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WPROWADZENIE 

Pośrednim stanem rozdrobnienia materii między materiałami makroskopowymi a 

nanomateriałami są mikrocząstki (m.in. mikrosfery, mikrożele itp.) o wymiarach od 0,1 do 

1000 m. Podobnie jak w przypadku nanomateriałów, można je otrzymać stosując dwie 

grupy metod: „bottom-up”, czyli budowania z cząsteczek lub atomów, albo „top-down”, czyli 

przez rozdrabnianie materiałów makroskopowych. O ile ta pierwsza metoda wymaga 

zazwyczaj zastosowania precyzyjnych metod syntezy chemicznej lub stworzenia specjalnych 

warunków dla kontrolowanej samoorganizacji cząsteczek, rozdrabnianie jest metodą prostą, 

i niewymagającą złożonej aparatury, jeśli naszym celem jest otrzymanie produktu o 

rozmiarach mikrometrowych, a nie nanometrowych. Rozdrabnianie było jedną z pierwszych 

prostych operacji technicznych opanowaną przez ludzi, a pierwsze żarna i kamienie młyńskie 

pochodzą z okresu neolitu, czyli sprzed wielu tysięcy lat. Przykładami urządzeń do 

rozdrabniania stosowanych obecnie w laboratoriach są młynki wysokoobrotowe oraz 

homogenizatory wirnikowe lub ciśnieniowe.  

W wyniku procesów rozdrabniania powstaje zwykle produkt o szerokim rozkładzie średnic 

cząstek. Wyznaczanie tego rozkładu można przeprowadzić różnymi metodami. Jedną z 

najprostszych jest analiza sitowa, w której produkt umieszczany jest w urządzeniu będącym 

zestawem sit o coraz mniejszych średnicach oczek, a po wytrząsaniu (ręcznym lub 

mechanicznym) frakcje o określonej średnicy ziaren pozostają na odpowiednich sitach. 

Ważąc te frakcje można określić, w pewnym przybliżeniu, rozkład średnic cząstek. Metoda ta 

ma pewne ograniczenia. Z praktycznego punktu widzenia zwykle nie stosuje się sit o oczkach 

mniejszych od 1/16 mm (63 m). Nowoczesne metody wyznaczania rozkładu średnic cząstek 

są oparte na rozpraszaniu lub dyfrakcji światła przez cząstki zawieszone lub rozpuszczone w 

ośrodku ciekłym, na przykład w wodzie. Dla małych cząstek (od ułamka nm do dziesiątek nm) 

stosuje się często metodę dynamicznego rozpraszania światła laserowego (zob. instrukcję do 

ćwiczenia 5). Nieco większe cząstki (od kilkudziesięciu nm do kilku mm) można badać przy 

zastosowaniu urządzeń („particle sizer”) działających w oparciu o pomiary dyfrakcji światła.  

Materiał, który będzie poddawany rozdrabnianiu, to usieciowany kopolimer hydrofilowy, 

zbudowany z merów metakrylanu 2-hydroksyetylu - HEMA, chlorku metakryloetylotrimetylo-

amoniowego – MADQUAT i diakrylanu poli(glikolu etylenowego) - PEGDA. Usieciowany 
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kopolimer o takim składzie służy do wytwarzania matryc do hodowli komórek. Polimery 

będące jego składnikami są nierozpuszczalne w acetonie, ale rozpuszczalne w wodzie. 

Ponieważ podczas syntezy materiału rosnące łańcuchy polimerów ulegały jednoczesnemu 

sieciowaniu, produkt ma postać przestrzennej sieci zbudowanej z łańcuchów połączonych 

wiązaniami kowalencyjnymi. Taki materiał nie rozpuszcza się w wodzie, ale w niej pęcznieje 

do stanu równowagi. Szybkość osiągania stanu równowagi jest tym większa, im mniejsze 

wymiary cząstek produktu. Mikrocząstki lub mikrosfery posiadające takie szczególne 

właściwości nazywamy mikrożelami. 

 

CEL ĆWICZENIA 

Zapoznanie studentów z 

1. podstawowymi cechami mikrocząstek i mikrożeli, 

2. różnymi metodami rozdrabniania materiałów prowadzącymi do powstania 

mikrocząstek, porównanie czasochłonności i skuteczności tych metod, 

3. klasycznymi i nowoczesnymi metodami badania rozkładu wymiarów mikrocząstek 

(analiza sitowa, metoda dyfrakcyjna). 

 

PRZEBIEG ĆWICZENIA 

Materiały, sprzęt i aparatura 

1. Usieciowany kopolimer HEMA, MADQUAT i PEGDA, ok. 12 g 

2. Aceton, cz. lub cz.d.a., ok. 4 l 

3. Woda destylowana, ok. 2 l 

4. Ciekły azot w termosie, ok. 0,25 l 

5. Moździerz porcelanowy, tłuczek porcelanowy 

6. Zestaw sit do analizy sitowej  

7. Waga techniczna 

8. Naczynka wagowe jednorazowe (wytłoczki plastikowe) 

9. Naczynka szklane z zakrętkami i pojemności 20 ml, 2 szt. 

10. Naczynie szklane z gwintem do homogenizatora, z pokrywką, 1 szt. 
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11. Cylinder szklany 100 ml lub 250 ml 

12. Zlewka 100 ml 

13. Szpatułka, łyżeczka, lejek plastikowy lub szklany 

14. Plastikowe pipety Pasteura, 5 szt. 

15. Okulary ochronne, rękawice lub chwytaki do niskich/wysokich temperatur 

16. Homogenizator laboratoryjny H-500 (Pol-Eko) 

17. Młynek laboratoryjny M-20 (IKA) 

18. Urządzenie do badania rozkładu średnic cząstek LS 13320 (Beckmann-Coulter) 

19. Tryskawka z acetonem 

20. Tryskawka z wodą destylowaną 

Wykonanie ćwiczenia 

1. Zważ na wadze technicznej i wsyp do moździerza ok. 5 g otrzymanej od 

prowadzącego próbki wyjściowego polimeru, po czym rozdrabniaj próbkę przez 

rozcieranie tłuczkiem porcelanowym przez 15 minut (osoby wykonujące tę czynność 

mogą się zmieniać). Zwróć uwagę na to, by straty materiału były jak najmniejsze. 

2. Przygotuj 2 naczynka szklane o pojemności 20 ml oznaczone 1 i 2. 

3. Rozłóż zestaw sit na pojedyncze elementy. Zważ każdy element (z wyjątkiem górnej 

pokrywki) na wadze technicznej z dokładnością do 0,01 g. Zanotuj wyniki.  

4. Zmontuj zestaw z dolnego pojemnika, jednego sita o największej średnicy oczek i 

pokrywki. Wsyp rozdrobnioną próbkę, zamknij układ pokrywką, wytrząsaj przez 

minutę i oddziel frakcję dużych cząstek, nieprzechodzących przez sito. Pozostałą część 

próbki przesyp do szklanego naczynka 1.  

5. Frakcję dużych cząstek ponownie ucieraj w moździerzu przez 10 minut.  

6. Powtórz operację opisaną w punkcie 4, tym razem odrzucając frakcję dużych cząstek. 

Pozostałą część wsyp do naczynka 1. Zawartość naczynka dobrze wymieszaj.  

7. Wykonaj analizę sitową uzyskanego produktu. W tym celu złóż kompletny zestaw sit 

zwracając uwagę, by od góry do dołu kolejno montować sita o coraz mniejszej 

średnicy oczek. Wsyp od góry próbkę z naczynka 1, zamknij układ pokrywką, 

wytrząsaj przez 3 minuty. Ostrożnie rozmontuj zestaw tak, by nie wysypać substancji i 

zważ sita i dolny pojemnik z poszczególnymi frakcjami. 

8. Wsyp wszystkie frakcje ponownie do naczynka 1 i zamieszaj dokładnie. 
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9. Około 7 g wyjściowej próbki przesyp do małej zlewki (o pojemności nie większej niż 

100 ml). Pracując w okularach i posługując się rękawicami lub specjalnymi 

chwytakami, wlej do zlewki niewielką ilość ciekłego azotu i zamieszaj. Zaraz po 

odparowaniu azotu, przesyp zawartość zlewki do komory młynka. Zamknij pokrywę i 

uruchom młynek na 60 sekund. Produkt przesyp do naczynka szklanego 2. 

10. Wykonaj analizę sitową dla próbki z naczynka 2. Po zakończeniu analizy przesyp 

frakcje z powrotem do naczynka 2 i dobrze wymieszaj. 

11. Pobierz ok. 1.5 g próbki 1 i przesyp do naczynia szklanego z gwintem, dostosowanego 

do homogenizatora H-500. Za pomocą cylindra miarowego dolej 140 ml acetonu. 

Przymocuj naczynie do homogenizatora w sposób pokazany przez prowadzącego. 

Ustaw obroty homogenizatora na „5” i włącz urządzenie na 5 minut. Po 

samoczynnym wyłączeniu urządzenia zdejmij naczynie i zamknij je szczelnie 

pokrywką.  

12. Pod kierunkiem prowadzącego zapoznaj się z budową i działaniem analizatora cząstek 

LS 13220. Napełnij układ pomiarowy analizatora acetonem. Uruchom program 

pomiaru rozkładu średnic cząstek. 

13. Stopniowo, małymi porcjami, dodawaj do cieczy w układzie pomiarowym próbki z 

naczynia 1, dopóki stopień przesłaniania wiązki światła (parametr ”obscurancy” na 

monitorze) nie osiągnie właściwego poziomu (5 %). Wykonaj pomiar rozkładu średnic 

cząstek produktu uzyskanego przez ręczne ucieranie wyjściowej próbki. Wydrukuj 

wyniki pomiarów. 

14. Przepłucz układ czystym acetonem. Powtórz czynności opisane w punkcie 13, ale tym 

razem dla próbki z naczynia 2. Wykonaj pomiar rozkładu średnic cząstek produktu 

uzyskanego przez mielenie wyjściowej próbki w młynku. 

15. Przepłucz układ czystym acetonem. Stopniowo, małymi porcjami, za pomocą 

plastikowej pipety Pasteura dodawaj cieczy z naczynia, w którym była umieszczona 

próbka po homogenizacji, po jej uprzednim wymieszaniu przez wytrząsanie, dopóki 

stopień przesłaniania wiązki światła nie osiągnie właściwego poziomu (5 %). Wykonaj 

pomiar rozkładu średnic cząstek produktu uzyskanego za pomocą homogenizatora. 

Wydrukuj wyniki pomiarów. 

16. Przepłucz układ czystym acetonem, a następnie wodą destylowaną. 

17. Dla próbki z naczynia 2 powtórz pomiar opisany w punkcie 13, ale tym razem w 

wodzie. 

18. Starannie przepłucz układ wodą destylowaną. 
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OPRACOWANIE SPRAWOZDANIA 

Sprawozdanie powinno zawierać określenie celu ćwiczenia i zwięzły opis wykonania 

uwzględniający ewentualne odstępstwa od instrukcji 

Opracowanie wyników 

Podaj wzory strukturalne i ciężary cząsteczkowe monomerów, z których zbudowany był 

badany polimer. 

Zestaw w Tabeli wyniki analizy sitowej dla próbki rozdrabnianej ręcznie (punkt 7). Wyniki 

powinny zawierać wartości mas (tara, brutto i netto) dla poszczególnych frakcji oraz 

(wyłącznie dla wartości netto) wagowy udział procentowy poszczególnych frakcji w próbce. 

Wylicz ważoną średnią średnicę cząstki. Wykonaj histogram obrazujący rozkład średnic 

cząstek. 

Analogiczną analizę przeprowadź dla próbki rozdrabnianej w młynku (punkt 9). 

Dołącz do sprawozdania wyniki analizy rozkładu cząstek otrzymane dla próbki rozdrabnianej 

w homogenizatorze oraz dla próbki rozdrabnianej w młynku uzyskane metodą dyfrakcji.  

Która z zastosowanych metod rozdrabniania jest najbardziej skuteczna ? Które z uzyskanych 

wyników (bądź jakie cechy wyników) na to wskazują ? 

Dla próbek 1 i 2 spróbuj porównać wyniki analizy sitowej i analizy metodą dyfrakcji. 

Dla próbki 2 porównaj wyniki uzyskane w acetonie i w wodzie. Co jest głównym źródłem 

obserwowanej różnicy ? 

Sprawozdanie powinno zawierać obserwacje i wnioski. 
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