
 

 

 

 
POLITECHNIKA WARSZAWSKA 

WYDZIAŁ CHEMICZNY 

 

Kierunek:  TECHNOLOGIA  CHEMICZNA 
 

 

 

 
 

 

Monika Michalska  

 

 

Właściwości termoreologiczne cieczy zagęszczanych ścinaniem 

 

Thermoreological properties of shear thickening fluids 

 

 

Praca dyplomowa 

na stopień inżyniera 

 

 

wykonana w Katedrze Technologii Chemicznej 

 

 

Kierujący pracą: prof. dr hab. inż. Mikołaj Szafran 

Opiekun naukowy: mgr inż. Małgorzata Anna Głuszek 

 

 

 

 

 

 
Praca została sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Nr PBS1/A5/19/2012) 

 
 

 

WARSZAWA  2016 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pragnę złożyć serdeczne podziękowania 

Panu prof. dr hab. inż. Mikołajowi Szafranowi  

za zaangażowanie mnie w tak interesujący temat, 

a także ogromną cierpliwość i wyrozumiałość. 

 

Serdecznie dziękuję Pani mgr inż. Małgorzacie Głuszek  

za cenne wskazówki i porady, oraz poświęcony czas 

i pomoc przy pisaniu niniejszej pracy. 

 

Dziękuję również inż. Marcinowi Michalskiemu,  

za nieocenione wsparcie i motywowanie w dążeniu do celu. 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie autora pracy 

 

Świadom odpowiedzialności prawnej oświadczam, że praca dyplomowa o w/w tytule 

nie zawiera treści uzyskanych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami. 

Oświadczam również, że przedstawiona praca nie była wcześniej przedmiotem procedur 

związanych z uzyskaniem tytułu zawodowego w wyższej uczelni.  

Oświadczam, że wyniki zamieszczone w mojej pracy dyplomowej zostały 

sfinansowane i wykonane z wykorzystaniem aparatury i urządzeń będących własnością 

Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Niniejsza praca dyplomowa jest utworem 

zbiorowym i jest własnością intelektualną Kierującego pracą, opiekuna naukowego oraz 

moją.  

Zobowiązuję się, że nie wykorzystam ani nie opublikuję wyników pracy bez zgody 

Kierującego pracą i Kierownika Jednostki Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej 

w której wykonano pracę.   

 

 

 

......................................... 

Podpis Studenta 

 

 

prof. dr hab. inż. Mikołaj Szafran 
.....................................................    ................................................. 
Imię i Nazwisko Kierującego pracą    Podpis Kierującego pracą  

     

 

mgr inż. Małgorzata Anna Głuszek 
..............................................................   .................................................... 
Imię i nazwisko Opiekuna Naukowego   Podpis Opiekuna Naukowego 

     

 

 

 



 

 

 

 

 

WŁAŚCIWOŚCI TERMOREOLOGICZNE  

CIECZY ZAGĘSZCZANYCH ŚCINANIEM 
 

 

 

Monika Michalska 
 

 

 

Kierujący pracą: prof. dr hab. inż. Mikołaj Szafran 

Opiekun naukowy: mgr inż. Małgorzata Głuszek 

 

 

Wprowadzenie 

 

Ceramika jest nieodłącznym elementem nowoczesnej technologii. Znajduje 

zastosowanie m.in. w przemyśle katalizatorów, ogniw słonecznych czy laserów [1]. Nowe 

rozwiązania implikują powstanie innowacyjnych materiałów, takich jak ciecze zagęszczane 

ścinaniem (STF – ang. shear thickening fluids). Są to kompozyty typu ceramika-polimer, 

wykazujące wzrost lepkości przy wzroście naprężeń spowodowanych siłami ścinającymi [2]. 

Powszechnie wiadomo, że parametry te zależą od wielu czynników. Głównymi z nich  

są stosunek objętościowy fazy ciekłej i stałej, naprężenia i odkształcenia oraz temperatura [3]. 

Ciecze zagęszczane ścinaniem mają zdolność do rozpraszania energii. Cecha ta jest 

wykorzystywana do protekcji ciała człowieka w produkcji ciekłych pancerzy dla służb 

mundurowych lub impregnacji ochraniaczy sportowych [4]. Jednakże energia pochłonięta 

przez taki układ np. w czasie uderzenia jest rozpraszana m. in. w postaci ciepła. Powoduje  

to lokalny wzrost temperatury, co niekorzystanie wpływa na właściwości cieczy,  

a w konsekwencji pogarsza możliwości ochronne materiału przy dalszym użytkowaniu. 

Niniejsza praca dyplomowa została poświęcona modyfikacji właściwości termoreologicznych 

cieczy zagęszczanych ścinaniem za pomocą dodatków o różnej wartości współczynnika 

przewodzenia ciepła: grafitu i mikrosfer wypełnionych gazem. 

 

Wyniki i dyskusja 

 

Ciecze zagęszczane ścinaniem otrzymano poprzez homogenizację submikronowej 

krzemionki (KE-P10 lub KE-P50) z glikolem poli(propylenowym) PPG2000 oraz  

z odpowiednim dodatkiem składników modyfikujących: mikrosfer polimerowych DE80 lub 

grafitu ekspandowanego. Stosunek objętościowy krzemionki do glikolu wynosił 50:50 oraz 

52:48. Zawartość modyfikatorów wynosiła 0,1; 0,25 lub 0,5%obj w stosunku do objętości fazy 

stałej lub objętości całej cieczy. Przygotowane masy poddano pomiarom reologicznym  

w temperaturach 25; 36,6 oraz 50˚C. Zbadano również szybkość chłodzenia się próbek oraz 

współczynnik przewodzenia ciepła.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Wnioski 

 

Wyniki badań pozwoliły określić w jaki sposób badane czynniki mają wpływ  

na szybkość odprowadzania energii w postaci ciepła. Sposób przyśpieszenia odprowadzenia 

ciepła poprzez dodanie substancji modyfikujących okazał się skuteczny. Grafit ekspandowany 

przyśpieszył proces chłodzenia się próbek oraz wpłynął na zwiększenie współczynnika 

przewodności cieplnej układu w stosunku do próbki referencyjnej. Ponadto, dodatek 

modyfikatorów zwiększył znacznie skok lepkości cieczy podczas ścinania. Określono 

również wpływ wielkości ziarna fazy stałej na szybkość chłodzenia próbki – ziarna  

o mniejszej średnicy powodują szybsze odprowadzenie ciepła z układu. Zauważono również 

wzrost efektu dylatancyjnego cieczy wraz ze wzrostem stężenia fazy stałej. Dodatkiem, 

niepowodującym zmian w szybkości chłodzenia się próbek były układy zawierające 

mikrosfery polimerowe, których dodatek nie zmienił w znaczący sposób krzywych chłodzenia 

próbek – jest to spowodowane właściwościami izolującymi gazu wypełniającego mikrosfery. 

Stwierdzono również, że podwyższona temperatura wpływa w sposób negatywny na lepkość 

cieczy zagęszczanych ścinaniem. Biorąc jednak pod uwagę polepszenie właściwości 

przewodnictwa cieplnego poprzez zastosowanie odpowiedniego dodatku, możliwe jest 

niwelowanie osłabienia właściwości ochronnych w czasie uderzeń, nawet kilkukrotnych. 

Badania wykonane w tej pracy dały możliwość dalszego rozwoju składu i sposobu 

otrzymywania cieczy w celu udoskonalenia ich właściwości termoreologicznych  

i zwiększenia możliwości aplikacyjnych.  
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Introduction 

 

Ceramic pose an integral part of the modern technology. It is applied in catalytic 

converters, solar cells or lasers industry [1]. New solutions provides innovational materials, 

such as shear thickening fluids (STF). These are the composite material based on ceramic 

powder and polymer agent, which exhibits higher viscosity during increasing shear rate, 

because of internal frictionshear forces [2]. It is well known, that there are many parameters 

depend on rheological properties. It can be listed solid loading, shear stress, strain and 

temperature [3]. Shear thickening fluids are able to absorb impact energy This feature is used 

to designing protectors for the human body – in production of liquid armour for military and 

in impregnation of the sports guard [4]. However, impact energy absorbing by this material,  

is partially distracting. as a heat. It caused local raise of temperature, what is not favorable  

for protective properties 

The purpose of this work was investigate thermoreological properties of shear thickening 

fluids modified by solid particles characterized by different thermal conductivity: graphite  

and microspheres. 

 

Results and discussion 

 

Shear thickening fluids, were obtained by homogenization of submicron silica  

(KE-P10 and KE-P50) in poly(propylene glycol) of a molecular weight of 2000 g/mol  

(PPG 2000) and with the suitable amount of copolymer microspheres (DE20) or expanded 

graphite. The solid loading was in the range 50 or 52% by volume. In the preparation the 

dopants were used in range 0,1; 0,25 or 0,5%vol in relative to solid phase or whole STF.  

The rheological measurements were performed in 25; 36,6 and 50˚C. Cooling rate was also 

examined. Finally, thermal conductivity of selected samples was investigated. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Conclusion 

 

Based on the results the impact of various factors on cooling rate  

can be determinedThe solution of using dopants in order toacceleration heat dissipation was 

very effective. Expanded graphite advanced cooling process, and increased the thermal 

conductivity of samples relative to a reference sample. What is more, addition of the dopants 

improved shear thickening properties by increasing of dilatant effect. It was shown also,  

the dependence of the particle size of the solid phase on the cooling rate – smaller particles 

caused more efficient   heat dissipation Furthermore, increase of dilatant effect was noticed  

by increasing solid loading. Copolymer microspheres did not change parameters of cooling 

process – because of insulating properties of gas inside them. It was also found, that the 

higher temperature negatively affected on shear thickening properties. However, it is possible 

to overcome the negative effect of weakening protective function during multiple hits bymore 

efficient heat transfer obtained byaddition of suitable dopants. The studies give an opportunity 

to further more comprehensive develop of the composition and preparation of the STF,  

in order to improve their thermorological properties, and increase their implementation  
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1. Wprowadzenie 

 

W codziennym życiu stale mamy do czynienia z ceramiką, często  

nie uświadamiając sobie tego: poczynając od katalizatorów i endoprotez, poprzez ogniwa 

słoneczne, na rdzeniach pamięci i laserach kończąc [1]. Słuszne zatem wydaje  

się stwierdzenie, że w technologii, dziedzina ta jest nieodłącznym elementem 

projektowania procesów. Obecny rozwój przemysłu stawia coraz trudniejsze zadania przed 

naukowcami oraz inżynierami. Właściwości większości materiałów muszą być przez nich 

stale udoskonalane. Wprowadzenie modyfikacji powoduje powstanie nowych rozwiązań, 

zarówno konstrukcyjnych, jak i użytkowych. Przykładem takiego innowacyjnego materiału 

są układy na bazie cieczy zagęszczanych ścinaniem (ang. STF – shear thickening fluids). 

Układy te, będące materiałem kompozytowym typu ceramika-polimer, wykazują nagły 

wzrost lepkości przy wzroście naprężeń ścinających. Niesłuszne jest stwierdzenie, że cecha 

ta tylko w niekorzystny sposób wpływa na procesy przemysłowe czy prace laboratoryjne  

np. powodując utratę drożności rurociągów lub utrudniając mieszanie. Cechę tę można 

bowiem wykorzystać do ochrony ciała człowieka – przy produkcji ciekłych pancerzy  

dla przedstawicieli służb mundurowych lub ochraniaczy dla sportowców [2]. 

Technologia ceramiczna, jako nauka stosowana, czerpie z wielu dziedzin wiedzy. 

Jedną z nich jest reologia, będąca działem mechaniki ośrodków ciągłych. Główne 

parametry opisywane przez reologię to naprężenie, odkształcenie oraz lepkość. 

Powszechnie wiadomo, że czynniki te zależą od wielu czynników. Głównymi z nich  

są stosunek objętościowy faz ciągłej i stałej oraz temperatura [3].  

Jak już wspomniano, ciecze zagęszczane ścinaniem można wykorzystać  

do projektowania ochraniaczy. Jednakże energia pochłonięta przez taki układ np. w czasie 

uderzenia jest częściowo rozpraszana w postaci ciepła. Powoduje to lokalny wzrost 

temperatury, co niekorzystanie wpływa na właściwości cieczy, w konsekwencji 

pogarszając możliwości ochronne materiału przy dalszym użytkowaniu. 

Niniejsza praca dyplomowa została poświęcona modyfikacji właściwości 

termoreologicznych cieczy zagęszczanych ścinaniem za pomocą dodatków o różnej 

wartości współczynnika przewodzenia ciepła: grafitu i mikrosfer polimerowych. 

Zagadnienie to jest bardzo istotne z punktu widzenia udoskonalania cieczy dylatancyjnych 

do celów użytkowych w różnych warunach środowiskowych. 
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2. Cel pracy 

 

Celem niniejszej pracy dyplomowej było określenie wpływu dodatków: grafitu  

i mikrosfer polimerowych na właściwości termoreologiczne cieczy zagęszczanych 

ścinaniem.  

Ciecze zagęszczane ścinaniem wykorzystywane są do projektowania systemów  

do rozpraszania i tłumienia energii uderzeń. Część pochłoniętej energii wywołuje efekt 

cieplny powodując lokalny wzrost temperatury i spadek właściwości zagęszczania 

ścinaniem. Zmiana przewodności cieplnej tych układów powinna skutkować inną 

szybkością rozchodzenia się ciepła, a więc innym profilem temperaturowym próbek. 

Postuluje się, że szybsze odprowadzanie ciepła pozwoli na utrzymanie właściwości 

dylatancyjnych i protekcyjnych układow przy powtarzających się uderzeniach poprzez 

szybki powrót próbek do stanu początkowego, w którym poziom ochronny jest najwyższy. 

 

Przeprowadzone badania składały się z kilku etapów: 

 Ekspandacja grafitu w temperaturze 1000˚C 

 Preparatyka cieczy zagęszczanych ścinaniem z różną zawartością dodatków 

modyfikujących 

 Pomiar szybkości chłodzenia cieczy dylatancyjnych 

 Badanie przewodności cieplnej wybranych układów 

 Pomiar właściwości reologicznych układów 

 Opracowanie wyników badań oraz ich porównanie z danymi literaturowymi 

 

Mimo braku uniwersalnego mechanizmu zagęszczania ścinaniem i istnienia bardzo 

wielu parametrów wpływających na właściwości reologiczne cieczy dylatancyjnych 

badania prowadzone w Katedrze Technologii Chemicznej Wydziału Chemicznego 

Politechniki Warszawskiej pokazują jak szrokie jest ich zastosowanie. Doniesienia 

literaturowe wskazują, iż ciecze zagęszczane ścinaniem wykorzystywane są już  

m.in. w produkcji amortyzatorów samochodowych, tłumików, elementów ochrony 

budynków lub do ochrony ciała ludzkiego.  

Aby jeszcze bardziej zwiększyć aspekt aplikacyjny i prawdopodobieństwo 

wdrożenia cieczy zagęszczanych ścinaniem na polskim rynku, należy dopracować składy 
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już opracowanych cieczy. Jednym z aspektów, któremu poświęcono tę pracę dyplomową 

jest poprawienie właściwości cieplnych poprzez odpowiednie domieszkowanie  

przy jednoczesnym zachowaniu dobrych parametrów reologicznych. 
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3. Część literaturowa 
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3.1.  Reologia 

 

Według definicji Reinera i Blaira reologia jest nauką o odkształcaniu się materii 

[3]. Dosłownie termin reologia oznacza naukę o płynięciu (z gr. rheo – płynąć,  

logos - nauka). W praktyce zaś trudno jednym zdaniem opisać tę dziedzinę wiedzy,  

gdyż jest to rozległa, interdyscyplinarna nauka obejmująca zarówno wpływ różnych sił 

zewnętrznych na układ, jak i efektów występujących pomiędzy cząstkami i cząsteczkami 

badanych materiałów. Reologia opisuje zarówno dział mechaniki odkształceń ciał jak  

i mechanikę płynięcia płynów. Łączy ze sobą zagadnienia związane z odkształceniami  

i płynięciem materiałów rzeczywistych i nierzeczywistych (modelowych). Ważnym 

zagadnieniem z dziedziny reologii jest reometria, czyli metodyka pomiarowa pozwalająca 

wyznaczyć zależności między naprężeniem i powstającym w jego wyniku odkształceniem 

w funkcji czasu. 

 

3.1.1. Podstawy reologii płynów  

 

Odpowiednie opanowanie zagadnień z dziedziny reologii umożliwia przewidzenie 

zachowania się różnych materiałów w trakcie prowadzenia procesów laboratoryjnych  

i technologicznych. Badania reologiczne, które dotyczą opisu ruchu elementów płynu 

względem siebie pozwalają na odpowiedni dobór składu i metody otrzymywania różnych 

produktów, m.in. w przemyśle kosmetycznym, farbiarskim, spożywczym. Istotnymi 

parametrami jakie mierzy się w czasie procesów są: naprężenie, odkształcenie, szybkość 

odkształcenia oraz lepkość. 

Naprężenie σ wyrażamy jako stosunek siły F działającej na powierzchnię ciała  

do pola tej powierzchni. Jego wartość wyraża się w paskalach. Naprężenia dzieli  

się na normalne (siła działająca na ciało skierowana jest prostopadle do powierzchni)  

i styczne, czyli ścinające (gdy siła działa równolegle do powierzchni) 

Odkształcenie ε jest miarą deformacji ciała pod wpływem sił zewnętrznych,  

czyli naprężenia. Odkształcenia dzieli się na: 

 sprężyste (odkształcenie odwracalne): po odjęciu siły ciało wraca  

do swojej pierwotnej formy; energia nie jest rozpraszana, a magazynowana  
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w postaci energii potencjalnej odkształcenia, a następnie oddawana podczas 

powrotu ciała do pierwotnej postaci 

 plastyczne – odkształcenie, w którym energia wykorzystywana jest 

na trwałą zmianę kształtu przedmiotu. Po usunięciu źródła naprężenia  

nie następuje powrót do staniu pierwotnego 

 płynięcie – występuje przy działaniu niskich naprężeń, a zmiana 

kształtu następuje regularnie i nieodwracalnie  

 

Przy opisie właściwości reologicznych niezbędne jest również pojęcie szybkości 

odkształcenia, czyli ścinania. Szybkością ścinania nazywa się pochodną po czasie 

odkształcenia wywołanego działaniem naprężenia ścinającego. Schemat prostego ścinania 

przedstawiono na Rys. 1. 

 

 

 

Rys. 1.: Schemat prostego ścinania prostopadłościanu; dA – powierzchnia górnej 

podstawy prostopadłościanu, dl – wartość przemieszczenia górnej podstawy 

prostopadłościanu, dy – wysokość prostopadłościanu, du – gradient przesunięcia,  

F – siła ścinająca, φ – kąt pomiędzy krawędzią prostopadłościanu przed i po przyłożeniu 

siły ścinającej [3]. 
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Kolejnym ważnym pojęciem w reologii jest lepkość dynamiczna, związana  

z oddziaływaniami międzycząsteczkowymi, zwana również współczynnikiem 

proporcjonalności η. Tę wielkość wprowadził Izaak Newton jako iloraz naprężenia 

ścinającego τ oraz szybkości ścinania  

 

 

Wielkość ta, zwana też tarciem wewnętrznym określa opór, który wykazuje dana 

substancja względem płynięcia. 

 

Wykorzystując parametry takie jak naprężenie ścinające, lepkość i szybkość 

ścinania można określić zachowanie się cieczy za pomocą odpowiednich krzywych.  

Rys. 2. przedstawia krzywe płynięcia, czyli zależność naprężenia od szybkości ścinania, 

oraz krzywe lepkości, uzyskane przez wyznaczenie wartości lepkości w funkcji szybkości 

ścinania [4]. 

 

 

Rys. 2.: Krzywe płynięcia cieczy a) zależność lepkości  od szybkości ścinania   

b) zależność naprężenia stycznego  od szybkości ścinania , 1- ciecz newtonowska,  

2 - ciecz rozrzedzana ścinaniem, 3 – ciecz zagęszczana ścinaniem [5] 
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3.1.2. Klasyfikacja płynów 

 

Rozwój badań dotyczących płynięcia i odkształcenia płynów podzielić można  

na kilka etapów wynikających z obowiązującego w danym etapie rozwoju nauki modelu 

reologicznego przepływu [6]. W pierwszym etapie zagadnienia te oparte były na modelu 

przepływów doskonałych. Jednak koncepcja ta w opisie zdecydowanej większości płynów 

okazała się niesłuszna. Następnie powstała koncepcja płynu newtonowskiego  

– najprostszego płynu rzeczywistego. Ma on stałą lepkość przy stałym ciśnieniu  

i temperaturze, która nie zależy od czasu ani szybkości ścinania. Występuje tu prosta 

proporcjonalność miedzy szybkością ścinania i stycznym naprężeniem. Trzecim etapem 

badań mechaniki płynów było stwierdzenie, że znaczna ilość płynów nie spełnia prawa 

Newtona [7]. W przeciwieństwie do cieczy newtonowskich, w cieczach nienewtonowskich 

lepkość jest funkcją temperatury i ciśnienia.  

Kolejnym kryterium umożliwiającym podział płynów jest czas. Jeśli właściwości 

układu zależą od czasu ścinania (a więc szybkość ścinania jest funkcją czasu trwania 

naprężenia stycznego w danym punkcie) mówimy o płynach reologicznie niestabilnych. 

Do grupy tych płynów zaliczyć można płyny tiksotropowe i antytiksotropowe. Płynami 

tiksotropowymi nazywamy układy, w których naprężenie maleje z upływem czasu przy 

stałej szybkości ścinania i w warunkach izotermicznych. Gdy przy takich samych 

warunkach naprężenie styczne wzrasta z upływem czasu jest to układ antytiksotropowy. 

Płynami reologicznie stabilnymi nazywamy układy, których właściwości nie zależą 

od czasu ścinania. Należą do nich płyny rozrzedzane ścinaniem, płyny spręzystolepkie 

oraz płyny zagęszczane ścinaniem. 

Najliczniejszą grupą tych cieczy są płyny rozrzedzane ścinaniem 

(pseudoplastyczne). Przykładami takich płynów są m.in. emulsje, roztwory polimerów  

i zawiesiny [3]. W układach tych wraz ze wzrostem szybkości ścinania lepkość 

gwałtownie maleje w wyniku zmniejszenia oporów wewnętrznych cieczy,  

co spowodowane jest równoległym układaniem się cząsteczek cieczy lub rozbijaniem 

aglomeratów. Krzywe płynięcia i lepkości płynu pseudoplastycznego przedstawiono  

na Rys. 3. 
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Rys. 3.: Przykładowe krzywe a) zależności naprężeń ścinających od szybkości 

ścinania (krzywa płynięcia) i b) zależności lepkości od szybkości ścinania (krzywa 

lepkości) cieczy rozrzedzanej ścinaniem [3]. 

 

Płyny sprężystolepkie są układami, w których występuje zarówno częściowy 

powrót odkształcenia po usunięciu źródła naprężeń, jak i nieodwracalne, postępujące  

w czasie odkształcenie. Takimi płynami są np. stopione polimery [3]. Odpowiadające 

im przykładowe krzywe płynięcia i lepkości przedstawiono na Rys. 4. 

 

Rys. 4.: Przykładowe krzywe a) zależności naprężeń ścinających od szybkości 

ścinania (krzywa płynięcia) i b) zależności lepkości od szybkości ścinania (krzywa 

lepkości) płynu sprężystolepkiego [3] 

 

 

Ciecze zagęszczanie ścinaniem (z ang. shear thickening fluids – STF), rzadziej 

nazywane dylatancyjnymi charakteryzują się właściwościami odwrotnymi do płynów 

pseudoplastycznych. Są to płyny, których lepkość rośnie wraz ze wzrostem szybkości 

ścinania przy stałej temperaturze. Zachowanie tych cieczy można zobrazować za pomocą 

krzywych na Rys. 5. 
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Rys. 5.: Przykładowe krzywe a) zależności naprężeń ścinających od szybkości 

ścinania (krzywa płynięcia) b) zależności lepkości od szybkości ścinania (krzywa lepkości) 

cieczy zagęszczanej ścinaniem [3] 

 

 

Omówiony sposób klasyfikacji płynów schematycznie przedstawiono na Rys. 6. 

 

 

 

Rys. 6.: Klasyfikacja płynów - schemat 
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3.1.3. Ciecze zagęszczane ścinaniem 

 

Unikalne właściwości cieczy zagęszczanych ścinaniem spowodowały ogromny 

wzrost zainteresowania badaczy tymi układami. Prowadzone badania mają na celu  

nie tylko znalezienie nowych sposobów wykorzystania tych cieczy i ich modyfikacji,  

lecz także wyjaśnienie zjawisk zachodzących w skali mikroskopowej.  

 

3.1.4. Mechanizmy efektu zagęszczania ścinaniem 

 

Zjawisko zagęszczania ścinaniem może być tłumaczone na wiele sposobów. 

Pierwszą próbą wyjaśnienia tego efektu było powiazanie go z występowaniem tarcia 

międzycząsteczkowego. W układzie o silnie upakowanych cząstkach ciecz pełni rolę 

„smaru”. Przy wzroście szybkości ścinania cząstki fazy stałej przemieszczają się,  

co powoduje powstanie przestrzeni miedzy cząstkmi. Faza ciekła nie jest w stanie 

wypełnić tych przestrzeni co powoduje wzrost tarcia miedzy ziarnami, wiec i wzrost 

lepkości. Taką sytuację przedstawiono na Rys. 7. 

 

 

Rys 7.: Mechanizm zagęszczania ścinaniem a) stan spoczynku b) ścinanie [3] 

 

Kolejny możliwy mechanizm, który tłumaczy zagęszczanie ścinaniem przedstawia 

Rys. 8. Zakłada on wpływ sił międzycząsteczkowych na lepkość układu.  

W układzie bez naprężeń cząstki odpychają się elektrostatycznie, co w stanie spoczynku 

umożliwia zachowanie małego tarcia, a rozmieszczenie cieczy jest równomierne.  
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Przy wzroście szybkości ścinania, na skutek sił ścinających, cząstki tworzą struktury 

zwane klastrami, gdzie stykają się ze sobą zwiększając tarcie co powoduje wzrost lepkości 

płynu. 

 

Rys. 8.: Mechanizm zagęszczania ścinaniem: a) homogeniczna zawiesina w stanie 

spoczynku b) struktura wytworzona w stanie ścinania [3] 

 

Kolejną koncepcją tłumaczącą zjawisko zagęszczania ścinaniem jest teoria zwana 

ODT – Order–Disorder Transition. Przy braku naprężeń ścinających warstwy cząstek 

tworzą heksagonalną sieć i poruszają się równolegle względem siebie. Przy dużych 

wartościach ścinania sieć przekształca się w nieuporządkowany zbiór cząstek.  

Schemat przedstawiono na Rys. 9. 

 

 

Rys. 9.:  Schemat Teorii Order- Disorder Transition: a) stan układu ponizej 

granicznej szybkosci ścinania; b) stan układu powyżej granicznej szybkosci ścinania [8]. 
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Najnowszą teorią wyjaśniającą mechanizm zagęszczania ścinaniem jest teoria 

flokulacji. Zakłada ona, że łańcuch polimeru adsorbuje się na powierzchni proszku.  

Przy wzroście szybkości ścinania układ taki tworzy rozbudowaną sieć przestrzenną.  

Między składnikami fazy stałej tworzą się mostki proszek-polimer-proszek, czego 

makroskopowym efektem jest wzrost lepkości układu. Teoria ta nie ma zastosowania  

do wszystkich układów koloidalnych, ponieważ przy wielkości ziarna poniżej 20 nm 

łańcuch polimerowy zbyt mocno przyłącza się do ziarna proszku, co uniemożliwia zmianę 

struktury przestrzennej pod wpływem naprężeń ścinających. Na Rys. 10. przedstawiono 

graficzne ujęcie teorii flokulacji. 

 

 

Rys. 10.: Schemat mechanizmu flokulacji cząstek stałych w zawiesinie:  

a) układ w stanie spoczynku; b) układ w formie trójwymiarowej [9] 

 

3.1.5. Zastosowanie cieczy zagęszczanych ścinaniem 

 

Dzięki swoim właściwościom, ciecze zagęszczane ścinaniem stały się obiektem 

zainteresowania badaczy, zarówno w procesach technologicznych, jak i badaniach 

laboratoryjnych. Początkowo efekt dylatancji uważano za nieprzydatny, a nawet 

niepożądany. Właściwości cieczy zagęszczanych ścinaniem powodują trudności w trakcie 

procesów z ich wykorzystaniem, takie jak utrata drożności rurociągów czy zakłócenia 

mieszania, co często skutkuje poważnymi uszkodzeniami instalacji przemysłowych. 

Dopiero z czasem zauważono również możliwość bardzo praktycznego 

zastosowania. Unikalna właściwość cieczy zagęszczanych ścinaniem, jaką jest zdolność  

do rozpraszania energii czyni z tych materiałów potencjalne rozwiązanie problemu 

wstrząsów i uderzeń. 

Przykładem obecnych zastosowań układów dylatancyjnych są elementy 

amortyzatorów używane w przemyśle samochodowym. Zastosowanie cieczy zagęszczanej 
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ścinaniem w amortyzatorach samochodowych przedstawia Rys. 11. Badania 

przeprowadzone przez X. Zhaga, W. Li, X. Gonga wykazały, że taki amortyzator nie tylko 

lepiej rozprasza energię, lecz także zmienia swoją sztywność dostosowując  

się do naprężeń i obciążeń wynikających z jego użytkowania [10]. 

 

 

Rys. 11.: Schemat amortyzatora z dodatkiem płynu zagęszczanego ścinaniem [10]; 

STF – ciecz zagęszczana ścinaniem 

 

 

Ciecze zagęszczane ścinaniem znajdują również zastosowanie w impregnacji 

włókien p-aramidowych, takich jak np. Kevlar®, Twaron® czy Nomex®, z których 

wykonuje się kuloodporne kamizelki wykorzystywane przez armię USA. Dodatek cieczy 

dylatancyjnej zmniejsza masę i grubość kamizelek, dzięki czemu są one lżejsze  

i mniej sztywne, a tym samym wygodniejsze w użytkowaniu. Elasyczność zapewnia 

różnież możliwość pokrycia większej powierzchni ciała, w tym ruchomych łączeń kończyn 

[11]. W 2007 roku koncepcja płynnych pancerzy została opatentowana przez badaczy  

ze Stanów Zjednoczonych i jest ona wykorzystywana do dziś [12]. Warto podkreślić,  

że pancerz na bazie cieczy zagęszczanych ścinaniem jest odporny nie tylko na przebicie 

pociskami z broni palnej, ale również na ostrza broni białej, czego dowodem są fotografie 

zamieszczone na Rys. 12. 
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Rys. 12.: Zdjęcia uszkodzenia tkanin poddanych testom na przekucie nożem:  

a) Kevlar ® bez impregnacji cieczą zagęszczaną ścinaniem; b) Kevlar ® impregnowany 

cieczą zagęszczaną ścinaniem. Wartość energii uderzenia 12,21 J [13]. 

 

Jednym z ciekawszych zastosowań cieczy zagęszczanych ścinaniem jest  

ich wykorzystanie w przemyśle sportowym i rehabilitacyjnym. Za przykład może  

tu posłużyć elastyczna taśma wykonana z bawełny impregnowanej cieczą dylatancyjną 

opatentowana przez firmę Presidium Athletics LLC. Użytkowanie takiej taśmy zapobiega 

urazom i skręceniom stawów w znacznie większym stopniu, niż przy użyciu tradycyjnych 

taśm. Dzięki wykorzystaniu cieczy zagęszczanej ścinaniem taśma pozostaje elastyczna  

w celu umożliwienia maksymalnego zakresu ruchów. 

 

 

Rys. 13.: Ooblock tape – taśma ochronna oparta na cieczach zagęszczanych 

ścinaniem [14] 
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Przedstawione przykłady zastosowania cieczy dylatancyjnych dowodzą dużego 

potencjału do wielu zastosowań konsumenckich. W zależności od stopnia i rodzaju 

modyfikacji mogą służyć do tłumienia drgań i energii w bardzo szerokim stopniu. 

Tworzone są z ich udziałem kompozyty dla wielu gałęzi przemysłu. Ciecze zagęszczane 

ścinaniem są nadal udoskonalane na użytek konkretnych zastosowań komercyjnych. 

Jednak wdrożenie każdego nowego produktu wymaga często długoletnich badań  

pod różnym kątem – od pomysłu, przez pomiary właściwości, tworzenie prototypu,  

aż po produkcję i marketing. 

 

3.2. Zarys termodynamiczny 

 

Zastosowanie dodatków jest szczególnie ważne dla rozwoju nowej generacji 

materiałów. Poprzez odpowiedne domieszkowanie możemy bowiem wzmacniać pożądane 

parametry bądź osłabić te niekorzystne. Jednak jest to trudny proces w projektowaniu 

inteligentnych materiałów, ponieważ wprowadzając nowe składniki musimy mieć  

na uwadze fakt, iż zmienia się cały układ pomiarowy. Pojawiają się nowe oddziaływania  

i zjawiska w strukturze układów, dlatego tak ważne są badania nad zmianą właściwości  

w wyniku zastosowani nowych dodatków. 

 

3.2.1. Energia wewnętrzna – praca i ciepło 

 

Energia wewnętrzna (U) jest pojęciem obejmującym sumę wszystkich postaci 

energii występujących w ciele – m. in. energii oddziaływań wewnątrzcząsteczkowych  

i międzycząsteczkowych, w szczególności zaś energię potencjalną i kinetyczną. 

Sformułowana w oparciu o nią zasada zachowania energii nazywana również pierwszą 

zasadą termodynamiki definiuje dwa sposoby przekazywania energii między układem  

a otoczeniem [15] za pomocą równania: 

dU = δW + δQ 

gdzie: dU [J] – zmiana energii wewnętrznej układu, δW [J] - ilość energii 

przekazanej na sposób pracy, δQ [J]– ilość energii przekazanej na sposób ciepła. 
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Pojęcie pracy (W) określa energię przekazywaną makroskopowo poprzez 

oddziaływania mechaniczne – np. deformację materiału osłonowego w wyniku przyłożonej 

siły (pod wpływem uderzenia). 

Wymiana energii na sposób ciepła (Q) odbywa się na poziomie mikroskopowym  

– w wyniku zderzeń poruszających się chaotycznie atomów, cząsteczek lub jonów 

następuje przekazanie energii kinetycznej. Ponieważ cząsteczki są w ciągłym ruchu  

(ruch termiczny), energia między dwoma ciałami będącymi w kontakcie przekazywana jest 

aż do uśrednienia energii ruchu cząsteczek w tych ciałach – tj. do osiągnięcia stanu 

równowagi termicznej. Ciała będące w równowadze termicznej mają tę samą  

temperaturę (T), co postuluje tzw. zerowa zasada termodynamiki 

 

3.2.2. Mechanizm wymiany ciepła 

 

Wymiana cieplna – tj. przekazywanie energii na sposób ciepła może się odbywać 

według trzech różnych mechanizmów: unoszenia, promieniowania i przewodzenia  [16]. 

 

 unoszenie (konwekcja) – polega na przemieszczaniu się makroskopowych 

ilości substancji (o różnych temperaturach). Zachodzi w płynach (cieczach i gazach). 

Wyróżniamy konwekcję swobodną – gdy ruch ten wywołany jest grawitacyjnie w wyniku 

różnicy gęstości ciepłych i zimnych mas płynu oraz konwekcję wymuszoną  

– spowodowaną działaniem sił zewnętrznych (np. wentylacja, wyrównanie różnicy 

ciśnień) 

 promieniowanie (radiacja) – ruchy cieplne cząsteczek powodują emisję 

promieniowania elektromagnetycznego (promieniowanie termiczne). Promieniowanie  

to może być pochłonięte przez inne ciało i zostać ponownie zamienione w energię cieplną. 

Ilość energii wymienianej w ten sposób wyraźnie wrasta wraz z rosnącą temperaturą. 

 przewodzenie (kondukcja) – bezpośrednie przekazywanie energii 

kinetycznej ruchu cząsteczek w wyniku ich zderzeń. Zachodzi we wszystkich stanach 

skupienia. Szybkość przekazywania energii w ten sposób zależy m.in. od rodzaju 

substancji. 
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3.2.3. Podstawowe zagadnienia związane z termodynamiką 

 

Współczynnik przewodnictwa cieplnego jest miarą zdolności substancji  

do przewodzenia ciepła. Definiuje go prawo Fouriera [17] opisujące zależność między 

natężeniem strumienia ciepła a gradientem temperatury w materiale: 

 

gdzie: q – strumień ciepła [W/m2]; λ – współczynnik przewodnictwa cieplnego 

[W/(m∙K)];    - gradient temperatury [K/m] 

 

Rozwiązując powyższe równanie można wyznaczyć ilość energii przekazanej  

na sposób ciepła przez przegrodę w stanie ustalonym: 

 

gdzie: Q –ilość energii przekazanej na sposób ciepła przez przegrodę [J];  

λ – współczynnik przewodnictwa cieplnego [W/(m∙K)]; S – pole powierzchni  

przegrody [m2], ∆T – różnica temperatur [K]; t – czas przepływu [s]; d – grubość 

przegrody [m] 

 

Wysoka wartość przewodności cieplnej świadczy o tym, że materiał jest dobrym 

przewodnikiem ciepła. Wykazano, że czyste kryształy i metale mają najwyższe wartości 

przewodności cieplnej (w przypadku diamentu jest to nawet do 2320W/m∙K [18], 

natomiast srebra – 317W/m∙K [18]), przewodność cieplna gazów jest niska  

(powietrze – 0,025W/m∙K [18]). 

Dla gazów przewodność cieplna wzrasta wraz ze wzrostem temperatury i zmniejsza 

się wraz ze wzrostem masy cząsteczki (w stałej temperaturze). Mechanizm przewodzenia 

w cieczy jest bardziej skomplikowany. W związku z tym, że cząsteczki znajdują się bliżej 

siebie, występują silniejsze oddziaływania międzycząsteczkowe. W przeciwieństwie  

do gazów, przewodność termiczna większości cieczy zmniejsza się wraz ze wzrostem 

temperatury (wyjątek stanowi woda).  
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W ciałach stałych, przewodność termiczna wywoływana jest przez dwa efekty:  

- ruchy indukowane przez oscylacyjne drgania cząsteczek zlokalizowanych  

w stałych pozycjach w sieci krystalograficznej układu 

- swobodny przepływ elektronów w materiale (dla przewodników) 

 

Mimo że przewodność cieplna formalnie zmienia się wraz z temperaturą,  

to by uniknąć znacznego skomplikowania analizy przewodzenia najczęściej przyjmuje  

się wartości współczynników przewodnictwa cieplnego za niezależne od temperatury.  

W analizie transferu ciepła przyjmuje się izotropowość przewodności cieplnej,  

tzn. przewodzenie ciepła zachodzi tak samo w każdym kierunku przestrzeni. Założenie  

to jest realne dla większości materiałów, nie jest jednak spełnione dla monokryształów. 

Skrajnym przykładem jest grafit, którego przewodność wzdłuż warstw grafenu  

(w warunkach normalnych) wynosi 3000W/m∙K, a 6W/m∙K prostopadle do warstw. 

 

Pojemność cieplna (C) wyraża zdolność materiału do „gromadzenia” ciepła. Ściśle 

– opisuje jak dużo energii na sposób ciepła należy dostarczyć ciału by podnieść jego 

temperaturę o jednostkową wartość. Ogólnie - jednostką pojemności cieplnej jest [J/K].  

W praktyce stosuje się pojęcie pojemności cieplnej w odniesieniu do jednostki liczności 

materii (masy – ciepło właściwe, liczby moli – ciepło molowe lub objętości – ciepło 

objętościowe). Parametr ten zależy również od sposobu prowadzenia procesu (pojemność 

cieplna w stałej objętości lub pod stałym ciśnieniem). 

 

W analizie cieplnej materiałów wykorzystuje się również pojęcie dyfuzyjności 

cieplnej, definiowanej jako [17]: 

 

 

gdzie: α – dyfuzyjność cieplna [m2/s]; λ – przewodność cieplna [W/(m∙K)];  

ρ – gęstość [kg/m3]; Cp – ciepło właściwe[J/kg∙K]; 

 

Im wyższe wartości współczynnika dyfuzyjności termicznej, tym szybciej 

następuje wyrównanie temperatur w materiale. Materiał, który charakteryzuje się wysoką 

przewodnością cieplną lub małą pojemnością ciepną będzie mieć wysoki współczynnik 

dyfuzji cieplnej, ponieważ dosyć duże ilości energii przekazywanej w jednostce czasu 
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dzięki małemu ciepłu właściwemu będą powodować szybkie zmiany temperatury ciała. 

Odwrotność dyfuzyjności cieplnej określa bezwładność cieplną materiału. 

 

3.2.4. Dodatki modyfikujące przewodność cieplną i właściwości termiczne układów 

koloidalnych 

 

Podstawowym zadaniem dodatków modyfikujących jest zmiana wybranych przez 

eksperymentatora właściwości danego materiału. Aby dodatek spełniał swoje zadanie, 

musi poprawiać wybrane cechy materiału, nie zaburzając pozostałych parametrów. 

Dodatkami do cieczy zagęszczanych ścinaniem są substancje zmieniające  

ich gęstość, wzmacniające efekt dylatancyjny czy korzystnie wpływające na aspekt 

ekonomiczny. 

Powszechnie znanym materiałem o wysokim współczynniku przewodzenia ciepła 

jest grafit (3000 W/m∙K). Jako dobry przewodnik wykorzystuje się go m.in. do produkcji 

elektrod. Wpływa on na temperaturę zeszklenia tworzyw sztucznych poprzez ograniczenie 

ruchów cząsteczkowych i większy stopień usieciowienia [19]. Grafit zwiększa również 

przewodność cieplną kompozytów. Postuluje się, że przy dodaniu odpowiedniej ilości 

grafitu, w próbce powstaje więcej ścieżek przewodzących, co znacznie poprawia 

przewodność cieplną, jak i właściwości mechaniczne niektórych kompozytów, co w swojej 

pracy udowodnili H. Ta oraz L. Yee. Udowodnili, że dodatek 18%obj grafitu  

do polistyrenu, powoduje powstanie mocno upakowanych aglomeratów kompozytowych. 

Prowadzi to do znacznego zwiększenia przewodności termicznej [20]. Badania 

przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu w Kalifornii wykazują,  

że dodatek grafitu może wzmacniać przewodność cieplną nawet o 3000%, co przewyższa 

skuteczność konwencjonalnych wypełniaczy (zawierających cząstki metali) [21]. 

Najniższe wartości przewodzenia ciepła wykazują gazy. Są to izolatory,  

które ograniczają rozchodzenie się ciepła w próbce (co powoduje zmniejszenie 

przewodności cieplnej) lub stanowią składnik neutralny, nie wpływająć na w zmianię 

przewodności cieplnej. Niemieccy naukowcy z Uniwersytety w Bayreuth zbadali 

przewodnictwo cieplne sferycznych krzemionek koloidalnych wypełnionych gazem. 

Pomiary wykazały, że nanosfery jako materiał przenoszenia ciepła są materiałem 

całkowicie izolującym ciepło [22]. 
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W preparatyce cieczy zagęszczanych ścinaniem w ramach pracy inżynierskiej jako 

materiał porównawczy do grafitu wykorzystano cienkościenne mikrosfery wypełnione 

gazem.  

3.3. Badania przeprowadzone w Katedrze Technologii Chemicznej 

Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej dotyczące 

cieczy zagęszczanych ścinaniem 

 

Badania dotyczące opracowania cieczy dylatancyjnych oraz wyjaśnienia 

mechanizmu zagęszczania ścinaniem prowadzone są w Katedrze Technologii Chemicznej 

(wcześniej w Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Ceramiki) Wydziału Chemicznego  

na Politechnice Warszawskiej od 2009 r.  

Pierwsze badania wykonał mgr inż. Tomasz Żmigrodzki [23]. Pomiary dotyczyły 

opracowania składu cieczy zagęszczanych ścinaniem, do impregnacji materiału Kevlar ©  

oraz wykonania testów balistycznych. Do przygotowania cieczy użyto  

mikro- i nanometrycznych proszków krzemionkowych oraz glikoli o różnej budowie  

i masie molowej. Przeprowadzone badania wykazały, że najefektywniejsze jest 

zastosowanie krzemionki o wielkości 14 nm z dodatkiem okrzemek amorficznych 

zawieszonych w glikolu poli(propylenowym) o masie 725 g/mol. Stężenie fazy stałej 

wynosiło 26,5%obj. Pozytywne wyniki uzyskano też stosując glikol poli(propylenowy)  

o masie 425 g/mol. Efekt dylatancyjny był niższy, ale występował przy wyższych 

szybkościach ścinania. Obie masy wykazywały stabilność w czasie i homogeniczność. 

 

Rys. 14.: Wpływ masy cząsteczkowej glikolu poli(propylenowego) na właściwości 

reologiczne układu na bazie krzemionki o wielkości ziarna 14 nm oraz okrzemek 

amorficznych, o stężeniu fazy stałej 26,5%obj [23]. 



 
34 

 

Kolejne badania wykonane przez mgr inż. Dorotę Krajewską dotyczyły otrzymania 

ceramicznych mas lejnych na bazie nanokrzemionki zdyspergowanej w cieczach 

organicznych (glikolu dipropylenowym i poli(propylenowym) o masie molowej  

725 i 1000 g/mol, glicerynie, oraz glikolu poli(etylenowym) o masie molowej 400 g/mol) 

[24]. Sprawdzono również możliwość zamiany krzemionki na ziemię okrzemkową oraz 

podjęto próbę unieruchomienia cieczy za pomocą reakcji poliaddycji. Zaobserwowano,  

że reakcja poliaddycji skutecznie zapobiega płynięciu cieczy, ale powoduje również 

zmianę konsystencji, która uniemożliwiła dokładne wykonanie innych badań.  

Uzyskano skoki lepkości sięgające 550 – 850 Pa∙s dla mas niedomieszkowanych  

(Rys. 16.). Niestety próby zastąpienia krzemionki tańszą ziemią okrzemkowa nie powiodły 

się – nie udało się uzyskać satysfakcjonujących rezultatów bez względu na stężenie 

dodatku i sposób przygotowania układów. 

 

 

Rys 15.: Krzywe lepkości mas o stężeniu 14%
obj 

krzemionki o wielkości ziarna 14 

nm, w glikolu poli(propylenowym) o masie molowej 725 g/mol homogenizowanych z 

wykorzystaniem mieszadła mechanicznego przez 3, 5 lub 12h [24]. 

 

 

Badania, wykonane w 2013 r. przeprowadzone przez mgr inż. Małgorzatę Głuszek 

dotyczyły zastąpienia krzemionki tańszym, naturalnie występującym haloizytem [25]. 

Wykorzystano krzemionkę, której średnia wielkość ziarna wynosiła 14 nm oraz haloizyt 

należący do grupy glinokrzemianów. Fazę ciekłą stanowił glikol etylenowy oraz glikole 

poli(propylenowe) o różnych masach molowych (400, 425, 725, 2000 g/mol).  
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Badania wykazały, że najkorzystniej na właściwości cieczy dylatancyjnych wpływa 

dodatek 1%obj haloizytu - wzrost lepkości cieczy wynosił 553Pa∙s i był on wyższy od masy 

referencyjnej na bazie czystego tlenku krzemu o 60% (Rys. 17). Dowiedziono również,  

że proces wirowania proszku w cieczy dyspergującej pozytywnie wpływa na jego 

właściwości dylatacyjne wzmacniając efekt zagęszczania ścinniem.  

 

 

Rys. 16.: Krzywe lepkości cieczy opartych na nanokrzemionce o wielkości zairna 

14 nm, z dodatkiem haloizytu przy stężeniu fazy stałej równej 12%obj [25]. 

 

 

W ostatnim etapie badań zawiesinę o najlepszych parametrach poddano testom  

na przekłucie bronią białą. Stwierdzono, że maty p-aramidowe przekładane cieczą 

zagęszczaną ścinaniem lepiej spełniają swoje funkcje ochronne niż czyste tkaniny. 

Kolejne badania przeprowadzone przez mgr inż. Małgorzatę Głuszek dotyczyły 

opracowania i zbadania ceramicznych mas lejnych, które przygotowano poprzez 

zdyspergowanie krzemionki sferycznej (o wielości ziaren od 0,1 do 2,8 μm) w glikolach 

poli(propylenowych) o masie molowej od 425 do 2000 g/mol. Zbadano również wpływ 

dodatku mikrosfer polimerowych na właściwości dylatancyjne. Pomiary wykazały  

że wszystkie ciecze mają zdolność rozpraszania siły uderzenia, jednak najlepsze wyniki 

uzyskuje się stosując masy oparte na krzemionce o wielości ziarna 500-600 μm, glikolu 

poli(propylenowym) o masie molowej 2000 g/mol i mikrosferach polimerowych  

w stosunku objętościowym 48:12:40 [26]. 
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Ostatnia praca obejmuje badania nad próbą immobilizacji cieczy zagęszczanych 

ścinaniem poprzez zastosowanie fotopolimeryzacji [27]. Badania, przeprowadzone przez 

inż. Radosława Żurowskiego wykazały, że dzięki dodaniu odpowiedniej ilości monomeru 

jakim był dimetakrylan-1,6-heksanodiol, a następnie przeprowadzeniu reakcji 

polimeryzacji rodnikowej poprzez naświetlanie promieniowaniem UV, można zapobiec 

grawitacyjnemu płynięciu cieczy, zachowując jej właściwości dylatancyjne (Rys. 18). 

Ustalono również, że ilość dodanego monomeru proporcjonalnie zależy od ilości fazy 

stałej. Dzięki tym badaniom udało się zwiększyć aplikacyjne możliwości cieczy 

zagęszczanych ścinaniem. 

 

 

Rys. 17.: Krzywa lepkości układu zagęszczanego ścinaniem opartego  

na krzemionce o wielkości zairna 0,1 – 0,2 μm, mikrosferach polimerowych, glikolu 

poli(propylenowym) domieszkowanego rózna ilością dimetakrylan-1,6-heksanodiolu  

w temperaturze 25˚C, przy stężeniu fazy stalej 60%obj [27] 

  

Przeprowadzone dotychczas badania wykazują istnienie wielu czynników mających 

wpływ na właściwości dylatancyjne zawiesin krzemionkowych, takich jak: rozmiar ziarna 

krzemionki, masa molowa fazy ciekłej, stężenie fazy stałej lub zawartość dodatków. 

Otrzymano ciecze wykazujące bardzo dobre efekty tłumienia siły uderzenia. Jednak nadal 

niezbędne są dalsze badania nad tymi układami, w celu dalszego udoskonalenia cieczy  

a także do pełnego zrozumienia zjawiska zagęszczania ścinaniem. Wiedza ta pozwoli  

na projektowanie cieczy zagęszczanych ścinaniem do materiałów kompozytowych  

o pożądanych właściwościach. Powtarzalność i stabilność wszystkich parametrów 

dodatkowo zwiększa szansę na komercjalizację układów, których twórcami są studenci  

i pracownicy Katedry Technologii Chemicznej Wydziału Chemicznego Politechniki 

Warszawskiej. 
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3.4. Podsumowanie 

 

Część literaturowa niniejszej pracy dyplomowej zawiera podstawowe zagadnienia  

z dziedziny reologii oraz termodynamiki płynów. W pierwszym rozdziale zawarto 

reologiczną klasyfikację płynów, z uwzględnieniem charakteryzacji każdego z rodzajów. 

Opisano teorie, wyjaśniające zjawisko zagęszczania ścinaniem: teorię Reynoldsa,  

Order-Disorder Transition, teorię flokulacji orz teorię tworzenia się klasterów.  

Jednak żadna z nich nie wyjaśnia mechanizmu w sposób uniwersalny. Są one bowiem 

prawdziwetylko dla wybranych układów.  

Kolejną część pracy poświęcono zagadnieniom termodynamicznym. Jednym  

z głównych problemów przy projektowaniu materiłów ochronnych na bazie cieczy 

zagęszczanych ścinaniem jest sposób rozpraszania energii. Praca wykonana na tych 

układach podczas uderzenia, zwiększa ich energię wewnętrzną powodując wzrot 

temperatury, co znacząco wpływa na pogorszenie ich właściwości dylatancyjnych  

i protekcyjnych. Aby w pełni wykorzystać możliwości cieczy zagęszczanych ścinaniem, 

należy rozwiązać problem osłabiania właściwości zagęszczania ścinaniem podczas 

uderzeń. Problem ten może powodować znaczące przeszkody w praktycznym 

zastosowaniu cieczy, szczególnie przy narażeniu układu na serię uderzeń. Zastosowanie 

odpowiednich dodatków w celu szybszego odprowadzenia ciepła z układu z zachowaiem 

właściwości dylatancyjnych jest głównym celem badań niniejszej pracy dyplomowej.  
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4. Część doświadczalna 
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Wykaz skrótów stosowanych w części doświadczalnej 

 

KE - P10 – krzemionka sferyczna o wielkości cząstek w przedziale 0,1-0,2 μm  

KE - P50 – krzemionka sferyczna o wielkości cząstek w przedziale 0,5-0,6 μm 

DE80 – mikrosfery polimerowe o wielkości w przedziale 55-85 μm 

PPG 2000 - glikol poli(propylenowy) o masie molowej 2000 g/mol 

STF – płyn zagęszczany ścinaniem (ang. shear thickening fluid) 
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4.1. Założenia do części doświadczalnej 

 

Niniejsza praca dyplomowa została poświęcona badaniom nad właściwościami 

cieplnymi cieczy zagęszczanych ścinaniem. Przedstawiono wyniki badań szybkości 

chłodzenia oraz dyfuzyjności cieplnej cieczy dylatancyjnych domieszkowanych 

substancjami modyfikującymi. Szybkość odprowadzania ciepła z układu ma szczególne 

znaczenie przy wykorzystaniu cieczy zagęszczanych ścinaniem w produkcji  

m.in. materiałów służących do protekcji ciała człowieka, takich jak ochraniacze sportowe 

lub materiały kuloodporne (np. Kevlar ®). Zwiększenie dyfuzyjności cieplnej 

zwiększyłoby potencjał użytkowy cieczy, umożliwiając odebranie przez nią nawet serii 

uderzeń, przy zachowaniu jej bardzo dobrych właściwości protekcyjnych. 

W pierwszym etapie prac przygotowano ciecze zagęszczane ścinaniem zawierające 

krzemionkę o różnej wielkości ziarna jako fazę stałą, oraz glikol poli(propylenowy) jako 

fazę ciekłą. Do cieczy dodano dwa rodzaje modyfikatorów o różnym współczynniku 

przewodzenia ciepła: grafit ekspandowany oraz mikrosfery polimerowe w różnych 

stosunkach objętościowych. Kolejnym etapem badań było zbadanie szybkości chłodzenia 

próbek. Miało to na celu uzyskanie odpowiedzi na pytanie, jak na właściwości termiczne 

(tzn. na szybkość chłodzenia) cieczy zagęszczanych ścinaniem wpływa dodatek substancji 

modyfikujących. Zbadano również zmianę tych właściwości w zależności od wielkości 

cząstek i zawartości fazy stałej. W celu dokładniejszego zbadania właściwości cieplnych, 

wykonano pomiary współczynnika przewodzenia i pojemności cieplnej dla wybranych 

próbek. W celu określenia właściwości dylatancyjnych cieczy wykonano pomiary 

reologiczne cieczy zagęszczanych ścinaniem na reometrze rotacyjnym z układem 

pomiarowym typu płytka-płytka. Dzięki tym pomiarom zweryfikowano, czy dodatki 

mające wpływać na właściwości cieplne nie pogarszają właściwości reologicznych, które 

są kluczowe przy zastosowaniu cieczy zgęszczanych ścinaniem do różnych zastosowań 

protekcyjnych. 

Badania wykonane w ramach pracy pozwoliły na zdobycie podstawowej wiedzy 

dotyczącej czynników wpływających na przewodność cieplną cieczy zagęszczanych 

ścinaniem. W przyszłości wyniki te posłużą do prac nad projektowaniem składów cieczy 

zagęszczanych ścinaniem zdolnych do szybkiego odprowadzenia ciepła powstałego  

na skutek uderzenia. 
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4.2. Stosowane materiały 

 

4.2.1. Proszki ceramiczne 

 

W badaniach użyto dwóch rodzajów syntetycznych krzemionek o różnej wielkości 

ziarna. Powierzchnia właściwa proszków została wyznaczona za pomocą metody  

z wykorzystaniem izotermy BET, stosując urządzenie ASAP 2020 (Micromeriticis, USA). 

Gęstość krzemionek została zmierzona za pomocą piknometru helowego AccuPyc 1340 

(Micromeriticis, USA) [26]. Fizykochemiczne właściwości proszków zestawiono  

w Tab. 1. 

 

 

Tab. 1. Właściwości fizykochemiczne stosowanych proszków ceramicznych [26]. 

 

Zdjęcia mikrostruktury użytych proszków wykonane za pomocą mikroskopu 

elektronowego Zeiss ULTRA plus (Niemcy) z grupy Ultra-High-Reolution Imaging 

przedstawiono na Rys 18. Na podstawie fotografii określono kształt proszków – których 

zirna miały kształt sferyczny. Zauważono również tendencję do aglomeracji, jednak jej 

stopień jest pomijalnie mały. Cząstki w większości występują jako pojedyncze ziarna [26]. 

 

 

Rys 18.: Obrazy mikrostruktury stosowanych krzemionek a) KE-P10 b) KE-P50 [26] 
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4.2.2. Organiczne ciecze dyspergujące 

 

Jako fazę ciekłą wykorzystano glikol poli(propylenowy) o masie molowej  

2000 g/mol. Wybór ten podyktowany był wynikami dotychczas uzyskanymi w Katedrze 

Technologii Chemicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Układy,  

w których ta substancja stanowiła ciecz dyspergującą, wykazywały największy efekt 

dylatancyjny [26]. W Tab. 2. przedstawiono fizykochemiczne właściwości dyspergentu.  

 

Tab. 2. Właściwości fizykochemiczne stosowanej cieczy dyspergującej. 

 

 

4.2.3. Dodatki modyfikujące przewodność cieplną 

 

Grafit ekspandowany 

Grafit ekspandowany przygotowano w procesie ekspandacji termicznej grafitu 

interkalowanego prowadzonej w 1000˚C przez 1 minutę w piecu Carbolite  

(Wielka Brytania). Poprzez szok termiczny, z grafitu zostają usunięte związku organiczne  

(w procesie desorpcji), a sam grafit zwiększa swoją objętość setki razy względem swoich 

pierwotnych wymiarów. Powierzchnia właściwa grafitu ekspandowanego wynosi zwykle 

15-30 m2/g [28, 29]. Grafit po ekspandacji w piecu staje się materiałem bardzo lekkim  

o dobrych właściwościach elektrycznych. Do badań wybrano grafit EG290 (Sinograf 

S.A.), którego właściwości podano w Tab. 3. Rys. 19. przedstawia zdjęcia mikrostruktury 

grafitu przed i po procesie ekspandacji. 

 

Tab. 3. Właściwości grafitu EG290 (Sinograf S.A.) 
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Rys. 19.: Zdjęcia SEM grafitu a) przed ekspndacją b) po ekspandacji 

 

Mikrosfery polimerowe 

Próbę zmiany właściwości termicznych przeprowadzono również na drodze 

modyfikacji układu za pomocą mikrosfer polimerowych o nazwie handlowej 920DE80d30. 

Cząstki te zbudowane są z polimeru wypełnionego gazem. Grubość ścianki wynosi  

od 150 do 160 nm. Mikrosfery obniżają finalną masę cieczy zagęszczanej ścinaniem oraz 

obniżając koszt ich produkcji, co sprzyja komercjalizacji układów z ich dodatkiem. 

Fizykochemiczne właściwości mikrosfer polimerowych przedstawiono w Tab. 3.  

Na Rys. 20 przedstawiono zdjęcie mikrostruktury użytych mikrosfer polimerowych [26]. 

 

Tab. 3. Właściwości fizykochemiczne stosowanych mikrosfer polimerowych 

 

 

Mikrosfery wybrano jako materiał porównawczy do grafitu. Wyniki badań nad 

wszystkimi układami miały potwierdzić bądź zaprzeczyć słuszności idei domieszkowania 

cieczy zagęszczanych ścinaniem materiałami zdolnymi do szybkiego odprowadzani ciepła 

(grafit). 
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Rys. 20.: Zdjęcia SEM stosowanych mikrosfer polimerowych [26]. 

 

4.3. Metodyka badań 

 

Schemat przedstawiający metodykę badań przedstawiono na Rys. 21. 

 

Rys. 21.: Schemat ideowy badań układów zawierających  

a) grafit ekspandowany b) mikrosfery DE80 
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W toku badań przeprowadzono prace mające na celu udoskonalenie składu cieczy 

zagęszczanych ścinaniem. Po odważeniu odpowiednich ilości składników  

i ich homogenizacji, próbki poddano pomiarom reologicznym i pomiarom szybkości zmian 

temperatury w procesie chłodzenia próbki. Zadano również współczynnik przewodnictwa 

cieplnego wybranych próbek (o najlepszych właściwościach reologicznych). Na podstawie 

uzyskanych wyników określono wpływ użytych dodatków na właściwości termiczne oraz 

reologiczne cieczy zagęszczanych ścinaniem. 

 

4.2.4. Preparatyka cieczy zagęszczanych ścinaniem 

 

W pierwszym etapie przygotowano układy składające się z glikolu 

poli(propylenowego) oraz krzemionki o wybranej wielkości ziarna oraz grafitu  

lub mikrosfer. Faza stała stanowiła 50 lub 52%obj w stosunku do objętości całej cieczy.  

Po odważeniu odpowiednich ilości składników, przeprowadzono homogenizację układu  

z wykorzystaniem mieszadła mechanicznego, którego wrzeciono obracało się z prędkością 

600 obrotów na minutę. Czas pomiaru wynosił od 0,5h do 1h. Masy homogenizowano  

w pojemnikach polietylenowych umieszczonych w łaźni wodnej z termostatem  

w temperaturze 80˚C. Podwyższona temperatura ułatwiała ruch wrzeciona mieszadła, 

poprzez zmniejszenie lepkości mieszanych cieczy zagęszczanych ścinaniem. 

Składy przygotowanych układów przedstawiono w Tab. 4. Zostały one określone 

na podstawie badań wykonanych w KTCh PW w poprzednich latach [23 – 27]. 
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Tab. 4. Składy przygotowanych układów zagęszczanych ścinaniem. 

 

      

 Ciecz 

dyspergująca 
Krzemionka 

Dodatek 

modyfikujący 

zawartość dodatku modyfikującego  

 

w stosunku do 

objętości całej 

cieczy [%] 

w stosunku do 

objętości fazy 

stałej [%]  

 

PPG2000 

KE-P10 

grafit 

ekspandowany 

0 0   

 

0,1 0,1   

 

0,25 0,25 

 

 

0,5 0,5 

 

 
DE80 

0 0 

 

 

0,1 0,1 

 

 

0,25 0,25 

 

 

0,5 0,5 

 

 

KE-P50 

grafit 

ekspandowany 

0 0 

 

 

0,1 0,1 

 

 

0,25 0,25 

 

 

0,5 0,5 

 

 
DE80 

0 0 

 

 

0,1 0,1 

 

 

0,25 0,25 

 

 

0,5 0,5 
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4.2.5. Pomiary szybkości chłodzenia 

 

Zbadanie szybkości chłodzenia miało na celu określenie szybkości odprowadzania 

ciepła z układu. Wszystkie próbki kondycjonowano w suszarce laboratoryjnej  

w temperaturze 50˚C przez min. 24h. Następnie próbki umieszczono w temperaturze 

pokojowej i za pomocą termopary mierzono ich temperaturę w 1-minutowych odstępach 

czasu aż do uzyskania temperatury otoczenia. W tym celu użyta została termopara Therma 

o zakresie pomiarowym <-99,9˚C; 299,9˚C> (Electronic Temperature Instruments Ltd, 

Wielka Brytania). W celu ujednolicenia danych, wyniki przedstawiono jako różnicę 

temperatury w masie i tempertury otoczenia w funkcji czasu (∆T). 

 

4.2.6. Badanie właściwości reologicznych 

 

Pomiary właściwości reologicznych wykonano za pomocą reometru rotacyjnego  

z układem pomiarowym typu płytka-płytka firmy Kinexus Pro (Malvern, Wielka 

Brytania). Szerokość szczeliny pomiędzy płytkami wynosiła 0,7 mm, a ścinanie próbki 

generowane było poprzez obrót górnej płytki z prędkością od 0,1 do 3000 s-1. Pomiar 

lepkości każdej próbki trwał 60 s. Badania wykonywano w temperaturze 25˚C, 

temperaturze ciała człowieka, t.j. 36,6˚C oraz w temperaturze 50˚C. Uzyskano w ten 

sposób zależności lepkości układu od szybkości ścinania (krzywe lepkości). 

 

4.2.7. Pomiary gęstości i współczynnika przewodności 

 

Gęstość 

Gęstości poszczególnych mas zostały wyznaczone metodą addytywną  

na podstawie znajomości masy i objętości komponentów w danym układzie wykorzystując 

wzór: 

 
 

gdzie: ρ – gęstość [g/cm3]; m – masa [g]; v – objętość [cm3] 

 

 



 
48 

 

W celu potwierdzenia słuszności obliczeń wykonano pomiary wybranych układów 

zarówno na piknometrze helowym, jak i na gęstościomierzu Density/Specific Gravity 

Meter DA-650 Kyoto Electronics Manufacturing (Japonia) w siedzibie firmy EKMA. 

Zakres pomiarowy wynosi 0 – 3 g/cm3, a dokładność pomiaru gęstości to ±0.00002 g/cm3. 

Dane uzyskane z obliczeń były zgodne z wynikiem pomiarów.  

 

Współczynnik przwodności cieplnej 

Badania pozwalające określić właściwości cieplne wykonano w Instytucie Techniki 

Cieplnej Politechniki Wasrzawskiej. Wykorzystano laserową metodę impulsową  

(Laser Flash Method – LFM) pozwalająca zmierzyć dyfuzyjność termiczną α, a następnie 

wyliczyć przewodność cieplną λ wykorzystując równanie: 

 

 
 

gdzie: λ – przewodność cieplna [W/(m∙K)]; α – dyfuzyjność cieplna[m2/s];  

ρ – gęstość [kg/m3]; Cp – ciepło właściwe[J/kg∙K] 

 

Temperaturę próbki osiągnięto za pomocą lasera: powierzchnia próbki pochłaniając 

energię zwiększa swoją temperaturę. Po wyrównaniu się temperatury w całej próbce, 

rejestruje się promieniowanie emitowane przez badaną masę. Zostaje ono zarejestrowane 

przez kamerę działającą w podczerwieni. Dzięki analizie zmian temperatury możliwe jest 

wyznaczenie dyfuzyjności cieplnej. Do przeprowadzenia badań wykorzystano urządzenie 

firmy Netzsch – LFA 447 nanoflash. Zakres szybkości ogrzewania i chłodzenia wynosił  

od 0,01 do 50 K/min. 
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4.4. Wyniki i dyskusja wyników badań 

 

Jak wspomniano w punkcie 4.3 Metodyka badań, przygotowano masy z różną 

procentową zawartością dodatków w stosunku do fazy stałej oraz w stosunku do całej 

objętości układu. Omawianie wyników podzielono na siedem sekcji: 

 

- wpływ zastosowanego dodatku na właściwości reologiczne STF 

- wpływ wielkości cząstek SiO2 na właściwości reologiczne STF 

- wpływ tężenia fazy stałej na właściwości reologiczne STF 

- wpływ temperatury na właściwości reologiczne STF 

- wpływ zastosowanego dodatku na szybkośc chłodzenia STF 

- wpływ wielkości cząstek SiO2 na szybkośc chłodzenia STF 

- pomiar przewodnictwa cieplnego i dyfuzyjności cieplnej wybranych układów STF 

Wszystkie wyniki omówiono porównując domieszkowanie zarówno w stosunku  

do fazy stałej jak i do całego układu. 

 

4.4.1. Wpływ zastosowanego dodatku na właściwości reologiczne cieczy 

zagęszczanych ścinaniem. 

 

Pierwszym etapem prac było sprawdzenie, w jaki sposób dodatki wpływają na efekt 

dylatancyjny modyfikowanej cieczy przy wzroście wartości szybkości ścinania. Zbadanie 

tej zależności było szczególnie ważne, ponieważ poprawa właściwości cieplnych na skutek 

domieszkowania nie powinna powodować osłabienia funkcji ochronnych. Przygotowano 

masy, w skład których wchodziła określona ilość mikrosfer polimerowych lub grafitu, oraz 

równe objętości krzemionki i glikolu poli(propylenowego), tj. 50:50%obj. Zawartość 

dodatków wynosiła kolejno: 0,1; 0,25 i 0,5%obj. Pomiary te wykonano z wykorzytaniem 

ziaren krzemionki od wielkości 0,1 – 0,2 μm do 0,5 – 0,6 μm, by jednoznacznie 

potwierdzić prawdziwość wpływu dodatku niezależnie od wielkości ziarna krzemionki. 

Dzięki pomiarom wykonanym na reometrze rotacyjnym, określono, jaki wpływ  

na właściwości reologiczne cieczy ma obecność dodatków o różnej zawartości. Pomiary 

przeprowadzono w temperaturze 25˚C. Na Rys. 22. – 29. przedstawiono krzywe lepkości 

badanych układów. 



 
50 

 

Ciecze zagęszczane ścinaniem, w których dodatek modyfikatorów stanowił określony 

procent objętości cieczy zagęszczanej ścinaniem. 

Rys. 22.: Krzywa lepkości układów na bazie KE-P10 i PPG2000 w stosunku 50:50  

z dodatkiem grafitu w stosunku do objętości całego układu 

 

Rys. 23.: Krzywa lepkości układów na bazie KE-P10 i PPG2000 w stosunku 50:50  

z dodatkiem mikrosfer DE80 w stosunku do objętości całego układu 
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Rys. 24.: Krzywe lepkości układów na bazie KE-P50 i PPG2000 w stosunku 50:50,  

z dodatkiem grafitu w stosunku do objętości całego układu 

 

Rys. 25.: Krzywe lepkości układów na bazie KE-P50 i PPG2000 w stosunku 50:50,  

z dodatkiem mikrosfer DE80 w stosunku do objętości układu 
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Ciecze zagęszczne ścinaniem, w których część proszku ceramicznego zastąpiono 

dodatkiem modyfikującym 

 

Rys. 26.: Krzywe lepkości układów na bazie KE-P10 i PPG2000 w stosunku 50:50,  

z dodatkiem grafitu w stosunku do objętości fazy stałej 

 

Rys. 27.: Krzywe lepkości układów na bazie KE-P10 i PPG2000 w stosunku 50:50,  

z dodatkiem mikrosfer DE80 w stosunku do objętości fazy stałej 
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Rys. 28.: Krzywe lepkości układów na bazie KE-P50 i PPG2000 w stosunku 50:50, z 

 dodatkiem grafitu w stosunku do objętości fazy stałej 

 

Rys. 29.: Krzywe lepkości układów na bazie KE-P50 i PPG2000 w stosunku 50:50,  

z dodatkiem mikrosfer DE80 w stosunku do objętości fazy stałej 
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Z otrzymanych danych wynika, że każda ze zbadanych próbek była zagęszczana 

ścinaniem. Najmniejszy skok dylatancyjny zauważono w masach niedomieszkowanych.  

Z tego wynika, że zarówno mikrosfery, jak i grafit poprawiają właściwości dylatancyjne 

cieczy powodując większy skok lepkości cieczy, niż w układach bez dodatku tych 

modyfikatorów. Jest to korzystne szczególnie w układach domieszkowanych względem 

fazy stałej, w których część SiO2 zastpiono modyfikatorem. 

 

4.4.2. Wpływ wielkości cząstek SiO2 na właściwości reologiczne cieczy zagęszczanych 

ścinaniem z dodatkiem proszków modyfikujących 

 

W następnym etapie badań sprawdzono wpływ wielkości ziarna krzemionki  

na właściwości dylatancyjne. Badania przeprowadzano z użyciem proszków: KE-P10  

o wielkości ziarna 0,1 – 0,2 μm i KE-P50 o wielkości ziarna 0,5 – 0,6 μm. Założono 

prawdziwość mechanizmu stanowiącego o wpływie siły tarcia wewnętrznego  

na dylatancję. Zgodnie z teorią, spodziewano się, że w przypadku zastosowania 

mniejszych cząstek (KE-P10) przestrzenie między cząstkami będą mniejsze, a tarcie 

między cząstkami większe, co przyczyni się do wzrostu skoku lepkości. Badania 

przeprowadzono na masach w których stosunek objętościowy fazy stałej do ciągłej 

wynosił 50:50. Uwzględniono różną zawartość dodatków modyfikujących:  

0,1, 0,25 i 0,5%obj w stosunku do objętości całej próbki, jak i do objętości fazy stałej. 

Wyniki przedstawiono w formie wykresów na Rys. 30 – 33. 
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Ciecze zagęszczane ścinaniem, w których dodatek modyfikatorów stanowił określony 

procent objętości cieczy zagęszczanej ścinaniem 

 

Rys. 30.: Krzywe lepkości układów na bazie a) KE-P10 lub b) KE-P50 i PPG2000 

w stosunku 50:50 z dodatkiem grafitu w stosunku do objętości układu 

 

 

Rys. 31.: Krzywe lepkości układów na bazie a) KE-P10 lub  

b) KE-P50 i PPG2000 w stosunku 50:50, z dodatkiem mikrosfer DE80 w stosunku  

do objętości układu 

 

 a) 

 a) 

 b) 

 b) 
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Ciecze zagęszczne ścinaniem, w których część proszku ceramicznego zastąpiono 

dodatkiem modyfikującym 

 

Rys. 32.: Krzywe lepkości układów na bazie a) KE-P10 lub b) KE-P50 i PPG2000  

w stosunku 50: 50, z dodatkiem grafitu w stosunku do objętości fazy stałej 

 

 

Rys. 33.: Krzywe lepkości układów na bazie a) KE-P10 lub b) KE-P50 i PPG2000 

w stosunku 50:50, z dodatkiem DE80 w stosunku do objętości fazy stałej 

  

 

Jak wynika z pomiarów, korzystniejsze pod względem właściwości dylatancyjnych 

jest zastosowanie krzemionki o mniejszej wielkości cząsteczek. Zarówno w przypadku 

mikrosfer, jak i grafitu, efekt dylatancji jest znacząco większy dla cieczy o wielkości 

ziarna 0,1 – 0,2 μm. Zjawisko to można tłumaczyć zmniejszaniem odległości cząstek  

w zawiesinie przy zmniejszeniu ich średnicy. Dostatecznie małe odległości sprzyjają 

oddziaływaniom van der Waalsa, co z kolei powoduje wzrost lepkości układu. 

 a)  b) 

 a)  b) 
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4.4.3. Wpływ stężenia fazy stałej na właściwości reologiczne cieczy 

zagęszczanych ścinaniem z dodatkiem proszków modyfikujących 

 

Kolejnym etapem badań było określenie wpływu stężenia fazy stałej  

na właściwości reologiczne układu. W tym celu zmierzono układy składające się  

z krzemionki KE-P10, dodatku modyfikującego oraz glikolu poli(propylenowego) 

PPG2000. Stosunek objętościowy krzemionki do glikolu wynosił 50:50 oraz 52:48. 

Krzywe lepkości przedstawiające skoki lepkości cieczy z różną zawartością dodatku 

modyfikującego przedstawiono na Rys 34 – 37. 

 

Ciecze zagęszczane ścinaniem, w których dodatek modyfikatorów stanowił określony 

procent objętości cieczy zagęszczanej ścinaniem. 

Rys. 34.: Krzywe lepkości układów na bazie KE-P10 i PPG2000 w stosunku  

a) 50:50 b) 52:48, z dodatkiem grafitu w stosunku do objętości układu 

 

Rys. 35.: Krzywa lepkości układów na bazie KE-P10 i PPG2000 w stosunku a) 50:50  

b) 52:48, z dodatkiem DE80 w stosunku do objętości układu 

 

 a) 
 b) 

 b)  a) 
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 Ciecze zagęszczane ścinaniem, w których część proszku ceramicznego zastąpiono 

dodatkiem modyfikującym 

Rys.36.: Krzywe lepkości układów na bazie KE-P10 i PPG2000 w stosunku a) 50:50  

b) 52:48, z dodatkiem grafitu w stosunku do objętości fazy stałej 

 

Rys. 37.: Krzywa lepkości układów na bazie KE-P10 i PPG2000 w stosunku a) 50:50  

b) 52:48, z dodatkiem DE80 w stosunku do objętości fazy stałej 

 

 

Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano silną zależność między stężeniem fazy 

stałej w próbce a skokiem lepkości podczas zagęszczania ścinaniem. Zwiększenie stężenia 

fazy stałej powoduje wzrost lepkości układu. Zjawisko to można tłumaczyć zmniejszeniem 

się odległości miedzy ziarnami, co powoduje zwiększenie tarcia i wzrost lepkości próbki. 

 

 

 

 

 a) 

 a) 

 b) 

 b) 
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4.4.4. Wpływ temperatury na właściwości reologiczne cieczy zagęszczanych 

ścinaniem z dodatkiem proszków modyfikujących 

 

Ciecze zagęszczane ścinaniem opracowywane w Katedrze Technologii Chemicznej 

Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej będą docelowo używane  

jako impregnat materiałów chroniących ciało człowieka. Niezbędne jest zatem zachowanie  

ich właściwości dylatancyjnych oraz protekcyjnych w różnych temperaturach. 

Przeprowadzono badania reologiczne cieczy na bazie dwóch wielkości ziaren krzemionki 

oraz glikolu poli(propylenowego) z różną zawartością dodatków modyfikujących  

w temperaturze pokojowej – 25˚C, temperaturze ciała człowieka - 36,6˚C  

oraz w temperaturze 50˚C. W celu określenia efektu dylatancyjnego policzono różnicę 

między maksymalną, a minimalną wartością lepkości układu, zaobserwowaną podczas 

skoku lepkości pod wpływem ścinania. Wyniki tych pomiarów przedstawiono  

na diagramach przedstawionych na Rys.: 38 – 41, natomiast dane liczbowe przedtawiono 

w Tab.: 5 - 8. 
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 Ciecze zagęszczane ścinaniem, w których dodatek modyfikatorów stanowił określony  

 

Rys. 38.:. Efekt dylatancyjny cieczy w temperaturach: 25; 36,6 i 50˚C w układach: 

a) KE-P10:PPG2000 = 50:50 

b) KE-P10:PPG2000 = 52:48 

c) KE-P50:PPG2000 = 50:50 

d) KE-P50:PPG2000 = 52:48 

z dodatkiem  C względem objętości cieczy 

 

 

Rys. 39.: Efekt dylatancyjny cieczy w temperaturach: 25; 36,6 i 50˚C w układach: 

a) KE-P10:PPG2000 = 50:50 

b) KE-P10:PPG2000 = 52:48 

c) KE-P50:PPG2000 = 50:50 

d) KE-P50:PPG2000 = 52:48 

z dodatkiem mikrosfer DE80 względem objętości cieczy 

 

 

 

[Pas] 

[Pas] 



 
61 

 

Ciecze zagęszczane ścinaniem, w których część proszku ceramicznego zastąpiono 

dodatkiem modyfikującym 

Rys. 40.: Efekt dylatancyjny cieczy w temperaturach: 25; 36,6 i 50˚C w układach: 

a) KE-P10:PPG2000 = 50:50 

b) KE-P10:PPG2000 = 52:48 

c) KE-P50:PPG2000 = 50:50 

d) KE-P50:PPG2000 = 52:48 

z dodatkiem C względem fazy stałej 

 

Rys. 41.: Efekt dylatancyjnycieczy w temperaturach: 25; 36,6 i 50˚C w układach: 

a) KE-P10:PPG2000 = 50:50 

b) KE-P10:PPG2000 = 52:48 

c) KE-P50:PPG2000 = 50:50 

d) KE-P50:PPG2000 = 52:48 

z dodatkiem mikrosfer DE80 względem fazy stałej 

[Pas] 

[Pas] 
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Ciecze zagęszczane ścinaniem, w których dodatek modyfikatorów stanowił określony 

procent objętości cieczy zagęszczanej ścinaniem 

 

 

Tab. 5.: Wyniki pomiarów reologicznych (w różnych temperaturach) układów, w których 

grafit stanowił określony procent objętości STF 
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Tab. 6.: Wyniki pomiarów reologicznych (w różnych temperaturach) układów, w których  

mikrosfery DE80 stanowiły określony procent objętości STF 
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Ciecze zagęszczane ścinaniem, w których część proszku ceramicznego zastąpiono 

dodatkiem modyfikującym 
 

 

Tab. 7.: Wyniki pomiarów reologicznych (w różnych temperaturach) układów, w których 

grafit stanowił część fazy stałej STF 
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Tab. 8.: Wyniki pomiarów reologicznych (w różnych temperaturach) układów, w których 

mikrosfery DE80 stanowiłu część fazy stałej STF 
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We wszystkich próbkach można zauważyć zmniejszenie właściwości 

dylatancyjnych ze wzrostem temperatury. Efekt ten można zauważyć zarówno dla próbek 

referencyjnych, jak i dla domieszkowanych. Można jednak stwierdzić,  

że pomimo zmniejszenia lepkości próbek przy temperaturach 36,6 i 50˚C , efekty 

dylatancyjne niektórych z nich utrzymują się w zakresie bardzo wysokich wartości. Można 

zatem wnioskować, że materiały zachowają swoje funkcje protekcyjne, nawet  

w podwyższonej temperaturze. Porównując skoki lepkości cieczy w wysokich 

temperaturach, jak i w temperaturze 25˚C można zauważyć, ze skoki te są proporcjonalne 

względem siebie – tzn. im większa lepkość w temperaturze pokojowej, tym wyższy efekt 

zagęszczania ścinaniem zastaje zachowany w podwyższonych temperaturach.  

Im temperatura jest wyższa, tym lepkość jest niższa. Efekt ten korzystny jest  

w homogenizacji cieczy zagęszczanych ścinaniem.  

 

4.4.5. Wpływ zastosowanego dodatku na szybkość chłodzenia cieczy 

zagęszczanych ścinaniem 

 

Badanie właściwości cieplnych cieczy zagęszczanych ścinaniem początkowo 

prowadzono poprzez chłodzenie próbek. Próbki mas o objętości 40 cm3 zostały nagrzane  

w suszarce laboratoryjnej do temperatury 50˚C. Następnie zmierzono szybkość chłodzenia 

się każdej z próbek, aż do osiągniecia temperatury otoczenia. Z powodu różnej wartości 

temperatury otoczenia w różnych dniach przeprowadzania pomiarów, szybkość chłodzenia 

próbkek przedstawiono jako ∆T (różnica temperatury otoczenia i temperatury w danym 

momencie pomiaru) w funkcji czasu: ∆T = f(t). 

Przeprowadzono pomiary układów, w których dodatki modyfikujące stanowiły  

0,1, 0,25 lub 0,5%obj całej cieczy lub tylko fazy stałej, natomiast stosunek objętościowy 

krzemionki (KE-P10 lub KE-P50) do glikolu poli(propylenowego) PPG2000 wynosił 

50:50 lub 52:48. Krzywe szybkości chłodzenia każdego z układów przedstawiono  

na Rys. 42 – 49. 
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Ciecze zagęszczane ścinaniem, w których dodatek modyfikatorów stanowił określony 

procent objętości cieczy zagęszczanej ścinaniem. 

 

Rys. 42.: Krzywe szybkości chłodzenia układów na bazie KE-P10 i PPG2000 w stosunku 

50:50, z dodatkiem grafitu w stosunku do objętości całej cieczy 

 

Rys. 43.: Krzywe szybkości chłodzenia układów na bazie KE-P50 i PPG2000 w stosunku 

50:50, z dodatkiem grafitu w stosunku do objętości całej cieczy 

 

Rys. 44.;. Krzywe szybkości chłodzenia układów na bazie KE-P10 i PPG2000 w stosunku 

50:50, z dodatkiem mikrosfer DE80 w stosunku do objętości całej cieczy 
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Rys. 45.: Krzywe szybkości chłodzenia układów na bazie KE-P50 i PPG2000 w stosunku 

50:50, z dodatkiem mikrosfer DE80 w stosunku do objętości całej cieczy 

 

Ciecze zagęszczane ścinaniem, w których część proszku ceramicznego zastąpiono 

dodatkiem modyfikującym 

Rys. 46.: Krzywe szybkości chłodzenia układów na bazie KE-P10 i PPG2000 w stosunku 

50:50, z dodatkiem grafitu w stosunku do fazy stałej 

 

Rys. 47.: Krzywe szybkości chłodzenia układów na bazie KE-P50 i PPG2000 w stosunku 

50:50, z dodatkiem grafitu w stosunku do fazy stałej 
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Rys. 48.: Krzywe szybkości chłodzenia układów na bazie KE-P10 i PPG2000 w stosunku 

50:50, z dodatkiem mikrosfer DE80 w stosunku do fazy stałej 

 

Rys. 49.: Krzywe szybkości chłodzenia układów na bazie KE-P50 i PPG2000 w stosunku 

50:50, z dodatkiem mikrosfer DE80 w stosunku do fazy stałej 

 

Na podstawie zebranych danych można zauważyć że, dodatek grafitu zwiększa 

szybkość chłodzenia się próbki. Szybkość ta zwiększa się wraz ze wzrostem stężenia 

modyfikatora. Przy stężeniu 5%obj masa osiąga temperaturę równowagową w najkrótszym 

czasie. Jest to związane z wysokim współczynnikiem przewodności cieplnej grafitu – przy 

większym stężeniu tego składnika ciepło z układu odprowadzane jest szybciej.  

W przypadku małych stężeń, zauważyć można nieznaczne zmniejszenie szybkości 

chłodzenia, lub wręcz brak zmian względem próbki referencyjnej, jak w przypadku masy  

o składzie KE-P50 i PPG2000 w równych ilościach objętościowych, z dodatkiem  

0,1%obj grafitu.  Zależność szybkości odprowadzania ciepła od stężenia grafitu można 

wytłumaczyć osiągnięciem progu perkolacji. Przy dostatecznie dużym stężeniu 

modyfikatora cząstki grafitu łączą się ze sobą tworząc „drogi” perkolacji (przewodzenia), 

po których ciepło może zostać najszybciej odprowadzone z układu. Małe stężenia grafitu 
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uniemożliwia fizyczne połączenie się ze sobą cząstek, przez co odprowadzenie energii 

wydłuża się. 

Dodatek mikrosfer nie ma znaczącego wpływu na szybkość chłodzenia.  

Jest to składnik zawierający gaz, który – jako dobry izolator – ogranicza odprowadzanie 

ciepła z układu. Jak wynika z wykresów przedstawionych na Rys. 43 – 50, krzywe 

chłodzenia układów przebiegają w podobny sposób jak ciecze niezawierające mikrosfer 

(niezależnie od ilości modyfikatora), a różnice w przebiegu tych krzywych mieszczą  

się w granicy błędu pomiarowego.  

 

4.4.6. Wpływ wielkości cząstek SiO2 na szybkość chłodzenia cieczy 

zagęszczanych ścinaniem z dodatkiem proszków modyfikujących 

 

Kolejnym czynnikiem mogącym mieć wpływ na szybkość chłodzenia jest wielkość 

cząstek krzemionki. Zakłada się, że przy mniejszej wielkości ziarna szybkość chłodzenia 

będzie większa. Przy mniejszej wielkości ziarna potencjalnych dróg rozchodzenia  

się ciepła jest więcej, a wiec będzie ono szybciej rozpraszane. Przy większych cząstkach 

występują większe odległości między czątkami wypełnione glikolem, który jako związek 

organinczny, słabo przewodzi ciepło. W celu potwierdzenia tej teorii zbadano masy  

w sposób opisany w punkcie 4.4.5. Masy składały się z dodatków modyfikujących  

(0,1; 0,25 lub 0,5%obj cieczy), krzemionki KE-P10 lub KE-P50 oraz glikolu PPG2000. 

Krzywe szybkości chłodzenia przedstawiono na Rys. 50. – 53. 

 

Ciecze zagęszczane ścinaniem, w których dodatek modyfikatorów stanowił określony 

procent objętości cieczy zagęszczanej ścinaniem  

Rys. 50.: Krzywa szybkości chłodzenia układów na bazie a) KE-P10 lub b) KE-P50  

i PPG2000 w stosunku 50:50 z dodatkiem grafitu w stosunku do objętości układu 

 a)  b) 
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Rys. 51.: Krzywe szybkości chłodzenia i układów na bazie a) KE-P10 lub b) KE-P50  

i PPG2000 w stosunku 50:50, z dodatkiem mikrosfer DE80 w stosunku  

do objętości układu 

 

Ciecze zagęszczane ścinaniem, w których część proszku ceramicznego zastąpiono 

dodatkiem modyfikującym 

Rys. 52.: Krzywe szybkości chłodzenia układów na bazie a) KE-P10 lub b) KE-P50  

i PPG2000 w stosunku 50:50, z dodatkiem grfitu w stosunku do objętości fazy stałej 

Rys. 53.: Krzywe szybkości chłodzenia układów na bazie a) KE-P10 lub b) KE-P50  

i PPG2000 w stosunku 50:50, z dodatkiem mikrosfer DE80 w stosunku  

do objętości fazy stałej 

 

 a) 

 a) 

 a) 

 b) 

 b) 

 b) 
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Jak wynika z krzywych chłodzenia, ciepło oddawane jest z układu efektywniej  

w masach zawierających krzemionkę o małej wielkości ziarna, czyli KE-P10. Powodem 

różnicy w szybkości chłodzenia próbek o różnej wielkości ziarna może być fakt,  

że w masach, gdzie wielkość ziaren fazy stałej jest większa, stosunek powierzchni  

do objętości jest mniejszy, a więc proces oddania ciepła z głębi cząstki jest procesem 

wolniejszym, niż w przeciwnym wypadku. Gdy ziarna krzemionki mają mały stosunek 

objętości do powierzchni, proces doprowadzenia układu do równowagi termodynamicznej 

jest procesem prostszym i szybszym. Zależność ta może być też związana z obecnością 

mniejszych przestrzeni między cząstkami i lepszym upakowaniem ich w objętości próbki. 

Energia jest przekazywana pomiędzy kolejnymi cząstkami w sposób bardziej efektywny, 

ponieważ istnieje więcej „dróg” połączeń, którymi energia może być przenoszona.  

W przypadku układów z mniejszym stężeniem ziaren krzemionki, istnieje dużo przestrzeni 

pomiędzy między nimi, wypełnionych przez glikol, będący dobrym izolatorem. Powoduje 

to brak połączenia pomiędzy poszczególnymi ziarnami krzemionki, przez co „droga”, 

przez którą może być odprowadzone ciepło jest znacznie ograniczona. Proces ten odbywa 

się więc wolniej. 

4.4.5. Pomiary przewodnictwa cieplnego i dyfuzyjności cieplnej wybranych 

układów cieczy zagęszczanych ścinaniem 

 

Ostatnim etapem badań było jednoznaczne określenie szybkości odprowadzania 

ciepła poprzez pomiar współczynnika przewodzenia ciepła λ. Do przeprowadzenia tych 

badań, zostały wybrane próbki o najmniejszej oraz największej zawartości grafitu  

i mikrosfer, oraz próbki referencyjne. Ze względu na lepsze właściwości reologiczne 

próbek na bazie KE-P10, te układy zostały wyselekcjonowane do badań cieplnych.  

Badanie przeprowadzono laserową metodą impulsową w Instytucie Techniki 

Cieplnej Politechniki Warszawskiej poprzez pomiar dyfuzyjności termicznej α.  

Gęstość próbek została obliczona metodą addytywną na podstawie znajomości masy  

i objętości układu . W celu potwierdzenia słuszności obliczeń wybrane masy poddano 

badaniu na piknometrze i gęstościomierzu. Były one zgodne z wartościami obliczonymi 

teoretycznie. 
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Następnie wyliczono współczynnik przewodności cieplnej korzystając z zależności: 

 
 

gdzie: λ – przewodność cieplna [W/(m∙K)]; α – dyfuzyjność cieplna[m2/s];  

ρ – gęstość [kg/m3]; Cp – ciepło właściwe[J/kg∙K] 

 

Pomiar wykonano na wybranych masach na bazie PPG2000 i KE-P10 w równych 

ilościach objętościowych. Zawierały one 0,1 oraz 0,5%obj grafitu lub mikrosfer, w stosunku 

do objętości całej cieczy. Wyniki pomiarów przedstawiono na Rys. 54. i Rys. 55. 

 

 

Rys. 54.: Dyfuzyjność cieplna cieczy zagęszczanych ścinaniem na bazie KE-P10  

i PPG2000 w równych stosunkach objętościowych, z dodatkiem grafitu  

lub mikrosfer DE80 
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Rys. 55.: Przewodność cieplna cieczy zagęszczanych ścinaniem na bazie KE-P10  

i PPG2000 w równych stosunkach objętościowych, z dodatkiem grafitu lub DE80. 

 

Jak wynika z Rys. 55., ilość dodatku modyfikującego ma znaczący wpływ  

na dyfuzyjność cieplną. Wartość ta wzrasta wraz ze wzrostem stężenia modyfikatora. 

Korelację wzrostu dyfuzyjności (a wiec i współczynnika przewodenia ciepła) przy 

wzroście stężenia grafitu można tłumaczyć zwiększeniem ilości dróg perkolacji w układzie 

spowodowanym wzrostem zawartości grafitu. Duży wzrost przewodności cieplnej można 

zauważyć dla masy, w której krzemionkę zastąpiono 0,5%obj grafitu.   

Jest to prawdopodobnie spowodowane osiągnieciem przez układ progu perkolacji. 

Mikrosfery wykazują niewielki wpływ na różnice dyfuzyjności cieplnej oraz mają 

niewielki wpływ na współczynnik przewodzenia ciepła, co dowodzi ich słabych 

właścwości przewodzących. 
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4.5. Podsumowanie 

Niniejsza praca inżynierska została poświęcona zbadaniu wpływu dodatków  

na właściwości zarówno termiczne, jak i reologiczne cieczy zagęszczanych ścinaniem. 

Układy te, dzięki swoim właściwościom, mogą mieć szerokie zastosowanie w wielu 

gałęziach przemysłu m.in. w materiałach służących do ochrony ciała człowieka.  

Aby kompozyty te mogły zostać zastosowane w praktyce, niezbędne jest rozwiązanie kilku 

ważnych zagadnień dotyczących stabilności wszystkich parametrów w zmiennych 

warunkach ich pracy. Ciecz musi być stabilna zarówno w czasie, jak i pod wpływem  

sił zewnętrznych.  

Celem badań przeprowadzonych w ramach pracy dyplomowej, było określenie 

wpływu dodatków modyfikujących – grafitu ekspandowanego i mikrosfer polimerowych 

 – na zdolność do rozpraszania energii w postaci ciepła powstałego w wyniku uderzenia  

w cieczach zagęszczanych ścinaniem. Ponadto, niezbędne było określenie wpływu 

modyfikatorów na właściwości reologiczne.  

Bdania wykonane w ramach pracy dyplomowej zaczęto od przygotowania mas 

lejnych. Układy otrzymano poprzez homogenizację proszków ceramicznych o różnej 

wielkości ziarna, organicznej cieczy dyspergującej, oraz grafitu ekspandowanego lub sfer 

polimerowych. 

Pierwszy etap badań właściwości przygotowanych układów obejmował 

zagadnienia związane z właściwościami reologicznymi wytworzonych mas lejnych  

– wyknano pomiary lepkości cieczy przy wzroście szybkości ścinania. Określono, jaki 

wpływ na lepkość ma ilość oraz rodzaj dodatku modyfikującego, wielkość cząstek ziarna 

fazy stałej, stężenie fazy stałej oraz temperatura. Okazało się, ze dodatek zarówno grafitu 

jak i mikrosfer powoduje wzmocnienie efektu dylatancyjnego. Znacznie większe skoki 

lepkości zaobserwowano w układach zawierających cząstki krzemionki o mniejszej 

wielkości (0,1 – 0,2 μm). Tak jak przewidywano, temperatura negatywnie wpłynęła  

na właściwości reologiczne przygotowanych układów. Efekt dylatancji malał wraz  

ze wzrostem temperatury, w jakiej przeprowadzano zagęszczanie ścinaniem.  

Mimo to, większość próbek zachowywała nadal wysokie skoki lepkości pod wpływem 

zwiększenia szybkości ścinania.  

Kolejnym etapem prac badawczych było określenie wpływu dodatków na szybkość 

chłodzenia próbek. Zaobserwowano, że dodatek grafitu ekspandowanego ma znaczący 

wpływ na przebieg tego procesu, natomiast zastosowanie mikrosfer praktycznie  
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nie zmienia przebiegu krzywych chłodzenia w odniesieniu do próbek 

niedomieszkowanych.  

Ostatnim etapem prac było zbadanie przewodności cieplnej wybranych układów. 

Wynika z niego, że zarówno mikrosfery, jak i grafit zwiększają przewodność cieplną 

próbek, jednakże znacznie większy wzrost przewodności zaobserwowano w masach 

domieszkowanych grafitem (dla mikrosfer wzrost mieścił się w granicy błędu). Kolejnym 

czynnikiem wpływającym na przewodność jest ilość domieszkowanej substancji. Wraz  

ze wzrostem ilości domieszek rośnie przewodność cieplna. Korelacja ta wynika z ilości 

dróg perkolacji dzięki którym energia w postaci ciepła może być odprowadzana w szybszy 

sposób. 

Zagadnienia poruszone w ramach niniejszej pracy dyplomowej są niezwykle ważne 

zarówno pod względem badań laboratoryjnych, jak i technologicznym. Wyniki pokazują, 

że efekt dylatancji jest procesem niezwykle złożonym, na który wpływa wiele 

niezależnych od siebie czynników.  Odpowiedni dobór wszystkich parametrów pozwoli na 

uzyskanie cieczy zagęszczanych ścinaniem o bardzo dobrych właściwościach 

protekcyjnych. Dodatek grafitu ekspandowanego przynosi dobre rezultaty, jednakże 

niezbędny jest dalszy dobór składów cieczy zagęszczanych ścinaniem. Uzyskane wyniki 

badań pozwalają na stwierdzenie słuszności obranego kierunku sposobu modyfikacji 

cieczy, celem zwiększenia ich właściwości protekcyjnych.  
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4.6. Wnioski 

 

1) Domieszkowanie cieczy zagęszczanych ścinaniem grafitem ekspandowanym 

przyniosło pozytywne rezultaty. Modyfikacja płynu dylatancyjnego odpowiednią ilością 

dodatku przyśpiesza proces chłodzenia się próbki oraz zwiększa przewodność cieplną 

układu. 

2) Mikrosfery polimerowe powodują nieznaczny (pomijalnie mały) wzrost 

współczynnika przewodzenia ciepła, jednak nie wpływają znacząco na szybkość 

chłodzenia się układów. 

3) Współczynnik przewodzenia ciepła wzrasta proporcjonalnie do zawartości 

domieszek w układzie, oraz maleje wraz z wzrostem temperatury. 

4) Domieszkowanie grafitem zwiększyło szybkość odprowadzania ciepła z układów 

przy jednoczesnym wzroście efektu dylatancyjnego 

5) Ze wszystkich przebadanych układów najbardziej korzystna pod względem 

zarówno termicznym, jak i reologicznym jest masa zawierająca KE-P10 i glikol PPG2000 

w stosunku objętościowym 52:48, domieszkowana grafitem w ilości 0,5%obj fazy stałej. 
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