybór najbardziej korzystnej zawartości napełniacza; 

- ocena właściwości kompozytów z udziałem wąskich frakcji ziarnowych mikrosfer 

oczyszczonych. 

 

VI.Ocena wpływu uszlachetnionego napełniacza mikrosferowego na właściwości 

kauczuku silikonowego 

- określenie wpływu mikrosfer oraz mikrosfer pokrytych żelazem na właściwości 

termiczne, palność oraz toksyczność gazów wydzielanych podczas spalania kompozytu;  

- ocena procesu ceramizacji kompozytów z dodatkiem tlenku boru(III). 
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CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA 

 

5 POZYSKANIE MIKROSFER METODĄ SUCHĄ 

 

Badania w niniejszym rozdziale zostały wykonane na zlecenie i we współpracy  

z Działem Badań i Rozwoju EDF Polska. 

 

5.1 METODYKA BADAŃ 
 

W badaniach zastosowano oryginalną metodę pozyskania mikrosfer z popiołów 

lotnych z wykorzystaniem kilkustopniowej przeróbki metodami fizycznymi. 

Zaproponowany sposób separacji popiołów lotnych składa się z następujących po sobie 

etapów: 

1) klasyfikacja fluidalna - wstępny podział popiołu, polegający na oddzieleniu frakcji 

drobnej, wywołującej zakłócenia na dalszych etapach separacji; 

2) przesiewanie - rozdział otrzymanego koncentratu popiołowego na frakcje ziarnowe; 

3) klasyfikacja powietrzna (separacja pneumatyczna) frakcji ziarnowych. 

Ostatni etap pozyskania mikrosfer, tak jak w innych metodach suchych  

(por. rozdz. 1.5.3), polegał na zastosowaniu metody mokrej (sink-float) do separacji 

koncentratów. 

 

5.1.1 MATERIAŁ 
 

Surowce do badań pochodziły z przykładowej zawodowej elektrowni w Polsce 

posiadającej kotły parowe typu OP-650 zasilane pyłem węglowym. Popioły lotne 

wydzielane są ze strumienia spalin w elektrofiltrze, który podzielony jest wzdłużnie  

na sześć sekcji. Z sekcji tych (połączonych kolejno parami) odbierany jest popiół do trzech 

lejów zasypowych, z których następnie przechodzi do zbiornika zbiorczego.  

Próbki do badań były pobierane z pierwszego i drugiego leja zasypowego w dwóch 

zmianach, uzyskując łącznie cztery popioły, z czego przedmiotem badań były trzy z nich:  

P 1 Zm 1, P 1 Zm 2 oraz P 2 Zm 2. 
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5.1.2 SEPARACJA FLUIDALNA 
 

 

Głównym celem tego etapu było oddzielenie cząstek popiołu lotnego o najmniejszej 

średnicy, dzięki czemu znacząco zredukowano masę materiału poddawanego kolejnym 

etapom separacji. 

Separacja fluidalna była przeprowadzona w laboratoryjnym reaktorze 

fluidyzacyjnym, który stanowiła rura kwarcowa o wymiarach 500 mm x 100 mm (dł. x śr.). 

W reaktorze umieszczono 250 g piasku kwarcowego o uziarnieniu 300-385 µm. Piasek 

pełnił rolę czynnika tworzącego warstwę fluidalną przed dodaniem popiołu lotnego.  

Co więcej, cząstki piasku, zderzając się z aglomeratami popiołów lotnych ułatwiały 

oddzielenie się cząstek najdrobniejszych, ponieważ wzajemne zderzenia dużych cząstek 

piasku z aglomeratami cząstek popiołowych osłabiały słabe oddziaływania 

międzycząsteczkowe. Stąd piasek stanowił przede wszystkim mechaniczny aktywator 

procesu separacji fluidalnej. Fluidyzacja złoża została osiągnięta przy pomocy powietrza  

o przepływie ok. 1,5 dm3/s. Proces prowadzono w temperaturze otoczenia. 

Popiół lotny dozowano stopniowo, dziesięciokrotnie porcjami po 100 g,  

w odpowiednich odstępach czasowych, z zachowaniem pomiaru spadków ciśnienia nad 

złożem przy pomocy czujnika różnicy ciśnień MPX 2010 DP, tak aby zapewnić dokładne 

oczyszczenie popiołu lotnego od drobnej frakcji. Wywiewane z reaktora cząstki popiołów 

były odbierane w urządzeniach odpylających, w komorze osadczej oraz w cyklonie. 

Po zakończonym etapie dozowania i po ustaleniu się ciśnienia nadzłożowego  

na stałym poziomie stopniowo zmniejszano prędkość przepływu powietrza,  

aby umożliwić ułożenie się złoża według charakterystycznych warstw, stanowiących 

ziarna o różnej średnicy i/lub właściwościach (rys. 13). W górnej warstwie złoża 

koncentrowały się cząstki niespalonego węgla. Poniżej znajdowały się cząstki popiołu 

lotnego ze zwiększającym się rozmiarem (gęstością) cząstek, w miarę zmniejszania się 

odległości od dna reaktora. Dolną warstwę, wyraźnie oddzieloną od pozostałych stanowił 

piasek kwarcowy.  

Produkt separacji fluidalnej pobrano z wnętrza reaktora w całości, a następnie 

oddzielono piasek na sicie o wymiarze oczek 250 µm. Wprawdzie zgodnie z danymi 

zaprezentowanymi rozdz. 2.4, w przedziale <250 µm znajduje się tylko ok. 70% 

mikrosfer, jednak przyjęto, iż na potrzeby doświadczenia taki rozdział jest korzystny. 

Użycie sita o większych wymiarach oczek wiązałoby się z koniecznością zastosowania 

większych cząstek piasku, a tym samym uzyskanie fluidyzacji wymagałoby stosowania 

większych prędkości przepływu gazu, co mogłyby spowodować utratę mikrosfer. Istnieje 

także możliwość selektywnego odbierania poszczególnych frakcji, w tym niespalonego 
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węgla, popiołu o różnych gęstościach oraz piasku. Takie podejście rozwiązuje problem 

rozdziału piasku i utraty mikrosfer o rozmiarach >250 µm, jednak wiąże się  

z dodatkowymi operacjami przeprowadzanymi na frakcjach pośrednich np. między 

piaskiem i popiołem. Dlatego w doświadczeniu zadecydowano o całościowym pobraniu 

materiału złoża.  

Schemat tak przeprowadzonej separacji fluidalnej prezentuje rys. 14. Surowcem  

do kolejnego etapu rozdziału był koncentrat popiołowy, czyli frakcja gruboziarnista 

(<250 µm) popiołu lotnego, pozostająca w reaktorze fluidyzacyjnym po separacji 

fluidalnej. 

 
Rys. 13. Efekt separacji fluidalnej popiołu P 1 Zm 1 
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Rys. 14. Schemat blokowy separacji fluidalnej 
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5.1.3 ANALIZA SITOWA KONCENTRATÓW POPIOŁOWYCH 
 

Celem podziału na frakcje ziarnowe materiału przed separacją pneumatyczną było 

ujednorodnienie separowanego materiału, tak aby móc zastosować odrębne warunki 

separacji poszczególnych wąskich frakcji ziarnowych, a tym samym otrzymać 

dokładniejszy rozdział materiału. 

Koncentraty po separacji fluidalnej poddano analizie sitowej stosując zestaw sit  

o wymiarach oczek: 71, 100, 125, 160, 200, 250 oraz 500 µm. Dwa równoległe oznaczenia 

wykonano stosując ok. 100 g materiału oraz wytrząsarkę laboratoryjną LPzE-2e firmy 

MULTISERW-Morek i gumowe elementy zapobiegające zbrylaniu się materiału. 

Na podstawie wyników analizy sitowej dokonano podziału koncentratów na trzy 

frakcje ziarnowe, które następnie poddano klasyfikacji powietrznej. 

5.1.4 SEPARACJA PNEUMATYCZNA 
 

Separacja pneumatyczna stanowiła najważniejszą i oryginalną część 

prezentowanego rozwiązania. Rozdział przeprowadzono w specjalnie zaprojektowanym 

urządzeniu (rys. 15). Wymiary komory powietrznej to 40 x 10 x 35 cm (dł. x szer. x wys.). 

Na dnie komory umieszczono odbieralnik złożony z 15 pojemników o wymiarach  

2,7 x 10 x 7 cm. Podział odbieralnika na 15 przedziałów miał na celu otrzymanie w wyniku 

separacji możliwie dużej ilość frakcji, z których można pozyskać mikrosfery w sposób 

selektywny. 

W komorze separatora przepływ powietrza był wymuszony przez zastosowanie 

podciśnienia, którego wartość była mierzona przepływomierzem TSI 40241. W trakcie 

trwania eksperymentów kontrolowano także zewnętrzny ruch powietrza przy użyciu 

termoanemometru AM-4204 firmy Lutron. W celu zapewnienia jednorodnego przepływu 

w całej objętości zastosowano układ laminaryzatorów na wejściu i wyjściu komory 

separacyjnej. Wartość przepływu powietrza w komorze powietrznej została wyznaczona 

doświadczalnie na podstawie badań wstępnych, tak aby w każdym z pojemników 

odbieralnika odebrano frakcję materiału oraz aby nie następowało wywiewanie materiału 

poza odbieralnik. 

Koncentraty popiołowe wprowadzano do komory przy pomocy dozownika 

talerzowego. Prędkość dozowania materiału, ze względu na specyfikę dozownika  

i trudności operacyjne była zmienna i wynosiła od 2 do 6 g/min, jednak nie wpłynęło  

to w znaczącym stopniu na przebieg separacji. Po zakończeniu dozowania i wyrównaniu 

ciśnienia w komorze, selektywnie odebrano materiał z poszczególnych pojemników 

odbieralnika (rys. 16). 
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Rys. 15. Stanowisko badawcze do separacji pneumatycznej 

 

a)  

b)   
Rys. 16. Efekt separacji pneumatycznej koncentratu popiołowego: a) z zastosowaniem 
odbieralnika, b) bez zastosowania odbieralnika (badania wstępne) 
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5.1.5 OZNACZENIE ZAWARTOŚCI MIKROSFER 
 

Frakcje popiołowe odebrane z pojemników odbieralnika stanowiły surowiec  

do pozyskania mikrosfer. Zawartość cenosfer oznaczono we wszystkich frakcjach 

koncentratów popiołowych przed klasyfikacją powietrzną, dzięki temu można było 

przeprowadzić dokładną analizę sprawności procesu separacji pneumatycznej. 

Oznaczenie wykonane metodą sink-float polegało na zadozowaniu materiału 

popiołowego do zlewki zawierającej 800 cm3 wody. Po mechanicznym wymieszaniu  

i pozostawieniu popiołu do sedymentacji (10-30 min) zbierano warstwę materiału, która 

unosi się na powierzchni cieczy przy pomocy kolby ssawkowej pracującej pod obniżonym 

ciśnieniem. Następnie produkt, mikrosfery surowe, jak i materiał, który opadł na dno 

poddano filtracji i suszeniu w temperaturze 105°C przez 12 h.  

Mikrosfery surowe zawierają mikrosfery oraz niespalone cząstki węgla, stąd 

konieczne jest oddzielenie obu tych składników lub pozbycie się niepożądanych cząstek 

materii organicznej. W tym celu zastosowano prażenie materiału. Ogrzewanie 

prowadzono w piecu muflowym w temperaturze 600°C przez 2 h, ponieważ dowiedziono 

(por. rozdz. 2.13), że w wyższych temperaturach mikrosfery ulegają przemianom 

polegającym na częściowej utracie składników gazowych zawartych w ich wnętrzu. 

W analogiczny sposób oznaczono zawartość mikrosfer w materiałach pochodzących 

z komory osadczej i cyklonu powstałych podczas separacji fluidalnej oraz w wyjściowych 

popiołach lotnych. 

 

5.2 WYNIKI DOŚWIADCZENIA 
 

W tab. 16 zestawiono podsumowanie pierwszego etapu pozyskania mikrosfer  

z zastosowaniem reaktora fluidyzacyjnego. Wyniki wskazują, iż podczas separacji 

fluidalnej nastąpiła znaczna redukcja strumienia popiołu, który został poddany dalszej 

przeróbce fizycznej, ponieważ otrzymany koncentrat popiołowy stanowił 45-48% 

początkowej masy popiołu. Straty materiału podczas rozdziału (materiał za cyklonem)  

są związane z zatrzymywaniem się frakcji drobnoziarnistej na ściankach aparatury poza 

reaktorem oraz z częściowym wywiewaniem tej części popiołu wraz z powietrzem 

wylotowym. W doświadczeniu przyjęto, iż materiał poza cyklonem nie zawiera mikrosfer, 

ponieważ nie ma możliwości pobrania tego materiału i przeprowadzenia oznaczenia. 
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 Masy poszczególnych strumieni materiałowych na etapie separacji fluidalnej, g 

 

Wyniki analizy sitowej koncentratów popiołowych po separacji fluidalnej zostały 

zamieszczone w tab. 17 i na rys. 17. Koncentraty pochodzące z popiołów z pierwszej strefy 

odpylania były podobne pod względem uziarnienia, bardziej gruboziarniste,  

niż koncentrat z P 2 Zm 2. Udział frakcji <71 µm w tych materiałach wyniósł odpowiednio 

ok. 38 %mas. i 48 %mas.. 

 
 Udziały masowe frakcji ziarnowych w koncentratach popiołowych po separacji fluidalnej, 

%mas. 

Frakcja, µm KP 1 Zm 1 KP 1 Zm 2 KP 2 Zm 2 

200-250 3,1 5,5 2,2 

160-200 7,5 6,0 5,8 

125-160 14,0 11,5 9,1 

100-125 16,3 18,8 14,7 

71-100 20,3 19,8 20,3 

<71 38,8 38,4 47,9 

 

 
Rys. 17. Wyniki analizy sitowej koncentratów popiołowych po separacji fluidalnej 
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Rozmiar cząstki, µm

KP 1 Zm 1 KP 1 Zm 2 KP 2 Zm 2 Sito 71 µm Sito 125 µm

Typ Rodzaj materiału P 1 Zm 1 P 1 Zm 2 P 2 Zm 2 

Wsad - surowiec Popiół lotny 1000,0 1000,0 1000,0 

Wsad - aktywator Piasek 250,0 250,0 250,0 

Wychód - f. drobna Popiół z komory osadczej 245,8 254,8 207,4 

Wychód - f. drobna Popiół z cyklonu 135,8 192,5 194,4 

Wychód - f. gruba Popiół lotny po separacji fluidalnej 482,6 472,2 452,7 

Wychód - aktywator Piasek po separacji (>250 µm) 255,8 247,8 254,3 

Wychód - f. drobna Materiał za cyklonem 130,0 82,7 141,2 

Masa popiołu po separacji w stosunku do masy początkowej 48,3% 47,2% 45,3% 
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Na podstawie wyników analizy sitowej wytypowano sita o wymiarze oczek  

71 i 125 µm, zgodnie z podziałem zaznaczonym na rys. 17, aby otrzymać trzy frakcje 

ziarnowe każdego z koncentratów, o zbliżonym udziale masowym (tab. 18). 

 

 Obliczone udziały masowe frakcji ziarnowych koncentratów popiołowych po separacji 
fluidalnej, %mas. 

Frakcja, µm KP 1 Zm 1 KP 1 Zm 2 KP 2 Zm 2 

125-250 24,6 23,0 17,1 

71-125 36,6 38,6 35,0 

<71 38,8 38,4 47,9 

 

W tab. 19 zestawiono parametry wszystkich eksperymentów z separacją 

pneumatyczną frakcji ziarnowych otrzymanych po rozsianiu koncentratu. Rzeczywisty 

(zmierzony) udział poszczególnych frakcji ziarnowych w koncentracie różnił się  

od wartości obliczonej, dlatego do dalszych opracowań korzystano z wartości 

wyznaczonej doświadczalnie. 

Po klasyfikacji powietrznej materiał z każdego pojemnika zważono, a zebrane dane  

przedstawiono w tab. 20-22. Sumaryczna masa produktów rozdziału pochodzących  

ze wszystkich pojemników różni się od masy wprowadzonego materiału, co było związane 

z operacjami przenoszenia oraz konstrukcją odbieralnika, jednak do obliczeń przyjęto,  

iż udział danej frakcji pozostał bez zmian, a masa końcowa koncentratu popiołowego jest 

równa początkowej. 

 

 Zestawienie parametrów separacji pneumatycznej 

K
o

n
ce

n
tr

a
t 

p
o

p
io

ło
w

y
 

Frakcja, 
µm 

Masa 
frakcji, g 

Udział frakcji 
w 

koncentracie 
(zmierzony), 

%mas. 

Udział 
frakcji  

w popiele 
(obliczony), 

%mas. 

Przepływ 
powietrza Czas 

dozowania, 
min 

Prędkość 
dozowania, 

g/min 
dm3/min m/s 

K
P

 1
 Z

m
 1

 

125-250 122,6 25,8 12,5 310 0,15 70 1,8 

71-125 169,6 35,7 17,2 210 0,10 88 1,9 

<71 183,0 38,5 18,6 140 0,07 38 4,8 

K
P

 1
 Z

m
 2

 

125-250 126,4 29,7 14,0 280 0,13 21 6,0 

71-125 189,0 44,4 20,9 205 0,10 32 5,9 

<71 110,6 26,0 12,3 140 0,07 26 4,3 

K
P

 1
 Z

m
 2

 

125-250 88,4 19,8 9,0 280 0,13 33 2,7 

71-125 152,4 34,1 15,4 200 0,10 50 3,0 

<71 206,0 46,1 20,9 140 0,07 67 3,1 
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 Efekt separacji pneumatycznej koncentratu KP 1 Zm 1 
 

 

Masa 

części, g

Udział 

części

Masa 

części, g

Udział 

części

Masa 

części, g

Udział 

części

1 0-2,7 6,64 5,6% 1,44 0,9% 40,63 24,2%

2 2,7-5,3 25,30 21,3% 35,68 21,4% 78,13 46,5%

3 5,3-8,0 38,77 32,6% 87,03 52,1% 27,57 16,4%

4 8,0-10,6 23,88 20,1% 30,54 18,3% 30,54 18,3% 9,47 5,6%

5 10,6-13,3 10,75 9,0% 6,72 4,0% 6,72 4,0% 4,30 2,6%

6 13,3-16,0 5,56 4,7% 1,98 1,2% 2,67 1,6%

7 16,0-18,6 3,42 2,9% 1,15 0,7% 1,60 1,0%

8 18,6-21,3 1,85 1,6% 0,68 0,4% 1,23 0,7%

9 21,3-23,9 1,27 1,1% 0,55 0,3% 0,77 0,5%

10 23,9-26,6 0,57 0,5% 0,33 0,2% 0,58 0,3%

11 26,6-29,3 0,43 0,4% 0,27 0,2% 0,36 0,2%

12 29,3-31,9 0,24 0,2% 0,20 0,1% 0,25 0,2%

13 31,9-34,6 0,16 0,1% 0,15 0,1% 0,18 0,1%

14 34,6-37,2 0,09 0,1% 0,11 0,1% 0,14 0,1%

15 37,2-40,0 0,08 0,1% 0,09 0,1% 0,11 0,1%

119,00 100% 119,00 100% 166,92 100% 166,92 100% 168,00 100% 168,00 100%

<71

Masa frakcji     

z pojemnika, g

Podział na 4 

części

70,7%118,76

94,58 79,5%

16,31 13,7%

Podział na 4 

częściUdział 

frakcji

Masa frakcji     

z pojemnika, g

Numer 

pojemnika

Odległość od 

początku 

odbieralnika, 

cm

Rodzaj frakcji ziarnowej, µm

37,05 22,1%

Udział 

frakcji

125-250 71-125

Masa frakcji     

z pojemnika, g

Udział 

frakcji

Podział na 4 

części

5,52 3,3%

5,27 4,4%

2,84 2,4%

124,15 74,4%

Suma

6,97 4,2%

5,23 3,1%
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 Efekt separacji pneumatycznej koncentratu KP 1 Zm 2 
 

 

Masa 

części, g

Udział 

części

Masa 

części, g

Udział 

części

Masa 

części, g

Udział 

części

1 0-2,7 13,10 10,5% 18,15 9,9% 37,12 37,9%

2 2,7-5,3 51,19 41,0% 83,56 45,5% 34,12 34,8%

3 5,3-8,0 44,52 35,6% 44,52 35,6% 56,06 30,6% 56,06 30,6% 13,10 13,4% 13,10 13,4%

4 8,0-10,6 12,30 9,8% 12,30 9,8% 14,10 7,7% 14,10 7,7% 5,65 5,8%

5 10,6-13,3 2,46 2,0% 5,27 2,9% 2,82 2,9%

6 13,3-16,0 0,59 0,5% 2,35 1,3% 1,61 1,6%

7 16,0-18,6 0,20 0,2% 1,26 0,7% 1,06 1,1%

8 18,6-21,3 0,12 0,1% 0,79 0,4% 0,70 0,7%

9 21,3-23,9 0,09 0,1% 0,56 0,3% 0,53 0,5%

10 23,9-26,6 0,08 0,1% 0,42 0,2% 0,40 0,4%

11 26,6-29,3 0,07 0,1% 0,30 0,2% 0,30 0,3%

12 29,3-31,9 0,06 0,0% 0,23 0,1% 0,23 0,2%

13 31,9-34,6 0,05 0,0% 0,18 0,1% 0,17 0,2%

14 34,6-37,2 0,05 0,0% 0,14 0,1% 0,13 0,1%

15 37,2-40,0 0,03 0,0% 0,11 0,1% 0,09 0,1%

124,90 100% 124,90 100% 183,48 100% 183,48 100% 98,02 100% 98,02 100%

Numer 

pojemnika

Odległość od 

początku 

odbieralnika, 

cm

125-250 71-125 <71

Masa frakcji     

z pojemnika, g

Udział 

frakcji

Podział na 4 

części

Suma

5,21 5,3%

Podział na 4 

części

71,23 72,7%

Masa frakcji     

z pojemnika, g

Udział 

frakcji

Podział na 4 

części Masa frakcji     

z pojemnika, g

Udział 

frakcji

8,48 8,6%

Rodzaj frakcji ziarnowej, µm

64,29 51,5% 101,71 55,4%

3,80 3,0% 11,62 6,3%
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 Efekt separacji pneumatycznej koncentratu KP 1 Zm 2 
 

Masa 

części, g

Udział 

części

Masa 

części, g

Udział 

części

Masa 

części, g

Udział 

części

1 0-2,7 6,39 7,4% 6,06 4,0% 35,79 18,8%

2 2,7-5,3 23,69 27,3% 96,08 63,7% 83,84 44,1%

3 5,3-8,0 32,86 37,9% 38,21 25,3% 38,21 25,3% 35,68 18,8%

4 8,0-10,6 14,17 16,3% 14,17 16,3% 6,95 4,6% 6,95 4,6% 13,59 7,2%

5 10,6-13,3 5,22 6,0% 5,22 6,0% 1,64 1,1% 6,82 3,6%

6 13,3-16,0 2,79 3,2% 0,74 0,5% 3,96 2,1%

7 16,0-18,6 0,91 1,1% 0,36 0,2% 2,58 1,4%

8 18,6-21,3 0,43 0,5% 0,25 0,2% 1,93 1,0%

9 21,3-23,9 0,12 0,1% 0,15 0,1% 1,40 0,7%

10 23,9-26,6 0,07 0,1% 0,10 0,1% 1,14 0,6%

11 26,6-29,3 0,04 0,0% 0,08 0,1% 0,93 0,5%

12 29,3-31,9 0,02 0,0% 0,06 0,0% 0,73 0,4%

13 31,9-34,6 0,04 0,0% 0,05 0,0% 0,62 0,3%

14 34,6-37,2 0,02 0,0% 0,02 0,0% 0,53 0,3%

15 37,2-40,0 0,01 0,0% 0,02 0,0% 0,39 0,2%

86,79 100% 86,79 100% 150,77 100% 150,77 100% 189,93 100% 189,93 100%

Numer 

pojemnika

3,46 2,3%
4,45

63,0%

49,27

Odległość od 

początku 

odbieralnika, 

cm

Rodzaj frakcji ziarnowej, µm

125-250 71-125 <71

Masa frakcji     

z pojemnika, g

Udział 

frakcji

Podział na 4 

części Masa frakcji     

z pojemnika, g

Udział 

frakcji

Podział na 4 

części Masa frakcji     

z pojemnika, g

Udział 

frakcji

Podział na 4 

części

25,9%

10,77 5,7%

10,25 5,4%
5,1%

119,64
62,95 72,5%

102,15 67,7%

Suma
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Korzystnym byłoby sprawdzenie efektywności opracowanej metody separacji przez 

zbadanie zawartości mikrosfer w każdej z piętnastu otrzymanych frakcji. Jednak  

ze względu na znaczny błąd związany z oznaczeniem zawartości mikrosfer w małych 

masach materiału (<1 g), postanowiono połączyć otrzymane frakcje w taki sposób,  

aby otrzymać cztery części produktu separacji (oznaczone I-IV). Kryterium podziału  

była minimalna masa połączonej frakcji wynosząca 2 g oraz zachowanie spadkowej 

tendencji udziału masowego w kolejnych częściach (tab. 20-22). Tak otrzymane materiały, 

będące koncentratami po separacji pneumatycznej poddano dalszej obróbce fizycznej, 

mającej na celu pozyskanie właściwego materiału mikrosferowego metodą mokrą. 

 

Wyniki oznaczenia zawartości mikrosfer surowych oraz strat prażenia zestawiono 

w tab. 24-26. Mikrosfery surowe otrzymane ze wszystkich części produktów separacji 

powietrznej zawierają znaczny udział niespalonych cząstek węgla (do ok. 84 %mas.),  

co jest widoczne także na fotografiach wybranego koncentratu zamieszczonych w tab. 23.  

We wszystkich badanych popiołach lotnych zawartości mikrosfer w poszczególnych 

częściach koncentratu popiołowego wykazują zbliżony rozkład. Najbardziej zasobne  

w mikrosfery są frakcje 125-250 µm, a szczególnie część zlokalizowana w odległości  

8-11 cm od początku odbieralnika lub 11-16 cm w KP 1 Zm 1 z zastosowaniem nieco 

większej prędkości przepływu powietrza. Również frakcje zawierające cząstki  

o rozmiarach w przedziale 71-125 µm posiadają znaczny udział mikrosfer (powyżej  

ok. 2 %mas.), przy czym największą zawartość cenosfer miała część zlokalizowana  

w odległości 8-11 cm w KP 1 Zm 1 oraz 11-40 cm w KP 1 Zm 2 i KP 1 Zm 2. Z kolei frakcje 

<71 µm były ubogie w mikrosfery (maksymalnie ok. 1%mas. cenosfer).  

Podobnie produkty uboczne w separacji fluidalnej, popiół z komory osadczej oraz  

z cyklonu, miały zawartość cenosfer mniejszą niż 0,1 %mas., co oznacza, iż w etapie 

separacji fluidalnej osiągnięto znaczny stopień odzysku mikrosfer, ok. 98%. 

 

Na podstawie udziałów poszczególnych strumieni w popiele obliczono zawartość 

mikrosfer w wyjściowym popiele. Okazało się, iż jest ona w każdym z popiołów większa, 

niż wartość wyznaczona na podstawie oznaczenia próbki popiołu, mimo iż koncentrat 

popiołowy został pozbawiony frakcji ziarnowej >250 µm, dlatego do dalszych opracowań 

przyjęto większą wartość. Powodem różnic, poza błędami oznaczenia, może być 

niejednorodność samego materiału popiołowego pod względem udziału mikrosfer  

(por. rozdz. 6.2.1). 

 



„Uszlachetnione mikrosfery glinokrzemianowe jako napełniacz kompozytów polimerowych” 
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W analogiczny sposób wyznaczono zawartość mikrosfer w koncentracie 

popiołowym, na podstawie której obliczono stopień odzysku mikrosfer oraz sprawność 

Newtonowską separacji odniesioną do poszczególnych części koncentratu, korzystając  

z wzorów (2-4 – rozdz. 1.5.3). Obliczono także iloczyn tych parametrów, aby podkreślić,  

iż warunkiem skutecznej separacji jest osiągnięcie dużych wartości obu tych wielkości.  

Sprawność Newtonowska miała wartość dodatnią tylko w odniesieniu  

do wybranych produktów separacji, tych które wykazały zawartość mikrosfer większą  

niż w koncentracie popiołowym. Jest to także zobrazowane na rys. 18, który prezentuje 

najważniejsze rezultaty doświadczenia. 
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 Fotografie mikrosfer surowych i materiału po prażeniu otrzymanych podczas separacji powietrznej koncentratu KP 1 Zm 1  

 

Nazwa 
frakcji 

Mikrosfery 
surowe 

Mikrosfery 
Nazwa 
frakcji 

Mikrosfery 
surowe 

Mikrosfery 
Nazwa 
frakcji 

Mikrosfery 
surowe 

Mikrosfery 

I  
125-250 

  

I  
71-125 

  

I  
<71 

  

II  
125-250 

  

II  
71-125 

  

II  
<71 

  

III  
125-250 

  

III  
71-125 

  

III  
<71 

  

IV  
125-250 

  

IV  
71-125 

  

IV  
<71 
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 Wyniki oznaczenia zawartości mikrosfer w doświadczeniu z separacją popiołu P 1 Zm 1, %mas. 

 

Nazwa 
frakcji 

Odległość od 
początku 

odbieralnika, 
cm 

Zawartość 
mikrosfer 
surowych 

Zawartość 
niespalonego 

węgla 
(<1g/cm3) 

Zawartość 
mikrosfer  

(po prażeniu) 

Udział 
frakcji 

w 
popiele 

Zawartość 
mikrosfer 
w popiele 

Udział frakcji 
w koncentracie 

popiołowym 

Zawartość 
mikrosfer  

w 
koncentracie 
popiołowym 

Stopień 
odzysku 

mikrosfer 
(Rc), % 

Sprawność 
Newtonowska 

(ƞ), % 

Rc·ƞ, 
% 

I 125-250 0-11 3,47 1,35 2,13 9,9 0,21 20,5 0,44 33,6 13,3 4,5 

II 125-250 11-16 18,07 12,24 5,83 1,7 0,10 3,5 0,21 15,9 12,5 2,0 

III 125-250 16-21 17,59 14,73 2,86 0,6 0,02 1,1 0,03 2,5 1,4 0,0 

IV 125-250 21-40 2,02 1,01 1,01 0,3 0,00 0,6 0,01 0,5 -0,1 0,0 

I 71-125 0-8 1,19 0,64 0,55 12,8 0,07 26,5 0,14 11,2 -15,6 -1,7 

II 71-125 8-11 5,40 0,32 5,08 3,2 0,16 6,5 0,33 25,6 19,3 4,9 

III 71-125 11-13 2,81 0,38 2,43 0,7 0,02 1,4 0,03 2,7 1,3 0,0 

IV 71-125 13-40 3,12 0,69 2,43 0,6 0,01 1,2 0,03 2,2 1,0 0,0 

I <71 0-5 0,13 0,03 0,11 13,1 0,01 27,2 0,03 2,2 -25,3 -0,6 

II <71 5-11 0,36 0,10 0,26 4,1 0,01 8,5 0,02 1,7 -6,9 -0,1 

III <71 11-16 1,08 0,38 0,70 0,8 0,01 1,6 0,01 0,9 -0,7 0,0 

IV <71 16-40 1,11 0,06 1,05 0,6 0,01 1,2 0,01 1,0 -0,2 0,0 

Komora osadcza 0,05 0,01 0,04 24,6 0,01           

Cyklon 0,03 0,01 0,02 13,6 0,00           

Popiół lotny 0,68 0,25 0,43               

Suma       86,4 0,64 
 

1,30       
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 Wyniki oznaczenia zawartości mikrosfer w doświadczeniu z separacją popiołu P 1 Zm 2, %mas. 

 

Nazwa frakcji 

Odległość od 
początku 

odbieralnika, 
cm 

Zawartość 
mikrosfer 
surowych 

Zawartość 
niespalonego 

węgla 
(<1g/cm3) 

Zawartość 
mikrosfer  

(po prażeniu) 

Udział 
frakcji 

w 
popiele 

Zawartość 
mikrosfer 
w popiele 

Udział frakcji 
w koncentracie 

popiołowym 

Zawartość 
mikrosfer  

w 
koncentracie 
popiołowym 

Stopień 
odzysku 

mikrosfer 
(Rc), % 

Sprawność 
Newtonowska 

(ƞ), % 

Rc·ƞ, 
% 

I 125-250 0-5 1,19 0,28 0,91 7,2 0,07 15,3 0,14 13,7 -1,6 -0,2 

II 125-250 5-8 7,09 3,89 3,20 5,0 0,16 10,6 0,34 33,3 23,0 7,7 

III 125-250 8-11 11,94 8,36 3,58 1,4 0,05 2,9 0,10 10,3 7,5 0,8 

IV 125-250 11-40 12,15 9,23 2,93 0,4 0,01 0,9 0,03 2,6 1,7 0,0 

I 71-125 0-5 0,82 0,41 0,41 11,6 0,05 24,6 0,10 9,9 -14,8 -1,5 

II 71-125 5-8 2,14 1,03 1,11 6,4 0,07 13,6 0,15 14,8 1,3 0,2 

III 71-125 8-11 2,79 1,32 1,47 1,6 0,02 3,4 0,05 5,0 1,6 0,1 

IV 71-125 11-40 3,62 1,96 1,66 1,3 0,02 2,8 0,05 4,6 1,8 0,1 

I <71 0-5 0,13 0,03 0,10 8,9 0,01 18,9 0,02 1,9 -17,1 -0,3 

II <71 5-8 0,56 0,14 0,42 1,6 0,01 3,5 0,01 1,4 -2,1 0,0 

III <71 8-13 0,81 0,24 0,58 1,1 0,01 2,2 0,01 1,3 -1,0 0,0 

IV <71 13-40 1,47 0,60 0,87 0,7 0,01 1,4 0,01 1,2 -0,2 0,0 

Komora osadcza 0,06 0,02 0,04 25,5 0,01           

Cyklon 0,03 0,01 0,02 19,3 0,00           

Popiół lotny 0,39 0,07 0,32               

Suma       92,0 0,49   1,01       

 
 



„Uszlachetnione mikrosfery glinokrzemianowe jako napełniacz kompozytów polimerowych” 

 
[ 80 ] 

 
 Wyniki oznaczenia zawartości mikrosfer w doświadczeniu z separacją popiołu P 2 Zm 2, %mas. 

 

Nazwa frakcji 

Odległość od 
początku 

odbieralnika, 
cm 

Zawartość 
mikrosfer 
surowych 

Zawartość 
niespalonego 

węgla 
(<1g/cm3) 

Zawartość 
mikrosfer  

(po prażeniu) 

Udział 
frakcji 

w 
popiele 

Zawartość 
mikrosfer 
w popiele 

Udział frakcji 
w koncentracie 

popiołowym 

Zawartość 
mikrosfer  

w 
koncentracie 
popiołowym 

Stopień 
odzysku 

mikrosfer 
(Rc), % 

Sprawność 
Newtonowska 

(ƞ), % 

Rc·ƞ, 
% 

I 125-250 0-8 0,99 0,05 0,94 6,5 0,06 14,3 0,13 16,6 2,2 0,4 

II 125-250 8-11 8,66 3,81 4,85 1,5 0,07 3,2 0,16 19,3 16,2 3,1 

III 125-250 11-13 12,81 8,73 4,08 0,5 0,02 1,2 0,05 6,0 4,8 0,3 

IV 125-250 13-40 11,12 9,30 1,81 0,5 0,01 1,0 0,02 2,3 1,3 0,0 

I 71-125 0-5 1,02 0,35 0,67 10,5 0,07 23,1 0,16 19,1 -4,0 -0,8 

II 71-125 5-8 2,74 1,09 1,65 3,9 0,06 8,6 0,14 17,6 9,0 1,6 

III 71-125 8-11 4,43 1,83 2,60 0,7 0,02 1,6 0,04 5,0 3,5 0,2 

IV 71-125 11-40 8,45 4,70 3,75 0,4 0,01 0,8 0,03 3,6 2,9 0,1 

I <71 0-5 0,14 0,02 0,12 13,1 0,02 29,0 0,03 4,3 -25,0 -1,1 

II <71 5-11 0,27 0,03 0,24 5,4 0,01 12,0 0,03 3,6 -8,5 -0,3 

III <71 11-16 0,44 0,07 0,37 1,2 0,00 2,6 0,01 1,2 -1,4 0,0 

IV <71 16-40 0,59 0,14 0,44 1,1 0,01 2,5 0,01 1,4 -1,1 0,0 

Komora osadcza 0,07 0,02 0,05 20,7 0,01           

Cyklon 0,02 0,01 0,01 19,4 0,00           

Popiół lotny 0,26 0,14 0,12               

Suma       85,4 0,38   0,81       

 
 



„Uszlachetnione mikrosfery glinokrzemianowe jako napełniacz kompozytów polimerowych” 

 
[ 81 ] 

0 8 16 24 32 40

0

2

4

14

16

0 8 16 24 32 40

Udział frakcji z odbieralnika

Udział części w koncentracie

Zawartość mikrosfer w koncentracie

Zawartość mikrosfer w części

Zawartość niespalonego węgla w części

0 8 16 24 32 40

0

5

10

15

20

25

30

0 8 16 24 32 40

0

2

4

6

8

10

Z
aw

ar
to
ść

 m
ik

ro
sf

er
/n

ie
sp

al
on

eg
o 

w
ęg

la
, %

m
as

.

0 8 16 24 32 40 0 8 16 24 32 40

0

5

10

15

20

25

30

U
dz

ia
ł f

ra
kc

ji
 w

 k
on

ce
nt

ra
ci

e,
 %

m
as

.

0 8 16 24 32 40

0

2

4

6

8

10

0 8 16 24 32 40

Odległość od początku odbieralnika, cm
0 8 16 24 32 40

0

5

10

15

20

25

30

P 1 Zm 1

P 1 Zm 2

P 2 Zm 2

125-250 m 71-125 m <71 m

 
Rys. 18. Podsumowanie doświadczenia z pozyskaniem mikrosfer glinokrzemianowych metodą suchą 
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5.3 WYBÓR NAJLEPSZEJ METODY POZYSKANIA 
 

Dalsze opracowanie wyników polegało na wyborze sposobu połączenia otrzymanych 

części produktów popiołowych po separacji pneumatycznej, tak aby otrzymana metoda 

charakteryzowała się największą sprawnością. Przewaga zastosowanego modelu 

klasyfikatora powietrznego pozwala na zastosowanie selektywnego odbierania frakcji 

materiału, stąd możliwe jest przeprowadzenie takiej analizy. W celu wybrania najlepszego 

wariantu metody wytypowano frakcje o dodatniej wartości sprawności Newtonowskiej.  

Było to sześć frakcji koncentratów KP 1 Zm 1 i KP 1 Zm 2 oraz siedem frakcji KP 2 Zm 2. 

 

 Wybór najlepszego wariantu pozyskania mikrosfer metodą suchą 

P
o

p
ió

ł 

Rodzaj 
frakcji 

Liczba 
frakcji 

Udział 
frakcji 

w 
popiele, 
%mas. 

Udział frakcji  
w 

koncentracie, 
%mas. 

Zawartość 
mikrosfer, 

%mas. 

Zawartość 
niespalonego 

węgla, 
%mas. 

Rc, % ƞ, % 
Rc·ƞ, 

% 

P
 1

 Z
m

 1
 

Koncentrat 
popiołowy 12 48,3 100,0 1,3 1,1 100 0 0 

Sito 71 µm 8 29,7 61,5 2,0 1,8 94 33 31 

I-III 125-250, 
II-IV 71-125 6 16,6 34,3 3,1 2,7 83 49 40 

I-II 125-250,  
II 71-125 3 14,8 30,6 3,2 2,4 75 45 34 

I 125-250,  
II 71-125 2 13,0 27,0 2,8 1,1 59 33 19 

I 125-250 1 9,9 20,5 2,1 1,3 34 13 4 

II 71-125 1 3,2 6,5 5,1 0,3 26 19 5 

P
 1

 Z
m

 2
 

Koncentrat 
popiołowy 12 47,2 100,0 1,0 1,1 100 0 0 

Sito 71 µm 8 35,0 74,0 1,3 1,5 94 20 19 

II-IV 125-250, 
II-IV 71-125 6 16,1 34,2 2,1 2,9 71 37 26 

II-III 125-250, 
II 71-125 3 12,8 27,1 2,2 2,9 58 32 19 

II-III 125-250 2 6,4 13,5 3,3 4,9 44 30 13 

II 125-250 1 5,0 10,6 3,2 3,9 33 23 8 

III 125-250 1 1,4 2,9 3,6 8,4 10 7 1 

P
 2

 Z
m

 2
 

Koncentrat 
popiołowy 12 45,3 100,0 0,8 0,6 100 0 0 

Sito 71 µm 8 24,4 53,9 1,3 1,1 90 36 32 

I-IV 125-250, 
II-IV 71-125 7 13,9 30,8 1,9 1,6 70 40 28 

I-III 125-250,  
II 71-125 4 12,4 27,4 1,8 1,2 60 32 19 

II 125-250,  
II 71-125 2 5,4 11,9 2,5 1,8 37 25 9 

II 125-250 1 1,5 3,2 4,9 3,8 19 16 3 

III 71-125 1 3,9 8,6 1,7 1,1 18 9 2 
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Porównano sześć wariantów separacji każdego z popiołów (tab. 27). Pierwszy z nich, 

wyznaczony w celach porównawczych, dotyczył metody polegającej na podziale koncentratu 

na sicie o wymiarze oczek 71 µm bez dalszego wykorzystania separatora powietrznego.  

Taki wariant okazał się porównywalny z najlepszym rozwiązaniem przy zastosowaniu 

klasyfikacji powietrznej jedynie w przypadku koncentratu KP 2 Zm 2, który był najmniej 

zasobny w mikrosfery. 

Najlepszy wariant pozyskania mikrosfer z badanych popiołów lotnych przewiduje 

zastosowanie wszystkich frakcji popiołowych, które zawierają więcej mikrosfer,  

niż koncentrat, z którego się wywodzą. 

W tab. 28 oraz na rys. 19 ukazano porównanie otrzymanych wyników z danymi 

prezentowanymi w części literaturowej (rozdz. 1.5.3). Sprawność Newtonowska 

zaproponowanej w niniejszej pracy metody, jak i stopień odzysku mikrosfer jest 

porównywalna do rozwiązania wykorzystującego separator mikrocząstek, a w przypadku 

popiołu P 1 Zm 1 ma nawet nieznaczną przewagę. Oczywiście skala prowadzonego procesu 

jest różna, poza tym obliczona w doświadczeniu sprawność nie uwzględnia strat, jednak 

mimo to stopień koncentracji popiołu we frakcję mikrosferową jest zadowalający. 

Szczególnie korzystny był etap separacji fluidalnej, w którym uzyskano stopień odzysku 

mikrosfer na poziomie 97-98% przy redukcji strumienia popiołowego  

o 52-55 %mas. 

 
 Porównanie rezultatów pozyskania mikrosfer metodą suchą do danych literaturowych 

Źródło Urządzenie 
Cf, 

%mas. 
Cp, 

%mas. 
Xp, 

kg/kg 
RC, 
% 

η, % 
Rc·η, 

% 
Skala 

procesu 

Ando 2010 
[40] 

Sito 45 µm 0,6 3,4 11,1 59 49 29 100 g 

Separator 
mikrocząstek 

0,3 1,7 12,2 75 63 47 170 kg/h 

Hirajima 
2010 [61] 

Separator 
mikrocząstek 

20,0 45,5 29,0 66 46 30 170 kg/h 

Ramme 
2012 [47] 

Sito 38 µm 0,6 1,0 35,5 59 24 14 - 

Kolumna fluidyzacyjna 1,0 5,4 5,7* 31 25 8 350 g 

Sumarycznie 0,6 5,4 2,0 18 16 3 - 

P 1 Zm 1 

Kolumna fluidyzacyjna 0,6 1,3 48,3 98 50 49 1000 g 

(Sito 71 µm) 1,3 2,0 61,5* 94 33 31 - 

Separator pneumatyczny 1,3 3,1 34,3* 83 49 40 2 g/min 

Sumarycznie 0,6 3,1 16,6 81 65 53 - 

P 1 Zm 2 

Kolumna fluidyzacyjna 0,5 1,0 47,2 97 50 49 1000 g 

(Sito 71 µm) 1,0 1,3 74,0* 94 20 19 - 

Separator pneumatyczny 1,0 2,1 34,2* 71 37 26 6 g/min 

Sumarycznie 0,5 2,1 16,1 69 53 36 - 

P 2 Zm 2 

Kolumna fluidyzacyjna 0,4 0,8 45,3 97 52 50 1000 g 

(Sito 71 µm) 0,8 1,3 53,9* 90 36 32 - 

Separator pneumatyczny 0,8 1,9 30,8* 70 40 28 3 g/min 

Sumarycznie 0,4 1,9 13,9 68 54 37 - 

* udział produktu w koncentracie popiołowym po separacji fluidalnej 
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Rys. 19. Porównanie rezultatów pozyskania mikrosfer metodą suchą do danych literaturowych 

 

Na rys. 20-22 graficznie przedstawiono kompletny schemat pozyskania mikrosfer 

metodą suchą wraz z zaproponowanym wariantem separacji wodnej wybranych produktów. 

Schemat uwzględnia masę strumieni, zawartość mikrosfer (%mas. MS) oraz stopień ich 

odzysku. Na schemacie pomięto straty wynikające z poszczególnych etapów separacji. 

 

Stosując popiół lotny P 1 Zm 1, który zawierał 0,64 %mas. mikrosfer jako surowiec  

do pozyskania mikrosfer, można z 1 kg uzyskać 5,2 g cenosfer, przy czym mokrej separacji 

poddaje się 166 g popiołu. 
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Rys. 20. Schemat procesu wieloetapowej separacji mikrosfer z popiołu lotnego P 1 Zm 1 
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Rys. 21. Schemat procesu wieloetapowej separacji mikrosfer z popiołu lotnego P 1 Zm 2 
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Rys. 22. Schemat procesu wieloetapowej separacji mikrosfer z popiołu lotnego P 2 Zm 2 
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5.4 PODSUMOWANIE 
 

Zaproponowano sposób odzysku mikrosfer z popiołów lotnych metodą suchą 

poprzez zastosowanie separacji fluidalnej popiołu, podziału na frakcje ziarnowe oraz 

wykorzystanie separacji pneumatycznej. Badanymi materiałami były trzy popioły lotne:  

P 1 Zm 1 zawierający 0,64 %mas. mikrosfer, P 1 Zm 2 z udziałem 0,49 %mas. oraz  

P 2 Zm 2 o zawartości cenosfer wynoszącej 0,38 %mas. 

Efektem separacji fluidalnej była redukcja strumienia masowego poddawanego 

dalszej obróbce o 52-55 %mas., przy czym produkty uboczne separacji fluidalnej, popiół 

odebrany w komorze osadczej oraz w cyklonie, zawierają łącznie tylko ok. 2-3 %mas. 

mikrosfer zawartych w popiele. 

Koncentraty popiołowe pochodzące z popiołów z pierwszej strefy odpylania 

elektrofiltru były podobne pod względem uziarnienia. Udział frakcji <71 µm wynosił  

w nich ok. 38 %mas., natomiast w koncentracie KP 2 Zm 2 było to ok. 48 %mas.  

Na podstawie wyników analizy sitowej wytypowano do podziału koncentratów sita  

o wymiarze oczek 71 i 125 µm. W ten sposób otrzymano dziewięć frakcji, które poddano 

indywidualnie separacji pneumatycznej. 

Rezultatem separacji powietrznej każdej frakcji ziarnowej było otrzymanie  

15 frakcji, które połączono w taki sposób, aby otrzymać cztery części każdego  

z materiałów poddawanego klasyfikacji powietrznej. We wszystkich tak otrzymanych 

częściach materiału oznaczono zawartość mikrosfer surowych, mikrosfer oraz 

niespalonych cząstek węgla. Najbardziej zasobne w mikrosfery były frakcje o rozmiarach 

cząstek 125-250 µm i 71-125 µm, natomiast frakcje <71 µm okazały się być ubogie  

w mikrosfery. Największą zawartość, 5,8 %mas. cenosfer, miała część koncentratu  

KP 1 Zm 1 o rozmiarach cząstek z przedziału 125-250 µm, zlokalizowana w odległości  

11-16 cm od początku odbieralnika komory powietrznej.  

Najlepszy wariant pozyskania mikrosfer z badanych popiołów lotnych przewidywał 

użycie wszystkich frakcji popiołowych, które zawierają więcej mikrosfer, niż koncentrat,  

z którego się wywodzą. Jednak w praktyce przemysłowej mogłoby się okazać, iż udział 

masowy wybranej frakcji w popiele jest czynnikiem decydującym o opłacalności danej 

metody pozyskania, ponieważ wykorzystanie mokrej pozostałości po dalszych operacjach 

jest problematyczne. Należałoby wtedy przyjąć inną wagę do tego parametru przy 

wyznaczaniu sprawności procesu. Zastosowany sposób obliczania wydajności procesu nie 

uwzględnia także zawartości niespalonych cząstek węgla w otrzymanych mikrosferach 

surowych, która również może mieć wpływ na ekonomikę pozyskania mikrosfer. 
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W przypadku koncentratu KP 1 Zm 1 zaproponowano wykorzystanie do odzysku 

mikrosfer frakcji popiołowych, które stanowią ok. 17% wyjściowego popiołu lotnego, 

zawierają ok. 3 %mas. mikrosfer ze stopniem odzysku ok. 81%. 

W stosunku do koncentratu KP 1 Zm 2 dobrano wariant z udziałem frakcji, które 

stanowią ok. 16% początkowej ilości popiołu lotnego, zawierają ok. 2 %mas. cenosfer  

ze stopniem odzysku ok. 69%. 

Z koncentratu P 2 Zm 2 najbardziej korzystnie jest pozyskanie mikrosfer  

z materiału, który stanowił ok. 14% wyjściowego popiołu, zawierał ok. 2 %mas. mikrosfer 

ze stopniem odzysku ok. 68%. 

Opracowana metoda jest porównywalna pod względem sprawności Newtonowskiej 

oraz stopnia odzysku z rozwiązaniami dostępnymi w literaturze. 

  

5.5 WNIOSKI SZCZEGÓŁOWE 
 

Zaproponowano metodę podziału strumienia popiołu lotnego składającą się z trzech 

etapów: wstępnej separacji fluidalnej, przesiewania na sitach oraz separacji 

pneumatycznej. Metoda stwarza możliwość pozyskania materiałów o różnych 

właściwościach: popiołu lotnego o drobnych cząstkach (poniżej ok. 71 µm), popiołu 

lotnego o zmniejszonej zawartości niespalonego węgla, koncentratu mikrosferowego oraz 

koncentratu niespalonego węgla. 

Etap separacji fluidalnej, spowodował znaczną redukcję ilości materiału 

poddawanego dalszej separacji przy jednoczesnej znikomej i pomijalnej utracie frakcji 

mikrosferowej. Taki sposób separacji wymaga jednak przeprowadzenia optymalizacji,  

w tym dobrania szeregu parametrów samego procesu takich jak prędkość przepływu 

czynnika fluidyzującego, udział i parametry fizyczne aktywatora mechanicznego, sposób 

odbioru frakcji itp. Istnienie również możliwość rozwoju zaproponowanej metody przez 

zastosowanie alternatywnych sposobów odprowadzania produktów z reaktora, tak aby 

otrzymane frakcje nie musiałby być poddawane uciążliwemu etapowi podziału na frakcje 

ziarnowe oraz aby w ten sposób bezpośrednio dokonać oddzielenia aktywatora  

od pozostałych produktów separacji. 

Podział na trzy frakcje ziarnowe pozwolił na wydajniejsze przeprowadzenie 

separacji pneumatycznej. Okazało się również, że najdrobniejsza frakcja koncentratu  

po separacji fluidalnej (<71 µm) nie jest dobrym surowcem do pozyskania mikrosfer. 

Proces klasyfikacji powietrznej spowodował korzystną koncentrację mikrosfer  

w strumieniach, które mogą być odbierane selektywnie, pod warunkiem jednak że proces 

separacji poprzedzony jest rozdziałem ziarnowym, który pozwala operować na wąskich 
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frakcjach pod względem rozmiarów cząstek. W szczególności istotne jest zastosowanie 

odbieralnika składającego się z kilkunastu niezależnych komór. Takie rozwiązanie stwarza 

możliwości elastycznego grupowania frakcji końcowych po separacji, bez konieczności 

zmiany konstrukcji urządzenia w zależności od separowanego materiału.  

Z kolei zastosowanie prostych rozwiązań korzystających z transportu grawitacyjnego 

może prowadzić do automatyzacji całego procesu. 

Otrzymany końcowy koncentrat może zostać poddany dalszej koncentracji lub  

od razu może stanowić źródło mikrosfer pozyskanych metodami mokrymi. Redukcja masy 

popiołu kierowanego do etapu mokrego pozyskania mikrosfer, uzyskana dzięki separacji 

fluidalnej oraz pneumatycznej zmniejsza ilość powstających w procesie trudnych  

do zagospodarowania mokrych odpadów. 

Wybór frakcji, które stanowią surowiec do końcowego pozyskania mikrosfer 

metodą mokrą z koncentratu popiołowego w ostatnim etapie jest zależny od sprawności  

i stopnia odzysku, ale przede wszystkim od czynników ekonomicznych. 
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6 WYBÓR METODY FRAKCJONOWANIA MIKROSFER 

 

Otrzymane z popiołów lotnych mikrosfery surowe (koncentrat mikrosferowy)  

nie są materiałem homogenicznym pod względem morfologii, ponieważ poza cenosferami 

o pełnych, nienaruszonych ściankach lub mikrosferami porowatymi, występują w nim 

także zanieczyszczania: drobne cząstki popiołów lotnych, cząstki niespalonej materii 

organicznej lub zniszczone i pokruszone fragmenty cenosfer (rys. 23). Oczyszczanie 

mikrosfer surowych tylko przez pozbawienie ich niespalonych cząstek węgla  

(por. rozdz. 5.1.5) prowadzi do otrzymania frakcji mikrosferowej, jednak taki materiał  

nie jest jednorodny. Z tego względu, w celu otrzymania mikrosfer glinokrzemianowych  

o określonych i powtarzalnych właściwościach należy przeprowadzić frakcjonowanie 

mikrosfer surowych. 

 

 
Rys. 23. Mikrofotografia SEM mikrosfer surowych pobranych z popiołu lotnego  
w skali laboratoryjnej 

 

6.1 METODYKA BADAŃ 
 

W badaniach pozyskano mikrosfery surowe z popiołu lotnego, a następnie 

przeprowadzono separację koncentratów mikrosferowych, korzystając z wybranych 

cieczy nieorganicznych i organicznych: 

1) wody w temperaturze wrzenia; 

2) acetonu (w temperaturze otoczenia); 

3) heksanu (w temperaturze otoczenia). 

Na rys. 24 przedstawiono schemat wydzielania i separacji koncentratów 

mikrosferowych (KMS) z popiołów lotnych (P), wraz ze stosowanymi oznaczeniami. 

Niespalone 
cząstki węgla 

Drobne cząstki 
popiołów 
lotnych 

Zniszczone 
cząstki 
mikrosfer 

Mikrosfery 
porowate 

Mikrosfery  
o nienaruszonych  
ściankach 

 



„Uszlachetnione mikrosfery glinokrzemianowe jako napełniacz kompozytów polimerowych” 

 
[ 92 ] 

Pierwszy etap separacji prowadził do uzyskania frakcji górnej, pływającej  

po powierzchni cieczy, która była produktem docelowym oraz frakcji opadającej na dno. 

W celu poprawy wydajności całego procesu, wykonano także kolejny etap rozdziału 

materiału, który opadł na dno, otrzymując dodatkowy produkt o odmiennych 

właściwościach. 
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Rys. 24. Schemat ideowy doświadczenia z pozyskaniem i frakcjonowaniem mikrosfer surowych  

 

Idea rozdziału materiału z wykorzystaniem wody w temperaturze wrzenia oparta 

jest na zjawiskach fizycznych, związanych przede wszystkim z przemianami fazowymi 

wody. Podczas ogrzewania mikrosfer surowych w wodzie w temperaturze wrzenia, 

powstająca para wodna wypiera gazy zawarte w materiale perforowanym, a następnie  

po ochłodzeniu ulega kondensacji. W ten sposób cząstka mikrosfer zwiększa swoją gęstość 

i opada na dno naczynia. Zwiększenie temperatury powoduje także obniżenie napięcia 

powierzchniowego wody, co prowadzi do osłabienia oddziaływań pomiędzy cząstkami 

unoszącymi się na powierzchni wody, a cząsteczkami wody. Całkowitym efektem 

rozdziału jest otrzymanie dwóch materiałów: frakcji cenosfer o pełnych, nienaruszonych 

ściankach - IMS (ang. intact microspheres) [1] oraz frakcji, która opadła na dno naczynia 

(IMSpoz.), zawierającej cząstki perforowane, porowate oraz drobne i pokruszone. 

W celu rozdziału koncentratu mikrosferowego metodami z użyciem cieczy, można 

posłużyć się, obok wody w temperaturze wrzenia, także związkami organicznymi. Z uwagi 

na energochłonność pierwszego ze sposobów, zaproponowano alternatywnie użycie 

cieczy organicznych, acetonu i heksanu. Ich odmienne w stosunku do wody właściwości 

(tab. 29) powinny pozwolić na uzyskanie oczyszczonych frakcji bez konieczności 

stosowania podwyższonej temperatury. Obie ciecze mają mniejszą gęstość oraz napięcie 
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powierzchniowe w porównaniu do wody w temperaturze wrzenia. Pożądaną cechą tych 

rozpuszczalników jest także ich niska temperatura wrzenia, co zapewnia dużą prężność 

par tych związków, które mogą działać w podobny sposób jak para wodna, wypierając 

składniki gazowe zawarte wewnątrz cząstek. Z drugiej strony łatwo lotne rozpuszczalniki 

mogą znacznie ułatwić operacje suszenia. 

Materiały unoszące się na powierzchni acetonu i heksanu zostały oznaczone jako 

frakcja Ac oraz frakcja Hx, natomiast materiał opadający na dno to odpowiednio, Acpoz. 

oraz Hxpoz.. 

 
 Zestawienie właściwości fizycznych wybranych rozpuszczalników 

Rozpuszczalnik Gęstość, g/cm3 
Temperatura 

wrzenia, °C 

Napięcie 
powierzchniowe, 

mN/m 

Ciśnienie pary 
nasyconej, bar 

Aceton, 25°C 0,785 56,1 22,7 0,307 

Heksan, 25°C 0,655 68,9 17,9 0,199 

Woda, 25°C 0,997 100,0 72,0 0,032 

Woda, 100°C 0,959 100,0 58,9 1,013 

 

6.1.1 MATERIAŁ 
 

Przedmiotem badań w niniejszym rozdziale było sześć popiołów lotnych, 

pochodzących z tego samego źródła jak w rozdz. 5.1.1. Próbki do badań były pobierane  

z każdego z trzech lejów zasypowych w dwóch terminach (w czerwcu 2013 – seria K1 

oraz w lipcu 2013 – seria K2). 

 

6.1.2 OTRZYMANIE KONCENTRATÓW MIKROSFEROWYCH Z POPIOŁÓW LOTNYCH 
 

Pobór koncentratu mikrosferowego przeprowadzono stosując procedurę 

analogiczną jak w rozdz. 5.1.5, jednak w większej skali (rys. 25). Składała się  

ona z następujących etapów: 

1) Dozowanie 800 g popiołu do zlewki zawierającej 4 dm3 wody (stosunek masy cieczy  

do ciała stałego ok. 1:5) przy jednoczesnym mieszaniu z wykorzystaniem mieszadła 

mechanicznego (ok. 450 obr./min) w temperaturze otoczenia. Po wprowadzeniu popiołu 

kontynuowanie mieszania przez kolejne 10 min. 

2) Sedymentacja popiołu o gęstości powyżej 1 g/cm3 (czas zależny od rodzaju materiału: 

P1 – ok. 10 min; P2 – ok. 15 min; P3 – ok. 30 min) z jednoczesnym wydzieleniem się  

na powierzchni cieczy warstwy mikrosfer surowych. 
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3) Zebranie warstwy unoszącej się na powierzchni wody przy pomocy zestawu 

pracującego pod obniżonym ciśnieniem, a następnie filtracja mikrosfer surowych. 

4) Suszenie (120°C, 12 h) i ważenie surowych mikrosfer. 

Osad pozostający na dnie zlewki również filtrowano i suszono. Wodę otrzymaną  

z odsączenia osadu wykorzystywano ponownie do kolejnych operacji poboru mikrosfer 

surowych. Procedurę tę powtarzano 10 razy (20 powtórzeń w przypadku P1-K2),  

zaś w odniesieniu do P3-K1 liczba pobrań wynosiła 7, ze względu na mniejszą masę 

posiadanego materiału. 

Do doświadczeń z frakcjonowaniem wykorzystano pięć koncentratów 

mikrosferowych. Przygotowano cztery próbki analityczne po ok. 15 g każdego  

z koncentratów, przy czym trzy z nich wykorzystano do doświadczeń, a ostatnią 

przeznaczono do oznaczeń i analiz. 

 

   
 a) b) c) 

Rys. 25. Etapy pozyskania mikrosfer: a) mieszanie; b) sedymentacja; c) zbieranie warstwy  
i filtracja 
 

6.1.3 SEPARACJA MIKROSFER SUROWYCH Z UŻYCIEM WODY 
 

Próbkę analityczną koncentratu mikrosferowego podzielono na trzy części, które 

umieszczono w zlewkach szklanych zawierających po 150 cm3 wody destylowanej  

i poddano ogrzewaniu. Po osiągnięciu temperatury wrzenia utrzymywano ogrzewanie 

przez 30 min pod przykryciem. Po tym czasie pozostawiono mieszaninę do ochłodzenia  

i sedymentacji. Następnie zebrano i odsączono frakcję unoszącą się na wodzie w sposób 

analogiczny jak podczas pozyskiwania koncentratów mikrosferowych. Otrzymany 

materiał IMS, jak również materiał, który opadł na dno (IMSpoz.) poddano suszeniu  

i ważeniu. 
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6.1.4 SEPARACJA Z UŻYCIEM ACETONU I HEKSANU 
 

Separację przeprowadzono w rozdzielaczu, który zawierał 400 cm3 acetonu. Próbkę 

analityczną podzielono na trzy części, z których wykonywano kolejne oznaczenia. Materiał 

umieszczono w rozdzielaczu i poddawano dwukrotnemu wytrząsaniu po 30 s. Następnie 

pozostawiono mieszaninę do rozdzielenia w czasie 15-30 min, w zależności od rodzaju 

materiału (rys. 26). Po sedymentacji zlewano i filtrowano dolną frakcję, którą oznaczono 

jako Acpoz., a w dalszej kolejności frakcję właściwą, Ac. Wszystkie materiały poddano 

suszeniu i ważeniu. 

 W sposób analogiczny dokonano rozdziału koncentratu mikrosferowego z użyciem 

heksanu. 

 
Rys. 26. Etapy rozdziału koncentratu mikrosferowego w acetonie 
 

6.1.5 DRUGA SEPARACJA WODNA 
 

W stosunku do wszystkich frakcji, które opadły na dno podczas etapu separacji 

koncentratu mikrosferowego, IMSpoz., Acpoz. oraz Hxpoz., zastosowano drugą separację 

wodną, aby odzyskać tą część materiału, która po wysuszeniu w dalszym ciągu posiada 

małą gęstość pozorną. Z rozważań teoretycznych wynika, iż materiał unoszący się  

na powierzchni wody podczas drugiej separacji to porowate mikrosfery w przypadku,  

gdy materiałem wyjściowym był IMSpoz.. Natomiast produkty drugiej separacji Acpoz. oraz 

Hxpoz. powinny dodatkowo zawierać pełne cenosfery o gęstości większej, niż użyte 

pierwotnie ciecze. Wszystkie te materiały oznaczone zostały odpowiednio jako DSW, DSAc 

oraz DSHx. Z kolei materiał, który opadł na dno (DSWpoz., DSAcpoz., DSHxpoz.)  

to prawdopodobnie pokruszone cząstki mikrosfer oraz drobiny znajdujące się w ich 
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wnętrzu, które na etapie poboru koncentratu mikrosferowego unosiły się na powierzchni 

wody lub zostały uwolnione z wnętrza mikrosfer podczas kolejnych operacji fizycznych. 

Doświadczenie było przeprowadzone w sposób zbliżony do etapu pozyskania 

koncentratu mikrosferowego z popiołów, przy czym w tym przypadku małe ilości 

materiału (2-5 g) umieszczano w krystalizatorze zawierającym 150 cm3 wody. Wykonano 

po dwa oznaczenia każdego materiału, uzyskując frakcję właściwą, unoszącą się  

na powierzchni oraz frakcję opadającą na dno. 

6.1.6 PRAŻENIE MATERIAŁÓW 
 

Przeprowadzenie prażenia koncentratów mikrosferowych jest konieczne w celu 

usunięcia niepożądanych cząstek niespalonej pozostałości organicznej, które są obecne  

we wszystkich otrzymanych frakcjach i ujemnie wpływają na końcowe właściwości 

otrzymanych cenosfer. Nie przeprowadzono etapu termicznego przed etapem separacji 

mikrosfer surowych, ponieważ postanowiono sprawdzić jaki jest udział niespalonych 

cząstek materii organicznej w poszczególnych frakcjach. Prażenie prowadzono w czasie  

2 h w temperaturze 600°C w piecu muflowym. 

W tych samych warunkach dokonano oznaczenia strat prażenia mikrosfer 

surowych, aby określić rzeczywisty udział mikrosfer w popiołach. 

6.1.7 MIKROFOTOGRAFIE SEM 
 

Poza analizą ilościową, wybrane materiały zostały poddane ocenie jakościowej pod 

względem morfologii z wykorzystaniem mikroskopu elektronowego oraz optycznego. 

Mikrofotografie otrzymano na skaningowym mikroskopie elektronowym firmy Hitachi 

model TM3000. 

6.1.8 OZNACZENIE GĘSTOŚCI POZORNEJ 
 

Określono gęstość pozorną wybranych próbek po prażeniu przy pomocy 

piknometru helowego Multivolume 1305 firmy Micromeritics, wykorzystując do pomiaru 

ok. 0,5 g materiału. Wynik stanowiła średnia z trzech oznaczeń. 

6.1.9 ANALIZA SITOWA 
 

Analizę sitową wybranych materiałów po prażeniu przeprowadzono analogicznie 

jak w rozdz. 5.1.3 stosując do oznaczenia 50 g mikrosfer surowych po prażeniu oraz 

zestaw sit o wymiarach oczek: 63, 100, 125, 160, 200, 250, 500 oraz 1000 µm. 
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6.1.10 OBRAZOWANIE METODĄ MIKROSKOPII OPTYCZNEJ – ANALIZA UZIARNIENIA 
 

W celu określenia uziarnienia małych mas materiału opracowano metodę 

statystycznej analizy obrazu zdjęć wykonanych mikroskopem optycznym. Sporządzono 

fotografie wybranych frakcji mikrosferowych po prażeniu przy pomocy mikroskopu 

Morphologi G3 firmy Malvern, przy czym zobrazowano obszar o powierzchni 25x25 mm2 

poprzez wykonanie 391 zdjęć (23x17). Do wykonywania fotografii optycznych stosowano 

światło górne oraz powiększenie 2,5x. 

W dalszej kolejności dokonano złożenia obrazów w programie Fiji ImageJ stosując 

opcję Stitching – Grid/Collection Stitching [302]. Otrzymano w ten sposób fotografie  

o wymiarach 23257 x 23233 pix (540 Mpix), na podstawie których, po obróbce graficznej, 

przeprowadzono analizę statystyczną rozmiarów mikrosfer. Obróbka graficzna polegała 

na konwersji zdjęcia na wersję 8-bitową oraz na binaryzacji z zastosowaniem progu  

na poziomie 135 (z przedziału wartości 0-255). Korzystając z funkcji do analizy cząstek 

ww. programu graficznego odczytano parametry cząstek obecnych na rysunku, stosując 

następujące warianty analizy: 

1) wszystkie cząstki obecne na rysunku, 

2) cząstki większe niż 63 μm, 

3) cząstki o współczynniku kulistości większym niż 0,6 (w celu odrzucenia cząstek 

stykających się ze sobą), 

4) cząstki spełniające jednocześnie warunki 2 i 3. 

Współczynnik kulistości, który zawiera się z przedziale <0,1> wyraża się wzorem: 

  𝑓. 𝑘𝑢𝑙. = 4𝜋 ∙
𝑃

𝑂2 , (5) 

gdzie: P - pole powierzchni, O – obwód cząstki. 

Do opracowań statystycznych z użyciem wybranego wariantu analizy, wykorzystano 

wyznaczone przez program pole powierzchni każdej z cząstek. Wprowadzono dodatkowy 

parametr, który pozwolił na określenie przybliżonych rozmiarów cząstek i rozkładu 

ziarnistości, CE (ang. Circle Equivalent diameter), który jest średnicą równoważnika 

kołowego, czyli średnicą koła o takim samym polu powierzchni jak pole analizowanej 

cząstki: 

 𝐶𝐸 = √
4𝑃

𝜋
 (6) 

Dane te posłużyły do określenia częstości występowania CE w określonych 

zakresach wartości. Przyjęto, że granice zakresów będą się zmieniały zgodnie  

z kolejnymi wartościami funkcji: 𝐶𝐸 = 0,1 ∙ 𝑒0,01∙𝑁 , gdzie N=1…991, stąd badano 

częstość występowania cząstek o rozmiarach od 0,1 do 2013 μm w 991 przedziałach 
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wartości. Znajomość częstości występowania danych średnic może posłużyć  

do sporządzenia wykresów rozkładu CE podających procenty ilościowe cząstek zawartych 

w podanych zakresach. Jednak znacznie bardziej wartościowe są zależności rozkładu  

CE odniesione do objętości, ponieważ przy założeniu stałej wartości gęstości możemy 

traktować te wyniki jako wykresy uziarnienia, czyli zależności masy od średnicy ziaren. 

Przeliczono zatem częstości występowania cząstek na ich udziały objętościowe w danym 

przedziale, korzystając z zależności: 

 𝐶𝐸 𝑜𝑏𝑗𝑖 = 𝐶𝑍𝑖 ∙
𝜋

6
∙ (

𝑎𝑖−1+𝑎𝑖

2
)

3
∙

100

𝑉𝑐
 , (7) 

gdzie: CZi - częstość występowania cząstek w i-tym przedziale; ai-1, ai - szerokości 

przedziałów, Vc - całkowita objętość analizowanych cząstek. 

Obliczono także skumulowane wartości rozkładów CE i z odpowiednich wykresów 

odczytano wartości: D[n,0.1], D[n,0.5], D[n,0.9] oraz D[v,0.1], D[v,0.5], D[v,0.9]. Parametry 

te informują, jaka jest maksymalna wartość średnicy CE przy 10, 50 oraz 90% całkowitej 

ilości (n) oraz objętości (v) cząstek. 

Dodatkowo w celu otrzymania poprawy reprezentacji graficznej zależności rozkładu 

CE odniesionego do objętości skorzystano z dopasowania wielomianowego korzystając  

z funkcji loess w programie Mathcad, przyjmując parametr rozpiętości równy 0,1. 

 

6.2 WYNIKI BADAŃ 

6.2.1 ILOŚCIOWA OCENA BADAŃ 
 

Dane otrzymane podczas operacji pobierania koncentratów mikrosferowych  

(tab. 30) wskazują, iż w kolejnych strefach odpylania popiołów lotnych, wraz  

ze zmniejszeniem się uziarnienia materiału, zmniejszał się udział mikrosfer surowych.  

Co więcej, wszystkie popioły z drugiej partii (K2) okazały się bardziej zasobne  

w mikrosfery surowe, niż ich odpowiedniki z K1, stąd materiałem o największym udziale 

mikrosfer był popiół P1-K2.  

Porównując masy mikrosfer surowych w poszczególnych oznaczeniach w obrębie 

danego materiału widać, że wszystkie popioły lotne były niejednorodne pod względem 

zawartości mikrosfer, szczególnie popioły z drugiej i trzeciej strefy odpylania  

o współczynniku zmienności w przedziale 9-19%.  

Biorąc pod uwagę średnią masę mikrosfer surowych otrzymanych podczas jednego 

oznaczenia oraz stratę materiału, związaną z operacjami przenoszenia2, można wykazać, 

                                                             
2 Wyznaczono doświadczalnie z 30 oznaczeń na podstawie różnicy mas pomiędzy materiałem surowym  

i rozdzielonym; wartość ta wynosi 0,020 ±0,003 g 



„Uszlachetnione mikrosfery glinokrzemianowe jako napełniacz kompozytów polimerowych” 

 
[ 99 ] 

iż straty wynikające z oznaczenia są nieznaczne. Wyjątkiem jest popiół P3-K1, który był 

najmniej zasobny w mikrosfery, w przypadku którego oznaczenie zawartości mikrosfer 

obarczone jest dodatkowym, ok. 5% błędem. 

 

  Udział mikrosfer surowych w popiołach lotnych, %mas. 

Numer oznaczenia P1-K1 P2-K1 P3-K1 P1-K2 P2-K2 P3-K2 

1 1,39 1,05 0,06 2,19 1,05 0,74 

2 1,32 0,71 0,05 1,94 0,83 0,79 

3 1,52 0,91 0,05 1,90 0,83 0,65 

4 1,57 0,67 0,07 1,90 1,04 0,77 

5 1,46 0,64 0,05 1,96 0,83 0,55 

6 1,48 0,83 0,05 1,86 0,86 0,54 

7 1,58 0,79 0,05 2,00 0,98 0,51 

8 1,64 0,79   2,02 0,93 0,53 

9 1,50 0,78   2,02 0,89 0,54 

10 1,48 0,66   2,01 0,91 0,50 

11       2,25     

12       2,22     

13       1,85     

14       2,02     

15       2,10     

16       2,18     

17       2,14     

18       1,77     

19       2,14     

20       2,12     

Średnia, %mas. 1,49 ±0,05 0,78 ±0,07 0,05 ±0,01 2,03 ±0,05 0,91 ±0,05 0,61 ±0,07 

Min, %mas. 1,32 0,64 0,05 1,77 0,83 0,50 

Max, %mas. 1,64 1,05 0,07 2,25 1,05 0,79 

CV, % 6,3 16,1 15,0 6,7 9,3 18,7 

Średnia masa 
mikrosfer, g/ozn. 

11,94 6,27 0,43 16,24 7,31 4,90 

Straty podczas 
oznaczania, %/ozn. 

0,2 0,3 4,6 0,1 0,3 0,4 

 

Na rys. 27 przedstawiono porównanie wyników analizy zawartości mikrosfer 

surowych oraz oczyszczonych z niespalonej materii organicznej w badanych popiołach 

lotnych z danymi literaturowymi. Popioły lotne z drugiej serii (K2) zawierały większy 

udział mikrosfer, niż ich odpowiedniki z pierwszej serii, jak i te prezentowane  

w literaturze [44]. Popiół lotny P1-K2 okazał się być cennym surowcem do pozyskania 
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mikrosfer, ponieważ zawierał 2,0 %mas. mikrosfer, czyli znacznie więcej, niż przeciętna 

wartość literaturowa, wynosząca 0,83 %mas. (por. rozdz. 1.4.3). Popiół pobrany  

z pierwszej strefy odpylania, zgodnie z informacją uzyskaną w elektrowni, stanowi  

ok. 90% całkowitej masy generowanego w instalacji popiołu, co zwiększa potencjał 

surowcowy tego materiału w kontekście odzysku mikrosfer. 

 

 

Rys. 27.  Udział mikrosfer w popiołach lotnych (* średnia z 10 popiołów [44]) 
 

Do doświadczenia z separacją mikrosfer surowych wykorzystano wszystkie 

koncentraty mikrosferowe poza KMS3-K1, ponieważ jego masa była niewystarczająca  

do dalszych operacji. 

 

W tab. 31 przedstawiono wyniki pierwszej separacji koncentratów. Z pierwotnie 

otrzymanych mikrosfer surowych uzyskano najwięcej frakcji IMS, czyli produktów 

separacji z użyciem wody w wysokiej temperaturze. Uśredniona zawartość IMS  

w badanych koncentratach mikrosferowych zawierała się w przedziale 44-55 %mas., przy 

czym mikrosfery surowe pochodzące z drugiej partii materiałów cechowały się mniejszym 

zróżnicowaniem. 

Zawartość frakcji Ac wyniosła od 30 %mas. do 40 %mas. koncentratów 

mikrosferowych i podobnie jak w przypadku IMS, nie było ścisłego powiązania pomiędzy 

zawartością frakcji Ac, a rodzajem popiołu i strefy odpylania, z której pochodził dany 

popiół. Z kolei średnie zawartości frakcji Hx zawierały się w wąskim przedziale  

11-13 %mas. mikrosfer surowych. 

W tab. 32 przedstawiono wyniki drugiej separacji wodnej, przeprowadzonej  

w odniesieniu do pozostałości po pierwszym etapie frakcjonowania. Zawartości frakcji 

DSW były bardzo zróżnicowane, przy czym widać zależność zmniejszania się udziału tej 

frakcji w kolejnych strefach odpylania wyjściowego popiołu lotnego oraz większe 
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zawartości DSW w materiałach pochodzących z drugiej partii. Duży udział DSW świadczy 

o małej ilości materiału odpadowego, który opada na dno podczas drugiej separacji 

wodnej. 

Bardzo podobne zależności zaobserwowano zarówno w przypadku DSAc, jak i DSHx, 

przy czym udział tych frakcji w pozostałościach po pierwszym etapie rozdziału mikrosfer 

surowych był znacznie większy, niż DSW, co było zgodne z wynikami wcześniejszych 

doświadczeń. 
 

 Zawartości produktów pierwszej separacji w koncentratach mikrosferowych, %mas. 

Metoda 
separacji/produkt 

Nr 
oznaczenia 

KMS1-K1 KMS2-K1 KMS1-K2 KMS2-K2 KMS3-K2 

Woda, 100°C 
 

IMS 

1 44,2 52,4 50,2 54,6 52,1 

2 44,1 52,6 53,0 54,8 53,9 

3 43,4 52,3 52,1 55,3 54,6 

Średnia 43,9 ±0,7 52,5 ±0,2 51,8 ±2,4 54,9 ±0,7 53,5 ±2,2 

Aceton, 25°C 
 

Ac 

1 31,7 35,4 39,5 40,3 29,7 

2 31,3 36,6 39,9 41,0 28,8 

3 31,4 39,0 39,4 35,1 30,3 

Średnia 31,4 ±0,4 37,0 ±3,1 39,6 ±0,5 38,8 ±5,4 29,6 ±1,3 

Heksan, 25°C 
 

Hx 

1 11,7 11,3 14,1 11,0 10,5 

2 11,2 12,1 12,7 11,5 11,0 

3 10,6 11,2 12,3 11,5 11,1 

Średnia 11,2 ±0,9 11,5 ±0,9 13,0 ±1,6 11,3 ±0,6 10,9 ±0,6 
 

 Zawartości produktów drugiej separacji w pozostałościach po pierwszej separacji, %mas. 

Frakcja L.p. 
Zawartość 

DSW, % 
Frakcja L.p. 

Zawartość 
DSAc, % 

Frakcja L.p. 
Zawartość 
DSHx, % 

IMSpoz. 

1-K1 

1 69,1 
Acpoz.  

1-K1 

1 82,4 
Hxpoz.  

1-K1 

1 91,6 

2 71,6 2 80,1 2 91,9 

Średnia 70,3 ±8,0 Średnia 81,2 ±7,3 Średnia 91,8 ±1,1 

IMSpoz. 

2-K1 

1 52,3 
Acpoz.  

2-K1 

1 69,9 
Hxpoz.  

2-K1 

1 84,5 

2 52,0 2 69,7 2 84,7 

Średnia 52,2 ±1,0 Średnia 69,8 ±0,9 Średnia 84,6 ±0,7 

IMSpoz. 

1-K2 

1 82,4 
Acpoz.  

1-K2 

1 91,2 
Hxpoz.  

1-K2 

1 97,0 

2 83,5 2 89,5 2 96,8 

Średnia 82,9 ±3,3 Średnia 90,3 ±5,4 Średnia 96,9 ±0,6 

IMSpoz. 

2-K2 

1 66,0 
Acpoz.  

2-K2 

1 85,0 
Hxpoz.  

2-K2 

1 92,0 

2 66,2 2 82,9 2 92,2 

Średnia 66,1 ±0,7 Średnia 83,9 ±6,5 Średnia 92,1 ±0,5 

IMSpoz. 

3-K2 

1 28,3 
Acpoz.  

3-K2 

1 58,6 
Hxpoz.  

3-K2 

1 74,5 

2 29,1 2 56,8 2 74,1 

Średnia 28,7 ±2,5 Średnia 57,7 ±5,7 Średnia 74,3 ±1,1 
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Wartości strat prażenia koncentratów mikrosferowych wzrastały zgodnie  

z kolejnymi strefami odpylania popiołów, z których pochodzą oraz były większe  

w pierwszej partii materiałów, stąd KMS3-K1 zawierał najwięcej niespalonych cząstek 

węgla (tab. 33). 

Produkty pierwszej separacji, IMS, Ac oraz Hx, były dobrze oczyszczone  

od pozostałości niespalonej materii organicznej, ponieważ straty prażenia tych frakcji 

wynosiły poniżej 0,5 %mas. (wyjątek to IMS2-K1 z 1,3 %mas. strat prażenia). Produkty 

drugiej separacji były bardziej zróżnicowane pod względem udziału strat prażenia,  

przy czym frakcje DSW zawierały mniej cząstek niespalonego węgla, niż ich odpowiedniki 

DSAc i DSHx. Z kolei wszystkie materiały, które można traktować jako odpad  

po frakcjonowaniu, DSWpoz., DSAcpoz. oraz DSHxpoz. odznaczały się bardzo dużymi stratami 

prażenia (13-45 %mas.). 

 

 Zestawienie strat prażenia otrzymanych frakcji mikrosferowych, %mas. 

Materiał KMS IMS 
IMS 
poz. 

Ac 
Ac 
poz. 

Hx 
Hx 
poz. 

DSW 
DSW 

poz. 
DSAc 

DSAc 
poz. 

DSHx 
DSHx 

poz. 

KMS1-K1 3,7 0,2 7,3 0,3 9,3 0,2 6,0 2,8 24,3 4,2 42,8 3,8 32,6 

KMS2-K1 9,1 1,3 22,2 0,1 18,3 0,2 12,7 7,9 38,0 11,7 45,4 8,2 38,5 

KMS3-K1 42,6 - - - - - - - - - - - - 

KMS1-K2 0,9 0,3 2,2 0,0 2,4 0,0 1,5 0,8 13,1 0,9 18,3 0,9 15,3 

KMS2-K2 3,2 0,4 7,0 0,0 5,9 0,1 4,0 1,5 18,6 1,4 26,2 2,5 19,1 

KMS3-K2 10,1 0,2 25,6 0,5 17,0 0,2 15,3 1,6 35,8 6,0 39,5 9,2 32,4 

 

Na rys. 28 przedstawiono zawartość części palnych w produktach separacji  

w odniesieniu do całkowitej zawartości części palnych w danym koncentracie 

mikrosferowym. Na podstawie opracowanego bilansu wykazano, iż przeprowadzenie 

prażenia dopiero na ostatnim etapie frakcjonowania jest korzystne, ponieważ produkty 

główne, otrzymane w czasie pierwszej separacji, IMS oraz szczególnie Ac oraz Hx wnoszą 

najmniejszy udział do całkowitej zawartości materii organicznej. Z kolei w przypadku 

separacji z użyciem wody i acetonu, większość (62-98% udziału) cząstek niepożądanych 

zawarta jest w materiale odpadowym, co jest korzystne z punktu widzenia 

energetycznego, ponieważ nie ma potrzeby poddawania termicznej obróbce tego 

materiału. Z drugiej strony można traktować powstały odpad jako paliwo i odzyskać 

zawartą w nim energię. 

W produktach separacji z użyciem heksanu najwięcej frakcji organicznej zawiera 

materiał DSHx, unoszący się na powierzchni wody podczas drugiej separacji. 
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Rys. 28.  Udział części palnych w produktach frakcjonowania mikrosfer surowych 

 

Na podstawie danych otrzymanych z oznaczeń strat prażenia (oznaczonych jako 

„SP”) ponownie przeliczono udziały poszczególnych frakcji z uwzględnieniem frakcji 

stanowiącej części palne (rys. 29-32). 

Wyniki potwierdzają wcześniejsze obserwacje, iż z pierwotnie otrzymanych 

koncentratów mikrosferowych można uzyskać najwięcej frakcji IMS, czyli produktów 

separacji z użyciem wody w temperaturze wrzenia. Nieco mniejszy udział mają produkty 

separacji z wykorzystaniem acetonu, natomiast produkty bazujące na doświadczeniu  

z heksanem stanowią we wszystkich mikrosferach surowych tylko ok. 12%. Świadczy  

to przede wszystkim o małym udziale cząstek o gęstości mniejszej, niż gęstość heksanu  

we wszystkich popiołach lotnych.  

Produkty pierwszej i drugiej separacji, niezależnie od metody frakcjonowania 

stanowią większość (67-97%) koncentratów, co oznacza iż straty materiału wynikające  

z oczyszczania i separacji mikrosfer surowych są ograniczone, jednak zależne od rodzaju 

popiołu lotnego, a więc także od materiału wsadowego pieca oraz warunków spalania. 
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Rys. 29. Udział frakcji powstałych w separacji z użyciem wody w temperaturze wrzenia  
w koncentratach mikrosferowych 
 

 
Rys. 30. Udział frakcji powstałych w separacji z użyciem acetonu w koncentratach 
mikrosferowych 
 

 
Rys. 31. Udział frakcji powstałych w separacji z użyciem heksanu w koncentratach 
mikrosferowych 
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Na rys. 32 przedstawiono udziały produktów separacji odniesione do pierwotnego 

popiołu lotnego. Na tej podstawie można wprost odczytać masy poszczególnych frakcji 

otrzymane z danego popiołu. Z najbardziej zasobnego w mikrosfery popiołu P1-K2,  

w zależności od zastosowanej metody frakcjonowania, można uzyskać 1,0 %mas. frakcji 

IMS oraz 0,8 %mas. DSW, 0,8 %mas. frakcji Ac lub 0,3 %mas. materiału o gęstości 

mniejszej niż gęstość heksanu. 

 

 
Rys. 32. Udział frakcji mikrosferowych w popiołach lotnych 

 

6.2.2 JAKOŚCIOWA OCENA DOŚWIADCZENIA 
 

Do analizy obrazu mikroskopowego zostało wytypowane 18 próbek materiałów  
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bazujących na KMSI-K2. 
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Na mikrofotografiach SEM (rys. 33) można zauważyć, iż w kolejnych strefach 

odpylania popiołu, z którego wywodzi się dany koncentrat mikrosferowy, wzrasta udział 

cząstek drobnych oraz okruchów. Jest to szczególnie widoczne w przypadku pierwszej 

partii materiałów. Frakcja KMS3-K1 zawiera mikrosfery o uziarnieniu takim,  

jak w koncentratach KMS1-K1 lub KMS2-K1, otoczone jednak przez niepożądaną frakcję 

popiołów lotnych. Żadnego z prezentowanych koncentratów nie można uznać za materiał 

homogeniczny pod względem morfologii, chociaż mikrosfery surowe KMS1-K2, 

charakteryzują się najlepszą czystością związaną z małą zawartością drobnych cząstek. 

Materiał ten, także ze względu na największą masę uzyskaną w badaniach, został 

wytypowany do dalszych analiz i opracowań. 

 

   

   
 KMS1-K1 KMS2-K1 KMS3-K1 

    

    
 KMS1-K2 KMS2-K2 KMS3-K2 
Rys. 33. Mikrofotografie SEM koncentratów mikrosferowych w powiększeniu 150x oraz 500x 
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 IMS1-K2 IMSpoz.1-K2 DSW1-K2 DSWpoz.1-K2 

    
 Ac1-K2 Acpoz.1-K2 DSAc1-K2 DSAcpoz.1-K2   

    
 Hx1-K2 Hxpoz.1-K2 DSHx1-K2 DSHxpoz.1-K2 

Rys. 34. Mikrofotografie SEM frakcji mikrosferowych otrzymanych podczas separacji koncentratu mikrosferowego KMS1-K2 w powiększeniu 150x 
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Na rys. 34. przedstawiono wszystkie produkty separacji koncentratu KMS1-K2. 

Produkty rozdziału z użyciem wody w temperaturze wrzenia, zgodnie z oczekiwaniami  

były wzorcowymi materiałami o ściśle określonej morfologii: IMS to cenosfery o pełnych, 

nienaruszonych ściankach, a DSW to mikrosfery porowate. Mikrosfery o porowatych  

i perforowanych ściankach wykazywały znacznie większe uziarnienie niż IMS, niektóre  

z nich miały średnicę większą niż 300 µm. Frakcja IMSpoz. zawierała drobne i pokruszone 

cząstki, które uległy oddzieleniu w drugiej separacji, jednak otrzymany odpad obok 

cząstek drobnych i pokruszonych miał w składzie także cząstki porowate, 

prawdopodobnie zawierające duże, otwarte wnęki. 

Podobną charakterystykę posiadały produkty rozdziału z wykorzystaniem acetonu  

i heksanu. Produkty pierwszej separacji zawierały mikrosfery o nienaruszonych ściankach 

i były częściowo pozbawione cząstek drobnych i zniszczonych, jednak w mniejszym 

stopniu, niż we frakcji IMSI-K2. Produkty drugiej separacji poza materiałem porowatym 

posiadały także znaczny udział cząstek o pełnych ściankach, jednak były pozbawione 

cząstek drobnych, co świadczy o dużym stopniu oczyszczenia frakcji. Z kolei odpady  

ze wszystkich sposobów separacji nie wykazywały między sobą różnic w morfologii.  

Mikrofotografia SEM materiału Ac1-K2 mogłaby wskazywać, iż materiał ten jest 

nieoczyszczony od cząstek zniszczonych. Powodem otrzymania takiego zdjęcia jest błąd  

w przygotowaniu próbki, co zostało potwierdzone poprzez wykonanie fotografii przy 

pomocy mikroskopu optycznego (rys. 35). Frakcja Ac1-K2 nie zawierała cząstek 

pokruszonych, jednak można zauważyć drobne cząstki popiołu lotnego, które  

nie oddzieliły się podczas separacji, co może świadczyć o umiarkowanym stopniu 

oczyszczenia frakcji. Z tego względu przeprowadzono dodatkową separację tego 

materiału, korzystając z tego samego rozpuszczalnika, co pozwoliło na otrzymanie 

oczyszczonych mikrosfer (rys. 35b). W efekcie dodatkowej separacji frakcji Ac1-K2  

18 %mas. materiału opadło na dno. 

   
 a) b) 
Rys. 35. Fotografia koncentratu KMS1-K2 po separacji w acetonie (mikroskop TPL TRINO, światło 
górne, powiększenie 40x): a) Ac1-K2, b) Ac1-K2 po dodatkowej separacji w acetonie 
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Oznaczono także gęstość pozorną koncentratu KMS1-K2 oraz materiałów 

otrzymanych podczas jego frakcjonowania (tab. 34). Zarówno KMS1-K2, jak i Ac1-K2 oraz 

Hx1-K2 charakteryzowały się gęstościami odpowiadającymi gęstościom cieczy użytych  

do ich separacji. Frakcja IMS1-K2, czyli cenosfery o nienaruszonych ściankach miały gęstość 

pozorną wynoszącą 0,78 g/cm3, zbliżoną do wartości uzyskanej we frakcji otrzymanej  

w dodatkowej separacji z użyciem acetonu. Gęstość pozorna Ac1-K2 potwierdziła 

umiarkowaną skuteczność oczyszczenia podczas pierwotnie przeprowadzonego rozdziału. 

Mikrosfery porowate, DSW1-K2, były materiałem o największej gęstości pozornej, 

wynoszącej 1,58 g/cm3, co wskazuje na występowanie porów otwartych, natomiast frakcja 

Hx1-K2 cechowała się najmniejszą gęstością, 0,70 g/cm3. 

 

 Gęstość pozorna frakcji mikrosferowych po prażeniu, g/cm3 

KMS1-K2 1,001 
 

IMS1-K2 0,780 Ac1-K2 0,838 Hx1-K2 0,704 Ac1-K2* 0,752 

IMSpoz. 1-K2 1,561 Acpoz. 1-K2 1,221 Hxpoz. 1-K2 1,083 Acpoz. 1-K2* 1,550 

DSW1-K2 1,576 DSAc1-K2 1,214 DSHx1-K2 1,068 

 DSWpoz. 1-K2 1,550 DSAcpoz. 1-K2 1,250 DSHxpoz. 1-K2 1,200 

* po dodatkowej separacji w acetonie 
 

6.2.3 ANALIZA UZIARNIENIA 
 

Z uwagi na fakt, iż masy otrzymanych po separacji frakcji były wystarczające  

do przeprowadzenia analizy sitowej (lub dyfrakcji laserowej) jedynie w dwóch z badanych 

materiałów, KMS1-K1 oraz KMS1-K2, postanowiono opracować metodę określenia 

uziarnienia z wykorzystaniem mikroskopii optycznej, pozwalającej na badanie nawet 

niewielkich ilości materiału. Analizie poddano te same próbki, które zostały zobrazowane 

za pomocą SEM. 

Obrazy wykonane poprzez złożenie 391 zdjęć zostały przedstawione na rys. 36-37. 

Na podstawie otrzymanych złożeń przeprowadzono analizę statystyczną rozmiarów 

cząstek, jednak w pierwszej kolejności opracowano metodę umożliwiającą otrzymanie 

wiarygodnych rezultatów, głównie poprzez wykluczenie z opracowania aglomeratów  

i dużych skupisk cząstek. 

Na podstawie informacji o ilości cząstek obecnych na złożeniu w zależności  

od wariantu analizy (rys. 38) można stwierdzić, iż biorąc pod uwagę kryterium 

współczynnika kulistości>0,6, poddaje się analizie ponad 85% wszystkich cząstek 

obecnych na złożeniach. Z kolei stosując kryteria związane z minimalną wielkością cząstki, 

analizie poddawanej jest maksymalnie tylko ok. 35% cząstek. Do dalszych opracowań 

wytypowano pierwszy wariant, aby uwzględnić znaczny udział cząstek drobnych,  

a pominąć cząstki o nieregularnym kształcie, w tym głównie aglomeraty cząstek. 
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 KMS1-K1 KMS2-K1 KMS3-K1 

     
 KMS1-K2 KMS2-K2 KMS3-K2 

Rys. 36. Fotografie koncentratów mikrosferowych w powiększeniu 2,5x 
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 IMS1-K2 IMSpoz.1-K2 DSW1-K2 DSWpoz.1-K2 

    
 Ac1-K2 Acpoz.1-K2 DSAc1-K2 DSAcpoz.1-K2   

    
 Hx1-K2 Hxpoz.1-K2 DSHx1-K2 DSHxpoz.1-K2 

Rys. 37. Fotografie frakcji mikrosferowych otrzymanych podczas separacji koncentratu mikrosferowego KMS1-K2 w powiększeniu 2,5x  
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Rys. 38. Udział cząstek analizowanych na złożeniu zdjęć w zależności od wariantu analizy 

 

Na rys. 39 przedstawiono przykładowe złożenie zdjęć materiału IMS1-K2  

z zaznaczonymi na niebiesko cząstkami poddanymi analizie w wariancie uwzględniającym 

cząstki o f.kul. >0,6. Korzystając z funkcji programu Fiji ImageJ zebrano szczegółowe dane 

o każdej cząstce, w tym także powierzchnię cząstki i współczynnik kulistości.  

Tab. 35 prezentuje podsumowanie odczytanych oraz obliczonych wielkości. 

 

   
 a) b) 

Rys. 39. Zdjęcie złożenia IMS1-K2 z zaznaczonymi na niebiesko maskami cząstek analizowanych:  
a) bez progu, b) z wprowadzonym progiem binaryzacji 
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Analizie poddano, w zależności od charakterystyki materiału i sposobu naniesienia 

próbki, od 3 tys. do 186 tys. cząstek, których współczynnik kulistości miał wartość 

powyżej 0,86. 

Na podstawie średniej arytmetycznej średnic CE lub biorąc pod uwagę wyniki 

rozkładu ilościowego (D[n,0.5]) można sądzić, iż w uzyskanych frakcjach mikrosferowych 

przeważają cząstki o średnicy ok. 10 μm. Dopiero przeliczenie wyników na udział 

objętościowy, który ukazuje rozkład uziarnienia zbliżony do rzeczywistego, pozwoliło 

określić, że udział cząstek drobnych w całkowitej objętości był nieznaczny i większość 

cząstek (%obj.) posiadało średnicę w przedziale 100-300 μm. Charakterystyczne 

parametry D0.5/D0.1 oraz D0.9/D0.5 w odniesieniu do udziałów objętościowych, które 

osiągają maksymalnie wartość równą 4 wskazują, iż otrzymane materiały  

są równoziarniste. Najbardziej niejednorodne pod względem uziarnienia są materiały 

odpadowe po frakcjonowaniu, DSWpoz. 1-K2, DSAcpoz. 1-K2 oraz szczególnie DSHxpoz. 1-K2. 

 

 

Rozkłady objętościowe przedstawiono graficznie na rys. 40-44, na których  

do każdego wykresu częstości występowania średnic CE dodano krzywą dopasowania. 

Wszystkie koncentraty mikrosferowe, niezależnie od partii materiału lub strefy 

odpylania popiołu, z którego się wywodziły, posiadały bardzo zbliżoną charakterystykę 

rozkładu wielkości cząstek i cechowały się rozkładem zbliżonym od normalnego rozkładu 

Gaussa z maksimum wynoszącym ok. 150 μm. Wyjątek stanowił koncentrat KMS2-K1, który 

posiadał nieco mniejsze uziarnienie i bimodalny rozkład średnic CE (rys. 41). 

Najbardziej wartościowa, jak wynikało z analiz ilościowych i fotografii SEM, frakcja 

IMSI-K2 miała średnicę CE równą 142 μm przy 50% całkowitej objętości cząstek  

i jej rozkład był zbliżony do wyjściowego materiału KMS1-K2 (rys. 42). Z kolei bardziej 

równoziarnista frakcja porowata DSW1-K2 posiadała znacznie większe uziarnienie  

z wartością D[v,0.5] równą 222 μm. Frakcja IMSpoz. 1-K2 charakteryzowała się podobnym 

rozkładem CE, jak frakcja DSW1-K2, natomiast DSWpoz. 1-K2 posiadał znaczny udział cząstek  

o małych średnicach, na co wskazuje odchylenie od normalnego rozkładu Gaussa z lewej 

strony krzywej.  
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 Uziarnienie frakcji mikrosferowych wyznaczone z zastosowaniem analizy obrazu zdjęć mikroskopowych 

Materiał 
Liczba 

cząstek 

Całkowita 
powierzchnia 
cząstek, mm2 

Średni 
f. kul. 

Wartość CE, µm Parametry charakteryzujące uziarnienie, µm 

Średnia Min Max D[n,0.1] D[n,0.5] D[n,0.9] D0.5/D0.1 D0.9/D0.5 D[v,0.1] D[v,0.5] D[v,0.9] D0.5/D0.1 D0.9/D0.5 

KMS1-K1 50597 36 0,898 16 1 512 3 10 26 3,3 2,6 80 159 326 2,0 2,1 

KMS2-K1 124114 41 0,910 11 1 355 2 7 19 3,5 2,7 53 103 230 1,9 2,2 

KMS3-K1 10633 13 0,866 25 1 392 4 13 65 3,3 5,0 65 135 260 2,1 1,9 

KMS1-K2 54268 58 0,910 20 1 411 3 9 60 3,0 6,7 80 143 271 1,8 1,9 

KMS2-K2 29497 43 0,906 23 1 468 3 9 73 3,0 8,1 80 154 280 1,9 1,8 

KMS3-K2 33397 30 0,896 19 1 340 3 9 58 3,0 6,4 65 124 230 1,9 1,9 

IMS1-K2 19084 53 0,910 37 1 363 3 10 105 3,3 10,5 83 142 236 1,7 1,7 

IMSpoz. 1-K2 28818 29 0,925 15 1 534 3 8 18 2,7 2,3 143 226 367 1,6 1,6 

DSW1-K2 2946 29 0,904 70 1 439 3 11 206 3,7 18,7 151 222 310 1,5 1,4 

DSWpoz. 1-K2 78628 39 0,902 14 1 504 3 10 23 3,3 2,3 85 208 350 2,4 1,7 

Ac1-K2 17098 30 0,915 27 1 620 4 10 80 2,5 8,0 80 165 335 2,1 2,0 

Acpoz. 1-K2 45300 38 0,911 17 1 403 3 9 25 3,0 2,8 92 181 302 2,0 1,7 

DSAc1-K2 5853 28 0,909 47 1 377 4 11 145 2,8 13,2 114 174 278 1,5 1,6 

DSAcpoz. 1-K2 63537 24 0,897 14 1 451 4 11 25 2,8 2,3 55 217 375 3,9 1,7 

Hx1-K2 7661 28 0,920 37 1 391 3 9 129 3,0 14,3 114 195 295 1,7 1,5 

Hxpoz. 1-K2 31883 32 0,918 18 1 305 3 9 50 3,0 5,6 83 147 234 1,8 1,6 

DSHx1-K2 15421 40 0,917 31 1 401 3 9 111 3,0 12,3 105 173 284 1,6 1,6 

DSHxpoz. 1-K2 186263 33 0,889 12 1 336 3 10 21 3,3 2,1 17 57 188 3,4 3,3 
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Rys. 40. Rozkład średnic CE koncentratów mikrosferowych z pierwszej partii  
 

 
Rys. 41. Rozkład średnic CE koncentratów mikrosferowych z drugiej partii 
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Rys. 42. Rozkład średnic CE frakcji mikrosferowych po separacji z użyciem wody 

 

Podobne zależności uzyskane w produktach separacji z użyciem acetonu można 

zaobserwować na rys. 43. Ac1-K2 był materiałem bardziej różnoziarnistym w porównaniu 

do IMS1-K2 oraz posiadał bimodalny rozkład uziarnienia ze znacznym udziałem cząstek 

powyżej 400 μm, co potwierdza niewłaściwe oczyszczenie tej frakcji podczas 

jednokrotnego frakcjonowania. Frakcja DSAc1-K2 była równie jednorodna, jak DSW1-K2, 

jednak cechowała się mniejszym uziarnieniem, ponieważ wśród cząstek porowatych 

zawierała dodatkowo cząstki o nienaruszonych ściankach i małych rozmiarach, natomiast 

Acpoz. 1-K2 oraz DSAcpoz. 1-K2 zawierały istotny udział cząstek drobnych. 

Produkt pierwszej separacji w doświadczeniu z heksanem był zbliżony do DSW1-K2 

pod względem uziarnienia, co oznacza, że cząstki o małej gęstości to głównie cząstki duże 

o podobnych rozmiarach. Frakcje Hxpoz. 1-K2, jak i DSHx1-K2 były stosunkowo równoziarniste 

i zbliżone pod względem uziarnienia do Hx1-K2. Z kolei frakcja odpadowa DSHxpoz. 1-K2 

posiadała odmienną charakterystykę, ponieważ zawierała zbliżony udział cząstek 

drobnych (o średnicy ok. 30 μm) oraz większych (ok. 90 μm). Tym samym różniła się  

od odpadów pozostałych metod separacji, jednak wyniki analizy obrazu tej próbki były 

obarczone większym błędem ze względu na znaczną niejednorodność materiału 

odpadowego, który zawierał zarówno cząstki drobne, jak i duże, pokruszone i porowate. 
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Rys. 43. Rozkład średnic CE frakcji mikrosferowych po separacji z użyciem acetonu 

 

 
Rys. 44. Rozkład średnic CE frakcji mikrosferowych po separacji z użyciem heksanu 
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W celu potwierdzenia zgodności zaproponowanej metody analizy rozkładu 

rozmiarów cząstek z rzeczywistym uziarnieniem, dokonano jej porównania z analizą 

sitową koncentratów KMS1-K1 oraz KMS1-K2. Rozkłady CE otrzymane z analizy statystycznej 

złożeń powstałych przy użyciu mikroskopu optycznego, oznaczono odpowiednio MS1-K1 zdj. 

oraz MS1-K2 zdj. Rys. 45-46 prezentują porównanie uziarnienia uzyskanego na podstawie 

obu metod. Indeks „mod.” odnosi się do modyfikacji wyników otrzymanych podczas 

analizy obrazu, tak aby przedziały rozmiarów cząstek odpowiadały zakresom analizy 

sitowej. 

 

 
Rys. 45. Skumulowany rozkład uziarnienia mikrosfer surowych na podstawie analizy sitowej oraz 
analizy obrazu 

 

 
Rys. 46. Uziarnienie mikrosfer surowych na podstawie analizy sitowej oraz analizy obrazu 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 200 400 600 800 1000W
zg

lę
d

n
a

 s
u

m
a

 p
rz

e
si

e
w

ó
w

, %
m

a
s.

Rozmiar cząstki, µm

KMS 1-K1 KMS 1-K1 zdj. KMS 1-K2 KMS 1-K2 zdj.

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

10 100 1000

G
ę

st
o

ść
 r

o
zk

ła
d

u
 k

la
sy

 z
ia

rn
o

w
e

j,
 

1
/µ

m

Rozmiar cząstki, µm

KMS 1-K1 KMS 1-K1 zdj. mod.

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

10 100 1000
Rozmiar cząstki, µm

KMS 1-K2 KMS 1-K2 zdj. mod.



„Uszlachetnione mikrosfery glinokrzemianowe jako napełniacz kompozytów polimerowych” 

 
[ 119 ] 

Na podstawie uzyskanych rezultatów (tab. 36) można wnioskować o dobrej 

zgodności pomiędzy obiema metodami analizy uziarnienia, szczególnie w przypadku 

koncentratu KMS1-K2, który był bardziej równoziarnisty od KMS1-K1, ponieważ 

współczynnik zmienności określenia D[v,0.5] wynosił w tych materiałach odpowiednio 

1% i 6%. Wartości D[v,0.1] otrzymane z analizy sitowej były mniejsze, niż te z analizy 

obrazu, co może świadczyć o większej liczbie cząstek drobnych obecnych w próbce,  

niż wynika to ze zdjęcia. Może to być związane z tworzeniem przed drobne cząstki 

aglomeratów, które zostają odrzucone z analizy statystycznej złożenia obrazu. 

Ogólnie jednak można stwierdzić zbieżność obu metod, mimo znacznej różnicy  

w masie analizowanego materiału: 50 g w przypadku analizy sitowej w stosunku  

do ok. 0,01 g w analizie obrazu. 

 

 Porównanie metody analizy obrazu i analizy sitowej 

Materiał 
Parametry charakteryzujące uziarnienie, µm 

D[v,0.1] D[v,0.5] D[v,0.9] D0.5/D0.1 D0.9/D0.5 

KMS1-K1 zdj. 80 159 326 2,0 2,1 

KMS1-K1 zdj. mod. 81 159 362 2,0 2,3 

KMS1-K1 61 172 407 2,8 2,4 

CV, % 20 6 8 25 3 

KMS1-K2 zdj. 80 143 271 1,8 1,9 

KMS1-K2 zdj. mod. 81 143 286 1,8 2,0 

KMS1-K2 74 146 258 2,0 1,8 

CV, % 6 1 7 8 9 
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6.3 PODSUMOWANIE  
 

Popioły lotne z drugiej partii materiałów (K2) zawierały większy udział mikrosfer, 

niż ich odpowiedniki z pierwszej partii. W materiałach z kolejnych stref odpylania popiołu 

lotnego, a tym samym wraz ze zmniejszeniem uziarnienia popiołu lotnego, zmniejsza się 

udział mikrosfer surowych. Popiół lotny P1-K2 zawierał 2,0 %mas. mikrosfer, czyli znacznie 

więcej, niż przeciętna wartość literaturowa, wynosząca 0,83 %mas. 

Przeprowadzono frakcjonowanie i oczyszczanie koncentratów mikrosferowych  

z użyciem wody w temperaturze wrzenia, acetonu i heksanu. Efektem rozdziału 

koncentratu były trzy frakcje: unosząca się na powierzchni cieczy podczas pierwszej 

separacji, unosząca się na powierzchni wody podczas drugiej separacji oraz odpad. 

Pierwsza z tych frakcji stanowiła 44-55 %mas., 30-40 %mas. lub 11-13 %mas. 

pierwotnego koncentratu, gdy użytymi cieczami były odpowiednio, woda, aceton i heksan. 

Zawartości produktów drugiej separacji w koncentratach mikrosferowych były bardziej 

zróżnicowane i wyniosły analogicznie 13-40 %mas., 38-54 %mas. oraz 60-84 %mas. 

Produkty pierwszej separacji były dobrze oczyszczone od pozostałości niespalonej 

materii organicznej ze stratami prażenia na poziomie 0,5 %mas. Wszystkie materiały, 

które można traktować jako odpad po frakcjonowaniu, odznaczały się znacznymi stratami 

prażenia, od 13 %mas. do 45 %mas. W separacji z użyciem wody i acetonu większość,  

62-98% udziału cząstek niepożądanych zawarta była w materiale odpadowym. 

Z najbardziej zasobnego w mikrosfery popiołu P1-K2 w zależności od zastosowanej 

metody frakcjonowania, można uzyskać 1,0 %mas. frakcji mikrosfer o pełnych, 

nienaruszonych ściankach i gęstości pozornej 0,78 g/cm3 oraz 0,8 %mas. mikrosfer 

porowatych (1,58 g/cm3) lub 0,8 %mas. frakcji unoszącej się na powierzchni acetonu 

(0,84 g/cm3), lub 0,3 %mas. materiału o gęstości mniejszej niż gęstość heksanu  

(0,70 g/cm3). 

Najbardziej wartościowa frakcja mikrosfer o pełnych, nienaruszonych ściankach 

otrzymana przez ogrzewanie w wodzie mikrosfer surowych z popiołu P1-K2 zawierała 

cząstki, których rozkład średnic jest zbliżony do wyjściowego koncentratu 

mikrosferowego, o średnicy równej 142 μm przy 50% objętościowych materiału. 

Mikrosfery porowate pozyskane z tego materiału cechowały się znacznie większym 

uziarnieniem, z maksimum średnic cząstek wynoszącym ok. 222 μm. 

Otrzymano dobrą zgodność pomiędzy metodami oceny rozkładu ziarnowego: 

metodą analizy sitowej oraz metodą analizy statystycznej zdjęć wykonanych przy pomocy 

mikroskopu optycznego. Masa materiału poddanego analizie sitowej wynosiła 50 g oraz 

ok. 0,01 g w analizie obrazu. 
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6.4 WNIOSKI SZCZEGÓŁOWE 
 

Otrzymany z popiołów lotnych koncentrat mikrosferowy może być gotowym 

produktem handlowym zarówno w postaci pierwotnej, jak i po operacjach suszenia  

lub przesiewania. Jednak spektrum jego możliwych aplikacji, a tym samym wartość, może 

ulec zwiększeniu poprzez zastosowanie dodatkowych etapów frakcjonowania, 

oczyszczania lub uszlachetniania. 

Hydrostatyczna, prowadzona w podwyższonej temperaturze metoda separacji 

koncentratów mikrosferowych była najlepsza pod względem jakości otrzymanych 

materiałów, ponieważ prowadzi do otrzymania dwóch oczyszczonych frakcji: (1) cenosfer 

litych o pełnych, nienaruszonych ściankach oraz (2) mikrosfer porowatych. Uzdatnione 

frakcje mikrosferowe mogą znaleźć odmienne zastosowania w technice. Cenosfery lite 

mogą stanowić wypełniacz w lekkich materiałach kompozytowych, natomiast mikrosfery 

porowate mogą być użyte jako sorbent lub nośnik katalityczny.  

Materiał odpadowy powstający w tej technologii oczyszczania zawiera znaczny 

udział niespalonej materii organicznej, dlatego można go traktować jako paliwo i odzyskać 

zawartą w nim energię. Można w tym celu zastosować technikę fluidalną, a pozostałe 

składniki nieorganiczne dalej zagospodarowywać. Z drugiej strony, mimo iż odpad  

nie spełnia kryteriów pierwotnie przypisanych frakcji mikrosferowej, może  

być wykorzystany do mniej wymagających zastosowań, ponieważ zawiera znaczny udział 

porowatych mikrosfer. 

Niewymagające utrzymywania stanu wrzenia sposoby frakcjonowania mikrosfer 

surowych z użyciem cieczy organicznych, szczególnie z użyciem acetonu, okazały się być 

obiecującą alternatywą wobec metody z użyciem wody. Należy rozważyć konieczność 

stosowania wielokrotnego etapu oczyszczania koncentratów z wykorzystaniem cieczy 

organicznych, aby poprawić jakość gotowego produktu. 

Możliwym wariantem może być także wstępny rozdział przy użyciu cieczy 

organicznych, a następnie podział pozostałości na mikrosfery lite i porowate metodą 

hydrostatyczną. Takie rozwiązanie pozwoliłoby uzyskać trzy wartościowe frakcje  

o odmiennych właściwościach przy prawdopodobnie zmniejszonych kosztach separacji. 

Zaproponowany sposób analizy uziarnienia przy pomocy analizy obrazu wydaje się 

być obiecującą alternatywą w stosunku do tradycyjnych metod. W celu poprawy 

dokładności można lepiej zdyspergować badany materiał na szkiełku mikroskopowym, 

aby ograniczyć powstawanie aglomeratów oraz wykonać kilka oznaczeń tego samego 

materiału, przy czym istnieje możliwość zmniejszenia analizowanej powierzchni,  

np. do 10x10 mm2, co skróci czas analizy.  
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7 CHARAKTERYSTYKA MIKROSFER 

 

Ze względu na konieczność użycia znacznych mas mikrosfer, w dalszych badaniach 

wykorzystano mikrosfery surowe pochodzące z krajowego rynku dostarczone w dwóch 

partiach (KMS I w 2014 roku oraz KMS II w 2015 roku). Materiał mikrosferowy został 

poddany charakterystyce porównawczej. 

 

7.1 METODYKA BADAŃ 
 

Komercyjne koncentraty mikrosferowe cechowały się zawartością wilgoci powyżej 

20 %mas., dlatego zostały poddane suszeniu w temperaturze 105°C przez 12 h.  

W celu oczyszczenia mikrosfer surowych wykorzystano metodę hydrostatyczną, 

prowadzoną w podwyższonej temperaturze, która została wytypowana w poprzednim 

rozdziale pracy. Następnie otrzymane frakcje IMS oraz IMSpoz. obu koncentratów 

mikrosferowych podzielono na wąskie frakcje ziarnowe i przeprowadzono 

charakterystykę podstawowych właściwości fizykochemicznych uzyskanych materiałów. 

7.1.1 OCZYSZCZANIE MIKROSFER SUROWYCH 
 

Frakcjonowanie mikrosfer surowych metodą hydrostatyczną przeprowadzono  

w szklanym reaktorze, zawierającym 4 dm3 wody przy ciągłym mieszaniu  

(ok. 300 obr./min). Podczas procesu utrzymywano wysoką temperaturę, powyżej 90°C, 

ponieważ zapewnienie ciągłego stanu wrzenia w większej skali, niż we wcześniejszych 

doświadczeniach było utrudnione ze względu na znaczne straty ciepła. Mikrosfery surowe 

dozowano do gorącej wody w ilości 200 g KMS I oraz 400 g w przypadku KMS II.  

Czas mieszania tych koncentratów wynosił odpowiednio 30 i 60 min. 

7.1.2 PODZIAŁ NA FRAKCJE ZIARNOWE 
 

Korzystając z wytrząsarki laboratoryjnej (rozdz. 5.1.3) oraz zestawów sit 

podzielono otrzymane produkty oczyszczania na wąskie frakcje ziarnowe. W przypadku 

IMS I oraz IMSpoz. I było to 8 frakcji ziarnowych (<71, 71-100, 100-125, 125-160, 160-200, 

200-250, 250-500 oraz >500 µm), natomiast w stosunku do IMS II oraz IMSpoz. II,  

na 16 frakcji (<45, 45-63, 63-80, 80-100, 100-125, 125-140, 140-160, 160-180, 180-200, 

200-250, 250-300, 300-355, 355-400, 400-500, 500-1000 oraz >1000 µm). Otrzymane 

dane posłużyły do sporządzenia analizy uziarnienia. W analogiczny sposób 

przeprowadzono także analizę sitową mikrosfer surowych z obu partii. 
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7.1.3 ANALIZA UZIARNIENIA METODĄ OPTYCZNO-ELEKTRONICZNĄ 
 

Dokonano porównania wyników otrzymanych z analizy sitowej wybranych 

materiałów z danymi otrzymanymi metodą optyczno-elektroniczną. Oznaczenia 

wykonano aparatem IPS U firmy KAMIKA Instruments, który wykorzystuje metodę 

pomiaru w równoległej wiązce promieniowania w świetle przechodzącym. Źródłem 

promieniowania elektromagnetycznego w urządzeniu jest dioda emitująca światło  

w zakresie bliskiej podczerwieni. Do analizy metodą suchą w powietrzu użyto  

ok. 5 g próbki, a wynik stanowiła średnia z trzech oznaczeń. 

7.1.4 MIKROSKOPIA OPTYCZNA 
 

Fotografie mikroskopowe wykonano przy użyciu mikroskopu stereoskopowego  

TPL TRINO stosując światło górne i powiększenie 40x lub 45x. 

7.1.5 ZAWARTOŚĆ WILGOCI ORAZ STRATY PRAŻENIA 
 

Zawartość wilgoci mikrosfer surowych oraz otrzymanych frakcji ziarnowych 

określano za pomocą wagosuszarki HG63 firmy Mettler Toledo, wykonując co najmniej 

trzy oznaczenia próbek o masie ok. 1,5 g w temperaturze równej 105°C. 

Oznaczono straty prażenia materiału zmielonego w młynie planetarnym 

Pulverisette 6 firmy Fritsch oraz wysuszonego w 105°C przez 12 h. Wykonano trzy analizy 

każdego z materiałów stosując masy naważek wynoszące ok. 1 g. Prażenie prowadzono  

w temperaturze 600°C przez 1 h w piecu muflowym.  

Próby prażenia niezmielonych mikrosfer surowych prowadziły do dekrepitacji, 

zachodzącej już w temperaturze powyżej 300°C (por. rozdz. 2.13) i powodującej 

ewakuację materiału na zewnątrz tygli, a tym samym utratę ok. 1% masy próbki,  

co przy stratach prażenia na zbliżonym poziomie uniemożliwia wiarygodne oznaczenie. 

Takiego zjawiska nie zaobserwowano przy ogrzewaniu próbek frakcji mikrosferowych 

pozyskanych w skali laboratoryjnej (rozdz. 5 i 6). 

7.1.6 SKŁAD FAZOWY 
 

Skład fazowy wybranych próbek po zmieleniu i suszeniu określono metodą dyfrakcji 

proszkowej za pomocą aparatu Philips PW1830 z lampą Cu w zakresie kątowym  

10-80 2Θ, stosując krok równy 0,05°. 
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7.1.7 SKŁAD TLENKOWY 
 

Wybrane zmielone i wysuszone frakcje mikrosferowe poddano mineralizacji  

w mineralizatorze mikrofalowym firmy Perkin Elmer w 69% kwasie azotowym(V) 

(producent J.T.Baker, sp. cz.) i 38% kwasie solnym (producent J.T.Baker, sp. cz.)  

w stosunku objętościowym 3:1 w temperaturze 230°C pod ciśnieniem 30 atm. 

Oznaczenie składu pierwiastkowego wykonano przy pomocy spektrometru  

Plasma 40 firmy Perkin Elmer wykorzystującego metodę ICP-OES (Optyczna 

Spektrometria Emisyjna ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej). 

7.1.8 GĘSTOŚĆ NASYPOWA I UTRZĘSIONA 
 

Gęstość nasypowa oraz utrzęsiona frakcji mikrosferowych została określona przy 

użyciu cylindra o pojemności 200 cm3. Wyniki oznaczenia gęstości nasypowej materiałów 

pochodzących z drugiej partii porównano z danymi otrzymanymi metodą tradycyjną, 

wykorzystującą metalowy cylinder o pojemności 50,0 cm3 oraz lej z zasuwką  

(wg normy PN-80/C-04532). Wykonano co najmniej pięć pomiarów każdego materiału. 

7.1.9 GĘSTOŚĆ POZORNA 
 

Gęstość pozorną oznaczono jak w rozdz. 6.1.8. Na podstawie zależności opisanych  

w literaturze oraz własnych opracowań wyznaczono także teoretyczną gęstość pozorną 

oraz grubość ścianki w wybranych frakcjach. 

7.1.10 GĘSTOŚĆ MATERIAŁU ŚCIANKI 
 

Gęstość litego materiału ścianki mikrosfer po zmieleniu i suszeniu wyznaczono 

metodą piknometryczną, stosując piknometr o pojemności 13,01 cm3 oraz ok. 1 g próbki. 

Wynik stanowiła średnia z trzech oznaczeń. 

 

7.2 FRAKCJONOWANIE MIKROSFER RYNKOWYCH 
 

Mikrosfery surowe pozyskane metodą mokrą z lagun osadczych zawierają znacznie 

większy udział cząstek o pełnych, nienaruszonych ściankach, niż koncentraty 

mikrosferowe otrzymane z popiołów lotnych metodą laboratoryjną (por. rozdz. 6.2.1). 

Mikrosfery surowe z pierwszej i drugiej partii zawierały odpowiednio ok. 92 %mas.  

i 96 %mas. IMS (tab. 37). Oznacza to, iż handlowe mikrosfery są dobrze oczyszczone  
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od cząstek porowatych, drobnych i pokruszonych. Może to być związane z długim 

okresem przebywania mikrosfer surowych na powierzchni lagun, przy różnych 

warunkach atmosferycznych (zmiany temperatury i ciśnienia, wiatr), co może prowadzić 

do opadania niepożądanych oraz porowatych cząstek na dno zbiornika. Koncentraty 

mikrosferowe z poszczególnych partii są homogeniczne pod względem udziału cząstek  

o pełnych, nienaruszonych ściankach (współczynnik zmienności wynoszący ok. 1%). 

Ze względu na mały udział frakcji opadającej na dno podczas separacji (4-8 %mas.) 

nie przeprowadzono wydzielenia z tego materiału mikrosfer porowatych, dlatego cząstki 

IMSpoz. były traktowane całościowo jako produkt uboczny z procesu oczyszczania. 

 
 Udział produktów oczyszczania w rynkowych mikrosferach surowych 

Materiał IMS I IMSpoz. I IMS II IMSpoz. II 

Masa, g/ozn. 200 400 

Liczba oznaczeń 21 32 

Udział frakcji, %mas. 92,4 ±0,5 7,6 ±0,5 96,4 ±0,3 3,6 ±0,3 

CV, % 1,5 18,0 1,1 29,2 

  

Zarówno mikrosfery oczyszczone IMS, jak i IMSpoz. zostały poddane 

rozfrakcjonowaniu na wąskie frakcje ziarnowe, natomiast wyjściowe koncentraty 

mikrosferowe zostały poddane analizie sitowej. Wyniki analizy uziarnienia drugiej partii 

materiałów porównano z danymi otrzymanymi za pomocą metody optyczno-elektrycznej, 

oznaczonej jako „OE”. 

Badane mikrosfery z pierwszej partii materiałów zawierały najwięcej cząstek  

o rozmiarach w przedziale 160-200 µm (tab. 38), odpowiednio ok. 20 %mas. KMS I  

i 25 %mas. IMS I, natomiast w mikrosferach KMS II i IMS II dominowała frakcja  

200-250 µm z udziałem 16 %mas. Frakcja drobna, poniżej 100 µm, stanowiła  

ok. 15 %mas. koncentratów mikrosferowych KMS I i II oraz 11 %mas. IMS I  

i 14% mas. IMS II. Z kolei powyżej 500 µm średnicy miało mniej niż 1 %mas. cząstek. 

W pozostałości po oczyszczaniu mikrosfer surowych z pierwszej partii dominowały 

cząstki <71 µm, a w drugiej partii pozostałość miała rozkład ziarnowy podobny  

do materiału oczyszczonego. 

Porównując uziarnienie mikrosfer surowych KMS I oraz KMS II z danymi 

literaturowymi (tab. 39) można stwierdzić, iż badane koncentraty mikrosferowe mają 

zbliżoną średnią średnicę cząstek (D[v,0.5]) oraz są bardziej jednorodne (mała wartość 

D0.5/D0.1 oraz D0.9/D0.5). Cenosfery oczyszczone z partii pierwszej mają większy rozmiar 

cząstek, niż wyjściowe mikrosfery surowe, stąd pozostałość po frakcjonowaniu zawiera 

cząstki drobniejsze i jest mniej równoziarnista. Frakcje IMS II oraz IMSpoz. II mają zbliżony 

rozkład uziarnienia do KMS II. 
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Rozmiary cząstek wyznaczone przy pomocy analizatora cząstek z użyciem 

podczerwieni (OE) są większe w porównaniu do wyników analizy sitowej, jednak różnica 

wynosi maksymalnie 12% w KMS II, dlatego na rys. 47-49, obrazujących gęstość rozkładu 

klas ziarnowych, można zauważyć dobrą zgodność obu metod pomiarowych.  

Widać na nich także podobieństwo wszystkich materiałów, które charakteryzują się 

monomodalnym rozkładem wielkości cząstek z różnym punktem maksimum  

oraz odmiennymi odchyleniami od rozkładu normalnego, szczególnie w IMSpoz. 

(zwiększony udział cząstek drobnych). 

 
 Udział frakcji ziarnowych w mikrosferach surowych i produktach separacji, %mas. 

Frakcja 
ziarnowa, 

µm 
KMS I IMS I IMSpoz. I 

Frakcja 
ziarnowa, 

µm 
KMS II IMS II IMSpoz. II 

<71 5,4 ±0,2 2,9 ±0,2 23,4 ±2,8 <45 1,1 ±0,2 0,5 ±0,6 3,1 ±0,3 

71-100 10,1 ±0,3 7,7 ±0,4 17,0 ±3,9 45-63 1,7 ±0,9 1,4 ±0,8 3,4 ±0,4 

100-125 13,7 ±0,9 9,4 ±0,3 14,0 ±4,0 63-80 4,4 ±2,3 4,7 ±1,4 5,9 ±0,7 

125-160 18,3 ±0,9 19,4 ±0,8 14,4 ±1,1 80-100 7,6 ±2,9 7,7 ±0,8 8,0 ±1,2 

160-200 20,5 ±0,4 25,2 ±0,5 12,3 ±1,7 100-125 13,4 ±1,8 13,7 ±0,1 11,0 ±0,6 

200-250 16,0 ±0,4 18,4 ±0,7 9,8 ±0,7 125-140 10,8 ±0,8 11,6 ±1,2 9,5 ±1,3 

250-500 15,2 ±0,3 16,2 ±0,6 8,5 ±0,8 140-160 10,6 ±0,9 11,1 ±0,6 9,6 ±0,6 

>500 0,9 ±0,0 0,9 ±0,1 0,7 ±0,1 160-180 9,4 ±0,9 9,6 ±2,8 7,6 ±0,5 

  

180-200 9,9 ±2,7 9,1 ±0,9 8,0 ±0,5 

200-250 15,6 ±3,6 15,8 ±2,3 15,3 ±0,6 

250-300 7,1 ±3,1 6,6 ±1,0 8,0 ±0,4 

300-355 4,4 ±2,6 4,5 ±0,1 6,3 ±0,4 

355-400 1,7 ±1,1 1,5 ±0,7 1,8 ±0,1 

400-500 1,6 ±1,1 1,5 ±0,2 1,4 ±0,0 

500-1000 0,7 ±0,4 0,7 ±0,0 0,7 ±0,0 

>1000 0,0 ±0,0 0,0 ±0,0 0,3 ±0,2 

Liczba 
oznaczeń 

10 26 3 
 Liczba 

oznaczeń 
2 2 2 

 
 Parametry charakteryzujące uziarnienie frakcji mikrosfer surowych, µm 

Materiał D[v,0.1] D[v,0.5] D[v,0.9] D0.5/D0.1 D0.9/D0.5 

KMS I 89 165 315 1,9 1,9 

KMS I OE 84 175 316 2,1 1,8 

KMS II 88 161 286 1,8 1,8 

KMS II OE 85 181 330 2,1 1,8 

Dane lit. (rozdz. 2.4) 73 ±22 160 ±29 371 ±121 2,9 ±0,7 2,3 ±0,4 

IMS I 98 176 318 1,8 1,8 

IMS II 90 159 283 1,8 1,8 

IMS II OE 79 148 270 1,9 1,8 

IMSpoz. I 32 117 240 3,7 2,1 

IMSpoz. II 74 159 303 2,1 1,9 

IMSpoz. II OE 79 164 292 2,1 1,8 
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Rys. 47. Rozkład ziarnowy przemysłowych mikrosfer surowych 
 
 

 
Rys. 48. Rozkład ziarnowy oczyszczonych przemysłowych mikrosfer 
 

 
Rys. 49. Rozkład ziarnowy pozostałości po oczyszczaniu przemysłowych mikrosfer 
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W tab. 40 zebrano wyniki optyczno-elektrycznej analizy frakcji ziarnowych 

mikrosfer oczyszczonych. Okazało się, że poszczególne frakcje ziarnowe mimo,  

iż są równoziarniste i cechują się małym zróżnicowaniem wielkości ziaren, to posiadają 

średnice znacznie większe, niż rozmiar oczka sita, przez które je przesiano. Może być  

to częściowo związane z ograniczonym stopniem sferyczności i małym współczynnikiem 

kulistości cząstek. Jednak bardziej prawdopodobną przyczyną jest specyfika samej metody 

analizy uziarnienia, która wymaga przeprowadzenia kalibracji sitowej urządzenia IPS  

w stosunku do każdego analizowanego materiału. Jako, że nie dokonano tej korekty  

po analizie oraz nie dysponowano danymi źródłowymi, postanowiono wprowadzić własną 

metodę normalizacji wyników. W tym celu porównano średnią średnicę ziaren D[v,0.5] 

wyznaczoną z analizy OE ze średnim wymiarem ziarna zatrzymanego na sicie (średnica 

arytmetyczna wymiarów sąsiednich sit). Na rys. 50 zebrano te dane i dopasowano liniową 

krzywą dopasowania, otrzymując współczynnik 1,375, przez który podzielono wartości 

granicznych rozmiarów cząstek. W ten sposób wyznaczono zmodyfikowaną średnią 

średnicę ziaren „D[v,0.5] mod.” oraz sporządzono wykres uziarnienia poszczególnych 

frakcji ziarnowych (rys. 51). Wszystkie dotychczas prezentowane dane w tab. 39 oraz  

na rys. 47-49 także uwzględniają korektę symulującą kalibrację sitową pomiaru. 

 

 
Rys. 50. Wyznaczenie współczynnika do korekty wyników analizy uziarnienia metodą OE 
 

Na podstawie rys. 51 oraz tab. 40 można stwierdzić, iż niezależnie od wprowadzenia 

korekty wyników, rozmiar cząstek w obrębie frakcji znacznie odbiega od wymiarów 

wyznaczonych przez wymiar oczek sita, np. we frakcji dominującej, 200-250 µm,  

80 %mas. cząstek zawiera się w przedziale 189-308 µm w IMS I oraz 204-291 µm w IMS II. 

Wynika to z ograniczonej kulistości cząstek, które przechodzą przez sito, mimo iż ich 

przeciętna średnica (CE, średnica Fereta itp.) jest większa niż wymiary oczek górnego sita. 

Z drugiej strony metoda suchego przesiewania jest niedoskonała i ma ograniczoną 

sprawność, dlatego część cząstek mniejszych, niż wymiary oczek dolnego sita, pozostaje 

we frakcji. 
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 Wyniki analizy uziarnienia mikrosfer oczyszczonych przy użyciu podczerwieni wraz z korektą 

Materiał 
Frakcja 

ziarnowa, 
µm 

Parametry charakteryzujące uziarnienie, µm Graniczny 
wymiar ziarna 

(sito), µm 

Średni 
wymiar 

ziarna, µm 

D[v,0.5]/ 
średni 

wymiar 
ziarna 

D[v,0.5] 
mod., µm 

80 %mas. 
cząstek 

w przedziale, µm D[v,0.1] D[v,0.5] D[v,0.9] D0.5/D0.1 D0.9/D0.5 

IMS I 

<71 39 59 81 1,5 1,4 71 36 1,66 43 28 - 59 

71-100 62 93 127 1,5 1,4 100 86 1,09 68 45 - 92 

100-125 98 135 170 1,4 1,3 125 113 1,20 98 71 - 124 

125-160 123 183 241 1,5 1,3 160 143 1,28 133 89 - 175 

160-200 172 244 313 1,4 1,3 200 180 1,36 177 125 - 228 

200-250 260 343 423 1,3 1,2 250 225 1,52 249 189 - 308 

250-500 354 448 601 1,3 1,3 500 375 1,19 326 257 - 437 

>500 573 714 985 1,2 1,4 1000 750 0,95 519 417 - 716 

IMS II 

<45 24 44 65 1,8 1,5 45 23 1,96 32 17 - 47 

45-63 43 66 89 1,5 1,4 63 54 1,21 48 31 - 65 

63-80 66 87 106 1,3 1,2 80 72 1,21 63 48 - 77 

80-100 87 113 137 1,3 1,2 100 90 1,26 82 63 - 100 

100-125 107 139 182 1,3 1,3 125 113 1,23 101 78 - 132 

125-140 135 172 231 1,3 1,3 140 133 1,30 125 98 - 168 

140-160 147 196 275 1,3 1,4 160 150 1,31 143 107 - 200 

160-180 167 227 313 1,4 1,4 180 170 1,34 165 121 - 228 

180-200 178 244 330 1,4 1,4 200 190 1,28 177 129 - 240 

200-250 280 334 408 1,2 1,2 250 225 1,48 243 204 - 297 

250-300 331 403 496 1,2 1,2 300 275 1,46 293 241 - 361 

300-355 362 458 583 1,3 1,3 355 328 1,40 333 263 - 424 

355-400 410 521 672 1,3 1,3 400 378 1,38 379 298 - 489 

400-500 487 606 779 1,2 1,3 500 450 1,35 441 354 - 567 

500-1000 583 718 937 1,2 1,3 1000 750 0,96 522 424 - 681 
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Rys. 51. Rozkład ziarnowy poszczególnych frakcji ziarnowych otrzymanych z przesiewania mikrosfer oczyszczonych wyznaczony metodą optyczno-elektryczną 
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Na rys. 52 i 53 przedstawiono udział klas ziarnowych w koncentratach 

mikrosferowych wraz z podziałem na mikrosfery oczyszczone i pozostałość.  

Jedynie frakcje gruboziarniste są pozbawione cząstek niepożądanych. 

 

 
Rys. 52. Wyniki analizy sitowej przemysłowych mikrosfer surowych z pierwszej partii 
 

 
Rys. 53. Wyniki analizy sitowej przemysłowych mikrosfer surowych z drugiej partii 
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7.3 OCENA JAKOŚCIOWA OTRZYMANYCH FRAKCJI 
 

7.3.1 MORFOLOGIA CZĄSTEK 
 

Na rys. 54 zamieszczono fotografie badanych przemysłowych mikrosfer, które 

potwierdzają zależności między morfologią, a rodzajem frakcji, prezentowane  

w rozdz. 6.2.2. Mikrosfery surowe są mieszaniną cenosfer o pełnych, nienaruszonych 

ściankach, które zostały zakumulowane we frakcjach oczyszczonych IMS oraz mikrosfer 

porowatych, cząstek drobnych i zniszczonych pozostałych w produkcie ubocznym IMSpoz. 

Mikrosfery oczyszczone, mimo dobrego stopnia pozbawienia cząstek zniszczonych  

i drobnych, w dalszym ciągu są niejednorodne pod względem morfologii, ponieważ poza 

cząstkami sferycznymi o różnych rozmiarach i barwie (białe, szare, żółtawe, 

przezroczyste), zawierają także cząstki różnokształtne, gąbczaste i częściowo porowate.  

Z tego względu przeprowadzono rozdział na frakcje ziarnowe, których fotografie 

przedstawiono na rys. 55. Nie ma wizualnych różnic pomiędzy dwiema partiami 

koncentratów mikrosferowych, dlatego zaprezentowano jedynie zdjęcia frakcji IMS II,  

z której uzyskano 16 frakcji ziarnowych. 

Wąskie frakcje ziarnowe można traktować jako materiał homogeniczny pod 

względem rodzaju obecnych w nich cząstek. Frakcje drobnoziarniste, aż do 100-125 µm 

zawierają głównie cząstki sferyczne ze znacznym udziałem cząstek przezroczystych oraz  

o białej barwie. Ze zwiększeniem rozmiaru cząstek zwiększa się udział cząstek  

o nieregularnym kształcie lub cząstek sferycznych z drobnymi cząstkami wtopionymi  

na powierzchni, zmniejsza się natomiast udział cząstek przezroczystych, na rzecz sfer  

o różnych odcieniach (żółtawe, czarne, brązowe itp.). Zwiększeniu uziarnienia towarzyszy 

również pojawienie się cząstek zawierających pory otwarte, do tego stopnia, iż frakcje 

gruboziarniste, począwszy od 250-300 µm zawierają niemal wyłącznie ten typ cząstek  

o kształcie zbliżonym do sferycznego, jednak ze znaczną porowatością powierzchni. 

Zróżnicowanie kształtu cząstek, szczególnie o wymiarach powyżej 250 µm, stanowi 

potwierdzenie wyników otrzymanych na podstawie analizy uziarnienia, które wskazywały 

na poszerzenie przedziałów średnic cząstek obecnych we frakcjach ziarnowych. 

Podobne zależności morfologiczne w zależności od rozmiaru cząstek można 

zaobserwować w pozostałości po oczyszczaniu (rys. 56). Na każdej fotografii można 

zauważyć obecność cząstek zniszczonych, uszkodzonych lub zawierających pory otwarte, 

jednak znaczna większość cząstek jest kompletna i porowata. Oznacza to, że nie można 

traktować tego materiału jako odpad i po dodatkowych operacjach uszlachetniania 

mógłby stanowić wartościowy produkt o dużej powierzchni właściwej z rozwiniętą 

strukturą wewnętrzną. 
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 KMS I IMS I IMS I poz. 
 

   
 KMS II IMS II IMS II poz. 
 
Rys. 54. Fotografie przemysłowych mikrosfer surowych oraz cenosfer oczyszczonych i pozostałości po frakcjonowaniu w powiększeniu 40x 
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 45-63 µm 63-80 µm 80-100 µm 100-125 µm 125-140 µm 
 

     

 140-160 µm 160-180 µm 180-200 µm 200-250 µm 250-300 µm 
 

     

 300-355 µm 355-400 µm 400-500 µm 500-1000 µm >1000 µm 
 
Rys. 55. Fotografie frakcji ziarnowych cenosfer oczyszczonych IMS II w powiększeniu 40x 
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 45-63 µm 63-80 µm 80-100 µm 100-125 µm 125-140 µm 
 

     

 140-160 µm 160-180 µm 180-200 µm 200-250 µm 250-300 µm 
 

     

 300-355 µm 355-400 µm 400-500 µm 500-1000 µm >1000 µm 
 
Rys. 56. Fotografie frakcji ziarnowych pozostałości po oczyszczaniu cenosfer IMSpoz. II w powiększeniu 40x 
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Na rys. 57 odrębnie zamieszczono najdrobniejsze otrzymane frakcje mikrosfer 

oczyszczonych. Frakcja <45 µm zawiera wyłącznie cząstki pokruszone oraz drobne 

cząstki popiołów lotnych, które stanowią zanieczyszczenie i nie opadły na dno podczas 

operacji frakcjonowania lub powstały w wyniku zniszczenia cząstek pełnych podczas 

operacji przesiewania. Oznacza to, że tego materiału nie można traktować jako 

wartościowego produktu. Z kolei frakcja <71 µm zawiera cząstki sferyczne, jednak wśród 

nich również znajdują się bardzo drobne cząstki, dlatego dopiero dodatkowa separacja 

ziarnowa doprowadziłaby do uzyskania jednorodnej frakcji mikrosferowej. 

 

  
 IMS I <71 µm IMS II <45 µm 
 
Rys. 57. Fotografie najdrobniejszych frakcji przemysłowych mikrosfer oczyszczonych  
w powiększeniu 45x 

 

7.3.2 ZAWARTOŚĆ WILGOCI I STRATY PRAŻENIA 
 

Wszystkie badane materiały, niezależnie od partii, stopnia czystości i rozmiaru 

cząstek charakteryzowały się zbliżonymi zawartościami wilgoci, wynoszącymi  

ok. 0,6 %mas. (tab. 41). Jest to stosunkowo mała wartość, jednak niezmienna i stała  

w odniesieniu do mikrosfer, nawet mierzona w próbkach zmielonych lub wysuszonych. 

Zarówno surowe, jak i oczyszczone przemysłowe mikrosfery cechują się bardzo 

małą zawartością niespalonej materii organicznej (tab. 42), 0,2-0,3 %mas., natomiast 

pozostałość po oczyszczaniu wykazuje straty prażenia na poziomie 1,3-1,6 %mas.,  

co potwierdza słuszność przeprowadzonej separacji. 
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 Zawartość wilgoci we frakcjach mikrosferowych 

Materiał/ frakcja 
ziarnowa, µm 

Zawartość wilgoci, 
%mas. 

Materiał/ frakcja 
ziarnowa, µm 

Zawartość wilgoci, 
%mas. 

KMS I 0,7 ±0,2 KMS II 0,7 ±0,1 

IMS I 0,5 ±0,2 IMS II 0,7 ±0,1 

IMSpoz. I 0,6 ±0,2 IMSpoz. II 0,7 ±0,2 

IMS I <71 0,6 ±0,2 IMS II <45 0,6 ±0,1 

IMS I 71-100 0,6 ±0,1 IMS II 45-63 0,6 ±0,0 

IMS I 100-125 0,6 ±0,0 IMS II 63-80 0,7 ±0,1 

IMS I 125-160 0,7 ±0,2 IMS II 80-100 0,7 ±0,1 

IMS I 160-200 0,6 ±0,2 IMS II 100-125 0,6 ±0,1 

IMS I 200-250 0,7 ±0,1 IMS II 125-140 0,6 ±0,1 

IMS I 250-500 0,6 ±0,0 IMS II 140-160 0,7 ±0,1 

IMS I >500 0,7 ±0,2 IMS II 160-180 0,6 ±0,0 

  

IMS II 180-200 0,6 ±0,2 

IMS II 200-250 0,6 ±0,1 

IMS II 250-300 0,6 ±0,0 

IMS II 300-355 0,5 ±0,1 

IMS II 355-400 0,5 ±0,1 

IMS II 400-500 0,6 ±0,0 

IMS II 500-1000 0,5 ±0,1 

 

Straty prażenia skrajnych klas ziarnowych mikrosfer oczyszczonych są większe  

i wynoszą maksymalnie 1,0 %mas. w IMS I >500 µm oraz 1,3 %mas. w IMS <45 µm. 

Pozostałe frakcje zawierają nieznaczny udział niespalonych cząstek węgla, poniżej  

0,4 %mas. dlatego prażenie tych materiałów jest konieczne jedynie w przypadku 

wymagających zastosowań, np. gdy pożądane jest całkowite pozbycie się cząstek węgla, 

które mogą nadać właściwości redukujące lub wpływać na zmiany masy podczas 

ogrzewania. 

Również w produkcie ubocznym występują większe wartości strat prażenia frakcji 

drobno- i gruboziarnistych, jednak w przypadku tego materiału różnice są większe.  

Przy średniej zawartości części palnych w pozostałości z oczyszczania mikrosfer surowych 

z pierwszej partii na poziomie ok. 2 %mas., frakcja >500 µm ma wartość ok. 6 %mas. 

Podobnie frakcja 500-1000 µm posiada ponad 4 %mas. niespalonej materii organicznej. 

Frakcja >1000 µm nie została poddana analizom ze względu na zbyt małą masę uzyskanej 

próbki. 
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 Straty prażenia we frakcjach mikrosferowych, %mas. 

KMS I 0,2 ±0,1 KMS II 0,2 ±0,0 

IMS I 0,2 ±0,1 IMS II 0,3 ±0,1 

IMSpoz. I 1,6 ±0,4 IMSpoz. II 1,3 ±0,3 

Frakcja 
ziarnowa, µm 

IMS I IMSpoz. I 
Frakcja 

ziarnowa, µm 
IMS II IMSpoz. II 

<71 0,4 ±0,1 3,7 ±0,1 <45 1,3 ±0,1 3,1 ±0,2 

71-100 0,2 ±0,1 1,9 ±0,2 45-63 0,3 ±0,2 2,1 ±0,1 

100-125 0,2 ±0,0 1,4 ±0,0 63-80 0,2 ±0,0 1,2 ±0,0 

125-160 0,2 ±0,0 1,0 ±0,1 80-100 0,2 ±0,1 0,8 ±0,0 

160-200 0,2 ±0,0 0,8 ±0,0 100-125 0,3 ±0,1 0,7 ±0,1 

200-250 0,2 ±0,1 1,1 ±0,0 125-140 0,2 ±0,0 0,6 ±0,0 

250-500 0,3 ±0,0 1,1 ±0,2 140-160 0,2 ±0,0 0,4 ±0,1 

>500 1,0 ±0,1 5,9 ±0,2 160-180 0,2 ±0,1 0,5 ±0,2 

  

180-200 0,2 ±0,0 0,5 ±0,1 

200-250 0,2 ±0,0 0,5 ±0,1 

250-300 0,2 ±0,0 0,5 ±0,0 

300-355 0,3 ±0,0 0,5 ±0,1 

355-400 0,4 ±0,0 0,7 ±0,0 

400-500 0,3 ±0,0 1,3 ±0,1 

500-1000 0,3 ±0,0 4,1 ±0,1 

 

7.3.3 SKŁAD FAZOWY I TLENKOWY 
 

Badane mikrosfery glinokrzemianowe cechowały się małą krystalicznością i bardzo 

zbliżonym poziomem tła dyfraktogramów (rys. 58-59), niezależnie od badanego materiału 

i frakcji ziarnowej, jednak nie określono ilościowo udziału fazy amorficznej. Mimo to, 

porównując poszczególne widma, nie można wykazać zależności zmiany udziału fazy 

szklistej ze zmianą rozmiarów cząstek. Również nie można wykazać zmiany zawartości faz 

krystalicznych w zależności od klasy ziarnowej. 

We wszystkich materiałach dominującą fazą krystaliczną był mulit, natomiast drugą 

istotną fazę stanowił kwarc. W materiale oczyszczonym <45 µm oraz w pozostałości  

po frakcjonowaniu wykryto także domieszkę kalcytu. Okazało się, iż rozdrabnianie 

materiału do badania nie wpływa na charakter otrzymanego dyfraktogramu. 
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Rys. 58. Dyfraktogramy frakcji mikrosferowych drugiej serii materiałów (cz. 1)  
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Rys. 59. Dyfraktogramy frakcji mikrosferowych drugiej serii materiałów (cz. 2) 

 

W tab. 43-44 przedstawiono skład tlenkowy badanych frakcji mikrosferowych.  

Na podstawie otrzymanych danych nie można wykazać występowania zależności 

pomiędzy składem pierwiastkowym, a rozmiarem cząstek mikrosfer glinokrzemianowych. 

Nie ma także istotnych różnic pomiędzy mikrosferami surowymi, cenosferami 

oczyszczonymi, jak również mikrosferami prezentowanymi w literaturze. Potwierdza  

to zamieszczone w rozdz. 2.11 doniesienia o niezmienności składu tlenkowego mikrosfer 

glinokrzemianowych, w zależności od warunków powstawania i pochodzenia. 
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 Skład tlenkowy frakcji mikrosfer frakcjonowanych z drugiej partii, %mas. 

 
KMS IMS IMSpoz. <45 45-63 63-80 

80-
100 

100-
125 

125-
140 

140-
160 

160-
180 

180-
200 

200-
250 

250-
300 

300-
355 

355-
400 

400-
500 

500-
1000 

SiO2/ 
Al2O3 

1,9 1,2 1,2 1,4 1,8 1,9 1,9 1,6 1,9 1,6 1,5 1,9 2,5 1,9 1,7 1,5 2,3 2,4 

SiO2 62,0 52,3 49,3 54,1 60,9 61,8 62,5 58,2 61,0 58,0 55,9 61,7 68,0 61,1 58,8 55,8 65,8 65,7 

Al2O3 32,1 41,9 42,1 38,4 33,8 32,3 32,9 37,5 32,9 36,2 38,2 32,5 26,9 32,8 35,0 38,2 28,9 27,7 

Fe2O3 1,7 1,7 1,6 1,7 1,3 1,4 1,1 1,1 1,7 1,8 1,9 1,8 1,6 1,9 1,8 1,8 1,6 2,1 

CaO 1,2 1,0 2,8 1,8 0,8 0,8 0,7 0,6 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0 1,1 1,2 1,4 1,3 1,6 

MgO 0,6 0,6 0,9 0,6 0,5 0,6 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 0,5 0,4 0,5 

K2O 0,9 1,0 1,2 1,5 1,3 1,4 0,9 0,8 1,0 1,0 0,9 0,9 0,7 1,0 1,0 0,9 0,7 0,7 

TiO2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 

Na2O 0,3 0,3 0,6 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 

SO3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

P2O5 0,7 0,6 1,2 0,7 0,4 0,5 0,5 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 0,9 

Suma 99,8 99,9 100,0 100,0 100,0 99,6 99,7 99,8 99,6 99,8 99,7 99,8 99,9 99,9 99,8 99,8 99,9 99,8 
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 Porównanie składu tlenkowego badanych przemysłowych mikrosfer  
z danymi literaturowymi, %mas. 

Składnik 
Dane literaturowe (rozdz. 2.11) Dane doświadczalne 

Średnia Min Max Średnia Min Max 

SiO2/Al2O3 1,9 1,4 2,6 1,8 1,2 2,5 

SiO2 56,1 42,7 67,4 59,6 49,3 68,0 

Al2O3 30,0 21,2 38,1 34,5 26,9 42,1 

Fe2O3 3,7 0,5 8,5 1,6 1,1 2,1 

CaO 3,6 0,0 17,3 1,2 0,6 2,8 

MgO 2,2 0,1 7,8 0,6 0,4 0,9 

K2O 1,9 0,1 4,2 1,0 0,7 1,5 

TiO2 0,9 0,0 2,1 0,3 0,2 0,4 

Na2O 0,9 0,0 4,8 0,4 0,2 0,6 

SO3 0,7 0,0 2,8 0,0 0,0 0,1 

P2O5 0,3 0,0 0,8 0,7 0,4 1,2 

Suma 99,2 87,8 100,5 99,8 99,6 100,0 

SP 2,2 0,2 8,7 0,4 0,2 1,3 

 
 

7.3.4 GĘSTOŚĆ MIKROSFER GLINOKRZEMIANOWYCH 
 

W tab. 45 zestawiono wyniki oznaczeń gęstości nasypowej, utrzęsionej, pozornej 

oraz gęstości materiału ścianki. Gęstość nasypowa wyznaczona przy użyciu zwykłego 

cylindra nie różni się pod względem wartości, jak i poziomu błędu pomiarowego  

od tradycyjnej metody z wykorzystaniem cylindra o objętości 50,0 cm3. 

Gęstość nasypowa oczyszczonych mikrosfer glinokrzemianowych zawierała się  

w przedziale 0,309-0,412 g/cm3, przy czym w przypadku frakcji drobnych i grubych 

przyjmuje ona mniejsze wartości, a maksimum zostaje osiągnięte przy ok. 170-180 µm 

średnicy cząstek. Gęstość utrzęsiona wykazywała taką samą zależność od rozmiaru,  

przy czym jej wartości były przeciętnie o ok. 12% większe od wartości gęstości nasypowej. 

Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, iż wartość gęstości pozornej 

zwiększa się monotonicznie z rozmiarem cząstek, od 0,625 g/cm3 do 0,949 g/cm3. 

Gęstość materiału ścianki miała w przybliżeniu stałą wartość we wszystkich 

frakcjach ziarnowych mikrosfer oczyszczonych z drugiej partii materiałów i wynosiła  

ok. 2,46 g/cm3, przy czym wzrastała maksymalnie do 2,50 g/cm3 powyżej ok. 250 µm 

średnicy cząstek. 

Porównując otrzymane wyniki oznaczeń gęstości mikrosfer surowych KMS II  

z danymi literaturowymi można zauważyć dobrą zgodność, co oznacza, iż poszczególne 

rodzaje gęstości są zmienne w stosunkowo wąskim przedziale wartości. Z drugiej strony 
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poszczególne frakcje ziarnowe charakteryzują się znaczną zmiennością. Również produkt 

uboczny separacji, zgodnie z oczekiwaniami miał dużą wartość gęstości pozornej,  

ok. 1,5 g/cm3 oraz obniżoną wartość gęstości litego materiału, ok. 2,4 g/cm3. 
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KMS I - - 0,744 KMS II 
0,415 

±0,003 
0,416 

±0,002 
0,454 

±0,002 
2,41 

±0,02 
0,753 

IMS I 
<71 

0,309 
±0,002 

0,344 
±0,001 

0,558 IMS II 
0,416 

±0,000 
0,414 

±0,002 
0,456 

±0,003 
2,43 

±0,03 
0,815 

IMS I  
71-100 

0,350 
±0,001 

0,375 
±0,002 

0,625 IMSpoz. II - - - 
2,40 

±0,05 
1,458 

IMS I 
100-125 

0,375 
±0,002 

0,411 
±0,001 

0,684 
IMS II 
<45 

0,449 
0,471 

±0,001 
0,759 

±0,008 
2,40 

±0,04 
1,570 

IMS I 
125-160 

0,398 
±0,002 

0,437 
±0,001 

0,745 
IMS II  
45-63 

0,373 
±0,003 

0,362 
±0,002 

0,416 
±0,004 

2,45 
±0,03 

0,706 

IMS I 
160-200 

0,412 
±0,001 

0,446 
±0,002 

0,796 
IMS II  
63-80 

0,362 
±0,002 

0,355 
±0,002 

0,398 
±0,002 

2,46 
±0,02 

0,661 

IMS I 
200-250 

0,409 
±0,002 

0,449 
±0,001 

0,853 
IMS II  

80-100 
0,370 

±0,001 
0,368 

±0,001 
0,407 

±0,002 
2,45 

±0,02 
0,691 

IMS I 
250-500 

0,382 
±0,002 

0,426 
±0,001 

0,901 
IMS II 

100-125 
0,377 

±0,001 
0,375 

±0,001 
0,415 

±0,001 
2,46 

±0,02 
0,698 

IMS I 
>500 

0,330 
±0,005 

0,359 
±0,001 

0,983 
IMS II 

125-140 
0,389 

±0,001 
0,388 

±0,001 
0,431 

±0,001 
2,45 

±0,03 
0,733 

  

IMS II 
140-160 

0,389 
±0,000 

0,388 
±0,001 

0,432 
±0,002 

2,45 
±0,03 

0,769 

IMS II 
160-180 

0,395 
±0,001 

0,394 
±0,001 

0,442 
±0,003 

2,44 
±0,02 

0,784 

IMS II 
180-200 

0,394 
±0,001 

0,393 
±0,000 

0,440 
±0,004 

2,47 
±0,02 

0,793 

IMS II 
200-250 

0,385 
±0,001 

0,383 
±0,001 

0,433 
±0,003 

2,43 
±0,02 

0,813 

IMS II 
250-300 

0,363 
±0,000 

0,363 
±0,002 

0,410 
±0,001 

2,46 
±0,01 

0,845 

IMS II 
300-355 

0,344 
±0,001 

0,343 
±0,001 

0,390 
±0,001 

2,50 
±0,01 

0,860 

IMS II 
355-400 

0,327 
±0,002 

0,327 
±0,002 

0,371 
±0,002 

2,48 
±0,00 

0,881 

IMS II 
400-500 

0,307 
±0,001 

0,309 
±0,001 

0,348 
±0,003 

2,46 
±0,01 

0,949 

IMS II 
500-1000 

0,286 
±0,003 

0,287 
±0,003 

0,323 
±0,001 

2,47 
±0,01 

0,919 

IMS II 
>1000 

0,359 
0,359 

±0,029 
0,359 

±0,029 
- - 

Dane literaturowe 
(rozdz. 2.7) 

0,41 
±0,01 

0,42 
±0,01 

2,46 
±0,15 

0,76 
±0,04 
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W celu przedstawienia zależności gęstości nasypowej i pozornej od średnicy cząstki 

skorzystano ze średnicy D[v,0.5] mod., zamieszczonej w tab. 40 i 46, ponieważ ta wartość  

w sposób najbardziej zbliżony do rzeczywistego podaje średnicę cząstek, szczególnie  

o dużych średnicach np. w klasie ziarnowej 500-1000 µm. 

Z analizy wykluczono skrajne frakcje tj. IMS I <71, IMS I >500, IMS II <45,  

IMS II >1000 oraz dodatkowo IMS II 45-63, ponieważ jak się okazało ich właściwości 

(gęstości) znacznie odbiegają od przeciętnych lub nie można ich traktować jako materiały 

homogeniczne. 

W obu partiach materiału uzyskane wartości gęstości nasypowej, jak i pozornej  

są zbliżone, dlatego można było dopasować linię trendu, zależności gęstości pozornej  

od rozmiaru cząstki (rys. 60): 

 

 𝛿 = 0,142 ∙ ln(𝐷) + 0,050,              𝑅2 = 0,964 (8) 

 

gdzie: 𝛿 – gęstość pozorna, g/cm3; 𝐷 – średnica cząstki, µm. 

 

 
Rys. 60. Zależność gęstości nasypowej i pozornej mikrosfer od średnicy cząstki 

 

Otrzymane doświadczalnie wartości gęstości pozornej porównano z rezultatami 

otrzymanymi na podstawie definicji porowatości zamkniętej: 

 

 𝛿 = 𝜌 ∙ (1 − 휀), (9) 

 

gdzie: 𝜌  – gęstość materiału ścianki, założono stałą wartość równą 2,5 g/cm3; 

휀 – porowatość zamknięta. 
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Na potrzeby otrzymania zależności gęstości pozornej od rozmiarów mikrosfer, 

wprowadzono wielkość zastępczej porowatości zamkniętej, która uwzględnia udział 

cenosfer, w zależności od rozmiaru cząstek: 

 휀𝑧 = 휀𝑐 ∙ 𝑈𝑐 + 휀𝑝 ∙ (1 − 𝑈𝑐), (10) 

gdzie: 휀𝑧  – porowatość zastępcza; 휀𝑐  – porowatość cenosfer, przyjęto wartość 0,7;  

𝑈𝑐  – udział cenosfer; 휀𝑝 – porowatość plerosfer. 

 𝑈𝑐 = −0,0035 ∙ 𝐷 + 1,1355      < 0; 324 > (rozdz. 2.5) (11) 

Wartość porowatości plerosfer obliczono zgodnie z wyrażeniem: 

 휀𝑝 = 1 −
𝜌𝑤

𝜌
, [1] (12) 

gdzie: 𝜌𝑤 – gęstość wody, przyjęto 0,998 g/cm3. 

 

Gęstość pozorną obliczoną z wzoru (9) przy użyciu porowatości zastępczej 

oznaczono jako „gęstość pozorna (teoret.)”. 

 

Porównanie tak wyznaczonej porowatości zastępczej z porowatością otrzymaną 

doświadczalnie (rys. 61) wskazuje, iż porowatość zastępcza ma taki sam przebieg i jest 

przesunięta o wartość -0,035 w stosunku do danych doświadczalnych. Empiryczna 

zależność porowatości zamkniętej wyraża się wzorem: 

 휀 = −0,052 ∙ ln(𝐷) + 0,950              𝑅2 = 0,961 (13) 

 

 
Rys. 61. Porównanie porowatości zamkniętej wyznaczonej doświadczalnie z teoretyczną 

 

Wstawiając tę zależność do równania (9) można otrzymać zależność gęstości 

pozornej od średnicy cząstki: 

 𝛿 = 0,130 ∙ ln(𝐷) + 0,125 (14) 
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Określoną w ten sposób gęstość pozorną oznaczono jako „gęstość pozorna (miesz.)”, 

ponieważ zawiera dane empiryczne. Wyniki obliczeń porównawczych zamieszczono  

w tab. 46 oraz graficznie na rys. 62-63. 

 
 Opracowanie teoretycznych zależności gęstości pozornej i grubości ścianki od średnicy 
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IMS I  
71-100 

67,6 89,9 0,690   0,775 0,673 2,9 3,5 4,2 5,2 

IMS I 
100-125 

98,2 79,2 0,679   0,802 0,721 4,5 5,2 4,6 5,3 

IMS I 
125-160 

133,1 67,0 0,667   0,832 0,761 6,5 7,4 4,9 5,5 

IMS I 
160-200 

177,5 51,4 0,652   0,870 0,798 9,0 10,3 5,1 5,8 

IMS I 
200-250 

249,5 26,2 0,627   0,933 0,843 12,6 15,5 5,0 6,2 

IMS I 
250-500 

325,8 0,0 0,601   0,998 0,877 15,2 21,7 4,7 6,7 

IMS II  
63-80 

62,9 91,5 0,692 0,732 0,771 0,663 2,7 3,2 4,3 5,1 

IMS II  
80-100 

82,2 84,8 0,685 0,718 0,788 0,698 3,7 4,3 4,5 5,3 

IMS II 
100-125 

100,7 78,3 0,678 0,716 0,804 0,725 4,6 5,4 4,6 5,4 

IMS II 
125-140 

125,1 69,8 0,670 0,701 0,825 0,753 5,9 6,9 4,7 5,5 

IMS II 
140-160 

142,5 63,7 0,664 0,686 0,840 0,770 6,8 8,0 4,7 5,6 

IMS II 
160-180 

165,1 55,8 0,656 0,679 0,860 0,789 8,0 9,5 4,8 5,7 

IMS II 
180-200 

177,5 51,4 0,652 0,679 0,870 0,798 8,6 10,3 4,8 5,8 

IMS II 
200-250 

242,5 28,7 0,629 0,665 0,927 0,839 11,4 15,0 4,7 6,2 

IMS II 
250-300 

292,7 11,1 0,612 0,656 0,970 0,863 12,9 18,9 4,4 6,5 

IMS II 
300-355 

333,1 0,0 0,601 0,657 0,998 0,880 13,8 22,2 4,2 6,7 

IMS II 
355-400 

378,9 0,0 0,601 0,645 0,998 0,897 14,9 25,2 3,9 6,7 

IMS II 
400-500 

440,7 0,0 0,601 0,614 0,998 0,916 16,3 29,3 3,7 6,7 

IMS II 
500-1000 

522,2 0,0 0,601 0,628 0,998 0,939 17,8 34,7 3,4 6,7 
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Wartość gęstości pozornej wyznaczona jedynie z teoretycznych zależności  

ma podobny przebieg, jednak jest większa o ok. 0,1 g/cm3 od wartości rzeczywistej, 

natomiast wartość wyznaczona równaniem półempirycznym (14) jest zgodna z wartością 

prawdziwą w przypadku IMS II (rys. 62), jednak nieznacznie odbiega przy skrajnych 

wartościach w IMS I (rys. 63). Jest to związane z tym, iż rzeczywistą wartość porowatości 

zamkniętej określono jedynie w odniesieniu do IMS II, stąd założenie o stałej gęstości 

litego materiału obu tych materiałów jest niepoprawne. Mimo to, wyznaczone wyrażenie 

(14) z dobra dokładnością podaje gęstość pozorną przemysłowych mikrosfer w zależności 

od średnicy cząstek. 

 

 
Rys. 62. Porównanie zależności gęstości pozornej od średnicy cząstek mikrosfer z drugiej partii 
materiałów 

 

 
Rys. 63. Porównanie zależności gęstości pozornej od średnicy cząstek mikrosfer z pierwszej partii 
materiałów 
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Na podstawie otrzymanych wyników oraz wzorów prezentowanych w literaturze 

można wyznaczyć także zależność teoretycznej grubości ścianki mikrosfer od rozmiarów 

cząstek: 

 𝑡 (𝑡𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡. ) = 0,5 ∙ 𝐷 ∙ √1 −
𝑑𝑛𝑎𝑠.

0,6∙𝜌

3
 [5] (15) 

 𝑡 (𝑚𝑖𝑒𝑠𝑧. ) =
𝐷∙(1−𝜀𝑧)

6
 [1] (16) 

Obliczone wielkości zamieszczono w tab. 46, a na rys. 64 przedstawiono zależność 

stosunku t/D, który według danych literaturowych wynosi 2,5-10,5% (por. rozdz. 2.6). 

Trudno określić, która z proponowanych zależności lepiej oddaje przeciętną grubość 

ścianki, jednak oba warianty mieszczą się w wyznaczonym empirycznie zakresie. Jeżeli  

przyjąć, że równanie półempiryczne (16) podaje grubość ścianki bliższą rzeczywistości, 

to teoretyczna grubość ścianki mikrosfery może być opisana równaniem liniowym: 

 𝑡 = 0,070 ∙ 𝐷 − 1,742              𝑅2 = 0,999 (17). 

 

 
Rys. 64. Zależność grubości ścianki mikrosfer od rozmiaru cząstki 
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7.4 PODSUMOWANIE 
 

Przeprowadzono oczyszczanie oraz podział na wąskie frakcje ziarnowe mikrosfer 

surowych z dwóch partii materiałów pochodzących z rynku krajowego. Dowiedziono,  

iż przemysłowe koncentraty mikrosferowe są dobrze oczyszczone od cząstek porowatych, 

drobnych i pokruszonych, ponieważ zawierały ok. 92-96 %mas. cenosfer o pełnych, 

nienaruszonych ściankach. 

W badanych frakcjach mikrosferowych dominowała klasa ziarnowa 160-250 µm, 

która stanowiła 35-44 %mas. mikrosfer surowych i oczyszczonych. Frakcja drobna, 

poniżej 100 µm miała 11-14 %mas. udziału w mikrosferach o pełnych, nienaruszonych 

ściankach, natomiast powyżej 500 µm średnicy miało mniej niż 1 %mas. cząstek. 

Frakcje drobnoziarniste oczyszczonych cenosfer, aż do 100-125 µm zawierają 

głównie cząstki sferyczne. Ze zwiększeniem rozmiaru cząstek zwiększa się udział cząstek 

o nieregularnym kształcie, w tym cząstek zawierających pory otwarte. Frakcje 

gruboziarniste, powyżej 250-300 µm zawierają niemal wyłącznie cząstki porowate. 

Pozostałość po oczyszczaniu mikrosfer surowych stanowią cząstki zniszczone, 

uszkodzone lub zawierające pory otwarte, jednak większość z nich jest kompletna. 

Mikrosfer o średnicy mniejszej niż 71 µm nie można uznać za materiał homogeniczny. 

Zarówno surowe, jak i oczyszczone przemysłowe mikrosfery cechują się nieznaczną 

zawartością niespalonej materii organicznej, 0,2-0,3 %mas., natomiast pozostałość  

po oczyszczaniu wykazuje straty prażenia na poziomie 1,3-1,6 %mas., co uzasadnia 

przeprowadzenie separacji hydrostatycznej w podwyższonej temperaturze. 

We wszystkich materiałach dominującą fazą krystaliczną był mulit, natomiast drugą 

obecną fazą był kwarc. W materiale oczyszczonym <45 µm oraz w pozostałości  

po frakcjonowaniu wykryto także domieszkę kalcytu. 

Gęstość nasypowa oczyszczonych mikrosfer glinokrzemianowych zawierała się  

w przedziale 0,309-0,412 g/cm3 (maksimum przy średnicy cząstek ok. 170-180 µm). 

Gęstość materiału ścianki była w przybliżeniu stała we wszystkich frakcjach ziarnowych  

i wynosiła ok. 2,46 g/cm3. Wartość gęstości pozornej rosła ze zwiększeniem rozmiarów 

cząstek, od 0,625 g/cm3 do 0,949 g/cm3. Dopasowana empirycznie zależność funkcyjna  

tej wielkości od średnicy cząstki (D) to: 

 𝛿 = 0,142 ∙ ln(𝐷) + 0,050              𝑅2 = 0,964 (8) 

Analogiczne wyrażenie wyprowadzone na drodze półemirycznej miało postać: 

 𝛿 = 0,130 ∙ ln(𝐷) + 0,125, (14) 

natomiast teoretyczna grubość ścianki mikrosfery może być opisana równaniem: 

 𝑡 = 0,070 ∙ 𝐷 − 1,742              𝑅2 = 0,999 (17) 
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7.5 WNIOSKI SZCZEGÓŁOWE 
 

Przemysłowe koncentraty mikrosferowe zawierają mniej niż 10 %mas. 

zanieczyszczeń, głównie w postaci cząstek porowatych, dlatego do mniej wymagających 

zastosowań można pominąć etap frakcjonowania metodą w podwyższonej temperaturze 

tego materiału, a jedynie poddać go suszeniu lub oczyszczaniu przez flotację/wielokrotne 

przemywanie. Również mała zawartość niespalonych cząstek węgla wskazuje na brak 

konieczności obróbki termicznej mikrosfer przemysłowych do większości typowych 

aplikacji. 

Z drugiej strony oczyszczanie i separacja granulometryczna materiału jest 

konieczna, jeżeli celem jest otrzymanie jednorodnych frakcji, które charakteryzują się 

specyficzną morfologią oraz właściwościami fizykochemicznymi. Podział mikrosfer 

oczyszczonych na 16 frakcji ziarnowych pozwolił na uzyskanie homogenicznych 

surowców do dalszych badań. 

Frakcje mikrosfer zawierające cząstki o średnicy <71 µm nie były jednorodne  

i zawierały drobne cząstki popiołu lotnego, ponieważ skuteczność suchego przesiewania 

jest ograniczona, dlatego uzyskanie najdrobniejszych frakcji mikrosferowych  

o powtarzalnej charakterystyce wymaga zastosowania alternatywnych metod separacji. 

Pozostałość po oczyszczaniu zawiera znaczny udział niezniszczonych cząstek 

porowatych, dlatego po dodatkowych operacjach uszlachetniania mogłaby stanowić 

wartościowy produkt o dużej powierzchni właściwej z rozwiniętą strukturą wewnętrzną. 

Wyznaczone zależności gęstości pozornej, gęstości nasypowej oraz grubości ścianki 

mikrosfer glinokrzemianowych od średnicy cząstek mogą stanowić cenne dane wejściowe 

do modelowania i symulacji urządzeń wykorzystujących lub pozyskujących cenosfery. 
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8 NANOSZENIE POWŁOKI ŻELAZA 

 

Otrzymane wąskie frakcje ziarnowe oczyszczonych mikrosfer, cechujące się znaczną 

jednorodnością i stopniem czystości, stanowiły surowiec do otrzymywania kompozytów 

polimerowo-cenosferowych. W przypadku tworzenia takich kompozytów składnik 

cenosferowy może być użyty bezpośrednio po oczyszczeniu i frakcjonowaniu, lecz można 

również zaproponować modyfikację powierzchni mikrosfer. Jedną z możliwości 

uszlachetnienia cenosfer, zbadaną w niniejszej pracy jest pokrycie ich powierzchni 

nanometryczną warstwą metalu przejściowego. Uzyskany w ten sposób produkt może 

odmiennie oddziaływać z pozostałymi składnikami kompozytu, w porównaniu  

do cenosfer niemodyfikowanych. Dodatek powłoki metalicznej może też zmieniać 

właściwości użytkowe kompozytów, poza poprawą właściwości elektrycznych, 

magnetycznych lub umożliwieniem absorbcji promieniowania elektromagnetycznego, 

także w zakresie właściwości termicznych oraz palności. 

Jako sposób nanoszenia powłoki wybrano metodę FB-MOCVD (ang. fluidized bed 

metal-organic chemical vapour deposition), stosując stan fluidalny złoża cenosfer oraz 

lotny związek żelaza jako substrat. Wykorzystano tutaj dużą burzliwość przepływu gazu,  

a tym samym intensywne wymieszanie ziaren złoża fluidalnego. Taki sposób organizacji 

procesu nakładania warstwy metalu na cenosfery powinien bowiem zapewnić 

równomierny dostęp reagenta do powierzchni ciała stałego, jak i wyrównane warunki 

temperaturowe procesu. 

Dalej opisano opracowaną, własną i oryginalną metodę stabilnego, i wydajnego 

procesu nakładania metalicznego żelaza na powierzchnię mikrosfer glinokrzemianowych. 

Uzyskany produkt był wykorzystany m.in. do otrzymywania kompozytów polimerowych 

(eksperymenty opisane w rozdz. 10). 

8.1 METODYKA BADAŃ 
 

Przeprowadzono trzy serie doświadczeń, różniące się następującymi parametrami: 

rodzaj reaktora, temperatura, rodzaj frakcji ziarnowej mikrosfer lub sposób dozowania. 

Schemat stanowiska przedstawiono na rys. 65. Doświadczenia wykonywano w reaktorze 

fluidyzacyjnym, który stanowiła kolumna chromatograficzna ze szkła borokrzemowego  

ze spiekiem szklanym typu G0, zaopatrzona w uzwojenie grzewcze z drutu oporowego  

o rezystancji ok. 80 Ω. Stosowano dwa rodzaje reaktorów, o średnicy 6,5 cm i długości  

60 cm (doświadczenia 1 i 2) lub 3,8 cm średnicy i 30 cm długości (doświadczenie 3).  

W zależności od użytego reaktora, masa złoża w postaci oczyszczonych mikrosfer 
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glinokrzemianowych wynosiła 80 g (dośw. 1 i 2) lub 40 g (dośw. 3). Określona  

na podstawie przeglądu literatury (por. rozdz. 3.1.3) i badań wstępnych temperatura 

(190-200°C) była utrzymywana w złożu dzięki zastosowaniu regulatora 

mikroprocesorowego AR600 firmy APAR, połączonego z uzwojeniem oraz termoparą  

typu K, mierzącą temperaturę wewnątrz złoża. Przepływ gazu inertnego (N2 w dośw. 1 lub 

CO2 w dośw. 2 i 3) był realizowany poprzez wykorzystanie przepływomierza masowego 

GFC-2111 firmy Dwyer lub rotametru, a wartość przepływu była uzależniona od użytej 

frakcji ziarnowej mikrosfer. Substratem do nanoszenia żelaza z fazy gazowej było 

pentakarbonylżelazo(0) (Fe(CO)5) (producent: Aldrich), które dozowano przy pomocy 

pompy strzykawkowej (dośw. 1 i 2) lub wprowadzano bezpośrednio do kolby za pomocą 

strzykawki (dośw. 3). Kolba okrągłodenna (odparowalnik) była miejscem mieszania się 

gazu nośnego z lotnym związkiem żelaza, przy czym dodatkowo zwiększano prężność par 

tego związku poprzez zastosowanie okresowo ogrzewanej czaszy grzewczej  

(w dośw. 1 i 2) lub wykorzystanie łaźni wodnej w temperaturze 25°C (dośw. 3).  

Po całkowitym zadozowaniu i odparowaniu związku żelaza, zaprzestawano grzania  

i kontynuowano przepływ gazu, aż do wychłodzenia złoża. Po tym czasie określano 

przyrost masy i odbierano produkt z reaktora. 

 

 
Rys. 65. Schemat stanowiska do pokrywania cenosfer metalicznym żelazem w złożu fluidalnym: 
1) warstwa cenosfer, 2) zewnętrzne źródło ciepła, 3) dystrybutor, 4) odparowalnik,  
5) zawór regulacyjny ciekłego Fe(CO)5, 6) zawór regulacyjny gazu nośnego, 7) wentylator gazu 
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8.1.1 BADANIA WSTĘPNE – DOŚWIADCZENIE 1 
 

W pierwszym doświadczeniu użyto oczyszczone mikrosfery glinokrzemianowe  

o rozmiarach 125-160 µm, oznaczone jako „125-160”. Uzyskanie stanu fluidalnego złoża 

oraz odpowiednie wymieszanie było zapewnione poprzez zastosowanie prędkości 

przepływu azotu wynoszącej ok. 1,5 dm3/min. W złożu mikrosferowym utrzymywano 

temperaturę 190°C, a pentakarbonylżelazo(0) dozowano przy pomocy pompy 

strzykawkowej z prędkością 15 cm3/h do kolby okrągłodennej, ogrzewanej okresowo  

w celu przyspieszenia odparowania cieczy. Przeprowadzono dwie próby, które różniły się 

objętością zadozowanego związku żelaza, która została tak dobrana, aby masa powstałego 

żelaza stanowiła odpowiednio ok. 5 %mas. oraz 8 %mas. początkowej masy złoża. 

Teoretyczna masa żelaza została obliczona przy założeniu całkowitego rozkładu substratu 

do metalicznego żelaza oraz gęstości cieczy podanej przez producenta (1,49 g/cm3). 

8.1.2 DOZOWANIE POŚREDNIE – DOŚWIADCZENIE 2 
 

W kolejnym doświadczeniu przeprowadzono serię pięciu eksperymentów  

z zastosowaniem frakcji IMS 160-200. Czynnikiem fluidyzującym był ditlenek węgla, 

doprowadzany w objętości ok. 1,5 dm3/min. Użycie CO2, zamiast N2 miało na celu 

wyeliminowanie ewentualnego procesu utleniania się otrzymanego metalicznego żelaza, 

ponieważ stosowany w dośw. 1 azot (o czystości 99,9992%) mógł zawierać śladowe ilości 

tlenu. Temperatura złoża podczas procesu nakładania powłoki żelaza wynosiła 200°C. 

Prędkość dozowania związku żelaza została zmniejszona w porównaniu do pierwszego 

doświadczenia i wynosiła 5 cm3/h, a jego wprowadzona objętość w pięciu próbach 

wynosiła odpowiednio, 2, 5, 10, 20 lub 45 cm3. Dodatkowo, aby określić całkowitą 

sprawność procesu, oznaczono zawartość żelaza we wszystkich otrzymywanych 

produktach, w tym ubocznych: gazy procesowe były kierowane do płuczki zawierającej 

roztwór kwasu solnego (1:10 v/v), a część żelaza, które osadziło się na powierzchni 

reaktora lub na spieku poddano roztwarzaniu takim samym roztworem kwasu solnego. 

8.1.3 DOZOWANIE BEZPOŚREDNIE – DOŚWIADCZENIE 3 
 

W ostatnim eksperymencie zmieniono sposób dozowania pentakarbonylżelaza(0) 

na bezpośrednie wprowadzenie całej obliczonej objętości cieczy (odpowiadającej 

otrzymaniu produktu o zawartości 5 %mas. lub 10 %mas. Fe) do kolby, którą ogrzewano 

w łaźni wodnej w temperaturze 25°C. Wykonano dwie próby nanoszenia 5 %mas. Fe  

w przypadku frakcji IMS 180-200 oraz po trzy próby nakładania 10%mas. Fe  

na IMS 80-100 oraz IMS 180-200. Przepływ ditlenku węgla wynosił ok. 0,5 dm3/min  

w przypadku frakcji 80-100 µm oraz ok. 1,5 dm3/min w stosunku do klasy 180-200 µm. 
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8.1.4 OKREŚLENIE ZAWARTOŚCI FRAKCJI MAGNETYCZNEJ 
 

Na podstawie obserwacji stwierdzono, iż nanoszenie powłoki żelaza  

na powierzchnię mikrosfer glinokrzemianowych zachodzi selektywnie i nie wszystkie 

cząstki mają widoczną powłokę żelaza, jak również stopień pokrycia powierzchni nie jest 

jednakowy we wszystkich cenosferach. Z tego względu w celu oceny sprawności procesu 

nakładania określono udział frakcji magnetycznej w produkcie poprzez zastosowanie 

mechanicznej separacji magnetycznej otrzymanych materiałów przy pomocy magnesu 

neodymowego. Metoda oznaczenia polegała na przygotowaniu monowarstwy materiału  

i zebraniu frakcji magnetycznej magnesem, znajdującym się w odległości  

ok. 1 cm od próbki. Wynik stanowiła średnia z czterech oznaczeń. 

8.1.5 OKREŚLENIE ZAWARTOŚCI ŻELAZA 
 

W doświadczeniu nr 2 wykonano mineralizację otrzymanych produktów,  

w tym frakcji magnetycznych i niemagnetycznych z zastosowaniem kwasu 

siarkowego(VI). Do roztwarzania użyto ok. 1 g próbki oraz 20 cm3 kwasu (1+4 v/v). 

Oznaczenia zawartości żelaza w ciekłych roztworach wykonano aparatem  

AAnalyst 300 firmy Perkin Elmer, wykorzystującym technikę płomieniowej absorpcyjnej 

spektrometrii atomowej (F-AAS). 

 

8.2 WYNIKI DOŚWIADCZEŃ 

8.2.1 BADANIA WSTĘPNE 
 

W pierwszym eksperymencie otrzymano produkty zawierające 5,2 %mas. oraz  

7,5 %mas. żelaza, natomiast wydajność procesów była na poziomie 94-95% (tab. 47). 

Podana wydajność (oraz zawartość Fe w produkcie) uwzględnia jedynie przyrost masy 

reaktora ze złożem po procesie w stosunku do masy początkowej. W trakcie procesu 

nakładania żelaza pewna część metalu osadzała się na spieku oraz ściankach reaktora, 

szczególnie w obszarze umiejscowienia uzwojenia grzewczego. Co więcej, szybkość 

dozowania pentakarbonylżelaza(0) okazała się być zbyt duża, ponieważ szybkość 

odparowywania cieczy była mniejsza, niż szybkość dostarczania kolejnych porcji 

substratu. W efekcie okresowe uruchamianie czaszy grzewczej powodowało miejscowe 

przegrzania i nieznaczny, ale widoczny na ściankach, rozkład substratu przed 

wprowadzeniem do złoża fluidalnego. Na podstawie tych obserwacji w doświadczeniu  
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nr 2 zmniejszono trzykrotnie prędkość dozowania źródła żelaza oraz określono straty 

towarzyszące osadzaniu się żelaza na powierzchni reaktora. 

 

 Podsumowanie badań wstępnych z nakładaniem powłoki żelaza 

Wariant 125-160 5% 125-160 8% 

Objętość Fe(CO)5, cm3 11,0 16,0 

Teoretyczna masa Fe, g 4,67 6,80 

Doświadczalna masa Fe, g 4,41 6,48 

Wydajność, % 94,3 95,3 

Zawartość Fe, %mas. 5,2 7,5 

Zawartość frakcji magnetycznej, %mas. 59,6 ±1,5 69,2 ±1,7 

 

Na fotografiach produktów uzyskanych podczas badań wstępnych (rys. 66) można 

zauważyć, że większość cząstek została pokryta powłoką żelaza, jednak obecne są również 

cząstki niepokryte, odznaczające się białą barwą. Jest to zgodne z oznaczonym udziałem 

frakcji magnetycznej w produkcie, który wynosił 60-70 %mas. 

 

  
 125-160 5% 125-160 8% 
Rys. 66. Fotografie produktów nanoszenia powłoki żelaza uzyskane w badaniach wstępnych  
w powiększeniu 20x  

 

Na mikrofotografii SEM (rys. 67) zobrazowano pojedynczą zniszczoną cząstkę 

(prawdopodobnie na etapie przygotowania próbki), dlatego można było zaobserwować 

przekrój cząstki, w tym powłokę naniesionego żelaza. Oszacowana na podstawie fotografii 

grubość ścianki wynosiła ok. 7,8 µm, a powłoka Fe miała ok. 0,4 µm. Teoretyczna średnia 

grubość ścianki, obliczona w rozdz. 7 w przypadku tej frakcji była zbliżona i wynosiła  

6,5-7,4 µm, jednak na rys. 67a można zauważyć znaczne zróżnicowanie grubości ścianki, 

nawet w pojedynczej cząstce. Na podstawie teoretycznych zależności można wyznaczyć 

także przeciętną grubość powłoki żelaza, która w produkcie 125-160 8% wynosi 0,17 µm. 
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W tym przypadku również należy uwzględnić, iż część cząstek nie została pokryta 

powłoką żelaza, natomiast grubość samej warstwy może być zmienna. 

W produkcie 125-160 5% wyznaczono dodatkowo gęstość pozorną. Jej wartość 

wynosiła 0,754 g/cm3 i była tylko nieznacznie większa od wartości początkowej, przed 

nakładaniem (0,745 g/cm3). Oznacza to, że wprowadzenie metalu o dużej gęstości  

nie ma istotnego wpływu na zmianę podstawowej cechy charakteryzującej mikrosfery. 

 

  
 a) b) 
Rys. 67. Mikrofotografia SEM frakcji 125-160 8%: a) cząstka zniszczona w powiększeniu 800x,  
b) pomiar średnicy cząstki i grubości powłoki żelaza - powiększenie 1000x 

 

8.2.2 DOZOWANIE POŚREDNIE 
 

W kolejnym doświadczeniu przeprowadzono serię pięciu testów, różniących się 

jedynie objętością wprowadzonego do układu substratu żelaza. W efekcie otrzymano 

materiały o zawartości żelaza od 1,1 %mas. do 19,0 %mas. oraz o proporcjonalnie 

zwiększającym się udziale frakcji magnetycznej (tab. 48). Uzyskana wydajność procesów 

zawierała się w przedziale 93-108%. Przyczyną rozbieżności był sposób dozowania 

pentakarbonylżelaza(0) przy użyciu pompy strzykawkowej. Użyty w doświadczeniach 

substrat żelaza ma zbliżoną do wody temperaturę wrzenia oraz prężność par, jednak  

ze względu na łatwość rozkładu pod wpływem światła lub podwyższonej temperatury, 

powinien być przechowywany w niskich temperaturach (2-8°C) w butelkach z ciemnego 

szkła. Z tego względu podłączano dozownik do układu reakcyjnego dopiero  

po ustabilizowaniu się temperatury w złożu na poziomie 200°C. Również  

po wprowadzeniu określonej objętości cieczy odłączano układ dozujący od kolby 

stanowiącej odparowalnik. Przeprowadzone operacje mogły prowadzić do wprowadzenia 

niewielkiej nadmiarowej ilości cieczy. Wymienione trudności operacyjne przyczyniły się 

do zmiany sposobu dozowania substratu w kolejnym doświadczeniu. 
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 Podsumowanie doświadczenia z dozowaniem pośrednim związku żelaza 

Wariant 
160-200 

1% 
160-200 

3% 
160-200 

5% 
160-200 

10% 
160-200 

20% 

Objętość Fe(CO)5, cm3 2,0 5,0 10,0 20,0 45,0 

Teoretyczna masa Fe, g 0,85 2,12 4,25 8,50 19,11 

Doświadczalna masa Fe, g 0,92 1,98 4,15 8,81 18,81 

Wydajność, % 108,3 93,2 97,7 103,7 98,4 

Zawartość Fe, %mas. 1,1 2,4 4,9 9,9 19,0 

Zawartość frakcji magnetycznej, 
%mas. 

23,3 37,1 65,9 77,2 91,8 

 

W celu wykonania bilansu masowego żelaza w produktach reakcji, materiał 

stanowiący złoże fluidalne z każdej próby poddano w całości separacji magnetycznej.  

Na rys. 68 zamieszczono fotografie produktów przed separacją („Całość”) oraz frakcji 

magnetycznych („M”) i niemagnetycznych („NM”). 

Ze zwiększeniem zawartości żelaza zwiększa się liczba cząstek pokrytych  

i przy ok. 10 %mas. Fe w produkcie („160-200 10%”) wszystkie cząstki niemagnetyczne 

zawierają powłokę żelaza. Uzyskane w doświadczeniach frakcje magnetyczne były  

do siebie wizualnie podobne, dlatego różnicą mogła być jedynie grubość warstwy Fe. 

 

Oznaczona zawartość żelaza w produktach powstających w reakcji (tab. 49) 

wskazuje na dużą sprawność całkowitą, przekraczającą 99,3%. Główne straty 0,2-0,6 %Fe 

są związane z osadzaniem się żelaza na ściankach i spieku reaktora, natomiast poza 

układem reakcyjnym wykryto tylko ok. 0,1%Fe. Oznacza to, iż osadzanie się żelaza poza 

złożem jest nieznaczne, a biorąc pod uwagę dodatkowo przyrost masy złoża, można 

stwierdzić znaczną sprawność rozkładu pentakarbonylżelaza(0) w warunkach procesu. 

 
 Wyniki analizy zawartości żelaza w produktach reakcji w doświadczeniu z dozowaniem 

pośrednim, oznaczone metodą AAS 

Rodzaj 
doświadczenia 

Złoże, 
%mas. 

M, 
%mas. 

NM, 
%mas. 

Pozostałość  
w reaktorze, %Fe* 

Płuczka, 
%Fe* 

Sprawność, 
% 

160-200 1% 1,16 4,65 0,21 0,36 0,14 99,5 

160-200 3% 2,32 6,44 0,51 0,21 0,08 99,7 

160-200 5% 4,28 7,01 0,77 0,53 0,09 99,4 

160-200 10% 9,67 11,25 0,90 0,57 0,11 99,3 

160-200 20% 16,60 19,10 1,63 0,41 0,05 99,5 

* udział procentowy w całkowitej masie otrzymanego żelaza 
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 160-200 1% Całość 160-200 3% Całość 160-200 5% Całość 160-200 10% Całość 160-200 20% Całość 
 

 
 160-200 1% M 160-200 3% M 160-200 5% M 160-200 10% M 160-200 20% M 
 

 
 160-200 1% NM 160-200 3% NM 160-200 5% NM 160-200 10% NM 160-200 20% NM 
 
Rys. 68. Fotografie produktów nanoszenia powłoki żelaza w doświadczeniu z dozowaniem pośrednim związku żelaza w powiększeniu 45x  
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Magnetyczne produkty doświadczenia zawierały od 4,6 %mas. do 19,1 %mas. 

żelaza, natomiast niemagnetyczna pozostałość tylko ok. 0,2-1,6 %mas. Fe.  

Na rys. 69 przedstawiono porównanie teoretycznej zawartości żelaza z wartością 

oznaczoną metodą AAS oraz otrzymaną z ważenia reaktora ze złożem przed i po procesie. 

Wyniki oznaczeń metodą instrumentalną, szczególnie w odniesieniu do dwóch ostatnich 

prób są nieco zaniżone, co potwierdzono wykonując oznaczenie zawartości żelaza  

we frakcji magnetycznej „160-200 20%” metodą ICP i otrzymując wartość 21,5 %mas. Fe 

w stosunku do 19,1 %mas. Fe w metodzie AAS. 

Frakcja magnetyczna zawierała od 86% do 99% całkowitej masy żelaza obecnej  

w produktach doświadczenia. 

 

 
Rys. 69. Porównanie oznaczenia zawartości żelaza metodą AAS z metodą wagową 

 

W celu określenia formy chemicznej, w której występuje wytworzone żelazo, 

określono skład fazowy próbki o największej zawartości żelaza. Przedstawione 

dyfraktogramy (rys. 70) potwierdzają obecność metalicznego żelaza i nie zawierają 

refleksów, charakterystycznych dla postaci tlenkowych żelaza. Tak jak w przypadku 

analizy mikrosfer bez powłoki metalicznej, nie ma istotnych różnic w charakterze widma 

materiału przed i po rozdrabnianiu. 
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Rys. 70. Dyfraktogramy mikrosfer glinokrzemianowych z powłoką żelaza 
 

8.2.3 DOZOWANIE BEZPOŚREDNIE 
 

W ostatnim eksperymencie wykorzystano mniejszy reaktor, w którym umieszczono 

40 g mikrosfer i dozowano substrat żelaza bezpośrednio do kolby umieszczonej  

pod reaktorem za pomocą strzykawki, przy czym określano zmianę masy  

i na tej podstawie określano teoretyczną masę otrzymanego żelaza. Dzięki temu można 

było dokładniej określić wydajność procesu, w porównaniu do wcześniejszych 

doświadczeń. Zastosowanie łaźni wodnej zamiast czaszy grzewczej wyeliminowało 

problem rozkładu związku żelaza przed wprowadzeniem do reaktora, a użycie mniejszego 

reaktora spowodowało zmniejszenie stopnia osadzania się żelaza na ściankach  

i dystrybutorze. Udoskonalona metoda okazała się bardziej efektywna pod względem 

czasu nakładania, ponieważ obliczona na podstawie czasu trwania doświadczenia 

szybkość odparowania wynosiła ok. 7,5 cm3/h, czyli więcej niż doświadczeniu  

z pośrednim dozowaniem reagenta (5 cm3/h). 

W kolejnych trzech próbach nanoszenia 10 %mas. żelaza na mikrosfery oczyszczone 

o rozmiarach 180-200 µm oraz 80-100 µm otrzymano dobrą powtarzalność, zarówno  

pod względem zawartości żelaza, jak i udziału frakcji magnetycznej w produkcie (tab. 50). 

Fotografie materiałów zamieszczone na rys. 71 potwierdzają wysoką jakość otrzymanych 

produktów. 
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Obliczone wydajności procesów były w każdym doświadczeniu większe niż 100%, 

jednak na zbliżonym poziomie. Jedynym powodem większych wydajności może być błąd 

ważenia związany z używaniem wagi technicznej do określania masy reaktora przed  

i po procesie. 

 

 Podsumowanie doświadczenia z dozowaniem bezpośrednim związku żelaza 

Rodzaj doświadczenia 
180-200 

5% I 
180-200 

5% II 
180-200 

10% I 
180-200 
10% II 

180-200 
10% III 

80-100 
10% I 

80-100 
10% II 

80-100 
10% III 

Objętość Fe(CO)5, cm3 5,1 5,1 9,9 10,1 9,9 9,9 10,1 10,5 

Teoretyczna masa Fe, g 2,16 2,18 4,20 4,29 4,22 4,21 4,30 4,46 

Doświadczalna masa Fe, g 2,21 2,42 4,53 4,56 4,43 4,36 4,42 4,48 

Wydajność, % 102,2 111,2 107,8 106,2 104,9 103,5 102,7 100,4 

Zawartość Fe, %mas. 5,2 5,7 10,2 10,2 10,0 9,8 10,0 10,1 

Zawartość frakcji 
magnetycznej, %mas. 

92,0 
±0,8 

95,5 
±0,2 

98,6 
±0,5 

98,9 
±0,2 

98,2 
±0,3 

91,5 
±1,2 

92,6 
±1,0 

94,3 
±1,0 

 

  
 80-100 10% (I+II+III) 180-200 5% I 

  
 180-200 5% II 180-200 10% (I+II+III) 

Rys. 71. Fotografie produktów nanoszenia powłoki żelaza w doświadczeniu  
z dozowaniem bezpośrednim w powiększeniu 20x  
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Na rys. 72 przedstawiono zależność zawartości frakcji magnetycznej od masowego 

udziału żelaza w produkcie. Okazuje się, iż w początkowych próbach z dozowaniem 

pośrednim (dośw. 1 i 2) występował logarytmiczny trend zwiększania udziału frakcji 

magnetycznej ze zwiększaniem zawartości żelaza w produkcie, natomiast  

w doświadczeniu z dozowaniem bezpośrednim wszystkie materiały, niezależnie  

od zawartości czy rozmiaru ziaren zawierały powyżej 90 %mas. frakcji magnetycznej. 

Może to być częściowo związane ze sposobem dozowania, który umożliwiał 

odparowanie dużej ilości cieczy w początkowym etapie procesu, kiedy była duża 

powierzchnia czynna na dnie kolby okrągłodennej. 

Jednak bardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem poprawy jakości otrzymanego 

produktu w doświadczeniu z dozowaniem bezpośrednim jest zastosowanie złoża  

o dwukrotnie mniejszej masie i mniejszego reaktora, co wpłynęło na intensyfikację 

procesu mieszania. Zmniejszenie średnicy reaktora prowadził do zwiększenia prędkości 

liniowej doprowadzonego gazu nośnego, a tym samym zwiększa się turbulencja złoża.  

W efekcie zmniejszyła się ilość cząstek niepokrytych, niezależnie od zastosowanej frakcji 

ziarnowej i objętości użytego substratu żelaza. 

 

 
Dośw. 

1+2 
125-160 

5% 
125-160 

8% 
160-200 

1% 
160-200 

3% 
160-200 

5% 
160-200 

10% 
160-200 

20% 
 

Dośw. 3 
180-200 

5% I 
180-200 

5% II 
180-200 

10% I 
180-200 
10% II 

180-200 
10% III 

80-100 
10% I 

80-100 
10% II 

80-100 
10% III 

 
Rys. 72. Zależność udziału frakcji magnetycznej od zawartości żelaza w produktach nanoszenia 

powłoki żelaza na mikrosfery glinokrzemianowe  

y = 0,499x + 90,762
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8.3 PODSUMOWANIE 
 

Opracowano wydajną metodę nanoszenia powłoki żelaza na mikrosfery 

glinokrzemianowe metodą FB-MOCVD stosując pentakarbonylżelazo(0) jako źródło żelaza 

osadzane z fazy gazowej na złożu mikrosferowym. Kluczowymi czynnikami 

warunkującymi osiąganie wysokiej sprawności oraz powtarzalności były: sposób 

dozowania i odparowywania ciekłego substratu do układu reakcyjnego oraz zapewnienie 

intensywnego mieszania złoża. Najlepsze rezultaty otrzymano stosując bezpośrednie 

wprowadzenie określonej objętości reagenta do kolby ogrzewanej w sposób ciągły  

do temperatury 25°C przy użyciu łaźni wodnej. Temperatura w złożu fluidalnym  

o masie 40 g była utrzymywana na poziomie 200°C i była wystarczająca do całkowitego 

rozkładu substratu żelaza do formy metalicznej. W produkcie reakcji było zawartych 

powyżej 99,3 %Fe wprowadzonego do procesu. 

Opracowana metoda okazała się być wydajna pod względem ilości otrzymanego 

produktu oraz prowadzi do uzyskania dobrej jakości powłok metalicznych, niezależnie  

od stosowanych rozmiarów cząstek cenosfer, a jedyną różnicą procesową jest 

zastosowanie odmiennych prędkości przepływu gazu nośnego. 

8.4 WNIOSKI SZCZEGÓŁOWE 
 

Przedstawiona metoda może być z powodzeniem stosowana do nakładania żelaza 

lub innych metali z fazy gazowej na mikrosfery glinokrzemianowe lub inne materiały 

ulegające fluidyzacji. 

Zaletą metody, poza wysoką wydajnością i krótkim czasem procesu, jest możliwość 

łatwego zwiększenia skali, co jest szczególnie istotne w odniesieniu do ewentualnych 

wielkolaboratoryjnych lub przemysłowych zastosowań. 

Zastosowane rozwiązanie jest także bezodpadowe, ponieważ nie wymaga 

stosowania rozpuszczalników, a tym samym eliminuje powstawanie ścieków i odpadów 

stałych. Jedynym produktem ubocznym w procesie jest CO, który w procesach 

prowadzonych w większej skali mógłby być wykorzystywany m.in. jako źródło ciepła  

po spaleniu (np. do ogrzewania złoża) lub jako surowiec do syntez, w tym do produkcji 

substratu w postaci pentakarbonylżelaza(0). 

Uzyskany produkt stanowiący złoże fluidalne może zostać poddany utlenianiu  

w celu otrzymania postaci tlenkowych, może być substratem w innych procesach 

nakładania lub w reakcjach chemicznych, w tym także katalitycznych. 
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9 KOMPOZYTY POLIURETANOWE 

 

W niniejszym rozdziale zaprezentowano przykładowe zastosowanie mikrosfer 

glinokrzemianowych jako napełniacz w kompozytach polimerowych. Przedmiotem badań 

były sztywne pianki poliuretanowe (SPPUR), które są materiałem o najlepszych 

właściwościach termoizolacyjnych wśród tworzyw produkowanych w skali przemysłowej. 

Mankamentem tych tworzyw jest jednak ich wysoka cena oraz łatwopalność. Utworzenie 

kompozytu SPPUR zawierającego tanie, odpadowe, wytrzymałe termicznie mikrosfery 

glinokrzemianowe, mogłoby przyczynić się do obniżenia ceny oraz poprawić stabilność 

termiczną produktu. 

Zasadniczym przedmiotem doświadczeń była ocena wpływu napełniacza 

mikrosferowego, w zależności od jego udziału masowego lub uziarnienia, na podstawowe 

właściwości fizykomechaniczne oraz termiczne materiałów kompozytowych. 

Badania prowadzono przy współpracy z Katedrą Chemii i Technologii Polimerów 

Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. 

 

9.1 METODYKA BADAŃ 

9.1.1 MATERIAŁY DO SYNTEZ 
 

Do otrzymywania sztywnych pianek poliuretanowych zastosowano następujace 

surowce: 
- Poliol: poliol polieterowy o nazwie handlowej Rokopol RF 551 i liczbie hydroksylowej 

LOH wynoszącej ok. 435 mgKOH/g (PCC Rokita S. A.); 

- Izocyjanian: PMDI, polimeryczny 4,4’-diizocyjanian difenylometanu o zawartości grup 

NCO równej 31,5 %mas. (Minova Ekochem S. A.); 

- Katalizator: Polycat 9, N,N-bis[3-(dimetyloamino)propylo]-N',N'-dimetylopropylo-1,3-

diamina (Air Products and Chemicals); 

- Surfaktant: Niax Silicone L-6900, kopolimer krzemoorganiczny (Momentive Performance 

Materials). 
 

9.1.2 SYNTEZA SZTYWNYCH PIANEK POLIURETANOWYCH 
 

Do wytwarzania systemów poliuretanowych użyto dwóch komponentów (A i B). 

Część A zawierała poliol, katalizator, surfaktant oraz wodę jako chemiczny czynnik 

spieniający, natomiast część B stanowił izocyjaninan. Mikrosfery były dodawane do części 
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A lub do części A i B, z zachowaniem określonego udziału masowego. Skład wszystkich 

kompozycji zestawiono w tabeli 51. 

 
 Składy układów poliuretanowych z napełniaczem mikrosferowym 
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VM 0 

10,0 0,2 0,4 0,2 

0,0 0 0,0 0,0 

100% A 1
1

0
 

VM 2 0,2 2 0,7 0,7 

VM 5 0,5 5 1,7 1,7 

VM 10 1,0 10 3,5 3,4 

VM 20 2,0 20 7,0 6,5 

VM 30 3,0 30 10,5 9,5 

VM 40 4,0 40 13,9 12,2 

VM 50 5,0 50 17,4 14,8 

VM 60 6,0 60 20,9 17,3 

D
u

że
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o
rm

y
 p

o
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o
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 H 0 

100 1,5 4 1,5 

0,0 0 0,0 0,0 

100% A 

1
1

0
 

H 10 10,0 10 3,5 3,4 

H 30 30,0 30 10,5 9,5 

H 50 50,0 50 17,5 14,9 

H 25/25 50,0 50 17,5 14,9 
50% A/50% B 

H 50/50 100,0 100 34,9 25,9 

H 50/100 150,0 150 52,4 34,4 33% A/67% B 
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V 0 

107,5 1,6 4,3 1,6 

0,0 0 0,0 0,0 

100% A 

1
2

0
 

V 10 11,5 11 3,5 3,4 

V 30 34,5 32 10,5 9,5 

V 50 57,5 54 17,5 14,9 

V 25/25 57,5 54 17,5 14,9 50% A/50% B 
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V 0 frakcje 

100 1,5 4 1,5 

0,0 0 0,0 0,0 

100% A 1
1

0
 

V 30 IMS 45-63 31,8 32 11,1 10,0 

V 30 IMS 180-200 31,8 32 11,1 10,0 

V 30 IMS 300-355 31,8 32 11,1 10,0 

V 3 IMS 63-80 2,9 3 1,0 1,0 

V 9 IMS 63-80 8,9 9 3,1 3,0 

V 15 IMS 63-80 15,1 15 5,3 5,0 

V 30 IMS 63-80 31,8 32 11,1 10,0 

* indeks izocyjanianowy (podaje molowy nadmiar grup izocyjanianowych do grup hydroksylowych 
w stosunku do wartości stechimetrycznej) 
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Stosowano dwa rodzaje form do wytrzawania sztywnych pianek poliuretanowych, 

w których wzrost pianki następuje w kierunku poziomym (formy oznaczone jako poziome 

lub H) lub pionowym (formy oznaczone jako pionowe lub V). Przeprowadzono cztery 

serie doświadczeń: w małej formie pionowej, w dużej formie poziomej, w dużej formie 

pionowej oraz w dużej formie poziomej, z zastosowaniem wybranych frakcji ziarnowych 

mikrosfer oczyszczonych (w pozostałych napełniacz stanowiły mikrosfery surowe KMS I). 

Wykonano po trzy materiały kompozytowe każdego układu w przypadku użycia dużej 

formy (objętość pianki ok. 6-8 dm3) oraz po jednej próbce o objętości  

ok. 1 dm3 w doświadczeniu z użyciem małych form. 

W pierwszym etapie syntezy składniki części A oraz mikrosfery zostały poddane 

mieszaniu. Okazało się, iż przy zawartości mikrosfer powyżej 50 php  

(ang. parts per hundred polyol) lepkość mieszaniny była zbyt duża, aby właściwie 

wymieszać składniki. Stąd przy dużych udziałach napełniacza postanowiono wprowadzić 

mikrosfery do części A i B. Po połączeniu części A oraz B przez ok. 8 s. mieszano układ,  

a następnie mieszaninę przenoszono do odpowiedniej formy. 

 

9.1.3 METODY BADAWCZE 
 
Otrzymane kompozyty piankowe były kondycjonowane w temperaturze pokojowej 

przez 24 h, po czym z rdzenia materiału wycinano próbkę do badań o wymiarach  

200 x 200 x 50 mm. 

W ramach badań wstępnych, za pomocą elektrycznego stopera, wyznaczano czasy 

charakteryzujące proces spieniania: czas startu, czas żelowania, czas wzrostu oraz czas 

suchego lica. Są to odpowednio: 

- czas startu - czas liczony od momentu zmieszania surowców do czasu osiągnięcia przez 

mieszaninę stanu kremowego, związanego z rozpoczęciem wzrostu pianki;  

- czas żelowania - czas liczony od momentu zmieszania surowców do czasu, gdy możliwe 

jest wyciągniecie z polimeru „nitek” za pomocą bagietki szklanej;  

- czas wzrostu - czas liczony od momentu zmieszania surowców do czasu osiągnięcia 

przez piankę maksymalnej wysokości; 

- czas suchego lica - czas liczony od momentu zmieszania surowców do czasu,  

gdy powierzchnia pianki jest pyłosucha i przestanie przyklejać się do czystej bagietki 

szklanej. 

Właściwości fizykomechaniczne kompozytów zostały określone według polskich 

norm: 

- gęstość pozorna: PN-EN ISO 845; 
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- średni współczynnik przewodzenia ciepła: PN-ISO 8301, analizator Laser Comp Heat 

Flow Instrument Fox 200. Temperatura pomiaru wynosiła 10°C i stanowiła średnią 

arytmetyczną pomiędzy płytą zimną (0°C) i ciepłą (20°C); 

- zawartość komórek zamkniętych: PN-EN ISO 4590; 

- wytrzymałość na ściskanie: PN-EN ISO 844, maszyna wytrzymałościowa Zwick model 

Z005 TH Allround-Line. Mierzono siłę powodującą 10% odkształcenie sześcianów o boku 

50 mm, skierowaną prostopadle lub równolegle do kierunku wzrostu pianki. Wykonano 

po cztery oznaczenia każdego układu i kierunku; 

 - indeks tlenowy: PN-EN ISO 4589-2. 

Analiza właściwości termicznych ostatniej serii kompozytów obejmowała: 

- analizę termograwimetryczną TG/DTA w zakresie temperatury 25-700°C przy prędkości 

ogrzewania 10 °C/min w atmosferze powietrza, stosując naważki ok. 5 mg; analizator 

termiczny Jupiter STA 449 F3 firmy Netzsch Company; 

- analizę palności w mikrokalorymetrze firmy Testing Technology Limited. Pomiar polegał 

na przeprowadzeniu pirolizy próbki przy szybkości ogrzewania 1 °C/s do 750°C oraz 

spaleniu powstających gazów w temperaturze 900°C. Wynikiem pomiarów są zależności 

szybkości wydzielania się ciepła w W/g (HRR) oraz ubytku stężenia tlenu w komorze 

spalania w czasie analizy. Na podstawie tych parametrów określono m.in. całkowitą ilość 

wydzielonego ciepła w kJ/g (THR) oraz pojemność cieplną w J/g/K (HRC). 

 

9.2 BADANIA WSTĘPNE 
 

W pierwszym doświadczeniu, które stanowiło badania wstępne, określono wpływ 

mikrosfer glinokrzemianowych na wzrost i strukturę pianki oraz na gęstość pozorną 

kompozytu otrzymanego w małych formach pionowych. W eksperymencie korzystano  

z przemysłowych mikrosfer surowych KMS I, czyli materiału nieoczyszczonego,  

bez podziału na frakcje ziarnowe. Jak dowiedziono w rozdz. 7, materiał ten zawiera tylko 

nieznaczny udział cząstek zniszczonych i drobnych, dlatego początkowe badania 

prowadzono bazując na tym koncentracie mikrosferowym, uprzednio wysuszonym. 

Porównując charakterystyczne czasy wzrostu (tab. 52) pianek kompozytowych  

z materiałem odniesienia (VM 0), można zauważyć brak różnic w charakterystycznych 

okresach wzrostu pianek kompozytowych zawierających aż do ok. 10 %mas. napełniacza 

(VM 30 - 30 php). Kompozyty zawierające większy udział mikrosfer wymagają większej 

ilości czasu do zakończenia wzrostu oraz utworzenia zwartej, twardej powierzchni  

(tzw. czas suchego lica). 
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 Charakterystyczne czasy wzrostu pianki kompozytów wykonanych w małych formach 
pionowego wzrostu, s 

Oznaczenie Czas startu Czas żelowania Czas wzrostu Czas suchego lica 

VM 0 17 55 77 87 

VM 2 17 56 81 90 

VM 5 17 58 80 98 

VM 10 17 50 77 80 

VM 20 16 55 70 90 

VM 30 17 54 71 90 

VM 40 16 55 72 101 

VM 50 16 55 80 98 

VM 60 17 58 76 103 

Średnia 17 55 76 93 

Min 16 50 70 80 

Max 17 58 81 103 

 

Na rys. 73 przedstawiono zależność gęstości pozornej kompozytów od udziału 

masowego napełniacza mikrosferowego. Wartości procentowe na wykresie podają różnicę 

gęstości pozornej kompozytu w stosunku do wartości materiału odniesienia. 

Teoretyczna gęstość pozorna została obliczona przy założeniu braku zmian 

objętości układu po dodaniu napełniacza. Wtedy gęstość pozorna SPPUR bez napełniacza 

wynosi: 

 𝐷0 =
𝑚

𝑉
 (18) 

gdzie: 𝐷0 – gęstość pozorna tworzywa bez napełniacza; m – masa pianki odniesienia 

(suma mas części A i B); V – objętość pianki odniesienia, a gęstość pozorna kompozytu to: 

 𝐷𝑡 =
𝑀

𝑉
 (19) 

gdzie: 𝐷𝑡  – gęstość pozorna kompozytu; 𝑀 = 𝑚 ∙ (1 + %𝑁𝑠𝑢𝑟)  – masa pianki 

kompozytowej, %𝑁𝑠𝑢𝑟 – zawartość napełniacza (mikrosfer surowych) w surowcu. 

Z połączenia równań (18) i (19) otrzymujemy wyrażenie na gęstość teoretyczną: 

 𝐷𝑡 = 𝐷0 ∙ (1 + %𝑁𝑠𝑢𝑟),  (20) 

Doświadczalna (rzeczywista) gęstość kompozytu to: 

 𝐷𝑑𝑜ś𝑤 =
𝑀

𝑉𝑑𝑜ś𝑤
 (21) 

gdzie: 𝐷𝑑𝑜ś𝑤 – doświadczalna gęstość pozorna kompozytu; 𝑉𝑑𝑜ś𝑤 – doświadczalna objętość 

kompozytu. 

Wtedy teoretyczną zmianę objętości można opisać wyrażeniem: 

 ∆𝑉 =
𝑉𝑑𝑜ś𝑤 − 𝑉

𝑉
=

𝑀

𝐷𝑑𝑜ś𝑤
 − 𝑉

𝑉
=

𝐷𝑡∙𝑉

𝐷𝑑𝑜ś𝑤
 − 𝑉

𝑉
=

𝐷𝑡

𝐷𝑑𝑜ś𝑤
− 1 (22) 



„Uszlachetnione mikrosfery glinokrzemianowe jako napełniacz kompozytów polimerowych” 

 
[ 169 ] 

Tak obliczona teoretyczna wartość gęstości pozornej odniesiona do wartości 

doświadczalnej podaje wprost efekt działania napełniacza, ponieważ jeżeli gęstość 

rzeczywista jest większa od wartości teoretycznej, to oznacza, iż wprowadzony dodatek 

powoduje niekorzystną zmianę struktury i obniżenie objętości układu. 

Inaczej jest w przypadku, gdy doświadczalne wartości gęstości pozornej są mniejsze, 

niż wartość teoretyczna, tak jak w przypadku VM 2, wtedy układ ma większą objętość,  

niż pianka otrzymana bez dodatku mikrosfer. 

Otrzymane wyniki ukazują niekorzystny trend podwyższenia wartości gęstości 

pozornej wraz ze zwiększaniem się udziału napełniacza, maksymalnie  

o 33% w kompozycie zawierającym ok. 17 %mas. mikrosfer surowych. 

 

 
Rys. 73. Gęstość pozorna kompozytów otrzymanych w małych formach pionowych w odniesieniu 
do wartości teoretycznej 
 

Rys. 74 i 75 przedstawiają przykładowe fotografie kompozytów i materiału 

odniesienia wykonane mikroskopem optycznym i skaningowym mikroskopem 

elektronowym. Mikrosfery, dzięki swojemu sferycznemu kształtowi, łatwo wbudowują  

się w strukturę pianki poliuretanowej, głównie w tzw. rozpórki, czyli miejsca na styku 

kilku komórek, przez co można mówić o bardzo dobrej kompatybilności obu materiałów  

w kompozycie. Jest to zachowanie odmienne od obserwowanych w SPPUR z udziałem 

innych wypełniaczy, w przypadku których obserwuje się zaburzenia struktury 

komórkowej. Dodatek do kompozycji poliuretanowej grafitu ekspandowanego  

o rozmiarach cząstek powyżej 180 µm prowadzi do poszarpania ścianek komórek  

pianki [204], [303]. Z kolei wprowadzone do SPPUR włókna lnu lub konopi o długości  

z przedziału 0,25-2,5 mm lokują się w ściankach komórki [304], [305]. Wytworzenie 

trwałego połączenia mikrosfer z matrycą polimerową na poziomie mikrostrukturalnym 

może prowadzić do poprawy niektórych właściwości, mimo zwiększenia wartości gęstości 

pozornej otrzymanego kompozytu. 



„Uszlachetnione mikrosfery glinokrzemianowe jako napełniacz kompozytów polimerowych” 

 
[ 170 ] 

  
 a) b) 

Rys. 74. Fotografie SPPUR z napełniaczem mikrosferowym: a) porównanie pianki VM 60 z VM 0, 
powiększenie 20x, b) sposób wbudowania się mikrosfer w strukturę pianki poliuretanowej VM 20, 
powiększenie 120x 

 

      
    

      
 VM 60, kierunek równoległy VM 0, kierunek równoległy 
 

      
 

      
 VM 60, kierunek prostopadły VM 0, kierunek prostopadły 
 
Rys. 75. Fotografie SPPUR z napełniaczem mikrosferowym w powiększeniu 60x 

VM 60 VM 0 



„Uszlachetnione mikrosfery glinokrzemianowe jako napełniacz kompozytów polimerowych” 

 
[ 171 ] 

9.3 KOMPOZYTY SPPUR Z MIKROSFERAMI SUROWYMI 
 

Kolejnym etapem badań było określenie wpływu dodatku mikrosfer w szerszym 

zakresie udziałów masowych, także na inne właściwości, w tym na właściwości 

mechaniczne kompozytów SPPUR. W tym celu wykonano serie doświadczeń w formach 

poziomych (H) oraz pionowych (V). Zasadniczą intencją zastosowania obu typów form 

było zbadanie oddziaływania mikrosfer na cechy użytkowe sztywnych pianek 

poliuretanowych wytwarzanych w formie płyt (formy poziome) oraz w formie bloku, 

gdzie istotne są właściwości odniesione do całej objętości (formy pionowe). W formie 

poziomej, w której ekspansja pianki następowała w kierunku poziomym, wzrost  

w kierunku pionowym był ograniczony do 50 mm, dlatego materiały otrzymane  

w tej formie nie zostały pozbawione zewnętrzych warstw (tzw. skórki), w których 

następowało zagęszczenie materiału. Dzięki temu SPPUR otrzymane w formie  

typu H charakteryzują się większą gęstością pozorną, a tym samym większą 

wytrzymałością na ściskanie w kierunku prostopadłym do kierunku wzrtostu pianki. 

Dodatkową różnicą pomiędzy tymi układami była zmiana indeksu izocyjanianowego 

(I NCO) z wartości 110 użytej do otrzymania kompozytów w formie poziomej do wartości 

120 (o 9%), stosowanej przy wytwarzaniu materiałów w formach pionowych. 

 

Materiały kompozytowe uzyskane w formach pionowych charakteryzują się 

mniejszą gęstością pozorną od ich odpowiedników otrzymanych w formach poziomych 

(rys. 76), co jest związane ze sposobem przygotowania próbek do analizy.  

Pianki otrzymane w formie pionowej zostały wycięte z rdzenia materiału, a tym samym 

pozbawione zewnętrznych warstw o większej gęstości pozornej. Pianki referencyjne 

otrzymane w formach poziomych i pionowych miały gęstość pozorną wynoszącą 

odpowiednio, 42,7 ±0,2 kg/m3 i 41,2 ±0,2 kg/m3. 

Kompozyty otrzymane w formach poziomych wykazywały w przybliżeniu liniowy 

trend zwiększania się gęstości pozornej z przyrostem udziału napełniacza.  

Wartość gęstości pozornej jest we wszystkich próbkach większa od wartości gęstości 

teoretycznej, co oznacza zmniejszenie się objętości układu w stosunku do materiału 

referencyjnego, tak jak miało to miejsce w przypadku doświadczeń prowadzonych  

w małych formach podczas badań wstępnych. 

Inną zależność uzyskano w przypadku pianek otrzymanych w formach pionowych, 

w przypadku których gęstość pozorna kompozytu zwiększa się ze zwiększaniem udziału 

napełniacza, ale jest mniejsza lub zbliżona do gęstości teoretycznej. Najbardziej korzystny 

układ V 10 zawierał 3,4 %mas. mikrosfer, a jego gęstość pozorna była mniejsza,  
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niż gęstość materiału odniesienia, stąd teoretyczny przyrost objętości w tym przypadku 

wyniósł ok. 5 %. Oznacza to, iż nawet tak nieznaczna zmiana gęstości pianki (zmniejszenie 

o 1% w stosunku do pianki odniesienia), może spowodować istotną zmianę objętości 

pianki, która jest związana bezpośrednio z kosztem gotowego produktu. 

Również wprowadzenie ok. 10 %mas. mikrosfer spowodowało przyrost objętości 

układu, co potwierdza, że otrzymane wyniki nie mają przypadkowego charakteru. 

Powodem odmiennych zależności w stosunku do wcześniejszych prób może być użycie 

zwiększonego o 9% indeksu izocyjanianowego, co doprowadziło do większego 

usieciowania polimeru poprzez nadmiarowe grupy izocyjanianowe, a tym samym  

do wzmocnienia całej struktury kompozytu. Możliwe jest także, że obecność dodatkowych 

grup izocyjanianowych jest konieczna ze względu na napełniacz mikrosferowy, który  

ma dużą powierzchnię w stosunku do objętości. Cenosfery mają charakter hydrofilowy,  

ze względu na występowanie grup hydroksylowych na powierzchni (por. rozdz. 2.2), 

mogą więc tworzyć dodatkowe wiązania uretanowe z wolnymi grupami 

izocyjanianowymi. Świadczyłoby to o utworzeniu silnych oddziaływań chemicznych 

polimeru z mikrosferami. Niezależnie od obecności powierzchniowych grup funkcyjnych, 

po wymieszaniu z częścią A kompozycji w pierwszym etapie syntezy, mikrosfery posiadają 

powłokę zawierającą m.in. poliol. Być może właśnie na tak przygotowanej, dużej 

powierzchni (ze względu na mikrometryczne rozmiary), miejscowo zapoczątkowany 

zostaje proces polimeryzacji. Wtedy obecność mikrosfer w rozpórkach (rys. 74-75) byłaby 

związana nie z wbudowaniem się mikrosfer w strukturę, a wzrostem pianki wokół 

zdyspergowanych w ciekłej mieszaninie cenosfer. 

 

 
Rys. 76. Gęstość pozorna kompozytów SPPUR z mikrosferami 
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Poza gęstością pozorną bardzo istotnymi cechami użytkowymi są także 

współczynnik przewodzenia ciepła oraz powiązana z wymienionymi właściwościami 

zawartość komórek zamkniętych. Otrzymane kompozyty poliuretanowe z dodatkiem 

napełniacza mikrosferowego charakteryzowały się nieznacznie zwiększonym 

współczynnikiem przewodzenia ciepła (rys. 77) w porównaniu do SPPUR bez napełniacza. 

W kompozytach otrzymanych w formach poziomych i pionowych, zawierających  

15% mas. mikrosfer, było to odpowiednio o 3% i 2% więcej w stosunku do materiału 

referencyjnego (22,7 ±0,3 mW/m/K i 24,8 ±0,2 mW/m/K w piankach otrzymanych  

w formach typu H i V). Badane układy kompozytowe miały natomiast podobne zawartości 

komórek zamkniętych, wynoszące powyżej 85 %obj. W piankach otrzymanych w formach 

pionowych mniejszy o ok. 4 %obj. udział komórek zamkniętych w porównaniu  

do analogicznych pianek otrzymanych w formie poziomych skutkował prawdopodobnie 

zwiększeniem o ok. 2 mW/m/K (9%) wartości współczynnika przewodzenia ciepła.  

W przypadku pianek SPPUR serii V pogorszenie się właściwości termoizolacyjnych może 

być częściowo rekompensowane przez przyrost objętości produktu kompozytowego przy 

małych udziałach napełniacza. 

 

 
Rys. 77. Współczynnik przewodzenia ciepła ( λ ) oraz zawartość komórek zamkniętych  
w kompozytach SPPUR z mikrosferami 

 
Wartość wytrzymałości na ściskanie w kierunku równoległym (R) do kierunku 

wzrostu pianki referencyjnej wynosiła odpowiednio 336,3 ±14,2 kPa i 283,1 ±6,4 kPa,  

w przypadku pianki typu płytowego oraz blokowego. Okazało się, że także wytrzymałość 

mechaniczna otrzymanych kompozytów ulega niewielkiemu pogorszeniu podczas 

zwiększania zawartości mikrosfer (rys. 78), jednak w piankach otrzymanych w formie 

poziomej, zawierających 15 %mas. napełniacza stwierdzono poprawę wytrzymałości  
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na ściskanie w kierunku równoległym do kierunku ekspansji pianki  

o 3%, a w analogicznym układzie wytworzonym w formie pionowej nastąpiło 

zmniejszenie wytrzymałości o 7%, w stosunku do materiału odniesienia. Wytrzymałość  

na ściskanie w kierunku prostopadłym (P) do kierunku wzrostu w obu układach (H i V) 

była zbliżona i wynosiła odpowiednio 150,2 ±15,9 kPa i 171,0 ±4,3 w przypadku pianek  

z formy typu H i V oraz zmniejszała się ze zwiększaniem udziału napełniacza i przy  

15% mas. cenosfer nastąpiło pogorszenie się właściwości mechanicznych o ok. 5%. 

Stanowi to potwierdzenie, iż duży, powyżej 15 %mas. udział napełniacza w postaci 

mikrosfer nie jest korzystny zarówno pod względem gęstości pozornej, właściwości 

termoizolacyjnych, jak i mechanicznych. Jest to związane prawdopodobnie z faktem,  

iż cenosfery wprowadzone w ilości powyżej 15% masy kompozytu stanowią jednocześnie 

powyżej 1% objętości końcowego układu. Ta wartość nie wydaje się duża, jednak jeżeli 

szacunkowa objętość ciała stałego w piance referencyjnej wynosi ok. 4 %obj.,  

to 15 %mas. mikrosfer stanowi wówczas aż 20% objętości ciała stałego w kompozycie. 

 

 
Rys. 78. Wytrzymałość na ściskanie w kierunku prostopadłym (P) i równoległym (R) do kierunku 
wzrostu kompozytów SPPUR z mikrosferami 

 
Na podstawie oznaczonej wartości indeksu tlenowego, czyli minimalnego stężenia 

tlenu w gazie podtrzymującego palenie, nie stwierdzono istotnego wpływu stosowanego 

napełniacza mikrosferowego na palność kompozytów poliuretanowych (tab. 53)  

i wszystkie otrzymane układy należy uznać jako materiały palne. Kompozyt zawierający 

powyżej 34 %mas. mikrosfer jest najbliżej granicy odpowiadającej tworzywom 

samogasnącym (21 %obj. O2), jednak dodatek tak dużych ilości napełniacza nie wpływa 

korzystnie na inne właściwości kompozytu. Mikrosfery surowe są odporne termicznie  

i zawierają nieznaczny udział niespalonej materii organicznej (0,2-03 %mas.), jednak  
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nie przyczyniają się do wygaszenia palących się SPPUR. Obszerniejsze badania 

właściwości termicznych i palności zostały przeprowadzone w odniesieniu  

do kompozytów otrzymanych z mikrosfer oczyszczonych, po frakcjonowaniu. 

 

 Indeks tlenowy kompozytów SPPUR z mikrosferami 

Oznaczenie 
Indeks tlenowy, 

%obj. O2 
Zmiana Oznaczenie 

Indeks tlenowy, 

%obj. O2 
Zmiana 

H 0 19,4 +0 % V 0 19,4 +0 % 

H 10 19,3 +0 % V 10 19,9 +3 % 

H 30 19,4 +0 % V 30 19,6 +1 % 

H 50 19,6 +1 % V 50 19,9 +3 % 

H 25/25 20,0 +3 % V 25/25 19,8 +2 % 

H 50/50 20,4 +5 % 
  

H 50/100 20,5 +6 % 

 

 
Porównując właściwości fizykomechaniczne układów poliuretanowych 

zawierających 15 %mas. mikrosfer z zastosowaniem podziału napełniacza na część  

A i B oraz bez podziału (tab. 54) stwierdzono, iż metoda z zastosowaniem podziału 

mikrosfer prowadzi do otrzymania w formach pionowych pianek o mniejszej gęstości 

pozornej, jednak o gorszych właściwościach termoizolacyjnych i mechanicznych. 

Analogiczne układy z podziałem cenosfer na część A i B uzyskane w formach poziomych 

wykazały pogorszenie wszystkich badanych parametrów, poza indeksem tlenowym,  

w stosunku do kompozycji bez podziału napełniacza. Oznacza to, iż wprowadzenie dużego, 

powyżej 15 %mas. udziału mikrosfer do układu polimerowego prowadzi do zwiększenia 

lepkości mieszaniny, a w konsekwencji do zaburzenia struktury komórkowej  

i pogorszenia właściwości użytkowych gotowego produktu. Próba z osłabieniem 

negatywnego efektu dużych zawartości cenosfer, polegająca na podziale strumienia 

napełniacza na obie części kompozycji tworzywa, co ułatwiło proces mieszania  

i poprawiło dyspersję napełniacza w mieszaninie, nie przyniosła pozytywnych rezultatów. 

 
 Porównanie właściwości układów poliuretanowych zawierających 15 %mas. mikrosfer  

z zastosowaniem podziału napełniacza na część A i B oraz bez podziału 

Oznaczenie 
Gęstość pozorna, 

kg/m3 
Zmiana 

Współczynnik 
przewodzenia 

ciepła, mW/m/K 
Zmiana 

Zawartość komórek 
zamkniętych, %obj. 

Zmiana 

H 50 53,3 ±1,0 +25 % 23,5 ±0,3 +3 % 86,5 ±2,2 -3 % 

H 25/25 53,5 ±0,2 +25 % 23,6 +4 % 83,2 ±13,0 -7 % 

V 50 48,7 ±0,3 +18 % 25,4 ±0,3 +2 % 86,4 ±1,5 +1 % 

V 25/25 46,7 ±0,3 +13 % 26,3 ±0,7 +6 % 89,0 ±1,5 +5 % 
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Oznaczenie 
Wytrzymałość na 
ściskanie, R, kPa 

Zmiana 
Wytrzymałość na 
ściskanie, P, kPa 

Zmiana 
Indeks tlenowy, 

%obj. O2 
Zmiana 

H 50 145,4 ±2,9 -3 % 346,8 ±20,5 +3 % 19,6 +1 % 

H 25/25 138,6 ±15,7 -8 % 313,3 ±22,7 -7 % 20,0 +3 % 

V 50 159,8 ±6,1 -7 % 264,3 ±4,9 -7 % 19,9 +2 % 

V 25/25 145,3 ±9,0 -15 % 262,4 ±11,7 -7 % 19,8 +2 % 

 

9.4 KOMPOZYTY SPPUR Z FRAKCJONOWANYMI MIKROSFERAMI 
 

W ostatniej przeprowadzonej serii doświadczeń użyto mikrosfer oczyszczonych  

i poddanych frakcjonowaniu. Badania zostały przeprowadzone w celu określenia,  

czy dodatek cenosfer homogenicznych pod względem morfologii i uziarnienia spowoduje 

zmianę właściwości kompozytów SPPUR w stosunku do dotychczasowych testów 

wykonanych z użyciem mikrosfer surowych. Napełniaczem w kompozytach były 

następujące klasy ziarnowe mikrosfer IMS II: 45-63, 63-80, 180-200 oraz 300-355 µm. 

Wybrano dwie najdrobniejsze frakcje ziarnowe (jak dowiedziono frakcja <45 µm stanowi 

odpad) oraz frakcje o pośrednim i dużym uziarnieniu, które stanowiły 10 %mas. gotowego 

materiału kompozytowego. Z wcześniej prezentowanych badan wynikało,  

iż jest to maksymalna zawartość cenosfer, która nie pogarsza w sposób istotny 

podstawowych właściwości, a nawet może powodować przyrost objętości układu 

piankowego. W celu potwierdzenia wcześniejszych zależności korzystnego wpływu 

mniejszych zawartości napełniacza na cechy użytkowe tworzywa, stosując materiał 

jednorodny o najmniejszym możliwym uziarnieniu, IMS 63-80 (jak dowiedziono  

w rozdz. 7.3.4, IMS 45-63 była zanieczyszczona cząstkami drobnymi o odmiennych 

właściwościach), sporządzono dodatkowo układy o zawartości napełniacza wynoszącej  

1, 3 oraz 5 %mas. Zastosowanie drobnej frakcji ziarnowej było dodatkowo motywowane 

możliwością osiągnięcia poprawy struktury komórkowej poprzez oddziaływanie  

na nukleację i tworzenie się dużej ilości komórek o małych rozmiarach. Takie zjawisko  

jest znane m.in. w przypadku stosowania napełniaczy o rozmiarach nanometrycznych. 

 

Na rys. 79-80 zaprezentowano wyniki pomiarów gęstości pozornej otrzymanych 

materiałów kompozytowych. Okazało się, iż wprowadzenie wąskich, jednorodnych frakcji 

ziarnowych mikrosferowych nie przyczyniło się do obniżenia wartości gęstości pozornej 

kompozytów w stosunku do pianki referencyjnej. Materiał odniesienia wytworzony  

w formie pionowej przy indeksie izocyjanianowym równym 110 cechował się gęstością 

pozorną równą 36,9 ±0,2 kg/m3. Otrzymane kompozyty SPPUR o zawartości 10 %mas. 
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cenosfer miały o 13-18% większą wartość tego parametru, a co bardziej istotne większą 

także od gęstości teoretycznej, co wskazuje na zmniejszenie się objętości układu na skutek 

dodatku napełniacza. Szczególnie negatywne rezultaty dotyczą kompozycji zawierającej 

najdrobniejszy i najbardziej jednorodny materiał IMS 63-80, który nawet przy mniejszym 

udziale masowym w tworzywie powoduje znaczące podwyższenie wartości gęstości 

pozornej. Teoretyczne zmniejszenie objętości badanych kompozytów wynosiło  

od ok. 1,5% do 5,6%. 

 

 
Rys. 79. Gęstość pozorna kompozytów SPPUR otrzymanych w formach pionowych z użyciem 
mikrosfer frakcjonowanych 
 

 
Rys. 80. Gęstość pozorna kompozytów SPPUR otrzymanych w formach pionowych z użyciem 
mikrosfer IMS 63-80 

 

Odmiennie prezentują się wyniki właściwości termoizolacyjnych wykonanych 

układów polimerowo-mikrosferowych (rys. 81-82). Zarówno współczynnik przewodzenia 

ciepła, jak i zawartość komórek zamkniętych materiału referencyjnego, które wynosiły 
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odpowiednio 25,0 ±1,5 mW/m/K oraz 89,5 ±1,2 %obj., nie uległy niekorzystnej zmianie 

przy wprowadzaniu mikrosfer o różnym udziale masowym i uziarnieniu. Wszystkie pianki 

z napełniaczem charakteryzują się małą wartością współczynnika przewodzenia ciepła 

(ok. 25 mW/m/K) oraz dużą zawartością komórek zamkniętych (ok. 90 %obj.). 

Szczególnie pożądany efekt osiągnięto przy zawartości 1 %mas. mikrosfer IMS 63-80, 

ponieważ współczynnik przewodzenia ciepła układu zmniejszył się o 2,3%, a zawartość 

komórek zamkniętych wzrosła o 1,5% w odniesieniu do kompozycji referencyjnej. 

 

 
Rys. 81. Współczynnik przewodzenia ciepła oraz zawartość komórek zamkniętych kompozytów 
otrzymanych w formach pionowych (frakcje) 
 

 
Rys. 82. Współczynnik przewodzenia ciepła oraz zawartość komórek zamkniętych kompozytów 
otrzymanych formach pionowych przy użyciu mikrosfer IMS 63-80 

 

Właściwości mechaniczne sporządzonych materiałów kompozytowych uległy 

zmianie polegającej na zwiększeniu wytrzymałości na ściskanie w kierunku prostopadłym 

do kierunku wzrostu oraz zmniejszeniu tego parametru w kierunku równoległym  
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do kierunku ekspansji pianki, w porównaniu do materiału odniesienia (rys. 83-84). 

Referencyjna SPPUR cechowała się wytrzymałością na ściskanie wynoszącą  

235,6 ±4,2 kPa oraz 124,3 ±4,7 kPa, odpowiednio w kierunku równoległym  

i prostopadłym do kierunku wzrostu pianki. Spośród użytych frakcji ziarnowych, 

najlepsze rezultaty otrzymano w IMS 63-80, ponieważ kompozyty zawierające 10 %mas. 

mikrosfer uzyskały 20% poprawę wytrzymałości na ściskanie prostopadłe oraz jedynie 

2% pogorszenie właściwości mechanicznych w kierunku równoległym do kierunku 

wzrostu. Przy mniejszych zawartościach tej klasy ziarnowej w materiale kompozytowym 

uzyskano zbliżone zależności. 

 

 
Rys. 83. Wytrzymałość na ściskanie w kierunku prostopadłym i równoległym do kierunku 
wzrostu pianki kompozytów otrzymanych w formie pionowej (frakcje) 
 
 

 
Rys. 84. Wytrzymałość na ściskanie w kierunku prostopadłym i równoległym do kierunku 
wzrostu kompozytów otrzymanych w formie pionowej przy użyciu IMS 63-80 
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Analizując otrzymane wyniki można byłoby sądzić, że polepszenie właściwości 

mechanicznych jest związane ze zwiększeniem gęstości pozornej kompozytu. Może być  

to częściowo słuszne, jednak nie wyjaśnia pogorszenia wytrzymałości na ściskanie  

w przypadku zastosowania mikrosfer surowych. 

Zastosowanie jednorodnego napełniacza o rozmiarach cząstek zmieniających się  

w wąskim przedziale prowadzi do znacznego zmniejszenia anizotropii komórek 

tworzących strukturę kompozytu, ponieważ wartości wytrzymałości na ściskanie 

prostopadłe i równoległe zbliżają się do siebie. Być może zwiększeniu izotropii komórek 

towarzyszy również ujednolicenie ich rozmiarów, gdy powstają wokół cenosfer  

o równoziarnistym składzie ziarnowym. Co więcej, podwyższona wartość gęstości 

pozornej wskazuje na zwiększenie przeciętnych wymiarów komórek w stosunku  

do referencyjnej SPPUR. Z drugiej strony użycie w takich układach mikrosfer surowych, 

których rozmiary są zawarte w szerokim przedziale 90-300 µm (80 %mas. por. rozdz. 7.2) 

prowadzi do otrzymania dużego zróżnicowania pod względem wymiarów komórek przy 

jednoczesnym zwiększeniu wymiarów ze względu na wprowadzenie mikrometrycznego 

napełniacza. Efektem końcowym jest zwiększenie gęstości pozornej przy braku poprawy 

lub niezmiennym wpływie mikrosfer surowych na właściwości mechaniczne. 

 

9.5 WŁAŚCIWOŚCI TERMICZNE ORAZ PALNOŚĆ KOMPOZYTÓW SPPUR  

Z MIKROSFERAMI 
 

Przeprowadzono analizę termiczną kompozytów z udziałem wybranych frakcji 

ziarnowych mikrosfer oraz określono palność tych kompozytów przy użyciu 

mikrokalorymetru. Nie było zatem konieczności oznaczania indeksu tlenowego  

w tych materiałach. 

Rozkład termiczny SPPUR następował dwustopniowo (rys. 85-86): w pierwszym 

etapie (maksimum ok. 320°C) następowała utrata ok. 40% masy próbki, związana  

z rozerwaniem sztywnych segmentów strukturalnych (wiązania uretanowe  

i mocznikowe); w drugim etapie (maksimum ok. 540°C) zachodziła degradacja giętkich 

segmentów (wiązań w cząsteczkach poliolu) oraz wypalona została organiczna 

pozostałość, co doprowadziło do większej niż 80% utraty masy. 

Derywatogramy zarówno próbki referencyjnej, jak i sporządzonych kompozytów 

mają podobny przebieg, a całkowita pozostałość po degradacji w temperaturze 650°C 

wynosi od 11 %mas. do 17 %mas. Wyjątkiem są próbki V 30 IMS 45-63, V 2 IMS 63-80 

oraz V 30 IMS 63-80, które według otrzymanych wyników, w tej temperaturze uległy 

całkowitemu rozkładowi. Możliwym wyjaśnieniem jest zjawisko ewakuacji drobnych  
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i lekkich cząstek mikrosfer (najdrobniejsze frakcje) z tygla analizatora, co zaburzyło 

pomiary masy tych próbek, ponieważ brak pozostałości tworzywa lub odpornych 

termicznie mikrosfer w stosunkowo niskiej temperaturze (650°C) jest mało 

prawdopodobny. Co więcej, zastanawiający jest także brak zwiększenia masy pozostałości 

po spaleniu przy 10 %mas. dodatku cenosfer do materiału kompozytowego.  

Może to świadczyć o zachodzeniu dekrepitacji cząstek mikrosfer lub o niejednorodności 

badanego materiału, związanej z dyspersją cząstek napełniacza w strukturze. Niezależnie 

od wyjaśnienia zauważonych nieprawidłowości można stwierdzić, iż dodatek mikrosfer 

glinokrzemianowych nie poprawia stabilności termicznej kompozytów SPPUR. 

Potwierdzają to także dane ilościowe (tab. 55), odczytane na podstawie krzywych 

doświadczalnych. 
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Rys. 85. Wyniki TG/DTG kompozytów SPPUR z użyciem frakcji ziarnowych mikrosfer 
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Rys. 86. Wyniki TG/DTA kompozytów SPPUR z użyciem frakcji ziarnowych mikrosfer 
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Zarówno wartości T 5, T 25, T 50, jak i P 450 oraz P 650, mniejsze niż w przypadku 

pianki referencyjnej, przemawiają za niekorzystnym wpływem cenosfer na parametry 

termiczne. Jedynie V 9 IMS 63-80, z najmniejszą spośród badanych próbek maksymalną 

szybkością rozkładu termicznego, może konkurować z materiałem odniesienia.  

Za zjawisko pozytywne można uznać przesunięcie się DTG max w kierunku wyższej 

temperatury o ok. 20°C, jednak pozostałe charakterystyczne wielkości, w tym znaczne 

efekty cieplne potwierdzają umiarkowanie negatywne lub neutralne działanie mikrosfer  

w odniesieniu do stabilności termicznej. 

 
 Analiza termiczna kompozytów SPPUR z użyciem frakcji ziarnowych mikrosfer 

Materiał 
T 5 T 25 T 50 P 450 P 650 DTG max TR max DTA min DTA max 

°C %mas. %/min °C µV/mg 

V 0 frakcje 302 341 516 62,4 14,6 5,8 302 -9,8 10,1 

V 30 IMS 45-63 286 329 473 53,4 -2,5 6,0 324 -12,2 12,8 

V 3 IMS 63-80 277 327 468 52,4 0,1 5,8 324 -9,6 10,3 

V 9 IMS 63-80 277 334 509 59,2 16,8 4,8 317 -13,3 9,4 

V 30 IMS 63-80 279 325 469 52,4 1,6 6,1 319 -9,4 11,2 

V 30 IMS 180-200 284 332 502 58,2 11,4 5,4 320 -10,1 10,2 

V 30 IMS 300-355 269 328 496 56,7 12,9 5,5 319 -9,7 8,8 

T 5, T 25, T 50 – temperatury, którym odpowiada ubytek masy próbki wynoszący 5 %mas.,  
25 %mas. oraz 50 %mas.; 
P 450, P 650 – pozostałość po ogrzewaniu próbki w temperaturze 450°C oraz 650°C; 
DTG max – maksymalna szybkość rozkładu próbki; 
TR max – temperatura odpowiadająca maksymalnej szybkości rozkładu próbki; 
DTA max/DTA min – maksymalny/minimalny efekt cieplny towarzyszący ogrzewaniu próbki. 
 
 

Efekt oddziaływania napełniacza mikrosferowego na palność kompozytów SPPUR 

zależy od zastosowanych wariantów kompozycji, chociaż podobnie jak w analizie 

termicznej, różnice pomiędzy tworzywami zawierającymi cenosfery, a pianką referencyjną 

nie są znaczące (rys. 87-88). Krzywa HRR (szybkość wydzielania ciepła w czasie 

ogrzewania) wykazuje dwa maksima, podobnie jak w przypadku krzywej TG, jednak  

są nieco przesunięte i występują w temperaturze ok. 340°C oraz 500°C. Wyjątkiem  

są próbki V 30 IMS 63-80 oraz V 30 IMS 180-200, które posiadają trzecie lokalne 

maksimum na krzywej HRR przy temperaturze ok. 300°C. Te kompozyty, szczególnie  

V 30 IMS 63-80 miały korzystniejsze od odniesienia wielkości charakteryzujące palność 

(tab. 56), w tym mniejsze wartości THR 450, THR 650, HRR max i HRC oraz nieznacznie 

zwiększoną wartość THRR max. Z kolei próbka V 9 IMS 63-80, która wykazywała najlepsze 

właściwości spośród materiałów kompozytowych w badaniu TG/DTA, także była mniej 

palna od pianki referencyjnej, dodatkowo wymagała mniejszej ilości tlenu do zakończenia 

degradacji termicznej. Kompozycja zawierająca tą samą frakcję ziarnową mikrosfer,  
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w mniejszym udziale, V 3 IMS 63-80, cechowała się natomiast maksymalną wartością 

wydzielonego ciepła, wśród analizowanych materiałów. Stąd można wywnioskować,  

iż w celu zmniejszenia palności korzystny jest duży udział, powyżej 3%mas. cząstek 

drobnych, ale o równoziarnistych o rozmiarach poniżej 80 µm (frakcja IMS 45-63 wpływa 

negatywnie na palność). Wpływ mikrosfer na ograniczenie palności kompozytów SPPUR 

jest jednak ograniczony lub neutralny. 
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Rys. 87. Analiza palności kompozytów SPPUR z użyciem frakcji ziarnowych mikrosfer 
HRR - szybkość wydzielania ciepła; 
THR - całkowite wydzielone ciepło. 
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Rys. 88. Zużycie tlenu podczas spalania produktów gazowych po pirolizie kompozytów  
SPPUR z użyciem frakcji ziarnowych mikrosfer 
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 Analiza palności kompozytów SPPUR z użyciem frakcji ziarnowych mikrosfer 

Materiał 

THR 
450 

THR 
600 

HRR 
max 

THRR 
max 

HRC 
Min 

stężenie O2 
Max szybkość 

ubytku O2 
Zużycie 
O2 600 

kJ/g W/g °C J/g/K %obj. O2 cm3/s cm3 

V 0 frakcje 26,6 29,9 271 345 258 16,5 0,062 7,7 

V 30 IMS 45-63 26,8 30,4 292 343 284 16,9 0,063 7,8 

V 3 IMS 63-80 28,5 33,9 233 345 223 16,7 0,052 7,9 

V 9 IMS 63-80 26,0 28,5 255 348 248 17,7 0,048 5,8 

V 30 IMS 63-80 24,2 27,2 194 351 197 16,3 0,067 9,7 

V 30 IMS 180-200 25,6 28,6 212 344 213 16,7 0,065 9,6 

V 30 IMS 300-355 26,5 31,1 225 341 223 17,8 0,043 6,8 

THR 450, 600 - całkowite wydzielone ciepło, odpowiadające temperaturze 450°C oraz 600°C; 
HRR max - maksymalna szybkość wydzielania ciepła; 
THRR max - temperatura odpowiadająca HRR max; 
HRC - pojemność cieplna odpowiadająca THRR max. 

 

9.6 PODSUMOWANIE 
 

Mikrosfery surowe zastosowane w charakterze napełniacza w kompozytach SPPUR 

do ok. 10 %mas. napełniacza nie powodują zmian w charakterystyce procesu wzrostu 

pianek. Kompozyty zawierające większy udział cenosfer wymagają większej ilości czasu 

do zakończenia wzrostu oraz do utworzenia zwartej powierzchni. Mikrosfery są obecne  

w strukturze pianki poliuretanowej w miejscu styku kilku komórek, przez co można 

mówić o bardzo dobrej kompatybilności matrycy polimerowej i napełniacza. 

Gęstość pozorna kompozytów SPPUR z mikrosferami zwiększa się ze zwiększeniem 

udziału napełniacza i na ogół jest większa od gęstości teoretycznej, co oznacza 

zmniejszenie się objętości układu w stosunku do materiału referencyjnego. Również  

w literaturze [202], systemy PUR-PIR z 20%mas. mikrosfer prowadziły  

do aż 20% zmniejszenia objętości układu. 

Podwyższenie wartości indeksu izocyjanianowego doprowadziło do otrzymania 

materiału (V 10), który zawierał 3,4 %mas. mikrosfer surowych, a jego gęstość pozorna 

była mniejsza niż gęstość materiału odniesienia, stąd teoretyczny przyrost objętości w tym 

przypadku wyniósł ok. 5%. Objętość gotowego produktu jest związana bezpośrednio  

z jego ceną. W przypadku tej kompozycji pogorszenie się właściwości termoizolacyjnych  

o 1% może być rekompensowane przez przyrost objętości produktu kompozytowego. 

Wykazano, iż duży, powyżej 15 %mas. udział napełniacza w postaci mikrosfer 

surowych nie jest korzystny zarówno pod względem gęstości pozornej, właściwości 

termoizolacyjnych, jak i mechanicznych. Oszacowano, że cenosfery przy 15%mas.  

w materiale kompozytowym stanowią aż 20% objętości ciała stałego. 
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Wprowadzenie do układu SPPUR wąskich frakcji ziarnowych mikrosfer 

oczyszczonych w ilości 10 %mas. spowodowało: zwiększenie gęstości kompozytu 

(teoretyczne zmniejszenie objętości ok. 1,5% do 5,6%); brak istotnych zmian właściwości 

termoizolacyjnych oraz poprawę właściwości mechanicznych. Szczególnie pożądany efekt 

osiągnięto przy zawartości 1 %mas. mikrosfer IMS 63-80, ponieważ współczynnik 

przewodzenia ciepła zmniejszył się o 2,3%, a zawartość komórek zamkniętych wzrosła  

o 1,5% w odniesieniu do kompozycji referencyjnej. Ten układ uzyskał 18% poprawę 

wytrzymałości na ściskanie prostopadłe. 

Dodatek mikrosfer glinokrzemianowych nie poprawia właściwości termicznych 

oraz nie ma istotnego wpływu na zmianę palności kompozytów SPPUR. 

 

9.7 WNIOSKI SZCZEGÓŁOWE 
 

Z przeprowadzonych badań wynika, iż wpływ mikrosfer glinokrzemianowych  

na właściwości SPPUR jest ograniczony, mimo to najkorzystniejsze jest zastosowanie 

niewielkich, 1-5 %mas. udziałów mikrosfer oczyszczonych, stanowiących jednorodną  

pod względem uziarnienia frakcję ziarnową poniżej 80 µm. Dodatnim efektem jest także 

zwiększenie indeksu izocyjanianowego, ponieważ poprzez zmianę struktury komórkowej 

może prowadzić do przyrostu objętości otrzymanej pianki, a tym samym zmniejszenia 

kosztów wytwarzania. Kolejnym etapem badań może być potwierdzenie uzyskanych 

zależności i wytworzenie kompozycji spełniających oba zaproponowane kryteria. Istnieje 

także możliwość zmiany innych czynników kształtujących właściwości SPPUR,  

np. wprowadzenie poliolu otrzymanego z surowców odnawialnych, optymalizacja rodzaju 

oraz objętości dodanego katalizatora, zastosowanie poroforu fizycznego itp. 

Dodatek taniego napełniacza, będącego materiałem odpadowym, nie pogarsza  

w sposób znaczący cech użytkowych sztywnych pianek poliuretanowych.  

Po odpowiednim doborze udziału oraz uziarnienia cenosfer w kompozycie, jak również  

po szczegółowej analizie kosztów związanych z wprowadzeniem dodatkowej linii 

technologicznej dozowania napełniacza, należy rozważyć zasadność ekonomiczną 

proponowanego rozwiązania. 

W celu nadania mikrosferom właściwości powodujących zmniejszenie palności 

istnieje możliwość wprowadzenia na ich powierzchnię odpowiednich grup funkcyjnych, 

np. zawierających organiczne związki fosforu. Innym rozwiązaniem, zaproponowanym  

w wynalazku [210] jest dodanie do systemu polimerowego czynnika wiążącego w postaci 

krzemianu sodu, który pod wpływem ognia tworzy wraz z cenosferami barierę termiczną 

uniemożliwiającą dalszą degradację kompozytu. 
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Dobra kompatybilność napełniacza cenosferowego względem matrycy 

poliuretanowej wskazuje, że badany układ kompozytowy może być perspektywiczny  

w przypadku dążenia do uzyskania pianek lub innych materiałów poliuretanowych  

o specjalnych właściwościach. Występują doniesienia literaturowe o wprowadzeniu 

mikrometrycznych cząstek żelaza do poliuretanowych pianek elastycznych w celu nadania 

właściwości magnetycznych [306] lub do termoplastów, aby wytworzyć film służący  

do ogrzewania indukcyjnego materiałów [307]. Możliwe jest także użycie hematytu  

do otrzymania powłoki poliuretanowej o właściwościach magnetycznych [308]  

lub magnetytu do sztywnych pianek poliuretanowych [309], [310]  

(np. w celu wytworzenia nośnika dla mikroorganizmów używanych w oczyszczaniu 

ścieków zawierających toluen [310]) oraz do termoplastów w celu uzyskania 

magnetycznego siłownika [311]. W takich specjalistycznych zastosowaniach można 

byłoby zastosować także cenosfery pokryte żelazem, np. uzyskane w sposób opisany  

w rozdziale 8 lub po dodatkowej operacji otrzymywania pożądanej fazy tlenkowej.  

W takim przypadku następowałoby istotne zwiększenie wartości rynkowej materiału 

kompozytowego, w którym stwierdzone zmiany niektórych właściwości miałyby 

drugorzędne znaczenie. 
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10 KOMPOZYTY SILIKONOWE 

 

Otrzymano i przeprowadzono badania kauczuków silikonowych, sieciujących  

w podwyższonej temperaturze (HTV – ang. high-temperature vulcanizing), z dodatkiem 

napełniacza mikrosferowego. Podstawową zaletą kauczuku silikonowego jest jego duża 

odporność termiczna (do 350°C), jedna z największych wśród przemysłowo dostępnych 

polimerów. Materiał taki wymaga stosowania napełniaczy stabilnych w wysokich 

temperaturach. Stąd też zaproponowano użycie mikrosfer glinokrzemianowych jako 

dodatku do kauczuków silikonowych i szczegółowo określono wpływ dodatku 

napełniacza mikrosferowego na właściwości termiczne i palność otrzymanych 

kompozytów. Zaletą stosowania cenosfer w litych materiałach kompozytowych,  

w przeciwieństwie do porowatych (por. rozdz. 9), jest możliwość obniżenia gęstości 

gotowego produktu oraz poprawa właściwości termoizolacyjnych lub trybologicznych.  

Z drugiej strony wprowadzenie mikrosfer zawierających powłokę żelaza może znacznie 

zwiększyć przewodnictwo elektryczne takiego kompozytu, nadać mu właściwości 

magnetyczne lub pozwolić na absorpcję promieniowania elektromagnetycznego. 

Analizy dotyczyły określenia właściwości termicznych usieciowanego nadtlenkiem 

organicznym kauczuku silikonowego oraz jego kompozytów z napełniaczami. Zbadano 

palność badanych kompozytów oraz określono skład gazowych produktów rozkładu 

termicznego. 

Prace badawcze prowadzono przy współpracy z dr hab. inż. Przemysławem 

Rybińskim z Samodzielnego Zakładu Ochrony i Kształtowania Środowiska  

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 

 

10.1 MATERIAŁY 
 

Przedmiotem badań był kauczuk metylowinylosilikonowy typu HTV o nazwie 

handlowej MV 0,07 (producent Silikony Polskie), o średniej masie molowej  

60-70×104 g/mol oraz zawartości grup winylowych na poziomie 0,05-0,09 %mol. 

Czynnikiem sieciującym był nadtlenek dikumylu – DCP (producent Aldrich), dodawany  

w stosunku 1 na 100 części wagowych kauczuku (1 phr – ang. 1 parts per hundred 

rubber). Jako napełniacz referencyjny użyto najczęściej stosowaną krzemionkę 

płomieniową, Aerosil 380 (producent Evonik Degussa). Badane układy zawierały 

mikrosfery oczyszczone IMS I 125-160 lub cenosfery pokryte powłoką żelaza  
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IMS I 125 – 160 8 %mas. Fe. Napełniacze zostały wprowadzone do matrycy kauczuku 

silikonowego w ilości 40 phr, co odpowiada 28,6% masy gotowego kompozytu. 

Odrębnie przygotowano układy zawierające dodatkowo 15 phr tlenku boru(III) 

(producent Sigma Aldrich). Związek boru został użyty w charakterze topnika  

w celu określenia wpływu badanych napełniaczy na proces ceramizacji. 

 

Otrzymane kauczuki silikonowe oznaczono w następujący sposób: 

SR - kauczuk silikonowy usieciowany DCP, bez napełniacza; 

SR-Si - kauczuk silikonowy z krzemionką; 

SR-MS - kauczuk silikonowy z mikrosferami;  

SR-MS/Fe - kauczuk silikonowy z mikrosferami pokrytymi powłoką żelaza;  

SR-Si-B - kauczuk silikonowy z krzemionką oraz z tlenkiem boru(III); 

SR-MS-B - kauczuk silikonowy z mikrosferami oraz z tlenkiem boru(III); 

SR-MS/Fe-B - kauczuk silikonowy z mikrosferami pokrytymi powłoką żelaza  

oraz z tlenkiem boru(III). 

 

10.2 METODYKA BADAŃ 

10.2.1 PRZYGOTOWANIE MIESZANEK KAUCZUKOWYCH ORAZ ICH WULKANIZACJA 
 

Mieszanki kauczuku silikonowego sporządzono w temperaturze pokojowej  

przy użyciu walcarki laboratoryjnej o rozmiarach walców D = 150 mm, L = 300 mm. 

Prędkość obrotowa przedniego walca wynosiła 20 obr./min, a frykcja 1:1. Otrzymane 

kompozycje wulkanizowano w temperaturze 160°C w formach stalowych o wymiarach 

100 x 100 mm i grubości 2 ±0,5 mm, umieszczonych pomiędzy ogrzewanymi elektrycznie 

półkami prasy. Czas wulkanizacji dobrano za pomocą wulkametru WG-2, zgodnie z normą 

PN-ISO 3417:1994. 

10.2.2 GĘSTOŚĆ KAUCZUKU SILIKONOWEGO 
 

Z otrzymanych materiałów wycięto po trzy próbki każdego układu o wymiarach  

25 x 25 mm i oznaczono gęstość (pozorną) w wodzie z zastosowaniem zestawu  

do pomiarów gęstości ciał stałych, zarówno unoszących się na powierzchni, jak i o gęstości 

większej o gęstości wody. 
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10.2.3 WŁAŚCIWOŚCI TERMICZNE KAUCZUKU SILIKONOWEGO 
 

Właściwości termiczne układów kauczuku silikonowego zbadano w atmosferze 

powietrza w zakresie temperatury 25-650°C przy użyciu analizatora termicznego  

Jupiter STA 449 F3 produkcji Netzsch Company. Naważki o masie 5-10 mg poddawano 

analizie przy szybkości ogrzewania 10 °C/min. 

Wykorzystując metodę różnicowej kalorymetrii skaningowej i analizator  

DSC-204 firmy Netzsch, przeprowadzono analizę termiczną badanych wulkanizatów. 

Próbki o masie 5-7 mg ogrzewano z szybkością 10 °C/min w atmosferze azotu w zakresie 

temperatur [-115,+600]°C. 

10.2.4 PALNOŚĆ KAUCZUKU SILIKONOWEGO 
 

Analizę palności badanych kauczuków silikonowych wykonano stosując kalorymetr 

stożkowy firmy Fire Testing Technology. Próbki o wymiarach 100 x 100 mm i grubości  

2 ±0,5 mm poddano działaniu ciepła o wartości strumienia równej 35 kW/m2. Wynikami 

oznaczenia były następujące parametry: czas zapłonu (TTI), szybkość wydzielania się 

ciepła (HHR), całkowite wydzielone ciepło (THR), efektywne ciepło spalania (EHC) oraz 

szybkość utraty masy (MLR). 

10.2.5 CERAMIZACJA KAUCZUKU SILIKONOWEGO 
 

Ceramizacja kompozytów kauczuku silikonowego zawierających odpowiednie 

napełniacze oraz tlenek boru(III) była prowadzona w piecu muflowym firmy Nabertherm 

wyposażonym w kontroler temperatury P320. Badane próbki były ogrzewane  

do temperatury 1000°C w ciągu dwóch godzin, a następnie utrzymywane  

w tej temperaturze przez 20 min. 

10.2.6 OZNACZANIE SKŁADU GAZOWYCH PRODUKTÓW ROZKŁADU TERMICZNEGO 
 

Gazowe produkty powstające podczas termicznej dekompozycji kompozytów 

silikonowych zostały zanalizowane pod względem ilościowym i jakościowym.  

Użyto do tego celu własnej, oryginalnej metody z udziałem laboratoryjnego stanowiska 

wykorzystującego technikę fluidalną (rys. 89). Zasadniczą część zestawu stanowił reaktor 

fluidyzacyjny w postaci rury kwarcowej o średnicy zewnętrznej 100 mm, długości  

500 mm oraz o grubości ścianki ok. 2 mm. Reaktor umieszczony został na perforowanej 

płytce (dystrybutor), wykonanej ze stopu Cr-Ni o grubości ok. 1 mm. Czynnikiem 

fluidyzującym było powietrze, co zapewniało warunki utleniające w układzie reakcyjnym. 
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Mikrosfery oczyszczone, IMS I 250-500, zostały użyte w charakterze złoża w ilości  

ok. 240 g, zapewniając neutralność pod względem chemicznym. W celu dodatkowego 

oczyszczenia cenosfer przeprowadzono ich prażenie w temperaturze 800°C. Liniowy 

przepływ powietrza utrzymywano na poziomie ok. 0,02 m/s. Analizę składu gazów 

przeprowadzono w trzech temperaturach: 550°C, 650°C oraz 750°C. W celu ogrzania złoża 

i stabilizacji temperatury zastosowano oporowy płaszcz grzejny podłączony  

do autotransformatora. Dwie termopary Ni-NiCr umieszczone wewnątrz reaktora, 

odpowiednio 20 i 50 mm od dystrybutora, zostały użyte do pomiaru temperatury złoża. 

 

 
Rys. 89. Schemat stanowiska z reaktorem fluidyzacyjnym: 1 – ogrzewane sondy do poboru próbek 
gazowych; 2 – dozownik; 3 – komputer zbierający dane z analizatora FTIR; 4 - wentylator;  
5 - cyklon; 6 – komora osadcza; 7 – ruchoma izolacja termiczna; 8 – płaszcz grzejny; 9 – złoże 
fluidalne; 10 – rotametr powietrza; 11 – wentylator powietrza; 12 – termopary;  
13 – perforowany dystrybutor; 14 – przetwornik A/C dla termopar; 15 – komputer zbierający dane 
analiz i pomiarów temperatury; A – analizator TOC (JUM Model 3-200); B - ECOM SG Plus;  
C - Horiba PG250; P – chłodnica Peltiera; D – moduł kondycjonowania aparatu Gasmet DX-4000;  
E - analizator FTIR (Gasmet DX-4000) 

 

Układ analityczny zawierał szereg urządzeń do pomiaru stężeń substancji 

zawartych w gazach spalinowych. Do oznaczenia zawartości lotnych związków 

organicznych użyto aparatu JUM Model 3-200 z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym. 

Pomiar stężenia O2, CO, NO, NO2 i SO2 dokonywano przy użyciu analizatora ECOM Plus SG  
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z detektorem elektrochemicznym. Z kolei urządzenie Horiba PG250 służyło do weryfikacji 

pomiarów z zastosowaniem innych detektorów: przy określeniu zawartości CO, CO2 oraz 

SO2 korzysta z detektora IR (NDIR – ang. non dispersive infrared), stężenia tlenków NO  

i NO2 mierzono metodą chemiluminescencyjną, a udział O2 detektorem 

elektrochemicznym. Najważniejszym analizatorem, na podstawie którego uzyskano 

najbardziej wartościowe dane ilościowe i jakościowe, był Gasmet DX-4000. Korzystając  

ze spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fourierowską (FTIR) urządzenie 

pozwala na uzyskanie widma gazów spalinowych i w ten sposób określono stężenia 

organicznych i nieorganicznych związków obecnych w produktach rozkładu termicznego: 

H2O, CO2, CO, CH4, C2H6, C3H8, C2H4, HCHO oraz cyklicznych siloksanów, zawierających  

3-5 atomów krzemu w pierścieniu. Te ostatnie, oznaczane jako  

D3 - heksametylocyklotrisiloksan, D4 – oktametylocyklotetrasiloksan oraz  

D5 – dekametylocyklopentasiloksan, nie były dostępne w bibliotece wzorców analizatora, 

dlatego przeprowadzono kalibrację oznaczenia tych związków. Widma FTIR gazów były 

zbierane w sposób ciągły co 5 s podczas trwania oznaczenia. 

Każdy z analizowanych układów był dozowany do reaktora w trzech seriach  

po kilka kawałków materiału (3-6) o łączne masie ok. 0,2 g. 

 

10.1 WYNIKI I DYSKUSJA 
 

10.1.1 FOTOGRAFIE OTRZYMANYCH KAUCZUKÓW SILIKONOWYCH 
 

Na rys. 90 zamieszczono fotografie otrzymanego usieciowanego kauczuku 

silikonowego i materiałów kompozytowych. Kauczuk silikonowy bez napełniaczy (SR) był 

materiałem elastycznym i przezroczystym, dodatek krzemionki (SR-Si) przyczynił się  

do zwiększenia sztywności, a wulkanizat miał żółtawe zabarwienie. Kompozyty 

zawierające mikrosfery były elastyczne oraz tylko częściowo transparentne. Szczególnie 

próbka SR-MS/Fe, która cechowała się czarną barwą i gładką powierzchnią,  

była nieprzezroczysta. Również dodatek tlenku boru(III) prowadził do zmniejszenia 

transmitancji materiałów kompozytowych. W układzie zawierającym krzemionkę  

(SR-Si-B) wprowadzenie związku boru doprowadziło do znacznego zwiększenia kruchości 

próbki, co utrudniało przygotowanie próbek do badań. Kompozyty zwierające mikrosfery 

po wprowadzeniu tlenku boru(III) pozostały elastyczne i wytrzymałe mechanicznie,  

a zmianie uległa jedynie struktura, co objawiało się zwiększeniem chropowatości 

powierzchni materiałów. 
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SR: a) b) c) 

   
SR-Si: a) b) c) 

   
SR-Si-B: a) b) c) 

   
SR-MS: a) b) c) 

   
SR-MS-B: a) b) c) 

Rys. 90. Fotografie badanych kauczuków silikonowych: a) makroskopowa, b) w powiększeniu 
40x, światło górne, c) w powiększeniu 40x, światło dolne 
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SR-MS/Fe: a) b) c) 

   
SR-MS/Fe/B: a) b) c) 

Rys. 90. Fotografie badanych kauczuków silikonowych: a) makroskopowa, b) w powiększeniu 40x, 
światło górne, c) w powiększeniu 40x, światło dolne 

 

 

Mikrofotografie SEM potwierdzają wcześniejsze obserwacje, iż wprowadzenie 

cząstek tlenku boru(III) o nieregularnym kształcie i mikrometrycznych rozmiarach 

powoduje zaburzenie struktury kauczuku (SR-Si-B), co wpływa na pogorszenie 

właściwości mechanicznych. Z drugiej strony sferyczne mikrosfery są dobrze 

zdyspergowane w matrycy silikonowej i wprowadzenie związku boru nie wpływa ujemnie 

na kompozycję. Można zauważyć jednak tylko częściowe związanie materiału 

polimerowego z powierzchnią mikrosfer glinokrzemianowych. Objawia się  

to występowaniem pustych luk po cenosferach, widocznych na przekroju materiału oraz 

charakterem powierzchni styku obu materiałów. Mikrosfery nie są otoczone powłoką 

polimerową, co może świadczyć o braku powinowactwa umiarkowanie hydrofilowych 

mikrosfer glinokrzemianowych do silnie hydrofobowego kauczuku silikonowego.  

Mimo to, cała struktura pozostaje wytrzymała mechanicznie i elastyczna. 
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 SR B2O3 

  

 SR-Si SR-Si-B 

  

 SR-MS SR-MS-B 

Rys. 91. Mikrofotografie SEM badanych kauczuków silikonowych i tlenku boru(III)  
w powiększeniu 120x 
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 SR-MS/Fe SR-MS/Fe-B 

Rys. 91. Mikrofotografie SEM badanych kauczuków silikonowych w powiększeniu 120x 

 

10.1.2 GĘSTOŚĆ KAUCZUKU SILIKONOWEGO 
 

Kauczuk silikonowy bez dodatku napełniacza charakteryzował się najmniejszą 

gęstością, wynoszącą 0,971 g/cm3 (tab. 57). Kompozytowy materiał odniesienia, 

zawierający krzemionkę miał gęstość ok. 1,15 g/cm3, a układy zawierające mikrosfery  

ok. 1,00 g/cm3.  

Oznacza to ok. 15% zmniejszenie gęstości wulkanizatu w stosunku do kompozytu 

referencyjnego, ale zastanawiające jest zwiększenie o ok. 3% gęstości w odniesieniu  

do kauczuku SR. Dodatek 29 %mas. mikrosfer glinokrzemianowych o gęstości pozornej 

ok. 0,75 g/cm3 powinien prowadzić do wyraźnego, 8% obniżenia gęstości pozornej. 

Wytłumaczeniem może być charakter użytej metody pomiarowej, ponieważ badane 

materiały zawierające napełniacz (wycięte i pozbawione polimerowych krawędzi) mogły 

chłonąć wodę, która lokowała się w miejscach styku napełniacza z matrycą. Prowadziło  

to do zwiększenia oznaczanej wartości. Stąd wybrana metoda, mimo dobrej 

powtarzalności, może być niedokładna w odniesieniu do tego typu materiałów. 

Bezpośredni pomiar wymiarów próbki suwmiarką w celu określenia objętości wiązał się 

natomiast ze znacznym błędem pomiarowym (mała grubość próbki), dlatego  

nie przedstawiono wyników tych oznaczeń. 

 
 

 Gęstość badanych kauczuków silikonowych 

Materiał SR SR-Si SR-MS SR-MS/Fe 

Gęstość, g/cm3 0,971 ±0,006 1,153 ±0,002 1,014 ±0,003 1,000 ±0,003 
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10.1.3 WŁAŚCIWOŚCI TERMICZNE KAUCZUKU SILIKONOWEGO 
 

Ogrzewany w atmosferze powietrza kauczuk silikonowy jest stabilny termicznie  

do temperatury ok. 350°C, powyżej której ulega trójstopniowemu rozkładowi 

termicznemu (rys. 92-93). W pierwszym etapie termicznej degradacji następuje 

depolimeryzacja polisiloksanu polegająca na przegrupowaniu łańcucha polimerowego  

i powstaniu cyklicznych związków małocząsteczkowych. Dalsze etapy, widoczne  

na krzywej DTG i DTA, związane są z egzotermicznymi reakcjami otwarcia pierścieni 

cyklicznych polisiloksanów. Procesy te zostają zakończone w temperaturze  

ok. 550°C i pozostałość próbki SR w tej (i wyższej) temperaturze wynosi 20 %mas.  

(tab. 58). Kauczuk bez dodatku napełniaczy w temperaturze 464°C wykazuje maksymalną 

szybkość rozkładu termicznego wynoszącą 16,7 %mas./min. 

Zarówno krzemionka płomieniowa, jak i mikrosfery glinokrzemianowe były stabilne 

termiczne w badanym zakresie temperatur (25-650°C), ponieważ podczas ogrzewania  

nie zaobserwowano ubytku masy tych materiałów. Oba napełniacze znacząco wpłynęły  

na poprawę stabilności termicznej matrycy polisiloksanowej. Nastąpił przyrost 

pozostałości po rozkładzie termicznym kompozytów w temperaturze 650°C do wartości 

52-55 %mas. Jest to wartość większa od teoretycznej, uwzględniającej ok. 30% udział 

napełniacza w kompozycie. Co więcej, obniżeniu uległy charakterystyczne temperatury  

T 5 i T 25, szczególnie w przypadku mikrosfer pokrytych żelazem. Również przesunięciu 

w kierunku wyższych temperatur i obniżeniu uległa maksymalna szybkość rozkładu, która 

w układzie SR-Si wynosiła 9,3 %mas./min, natomiast w SR-MS oraz SR-MS-Fe  

ok. 5 %mas./min w temperaturze 510-520°C. Oznacza to, iż mikrosfery przyczyniają się 

do wyraźnego zwiększenia stabilności termicznej kompozytów kauczuku silikonowego  

w stosunku do materiału zawierającego krzemionkę. Może to być związane z jednej strony 

z uwalnianiem wody chemicznie związanej na powierzchni krzemionki, która prowadzi  

do hydrolizy wiązań Si-O-Si w łańcuchu polisiloksanowym, co przyspiesza proces 

termicznej destrukcji. Z drugiej strony mikrometryczny napełniacz mikrosferowy o dużej 

powierzchni może stanowić barierę termiczną i steryczną, powodującą zwiększenie 

immobilizacji łańcuchów polimerowych wokół cząstek napełniacza. Szczególnie korzystne 

działanie wykazują przy tym mikrosfery z powłoką żelaza, co wskazuje na brak 

katalitycznego działania tego metalu w procesie destrukcji termicznej. 
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Rys. 92. Krzywe TG/DTG kompozytów silikonowych 
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Rys. 93. Krzywe TG/DTA kompozytów silikonowych 

 

Inny przebieg mają derywatogramy kompozytów zawierających dodatek tlenku 

boru(III) (rys. 94-95). W pierwszym etapie zachodzi utrata masy wszystkich z badanych 

układów na poziomie 6-8 %mas., co jest związane najprawdopodobniej z endotermicznym 

procesem odparowania wody fizycznie i chemicznie związanej z tlenkiem boru(III). 

Proces degradacji termicznej polisiloksanu zaczyna się w niższej temperaturze,  

niż w materiałach bez dodatku związku boru, wynoszącej ok. 300°C. Natomiast sama 

dekompozycja struktury postępuje bardziej intensywnie i w temperaturze ok. 500°C ulega 
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terminacji. Pozostałość po ogrzewaniu w temperaturze 650°C wyniosła 45 %mas.,  

51 %mas. i 60 %mas., odpowiednio w SR-Si-B, SR-MS-B oraz SR-MS/Fe-B (tab. 58),  

co oznacza poprawę w stosunku do kompozytu bez udziału tlenku boru(III) jedynie  

w przypadku mikrosfer pokrytych żelazem. Należy mieć na uwadze, iż pogorszenie się 

odporności termicznej, związane ze zmniejszeniem temperatur rozkładu (T 5, T 25,  

TR max) jest do zaakceptowania pod warunkiem, że związek boru przyczyni się  

do działania ceramizującego, co było celem wprowadzenia tego dodatku. 
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Rys. 94. Krzywe TG/DTG kompozytów silikonowych z dodatkiem tlenku boru(III) 
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Rys. 95. Krzywe TG/DTA kompozytów silikonowych z dodatkiem tlenku boru(III) 
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 Właściwości termiczne kauczuku silikonowego 

Materiał 
T 5 T 25 T 50 P 450 P 550 P 650 DTG max TR max DTA min DTA max 

°C %mas. %/min °C µV/mg 

SR 392 431 456 57,5 20,0 19,9 16,7 464 -7,3 0,4 

SR-Si 389 457 - 81,3 55,2 54,8 9,3 457 -8,3 3,0 

SR-MS 394 478 - 85,2 53,2 52,7 5,3 509 -6,5 3,0 

SR-MS/Fe 394 483 - 85,3 52,8 52,1 4,6 518 -7,1 2,6 

SR-Si-B 135 373 412 46,6 45,9 45,2 11,5 407 -6,5 10,4 

SR-MS-B 159 406 - 54,7 52,2 50,8 7,5 417 0,1 13,5 

SR-MS/Fe-B 145 385 - 63,3 60,6 59,8 3,7 370 -1,0 12,4 

T 5, T 25, T 50 – temperatury, którym odpowiada ubytek masy próbki wynoszący 5 %mas.,  
25 %mas. oraz 50 %mas.; 
P 450, P 550, P 650 – pozostałość po ogrzewaniu próbki w temperaturze 450°C, 550°C oraz  
650°C; 
DTG max – maksymalna szybkość rozkładu próbki; 
TR max – temperatura odpowiadająca maksymalnej szybkości rozkładu próbki; 
DTA max/DTA min – maksymalny/minimalny efekt cieplny towarzyszący ogrzewaniu próbki. 

 

Wyniki badań kauczuku silikonowego (SR) uzyskane metodą DSC wskazują,  

że podczas chłodzenia próbki w temperaturze ok. -63°C zachodzi egzotermiczny proces, 

świadczący o krystalizacji części łańcuchów polimerowych, z kolei w czasie ogrzewania  

w temperaturze ok. -35°C występuje endotermiczne topnienie fazy krystalicznej. 

Przeprowadzona w zakresie temperatur [-115,+600]°C analiza DSC, nie pozwoliła  

na wyznaczenie temperatury zeszklenia polisiloksanu. 

Zastosowane napełniacze w różny sposób wpłynęły na wartość temperatury 

krystalizacji oraz topnienia fazy krystalicznej badanych kompozytów kauczuku 

silikonowego (tab. 59). Pod wpływem dodatku mikrosfer pokrytych żelazem obie wartości 

uległy przesunięciu w zakres wyższych temperatur, jednak różnice (ok. 3°C) w stosunku 

do kompozytu bez napełniacza nie są znaczące. 

 

 Wyniki badań DSC kauczuku silikonowego 

Materiał SR SR-Si SR-MS SR-MS/Fe 

Temp. krystalizacji, °C -63,0 -62,2 -64,7 -60,6 

Temp. topnienia fazy krystalicznej, °C -35,4 -37,9 -36,8 -32,9 

 

10.1.4 PALNOŚĆ KAUCZUKU SILIKONOWEGO 
 

Podczas spalania kauczuku silikonowego w kalorymetrze stożkowym można 

wyróżnić kilka etapów. Pierwszym z nich jest bezpłomieniowy rozkład termiczny, 

któremu towarzyszy wydzielanie się znacznych ilości nieprzezroczystych dymów.  

W dalszej kolejności następuje zapłon uwolnionych gazów oraz powolne 
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rozprzestrzenianie się płomienia na całą powierzchnię próbki. Co istotne, spalaniu 

kauczuku silikonowego nie towarzyszy powstawanie ciekłych destruktów, które  

są odpowiedzialne za przenoszenie ciepła i przyczyniają się do intensyfikacji procesu 

spalania. Pozostałość po spaleniu ma postać białej nierównej powierzchni zawierającej 

krzemionkę, pod którą znajduje się cienka brązowa scementowana warstwa (rys. 96). 

W przeciwieństwie do polimerów organicznych, podczas rozkładu termicznego 

polisiloksanów, zwłaszcza w obecności tlenu, powstaje nieorganiczna krzemionka. 

Otrzymany tlenek krzemu(IV) charakteryzuje się dużą pojemnością cieplną, ale nie jest 

zdolny do utworzenia w pełni integralnej warstwy granicznej, chroniącej wnętrze próbki 

przed dalszym procesem degradacji. Jest to związane ze strukturą powstałej krzemionki, 

która występuje w postaci pyłu, który może być łatwo usunięty z powierzchni warstwy 

granicznej poprzez działanie strumienia gazów w strefie spalania. 

 

 
Rys. 96. Pozostałość po spaleniu kompozytów w kalorymetrze stożkowym 

 

Kształt krzywej HRR w funkcji czasu, rejestrowanej podczas spalania kauczuków 

silikonowych (rys. 97), jest odmienny niż w przypadku polimerów organicznych. Podczas 

spalania kauczuków silikonowych, w przeciwieństwie do kauczuków konwencjonalnych, 

po osiągnięciu maksymalnej wartości parametru HRR ustala się stan pseudo równowagi, 

świadczący o wytworzeniu granicznej izolującej warstwy ochronnej oddzielającej 

powierzchnię polimeru od zewnętrznego źródła ciepła. Jest to również widoczne  

na krzywej THR (rys. 98), która od pewnego punktu przyjmuje stałą wartość, co świadczy 

o braku dalszego wydzielania się ciepła mimo kontynuowania ogrzewania próbki. 

Przeciętna zarejestrowana wartość szybkości wydzielania ciepła podczas spalania 

kauczuku silikonowego (SR) wyniosła 36 kW/m2, a maksymalna 108 kW/m2 (tab. 60). 

Średnia szybkość utraty masy była na poziomie 5,5 g/m2/s, co sumarycznie odpowiadało 

utracie 40% masy próbki. Potwierdza to utworzenie bariery ochronnej, ponieważ zgodnie 

z wynikami TG próbka powinna utracić co najmniej 80% swojej masy. Zmierzony czas 

SR-Si SR-Ms 
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potrzebny do rozpoczęcia zapłonu składników gazowych w próbce SR wyniósł 105 s,  

a temperatura płomienia miała 850°C. 

Kompozyt silikonowy zawierający krzemionkę (SR-Si) miał mniejszą wartość 

parametru HRR max od kauczuku bez napełniacza, a jego spalanie prowadziło do utraty 

jedynie 26 %mas. próbki, jednak większość pozostałych parametrów charakteryzujących 

palność (THR, EHC śr., HRR śr., Tf) miała wartość najmniej korzystną spośród badanych 

materiałów. Zwłaszcza duża wartość całkowitego wydzielonego ciepła wpływa  

na negatywną ocenę wpływu tego napełniacza na palność, co może być związane  

z wspomnianym wcześniej efektem wydzielenia w wyższych temperaturach wody 

chemicznie związanej z powierzchnią krzemionki. 

Materiał kompozytowy z mikrosferami (SR-MS) był mniej palny, niż materiał bez 

napełniacza, co można wnioskować na podstawie obniżonego w stosunku  

do SR parametru HRR max oraz utraty masy wynoszącej ok. 28 %mas. Najkorzystniejsze 

właściwości antypiretyczne przejawiał natomiast kompozyt silikonowy z cenosferami 

pokrytymi żelazem (SR-MS/Fe). Dodatek mikrosfer z powłoką metalu przyczynił się  

do obniżenia całkowitej ilości wydzielonego ciepła o ok. 32%, parametru HHR max  

o ok. 46%, EHC max o ok. 23% oraz MLR śr. o ok. 55% w porównaniu do kauczuku bez 

napełniacza, co oznacza, że w odniesieniu do materiału referencyjnego SR-Si wykazywał 

zasadniczą przewagę pod względem działania uniepalniającego. Może to być związane  

z opisanym powyżej unieruchomieniem łańcuchów polimerowych na powierzchni 

stosunkowo dużych cząstek mikrosfer. Co więcej, powstałe w wyniku utlenienia żelaza 

tlenki mogą stanowić dodatkową rozwiniętą powierzchnię, na której zachodzi sorpcja 

polisiloksanów, co mogłoby prowadzić do zmniejszenia ruchliwości łańcuchów 

polimerowych, a w konsekwencji ograniczyć procesy degradacji matrycy polimerowej. 

Dodatek tlenku boru(III) do kompozycji silikonowych, tak jak wykazała analiza TG, 

prowadzi do wcześniejszego zapoczątkowania degradacji oraz zapłonu próbki. Okazuje się 

jednak, iż ten proces trwa na tyle krótko, że ilość wydzielonego w jego wyniku ciepła była 

blisko dwukrotnie mniejsza, niż w przypadku kompozytów nie zawierających związku 

boru. Również pozostałe charakterystyczne wielkości uzyskane podczas spalania próbek 

zawierających tlenek boru(III) były bardziej korzystne, niż określone w próbkach  

bez udziału tego dodatku. Stanowi to potwierdzenie, iż dodatek ceramizujący umożliwił 

powstanie trwałej warstwy granicznej, ograniczającej dalszy proces destrukcji,  

co jest widoczne także m.in. poprzez liniową postać krzywej THR  

od ok. 250 s w przypadku kompozytów z udziałem mikrosfer. 
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Rys. 97. Krzywe HRR kompozytów kauczuku silikonowego 
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Rys. 98. Krzywe THR kompozytów kauczuku silikonowego 
 

 Palność kompozytów kauczuku silikonowego 

Materiał 
THR HRR śr. HRR max EHC śr. EHC max MLR śr. Utrata masy TTI Tf 

MJ/m2 kW/m2 MJ/kg g/m2/s %mas. s °C 

SR 13 36 108 14 77 5,5 40 105 850 

SR-Si 18 46 69 25 75 2,5 26 86 860 

SR-MS 13 38 89 18 63 3,6 28 95 780 

SR-MS/Fe 9 30 59 11 59 2,5 28 64 820 

SR-Si-B 7 21 66 13 58 3,5 34 65 800 

SR-MS-B 7 21 69 11 57 3,9 36 55 835 

SR-MS/Fe-B 5 16 59 11 44 3,3 34 52 800 

THR – całkowite wydzielone ciepło; 
HRR śr. – przeciętna szybkość uwalniania ciepła; 
EHC śr. – przeciętne efektywne ciepło spalania; 
MLR śr. – przeciętna szybkość utraty masy; 
TTI – czas do zapłonu; 
Tf – temperatura płomienia. 
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10.1.5 CERAMIZACJA 
 

Znaczące zwiększanie izolującego charakteru warstwy granicznej, mającej kluczowy 

wpływ na ograniczenie transportu masy i energii pomiędzy próbką a płomieniem, można 

uzyskać wprowadzając do matrycy polimerowej dodatki ceramizujące. Z przedstawionych 

powyżej wyników badań wyraźnie wynika, że wprowadzenie tlenku boru(III) ogranicza 

palność kauczuku silikonowego zawierającego zarówno krzemionkę, jak i napełniacz 

mikrosferowy. W celu porównania rzeczywistych rezultatów związanych z powstaniem 

warstwy ceramicznej przeprowadzono proces ceramizacji poprzez wygrzewanie 

przygotowanych kompozytów w temperaturze 1000°C w piecu muflowym. 

 

   
SR-Si-B: a) b) c) 

   
SR-MS-B: a) b) c) 

   
SR-MS/Fe-B: a) b) c) 

Rys. 99. Fotografie kompozytów kauczuku silikonowego z dodatkiem tlenku boru(III):  
a) makroskopowa przed procesem ceramizacji, b) po procesie, c) mikrofotografia SEM po procesie 
w powiększeniu 120x 

 

Przygotowane próbki kompozytów kauczuku silikonowego (rys. 99) były elastyczne 

i stosunkowo wytrzymałe mechanicznie, poza SR-Si-B, który cechował się znaczną 
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kruchością, co może w znacznym stopniu ograniczać możliwości jego zastosowania.  

Po procesie ceramizacji ta próbka uległa skurczeniu oraz stała się zwarta i trwała dzięki 

wytworzonej warstwie ceramicznej. Zaobserwowany skurcz materiału jest jednak 

efektem niekorzystnym, prowadzi bowiem do odsłonięcia powierzchni, które stykają się  

z materiałem kompozytowym np. przewodów elektrycznych. 

Próbki zawierające mikrosfery w wyniku ceramizacji uległy pęcznieniu oraz stały 

się porowate, co może być efektem pożądanym w warunkach pożarowych. Zdjęcia 

powstałych struktur ujawniają bardzo dobrą kompatybilność połączenia mikrosfer z masą 

wytworzoną wskutek dodatku tlenku boru(III), dlatego można ocenić, iż cenosfery 

stanowią stabilną wymiarowo i odporną termicznie warstwę izolującą, a do efektywnego 

działania uniepalniającego i ochronnego wymagają jedynie czynnika spajającego. 

10.1.6 ANALIZA GAZOWYCH PRODUKTÓW ROZKŁADU TERMICZNEGO 
 

Na rys. 100 przestawiono wybrane widma FTIR produktów gazowych powstających 

w procesie spalania materiału odniesienia (SR) oraz kompozytu z napełniaczem 

krzemionkowym (SR-Si). Charakter widm gazowych produktów rozkładu termicznego 

kauczuku silikonowego nie ulega znaczącej zmianie w wyniku wprowadzenia do jego 

matrycy napełniacza nieorganicznego. Na wykresach zaznaczono liniami czerwonymi 

także widma resztkowe, które powstały przez odjęcie od doświadczalnego widma 

fragmentów charakterystycznych dla substancji poddawanych analizie. Na tej podstawie 

można było ocenić poprawność doboru listy analizowanych związków. Na widmach 

resztkowych obecne były sygnały pochodzące od ditlenku węgla (ok. 2400 cm-1) oraz 

wody (ok. 3700 cm-1 i ok. 1800 cm-1), co było związane z warunkami prowadzenia 

doświadczenia (brakiem izolacji od powietrza atmosferycznego) i specyfiką urządzenia 

pomiarowego. Na podstawie wcześniejszych doświadczeń wprowadzono korektę  

do pomiaru stężenia wody i ditlenku węgla, polegającą na odpowiednim doborze zakresu 

widmowego służącego do ilościowego oznaczenia zawartości tych związków.  

W przypadku widm resztkowych otrzymanych w analizie gazowych produktów 

powstałych podczas spalania kompozytów silikonowych w 650°C oraz 750°C pozostały 

zakres widm odpowiada linii zerowej, co świadczy o właściwym doborze analizowanych 

składników. W temperaturze 550°C na widmie SR w zakresie 750-1300 cm-1 pojawia się 

dodatkowe pasmo złożone z czterech pików, charakterystyczne dla cyklicznych 

siloksanów będących produktami depolimeryzacji kauczuku silikonowego [312], [313].  

W tej temperaturze widmo resztkowe, które zawiera dodatkowe pasmo w tym zakresie 

może wskazywać na występowanie cyklicznych siloksanów o większej niż 5 liczbie 

atomów krzemu lub związków zawierających grupy winylowe obecne w strukturze 
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wyjściowego kauczuku silikonowego, jednak intensywność pozostałego pasma wyrażona 

absorbancją jest nieznaczna, stąd otrzymane w dalszej części wyniki można uznać  

za miarodajne. 
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Rys. 100. Przykładowe widma FTIR gazowych produktów rozkładu termicznego kauczuku 
silikonowego (widma resztkowe przedstawione są liniami czerwonymi) 
 

Na podstawie uzyskanych pomiarów można stwierdzić, iż w temperaturze 550°C  

w produktach gazowych po spaleniu były obecne cykliczne siloksany, które należy zaliczyć 

do substancji toksycznych [314]. Największe stężenia, przekraczające 250 ppmv osiągnął 

trimer (D3), pentamer (D5) miał chwilowe udziały powyżej 100 ppmv, a tetramer (D4) 

zawierał maksymalnie ok. 30 ppmv składników gazowych (rys. 101). W wyższych 

temperaturach żaden z analizowanych oligomerów nie został wykryty w istotnym 

stężeniu, co oznacza, że związki te ulegają całkowitej degradacji. Porównując koncentracje 

cyklicznych siloksanów uwalnianych z kauczuku silikonowego oraz kompozytów,  

nie można wprost zauważyć różnic pomiędzy potencjałem toksyczności poszczególnych 

materiałów, ponieważ chwilowe stężenia oznaczanych gazów występowały na zbliżonym 

poziomie. 
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Rys. 101. Stężenie cyklicznych siloksanów w gazowych produktach rozkładu termicznego 
kauczuku silikonowego 
 

W temperaturze 550°C podczas rozkładu termicznego kauczuków silikonowych 

powstały znikome ilości CO i CO2, a stężenia wody w produktach gazowych po spaleniu 

tylko niektórych próbek przekraczały 1 %obj., przy czym poziom tła tego składnika  

to ok. 0,8 %obj. (rys. 102). Świadczy to o niewystarczającej szybkości przemian 

oligomerów w temperaturze 550°C w warunkach panujących w reaktorze.  

Przy stosunkowo krótkim czasie utrzymania produktów gazowych w strefie wysokiej 

temperatury, proces rozkładu siloksanów następował tylko w nieznacznym stopniu.  

W 650°C stężenia wody w produktach gazowych osiągały wartości 2 %obj., natomiast 

zawartości CO i CO2 były zbliżone i wynosiły ok. 0,5 %obj. Dopiero w temperaturze 750°C 

nastąpiło niemal całkowite utlenienie powstałego CO, stąd w gazach po spaleniu obecne 

były głównie produkty całkowitego spalania, H2O i CO2. 
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Rys. 102. Stężenie CO, CO2 oraz H2O w gazowych produktach rozkładu termicznego kauczuku 
silikonowego 
 

Stężenia węglowodorów wykazywały odmienny trend (rys. 103), ponieważ 

maksymalne wartości osiągały w temperaturze 650°C, co może oznaczać, że powstanie 

węglowodorów stanowi etap pośredni degradacji termicznej polisiloksanu.  

W tej temperaturze dominował metan, którego stężenie w niektórych próbach 

przekraczało 200 ppmv. W niższej temperaturze maksymalne chwilowe stężenie metanu 

wynosiło ok. 50 ppmv, natomiast obecny był także etan w stężeniach poniżej 40 ppmv.  

W temperaturze 750°C węglowodory uległy całkowitemu spaleniu, jednak we wszystkich 

próbkach wykryto nieznaczne ilości metanu w produktach gazowych. 
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Rys. 103. Stężenie węglowodorów w gazowych produktach rozkładu termicznego kauczuku 
silikonowego 
 

Ostatnim składnikiem obecnym w dużych stężeniach, szczególnie w temperaturze 

550°C był metanal (HCHO), którego zawartość w gazach przekraczała 600 ppmv  

(rys. 104). Jest on produktem niecałkowitego utleniania, dlatego w wyższych 

temperaturach, podobnie jak cykliczne siloksany, uległ degradacji do podstawowych 

składników tj. CO, CO2 i H2O. Na rys. 104 przedstawiono także stężenia lotnych związków 

organicznych (LZO) powstających w procesie, oznaczone przy pomocy detektora FID.  

W temperaturze 550°C zawartości LZO w wybranych próbach wynosiły powyżej  

200 mg/m3, natomiast w temperaturze 650°C średnie stężenie lotnych związków było 

równe już tylko ok. 100 mg/m3. Podobnie jak w przypadku metanalu i innych oznaczanych 

składników gazowych, chwilowe stężenie LZO zależało jedynie od masy próbki,  

a nie od rodzaju napełniacza tworzącego kompozyt z kauczukiem silikonowym. 
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Rys. 104. Stężenie metanalu i lotnych związków organicznych w gazowych produktach rozkładu 
termicznego kauczuku silikonowego 
 

Na podstawie wyników analizy FTIR dokonano przeliczenia chwilowych stężeń 

produktów gazowych na całkowitą masę oraz objętość danego składnika powstałą  

w czasie spalania. Dane otrzymane z trzech próbek każdego z badanych materiałów 

uśredniono i zebrano na wykresie (rys. 105). 

Sumaryczna masa (oraz objętość) produktów gazowych odniesiona do masy 

matrycy polimerowej w próbce była w przybliżeniu stała w danej temperaturze, 

niezależnie od użytego napełniacza (tab. 61). Przeciętna masa gazowych produktów 

rozkładu stanowiła 54%, 57% oraz 92% masy matrycy, odpowiednio w temperaturach 

550°C, 650°C oraz 750°C. Również sprawność spalania, którą zdefiniowano jako stosunek 

masy atomów węgla w produktach gazowych do masy atomów węgla w próbce poddanej 

spalaniu, wykazuje tylko nieznaczne różnice w poszczególnych kompozytach.  

Na podstawie zmniejszonej ilości powstających produktów rozkładu i sprawności 
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spalania, można stwierdzić, iż w temperaturze 550°C najkorzystniejszym napełniaczem 

były mikrosfery pokryte żelazem, w 650°C mikrosfery bez powłoki metalicznej, a w 750°C 

krzemionka. Może to świadczyć o zróżnicowanym wpływie napełniaczy na zmniejszanie 

toksyczności gazów powstających podczas spalania kompozytów kauczuku silikonowego. 

Z drugiej strony w niższych temperaturach powstają gazy o znacznej toksyczności,  

więc z tego punku widzenia korzystniejsze są napełniacze cenosferowe, niż krzemionka. 

W tabeli 61 zamieszczono także wyniki dodatkowych oznaczeń przeprowadzonych  

z kauczukiem bez napełniacza w temperaturach 450°C oraz 500°C. W temperaturze 

500°C, czyli nieznacznie powyżej temperatury maksymalnej szybkości rozkładu (464°C) 

sprawność spalania SR była duża, ok. 50%, natomiast objętość powstających produktów 

gazowych była mała, co oznacza przewagę udziału związków organicznych  

w tej temperaturze. 

 
 Wyniki analizy gazowych produktów termicznej degradacji kauczuków silikonowych 

Materiał 

Ilość powstających składników gazowych Sprawność 
spalania*, 

% 

Temperatura, 
°C g/g  

próbki 
g/g 

matrycy 
dm3/g 
próbki 

dm3/g 
matrycy 

SR 0,27 0,27 0,09 0,09 29,3 450 

SR 0,47 0,47 0,11 0,11 49,9 500 

SR 0,52 0,52 0,35 0,35 42,6 

550 

SR-Si 0,39 0,55 0,26 0,37 44,4 

SR-MS 0,39 0,54 0,31 0,43 39,5 

SR-MS/Fe 0,38 0,53 0,28 0,40 38,5 

Średnia 0,42 0,54 0,30 0,39 41,3 

SR 0,58 0,58 0,54 0,54 39,6 

650 

SR-Si 0,40 0,56 0,38 0,53 37,7 

SR-MS 0,37 0,52 0,34 0,48 34,8 

SR-MS/Fe 0,43 0,61 0,39 0,55 39,4 

Średnia 0,45 0,57 0,41 0,52 37,9 

SR 0,91 0,91 0,74 0,74 53,4 

750 

SR-Si 0,62 0,87 0,51 0,71 50,6 

SR-MS 0,69 0,96 0,57 0,80 55,5 

SR-MS/Fe 0,66 0,93 0,55 0,76 53,7 

Średnia 0,72 0,92 0,59 0,75 53,3 

* stosunek masy atomów węgla w produktach gazowych do masy atomów węgla  
w próbce poddanej spalaniu 

 

W temperaturze 550°C głównymi gazowymi produktami rozkładu termicznego 

kauczuku silikonowego były H2O oraz cykliczny trimer (D3), a w dalszej kolejności także 

CO, CO2, D5 i HCHO (rys. 105). Po przeliczeniu wyników z analizy FTIR można zauważyć 
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znaczne różnice pomiędzy składem gazów uwalnianych podczas spalania poszczególnych 

kompozytów. Wulkanizat SR-MS wykazuje szczególnie duży udział CO2 oraz podwyższoną 

zawartość H2O, co może być skutkiem przyspieszonego rozkładu powstałych oligomerów 

oraz HCHO. Podobnie mikrosfery pokryte żelazem wpływają na nieznacznie większy 

udział wody w produktach gazowych w stosunku do kauczuku bez napełniacza. Świadczy 

to o istotnym zmniejszeniu toksyczności związanej z emisją cyklicznych siloksanów oraz 

metanalu pod wpływem dodanego napełniacza mikrosferowego. Okazuje się,  

iż teoretycznie bardziej stabilne termicznie kompozyty zawierające mikrosfery pokryte 

żelazem nie powodują znacznego obniżenia emisji siloksanów. Może to być związane  

z dodatkowym efektem katalitycznym powstałego tlenku żelaza w odniesieniu do procesu 

depolimeryzacji. 
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Rys. 105. Skład gazowych produktów termicznego rozkładu kauczuku silikonowego 
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W temperaturze 650°C istotny udział w gazach po termicznym rozkładzie miały  

już tylko H2O, CO2 oraz CO. Dodatek napełniaczy prowadził do korzystnego obniżenia 

udziału CO w gazach, maksymalnie w przypadku SR-MS/Fe. W temperaturze 750°C tlenek 

węgla(II) stanowił już mniej niż 5 %mas. produktów gazowych, a różnice pomiędzy 

składem gazów w poszczególnych kompozytach były nieznaczne. 

 

W temperaturze 450°C dominującym składnikiem gazowym uwalnianym podczas 

spalania polisiloksanów był cykliczny trimer oraz metanal, natomiast w temperaturze 

500°C zmniejszył się udział metanalu na rzecz cyklicznego pentameru. Oznacza to,  

iż w temperaturach poniżej 550°C następuje bezpłomieniowy rozkład próbki, podczas 

którego maksimum wydzielania metanalu przypada na temperaturę 450°C (lub niższą), 

natomiast najwięcej cyklicznych oligomerów siloksanowych jest uwalniane  

w temperaturze ok. 500°C. 
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Rys. 106. Skład gazów po procesie termicznego rozkładu kauczuku silikonowego bez napełniaczy 
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10.2 PODSUMOWANIE 
 

Otrzymano kompozyty kauczuku silikonowego z udziałem mikrosfer oraz mikrosfer 

z powłoką żelaza, w których napełniacz stanowił ok. 30 %mas. gotowego produktu. 

Sferyczne mikrosfery były dobrze zdyspergowane w matrycy silikonowej, jednak  

na podstawie uzyskanych przekrojów próbek można było zauważyć tylko częściowe 

związanie materiału polimerowego z powierzchnią mikrosfer glinokrzemianowych.  

Mimo to, cała struktura pozostawała wytrzymała mechanicznie i elastyczna. 

Badania termiczne wykazały, iż mikrometryczny napełniacz mikrosferowy o dużej 

powierzchni może stanowić barierę termiczną i steryczną, powodującą zwiększenie 

immobilizacji łańcuchów polimerowych wokół cząstek napełniacza. Szczególnie korzystne 

działanie wykazują przy tym mikrosfery z powłoką żelaza. 

Materiał kompozytowy z mikrosferami okazał się być mniej palny, niż materiał  

bez napełniacza. Najkorzystniejsze właściwości antypiretyczne przejawiał natomiast 

kompozyt silikonowy z cenosferami pokrytymi żelazem, który miał mniejszą wartość 

całkowitej ilości wydzielonego ciepła o ok. 32%, parametru HHR max o ok. 46%, EHC max 

o ok. 23% oraz MLR śr. o ok. 55% w porównaniu do kauczuku bez napełniacza. Otrzymany 

kompozyt także w odniesieniu do materiału referencyjnego, zawierającego krzemionkę 

płomieniową, wykazywał wyraźną przewagę pod względem działania uniepalniającego. 

Próbki zawierające mikrosfery i tlenek boru(III) w wyniku ceramizacji uległy 

pęcznieniu oraz stały się porowate, co może być efektem pożądanym w warunkach 

pożarowych. Cenosfery stanowią stabilną wymiarowo i odporną termicznie warstwę 

izolującą, a do efektywnego działania uniepalniającego i ochronnego wymagają jedynie 

czynnika spajającego. 

Przeprowadzono termiczny rozkład kauczuków silikonowych w atmosferze 

utleniającej z złożu fluidalnym. W temperaturach niższych niż 650°C głównymi 

produktami rozkładu są H2O i cykliczny trimer siloksanowy, a także CO, CO2, cykliczny 

pentamer i HCHO. Z przyrostem temperatury następuje rozkład oligomerów powstałych 

podczas depolimeryzacji, a także przemiany węglowodorów i aldehydów, co prowadzi  

do otrzymania w gazach mieszaniny o składzie: 53 %obj. H2O, 22 %obj. CO2 oraz  

24 %obj. CO. W temperaturze 750°C udział CO w gazach wynosił już tylko ok. 3 %obj. 

Najmniejszą emisją cyklicznych siloksanów oraz lotnych związków organicznych 

charakteryzowały się kompozyty kauczuku silikonowego napełnione cenosferami, dlatego 

można stwierdzić istotne zmniejszenie toksyczności gazowych produktów powstających 

podczas degradacji termicznej silikonowych kompozytów z mikrosferami. 
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10.3 WNIOSKI SZCZEGÓŁOWE 
 

W temperaturze 750°C udział CO w gazach po spaleniu badanego kauczuku 

silikonowego wynosi ok. 3 %obj., co oznacza, że powyżej tej temperatury produkty  

nie wykazują właściwości toksycznych. Jednak w niższych temperaturach udział 

szkodliwych substancji tj. cykliczne siloksany oraz metanal jest istotny, dlatego należy 

zapewnić odpowiednie warunki utylizacji materiałów bazujących na polisiloksanach  

(czas zatrzymania, temperatura). 

Poza dowiedzionym wpływem mikrosfer na poprawę właściwości termicznych, 

zmniejszenie palności oraz toksyczności należałoby określić oddziaływanie  

tego napełniacza na podstawowe cechy użytkowe kompozytów, w zależności  

od docelowych zastosowań. Przedmiotami użytkowymi, wykonanymi z kauczuków 

silikonowych, w których dodatek mikrosfer może okazać się korzystny są podkładki 

tłumiące lub podkładki przewodzące, jeśli zastosuje się napełniacz w postaci cenosfer 

pokrytych żelazem. Istotnymi parametrami, które należałoby zbadać w tym przypadku 

byłaby wytrzymałość na ściskanie, twardość, przewodnictwo elektryczne i magnetyczne. 

Innym przykładem wykorzystania specyficznych właściwości mikrosfer 

glinokrzemianowych w kauczukach silikonowych mogą być podkładki lub uszczelki  

o zwiększonej odporności na ścieranie. W tego typu materiałach polisiloksan stanowiłby 

osnowę wytrzymałych mechanicznie mikrosfer, które powinny być dobrze związane  

z matrycą polimerową. W celu poprawy kompatybilności z niepolarnym polisiloksanem 

należałoby przeprowadzić silanizację napełniacza mikrosferowego, np. przy użyciu 

czynnika sprzęgającego zawierającego grupy winylowe. 
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WNIOSKI OGÓLNE 

 

Ważnym zagadnieniem dotyczącym zagospodarowania największego strumienia 

ubocznych produktów spalania powstającego w energetyce zawodowej, jakimi są popioły 

lotne, jest podwyższenie ich wartości rynkowej, przy zachowaniu postulatów 

zrównoważonego rozwoju. Popiół lotny jest materiałem niehomogenicznym zarówno  

pod względem składu chemicznego, jak i parametrów fizycznych, takich jak gęstość oraz 

rozmiar ziaren. Zwiększenie wartości rynkowej popiołu lotnego można uzyskać,  

jeśli możliwe będzie podzielenie całkowitej masy odpadu na frakcje różniące się 

właściwościami, których cena jednostki masy może być wielokrotnie wyższa  

w porównaniu do ceny surowego odpadu. Dodatkowy zysk może być wygenerowany 

poprzez otrzymanie uszlachetnionych, jednorodnych frakcji mikrosfer oczyszczonych lub 

cenosfer zawierających powłokę metaliczną. Takie materiały posiadają szerokie spektrum 

potencjalnych zastosowań, m.in. jako napełniacz kompozytów polimerowych. 

 

Zaproponowana metoda suchego pozyskania mikrosfer glinokrzemianowych  

z popiołów lotnych składała się z trzech etapów: wstępnej separacji fluidalnej, 

przesiewania na sitach oraz klasyfikacji pneumatycznej. Metoda stwarza możliwość 

pozyskania materiałów o różnych właściwościach: popiołu lotnego o drobnych cząstkach, 

popiołu lotnego o zmniejszonej zawartości niespalonego węgla, koncentratu 

mikrosferowego oraz koncentratu niespalonego węgla. Otrzymany końcowy koncentrat 

mikrosferowy może zostać poddany dalszemu wzbogacaniu lub od razu może stanowić 

surowiec do pozyskiwania mikrosfer metodami mokrymi. 

 

Otrzymany z popiołów lotnych koncentrat mikrosferowy może być gotowym 

produktem handlowym zarówno w postaci pierwotnej, jak i po operacjach suszenia  

lub przesiewania. Jednak spektrum jego możliwych aplikacji, a tym samym wartość,  

może ulec zwiększeniu poprzez zastosowanie dodatkowych etapów frakcjonowania, 

oczyszczania lub uszlachetniania. Metoda hydrostatyczna w podwyższonej temperaturze 

separacji koncentratów mikrosferowych jest najlepsza pod względem jakości 

otrzymanych materiałów, ponieważ prowadzi do otrzymania dwóch oczyszczonych frakcji: 

(1) cenosfer litych o pełnych, nienaruszonych ściankach oraz (2) mikrosfer porowatych. 

Cenosfery lite mogą stanowić wypełniacz w lekkich materiałach kompozytowych, 

natomiast mikrosfery porowate mogą być użyte jako sorbent lub nośnik katalityczny. 

Materiał odpadowy powstający w tej technologii oczyszczania zawiera znaczny udział 

niespalonej materii organicznej, dlatego można go traktować jako paliwo i odzyskać 

zawartą w nim energię. 
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Przemysłowe koncentraty mikrosferowe zawierają nieznaczne ilości 

zanieczyszczeń, głównie w postaci cząstek porowatych, dlatego do mniej wymagających 

zastosowań można pominąć etap oczyszczania tego materiału w podwyższonej 

temperaturze, a jedynie poddać go suszeniu lub oczyszczaniu hydrostatycznemu. Również 

mała zawartość niespalonych cząstek węgla wskazuje na brak konieczności obróbki 

termicznej do większości typowych aplikacji. Z drugiej strony oczyszczanie  

i frakcjonowanie granulometryczne materiału jest konieczne, jeżeli celem jest otrzymanie 

jednorodnych, homogenicznych frakcji, które charakteryzują się specyficzną morfologią 

oraz właściwościami fizykochemicznymi. 

 

Przedstawiona metoda nakładania żelaza z fazy gazowej w złożu fluidalnym może 

być z powodzeniem stosowana do nanoszenia metali na mikrosfery glinokrzemianowe  

lub inne materiały ulegające fluidyzacji. Zaletą metody, poza dużą wydajnością i krótkim 

czasem procesu, jest możliwość łatwego zwiększenia skali instalacji, co jest szczególnie 

istotne w odniesieniu do ewentualnych wielkolaboratoryjnych lub przemysłowych 

zastosowań. Proponowane rozwiązanie jest także bezodpadowe, ponieważ nie wymaga 

stosowania rozpuszczalników, a tym samym eliminuje powstawanie ścieków i odpadów 

stałych. 

 

Dodatek taniego napełniacza, jakimi są mikrosfery glinokrzemianowe, będące 

materiałem odpadowym, nie pogarsza w sposób znaczący cech użytkowych sztywnych 

pianek poliuretanowych. Dobra kompatybilność napełniacza cenosferowego względem 

matrycy poliuretanowej wskazuje, że badany układ kompozytowy może  

być perspektywiczny w przypadku dążenia do uzyskania pianek lub innych materiałów 

poliuretanowych o specjalnych właściwościach. 

 

Dowiedziono wpływ mikrosfer glinokrzemianowych na poprawę właściwości 

termicznych, zmniejszenie palności oraz toksyczności kompozytów kauczuku 

silikonowego. Przedmiotami użytkowymi, wykonywanymi z kauczuków silikonowych,  

w których dodatek mikrosfer może okazać się korzystny są podkładki tłumiące  

lub podkładki przewodzące, jeśli zastosuje się napełniacz w postaci cenosfer pokrytych 

żelazem. 
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STRESZCZENIE 

 

Zaproponowano sposób odzysku mikrosfer glinokrzemianowych z popiołów lotnych 

metodą suchą poprzez zastosowanie separacji fluidalnej, podziału na frakcje ziarnowe 

oraz separacji pneumatycznej. W przypadku popiołu zawierającego 0,64 %mas. mikrosfer 

jest możliwość otrzymania koncentratu, który stanowi ok. 17% wyjściowego popiołu 

lotnego, zawiera ok. 3 %mas. mikrosfer ze stopniem odzysku ok. 81%. 

Pozyskano koncentraty mikrosferowe z popiołów lotnych oraz przeprowadzono  

ich frakcjonowanie w wodzie w temperaturze wrzenia, acetonie i heksanie. Najbardziej 

zasobny w cenosfery popiół zawierał 2,0 %mas. mikrosfer, przy czym w najlepszej  

pod względem ilościowym i jakościowym metodzie z użyciem wody, 1,0 %mas.  

to cenosfery o pełnych, nienaruszonych ściankach i gęstości pozornej 0,78 g/cm3,  

a 0,8 %mas. to mikrosfery porowate o gęstości pozornej 1,58 g/cm3. 

Przemysłowe mikrosfery surowe poddano oczyszczaniu, podziałowi na wąskie 

frakcje ziarnowe i zbadano ich właściwości fizykochemiczne. Określono, iż rynkowe 

koncentraty mikrosferowe zawierały ok. 92-96 %mas. cenosfer o pełnych, nienaruszonych 

ściankach. Dominująca klasa ziarnowa, 160-250 µm, stanowiła 35-44 %mas. mikrosfer 

oczyszczonych. Gęstość nasypowa cenosfer zawierała się w przedziale 0,309-0,412 g/cm3, 

a gęstość pozorna 0,625-0,949 g/cm3. 

Opracowano wydajny sposób nanoszenia powłoki żelaza na mikrosfery metodą  

FB-MOCVD stosując pentakarbonylżelazo(0) jako źródło żelaza osadzanego z fazy gazowej 

na złożu mikrosferowym. Najlepsze rezultaty otrzymano stosując bezpośrednie 

wprowadzenie reagenta do układu, temperaturę wynoszącą 200°C oraz masę złoża równą 

40 g. W produkcie reakcji było zawartych powyżej 99,3 %Fe wprowadzonego do procesu. 

Wykonano kompozyty sztywnych pianek poliuretanowych z mikrosferami 

surowymi zawierające do 34 %mas. napełniacza oraz z mikrosferami oczyszczonymi  

i frakcjonowanymi do 10 %mas. cenosfer. Z przeprowadzonych badań 

fizykomechanicznych oraz termicznych wynika, iż wpływ mikrosfer na te właściwości  

jest ograniczony. Mimo to, najkorzystniejsze jest zastosowanie w kompozycie 1-5 %mas. 

mikrosfer oczyszczonych, stanowiących frakcję ziarnową poniżej 80 µm. 

Otrzymano kompozyty kauczuku silikonowego z udziałem mikrosfer oraz mikrosfer 

z powłoką żelaza, w których napełniacz stanowił ok. 30 %mas. gotowego produktu. 

Badano właściwości termiczne, palność oraz skład gazowych produktów spalania 

kompozytów. Materiały z mikrosferami, szczególnie z żelazem, były bardziej stabilne 

termicznie, mniej palne oraz emitowały mniejsze ilości cyklicznych siloksanów i LZO  

w porównaniu do kauczuku bez napełniacza oraz do kompozytu z krzemionką płomieniową. 
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ABSTRACT 

 

The dry method of recovery of aluminasilicate microspheres from fly ash, applying 

fluidal separation, grain-size division and pneumatic classification, was proposed. In case  

of fly ash with 0.64 wt.% of microspheres there is a possibility to achieve a concentrate, 

which has a 17 wt.% share in initial fly ash, contains approx. 3 wt.% of microspheres  

and the recovery rate in the process is about 81%. 

Microsphere concentrates were acquired from fly ashes and further fractionation  

in water at boiling point temperature, acetone and hexane, were performed. The most 

abundant fly ash contained 2.0 wt.% of microspheres. For the best (quantitatively  

and qualitatively) separation method using water, 1.0 wt.% of fly ash were cenospheres 

with full, intact shells with apparent density of 0.78 g/cc, and 0.8 wt.% were porous 

microspheres with apparent density of 1.58 g/cc. 

Commercial raw microspheres were subjected to purification, separation into 

narrow grain fractions and their physicochemical properties were determined.  

It was analyzed, that industrial microsphere concentrates contained approx. 92-96 wt.% 

of intact microspheres. The prevailing grain fraction of 160-250 µm constituted  

35-44 wt.% of purified microspheres. The bulk densities of cenospheres were in the range  

of 0.309-0.412 g/cc and the apparent densities in the range of 0.625-0.949 g/cc. 

The efficient way of iron layer coating on microspheres by FB-MOCVD method, using 

iron carbonyl as an iron source, deposited from gas phase on microsphere bed,  

was elaborated. The best results were achieved for direct substrate injection, temperature  

of 200°C and 40 g of bed. The final product of the process contained over 99.3%  

of introduced iron amount. 

Composites of rigid polyurethane foams with raw microspheres contained  

up to 34 wt.% and with purified and fractionated microspheres up to 10 wt.% filler 

content, were synthesized. From data obtained during physicomechanical and thermal 

testing it can be concluded, that influence of microspheres on these properties  

was limited. However, the most beneficial was introduction of 1-5 wt.% of purified 

microspheres having grain-size below 80 µm. 

Silicon rubber composites containing ca. 30 wt.% of microspheres or cenospheres 

with iron coating, were prepared. The thermal properties, combustibility and composition 

of off-gases during composites combustion, were measured. The material with 

microspheres, especially with iron, were more thermally stable, less combustible  

and emitted less amounts of cyclic siloxanes and VOC with comparison to rubber without 

the filler or composite with fumed silica. 
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ZAŁĄCZNIK 

 

Sposób przeprowadzenia analizy danych 

 

W celu określenia błędu towarzyszącego poszczególnym oznaczeniom korzystano  

z wyrażenia na przedział ufności przy nieznanym odchyleniu standardowym z małej 

próby: 

 𝐵±= 𝑡 ∙
𝑠

√𝑛
 ,  (23) 

gdzie: B – przedział ufności, t – współczynnik rozkładu t-Studenta, n – liczba oznaczeń,  

s – odchylenie standardowe z próby: 

 𝑠 = √
∑ (𝑥𝑖−�̅�)2𝑛

𝑖=1

𝑛−1
 , (24) 

gdzie: 𝑥𝑖  – wartość zmiennej w próbie, �̅� – średnia arytmetyczna z próby. 

Przyjęto poziom istotności równy 0,1, co oznacza, że rzeczywista wartość 

oznaczenia znajduje się w podanym przedziale z prawdopodobieństwem równym 0,9. 

W przypadku niektórych wyników podano także wartość współczynnika zmienności 

CV (ang. coefficient of variation), który jest miarą zróżnicowania rozkładu wyników 

pomiarowych i wyraża się wzorem: 

 𝐶𝑉 =
𝑠

�̅�
∙ 100 (25) 
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