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Nanokompozyty polimerowe –
wybrane kierunki zastosowania
W artykule dokonano zwiêz³ego podsumowania aktualnego stanu wiedzy
na temat nanokompozytów polimerowych, ich budowy, rodzajów i metod otrzymywania. Potencjalne komercyjne zastosowanie produktów nanotechnologii
jest nieograniczone. Nanokompozyty o znacznie lepszych w³aœciwoœciach mechanicznych, barierowych, termicznych i elektrycznych wypieraj¹ i bêd¹ zastêpowaæ tradycyjn¹ gumê i tworzywa sztuczne, poszerzaj¹c przy tym zakres ich
aplikacji. Szczególn¹ uwagê poœwiêcono mo¿liwoœci zastosowania nanokompozytów elastomerowych zawieraj¹cych montmorylonit (MMT) w materia³ach
powlekanych i klejach.
S³owa kluczowe: nanokompozyty polimerowe, pow³oki i kleje elastomerowe,
montmorylonit

Polymer nanocomposites – selected
domains of applicaton
A concise recapitulation of the state of art in the area of polymer nanocomposites, their structure, kinds and methods of synthesis has been presented.
There are no limits existing for potential commercial applications of the products of nanotechnology. Nanocomposites of significantly improved mechanical, barrier, thermal or electrical properties, take out and eventually will replace traditional rubber and plastics, broadening their area of application. The
review pays special attention to the possibility of application elastomer nanocomposites containing montmorillonite (MMT), for coatings and adhesives.
Key words: polymer nanocomposites, elastomer coatings and adhesives,
montmorillonite

1. Wprowadzenie
Nanotechnologia uwa¿ana jest za kluczow¹ technologiê XXI wieku. Coraz wiêcej oœrodków naukowych na œwiecie w³¹cza siê w prowadzenie badañ dotycz¹cych oddzia³ywañ miêdzyfazowych miêdzy makrocz¹steczkami a cz¹stkami nanonape³niaczy, dyspersj¹
tych ostatnich w oœrodku polimerowym oraz ich wp³ywem na w³aœciwoœci nanokompozytów.
W ostatnich latach znacz¹co wzros³a liczba publikacji dotycz¹cych nanokompozytów polimerowych,
opartych zarówno na dostêpnych Ÿród³ach literaturowych, jak i wynikach prac badawczych prowadzonych
w kraju i na œwiecie. Rozwój nanomateria³ów jest podstaw¹ produkcji wielu ró¿norodnych wyrobów z materia³ów polimerowych tzw. „high technology”, takich
jak: noœniki danych wysokiej gêstoœci w elektronice,
elementy diagnostyczne w medycynie, transparentne
os³ony przeciws³oneczne, ubrania odporne na zabrudzenie, odporne na zu¿ycie wyk³adziny pod³ogowe,
czêœci dla motoryzacji, lakiery odporne na zarysowanie, udoskonalony papier i farby dla poligrafii oraz wiele, wiele innych [1].
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Zainteresowanie syntez¹ nanokompozytów polimerowych zwi¹zane jest niew¹tpliwie z korzystnymi
w³aœciwoœciami tych materia³ów, przejawiaj¹cymi siê
znaczn¹ popraw¹ w³aœciwoœci mechanicznych, zwiêkszon¹ barierowoœci¹ i stabilnoœci¹ termiczn¹ w porównaniu z polimerami zawieraj¹cymi nape³niacze konwencjonalne. W zwi¹zku z tym wiele du¿ych firm podejmuje badania w zakresie nanotechnologii samodzielnie b¹dŸ te¿ we wspó³pracy z instytucjami naukowo-badawczymi. Coraz wiêcej projektów jest równie¿
finansowanych centralnie, przez rz¹dy takich potêg
gospodarczych jak USA, Japonia czy UE, umo¿liwiaj¹c w ten sposób dostêp do nanotechnologii ma³ym
i œrednim przedsiêbiorstwom.

2. Budowa nanokompozytów polimerowych
2.1. Nanokopozyty polimerowe
zawieraj¹ce nape³niacze p³ytkowe
Mo¿liwoœæ uzyskania za³o¿onych w³aœciwoœci fizycznych przez zastosowanie odpowiedniego nape³niacza rozszerza w znacz¹cy sposób zakres stosowania
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tworzyw sztucznych i gumy oraz wyd³u¿a czas u¿ytkowania wykonanych z nich wyrobów. Wprowadzanie do
mieszanek elastomerowych nape³niaczy wzmacniaj¹cych, takich jak krzemionka str¹cana lub sadza, poprawia ich w³aœciwoœci wytrzyma³oœciowe i odpornoœæ na
œcieranie. Wiadomo, ¿e nape³niacze powinny posiadaæ
wysoki stopieñ rozdrobnienia i dobr¹ dyspersjê w oœrodku polimerowym.
Z pierwszego powodu du¿ym powodzeniem ciesz¹
siê ostatnio nanonape³niacze, które dla zapewnienia
podobnego efektu mog¹ byæ u¿yte w iloœci nawet o
rz¹d wielkoœci mniejszej od nape³niaczy konwencjonalnych. Cechuje je wyj¹tkowo du¿y wspó³czynnik
stosunku powierzchni do przekroju poprzecznego. Jako
nanonape³niacze p³ytkowe stosuje siê najczêœciej glinokrzemiany warstwowe: montmorylonit (MMT), hektoryt i saponit, z czego najczêœciej stosowany jest ten
pierwszy, o teoretycznym wzorze sumarycznym:
(Mx[Al4-xMgj](Si8)O20(OH)4
Montmorylonit jest kopalin¹ mineraln¹, której
p³ytkowa struktura krystalograficzna sk³ada siê z trzech
wzajemnie po³¹czonych warstw. Dwie zewnêtrzne warstwy s¹ zbudowane z tetraedrycznych kryszta³ów dwutlenku krzemu, a wewnêtrzna z oktaedrycznych kryszta³ów tlenku magnezu lub glinu. Warstwy te s¹ po³¹czone poprzez uwspólnione atomy wêgla. Strukturê montmorylonitu przedstawiono na rys.1.

Rys.1. Struktura krystaliczna montmorylonitu (MMT)
Fig. 1. Crystal structure of montmorillonite (MMT)

Gruboœæ p³ytek monmorillonitu wynosi ok. 0,96
nm, a pozosta³e ich wymiary zawieraj¹ siê w granicach
200 – 1000 nm. Miêdzy p³ytkami, oddzielonymi od
siebie o oko³o 0,3 nm wystêpuj¹ si³y van der Waalsa.
W przestrzeni miêdzy p³ytkami znajduj¹ siê jony: wapnia, sodu, potasu, które maj¹ za zadanie neutralizowaæ
ujemny ³adunek p³ytek. Pierwotna cz¹stka monmorylonitu ma gruboœæ 7 – 12 nm i tworzy j¹ piêæ do dziesiêciu
wzajemnie równoleg³ych p³ytek [2]. Z tych cz¹stek
tworz¹ siê agregaty i aglomeraty MMT. Aby materia³
sta³ siê nanonape³niaczem, nale¿y doprowadziæ do dezaglomeracji i dezagregacji cz¹stek i nastêpnie interkalacji, a jeszcze lepiej eksfoliacji p³ytek glinokrzemianu.
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Montmorylonit, pomimo hydrofilowej natury
i braku kompatybilnoœci z wiêkszoœci¹ polimerów
(g³ównie przecie¿ niepolarnych), wykazuje sk³onnoœæ
do interkalacji, poprzez wymianê kationu metalu na
objêtoœciowe kationy organiczne z utworzeniem kompleksów kationowych. Dziêki temu pomiêdzy rozsuniête
warstwy montmorylonitu, w przestrzenie miêdzywarstwowe ³atwiej wnikaj¹ makrocz¹steczki i wzrasta powinowactwo nape³niacza do polimeru [3-5]. Jako czynnik interkaluj¹cy najczêœciej stosuje siê czwartorzêdowe sole alkiloamoniowe i aminokwasy. Modyfikacjê
zwi¹zkami organicznymi przeprowadza siê najczêœciej
na drodze wymiany jonowej. Stopieñ dyspersji montmorylonitu w oœrodku polimerowym mo¿na znacznie
poprawiæ przez zastosowanie sk³adnika maj¹cego wbudowane grupy polarne tzw. kompatybilizatora miêdzy
polimerem a nanonape³niaczem. Jego zadaniem jest
u³atwienie dyspersji cz¹stek nanonape³niacza w polimerze oraz umo¿liwienie pomiêdzy nimi oddzia³ywañ
natury chemicznej [6]. Najczêœciej jako kompatybilizatory stosuje siê polimery zawieraj¹ce w swej strukturze
monomery funkcyjne, np. kwas akrylowy, grupê epoksydow¹ lub mery akrylonitrylu, uzyskuj¹c dziêki temu
polarny charakter ³añcucha polimerowego [7]. Znany
jest równie¿ pozytywny wp³yw modyfikacji niepolar-

Rys. 2. Mo¿liwe stopnie dyspersji montmorylonitu
w oœrodku polimerowym – interkalacja i eksfoliacja
MMT
Fig. 2. Possible dispersion degrees of montmorillonite
in polymer matrix – intercalation and exfoliation MMT

nego elastomeru przez dodatek kauczuku epoksydowanego oraz fakt lepszej dyspersji MMT w kauczukach
polarnych (np. NBR) ni¿ niepolarnych, np. NR [8].
Nanokompozyty z udzia³em glinokrzemanów warstwowych mog¹ ró¿niæ siê struktur¹ i w zale¿noœci od
budowy i stopnia dyspersji nape³niacza mo¿na je podzieliæ na:
l mikrokompozyty – w których wystêpuj¹ nierozbite
agregaty,
l nanokompozyty interkalacyjne – w których równoleg³e p³ytki nanonape³niacza rozdzielaj¹ pojedyn-
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cze ³añcuchy polimeru, ale zachowana jest powtarzalna struktura warstwowa, oraz
l nanokompozyty eksfoliacyjne (delaminowane) –
p³ytki nape³niacza s¹ równomiernie rozmieszczone
w osnowie polimerowej; jest to struktura nieuporz¹dkowana o najwy¿szym stopniu dyspersji nape³niacza w polimerze.
Przyk³ady mo¿liwych do uzyskania rodzajów morfologii nanokompozytów polimerowych z MMT przedstawiono na rys. 2.
Uzyskanie struktury interkalacyjnej, czy jeszcze
lepszej z punktu widzenia w³aœciwoœci nanokompozytu
polimerowego – eksfoliacyjnej, jest uzale¿nione przede
wszystkim od rodzaju oœrodka polimerowego (polarny
czy niepolarny), w³aœciwoœci nanonape³niacza oraz
modyfikatora u¿ytego do jego interkalacji, w tym
przede wszystkim od d³ugoœci jego ³añcucha [9]. Warto
w tym miejscu jednak nadmieniæ, ¿e stosowanie nadmiernej iloœci ma³ocz¹steczkowej substancji interkaluj¹cej wp³ywa negatywnie na efekt wzmacniania uzyskany w wyniku u¿ycia nanonape³niacza. Dlatego pojawi³y siê ostatnio informacje o pracach zmierzaj¹cych
w kierunku stosowania zwi¹zków interkaluj¹cych
MMT, które po spe³nieniu swojej roli mog³yby byæ
w prosty sposób usuwane z nanokompozytu [10].

2.2. Inne rodzaje nanokompozytów polimerowych
Nanokompozyty polimerowe to jakoœciowo nowa
grupa materia³ów, do produkcji których mo¿na wykorzystaæ zarówno termoplasty, polimery termoutwardzalne, jak i elastomery. Znane s¹ nanokompozyty na
bazie poliamidu, poliolefin (PP, PE), polistyrenu, EVA
(kopolimer octanu winylu i etylenu), ¿ywic epoksydowych, poliuretanów, poliimidów, poli(tereftalanu etylenu), polisiloksanów i wielu, wielu innych. Komercyjne
zastosowanie nanokompozytów, chocia¿ teoretycznie
nieograniczone, obecnie dotyczy praktycznie g³ównie
dwóch obszarów: opakowañ i przemys³u motoryzacyjnego. Nowe materia³y otrzymywane s¹ w wyniku modyfikacji tradycyjnych tworzyw sztucznych przez
zdyspergowanie w polimerach fazy sta³ej rozdrobnionej do wymiarów <100 nanometrów. Jako nanonape³niacze stosowane s¹, oprócz omawianych ju¿ wczeœniej
ró¿nego rodzaju interkalowanych glinokrzemianów
warstwowych, nanokrzemionka [11], nanorurki [12]
i nanow³ókna wêglowe [13] oraz metale i ich zwi¹zki
o rozdrobnieniu nanoskopowym. Wœród tych ostatnich
na wyró¿nienie zas³uguje dwutlenek tytanu o rozmiarze cz¹stek od kilku do kilkudziesiêciu nanometrów,
czyli wielokrotnie mniejszym od standardowych cz¹stek bieli tytanowych [14]. Obecnie prowadzone s¹ badania nad nanokompozytami o w³aœciwoœciach przeciwbakteryjnych, zawieraj¹cych nanocz¹steczki tlenku
cynku i magnezu. Charakteryzuj¹ce siê one du¿¹ zdolnoœci¹ niszczenia mikroorganizmów i w porównaniu z
dotychczas stosowanym nanosrebrem s¹ znacznie tañsze i bezpieczniejsze w u¿yciu [15].
TOM 11

Nanorurki (CNT) oraz nanow³ókna wêglowe zas³uguj¹ na poœwiêcenie im szczególnej uwagi jako nanonape³niaczom o interesuj¹cych w³aœciwoœciach.
Jedn¹ z nich jest wysoki modu³ elastycznoœci tych materia³ów, który wynosi 1 TPa dla nanorurek i kilkadziesi¹t GPa dla nanow³ókien. Nanokompozyty polimerowe z udzia³em nanorurek wêglowych to idealne tworzywo w przypadku, gdy wymagane s¹ wysoka czystoœæ (np. PC nape³niony CNT stosowany w napêdach
dyskowych) oraz barierowoœæ, ograniczaj¹ca emisjê
gazów z uk³adów paliwowych (np. PA 12 zawieraj¹cy
CNT). Wykorzystuje siê je tak¿e do produkcji elementów antystatycznych u¿ywanych w motoryzacji (zbiorniki paliwowe i elementy uk³adu paliwowego w postaci
obudowy filtrów i modu³ów pomp). Badania laboratoryjne potwierdzaj¹ korzystny wp³yw nanorurek wêglowych na poprawê odpornoœci termicznej polimerów,
przy kilkakrotnie mniejszym nape³nieniu w stosunku
do stosowanych ju¿ w tym celu interkalowanych glinokrzemianów warstwowych. Pozytywne wyniki otrzymano stosuj¹c CNT m.in. w takich polimerach, jak iPP
i PMMA [16].
Nanow³ókna wêglowe, np. typu Pyroghraf® (firmy Applied Sciences, Inc.), wykorzystywane s¹ do modyfikacji termoplastów (iPP, PE, PS, ABS, PA 6, PA
6.6, PC, PC/ABS, PBT, PC/PBT, PPS, PEI) oraz mieszanek gumowych z kauczuków naturalnych i syntetycznych. Poprawiaj¹ one w³aœciwoœci mechaniczne
tworzyw (np. udarnoœæ) oraz ich przewodnictwo elektryczne i cieplne [16]. Wzrost przewodnictwa nie pogarsza w³aœciwoœci mechanicznych takich kompozytów. Ze wzglêdu na na dobre w³aœciwoœci wytrzyma³oœciowe, ma³¹ gêstoœæ oraz bardzo dobre przewodnictwo cieplne i elektryczne nanow³ókna znajduj¹ zastosowanie w wielu dziedzinach. Najwiêksze znaczenie zyska³y w lotnictwie, przemyœle kosmicznym i w medycynie. Mniejsze – ze wzglêdu na wysok¹ cenê – we w³ókiennictwie i przemyœle samochodowym [17].
Nawet niewielkie nape³nienie (3-7 cz. wag./100 cz.
wag. polimeru bazowego) w zasadniczy sposób poprawia szereg w³aœciwoœci materia³u wyjœciowego. W celu
uzyskania podobnego efektu trzeba u¿yæ nawet kilkadziesi¹t procent nape³niaczy konwencjonalnych. Niewielki dodatek nanonape³niacza powoduje, ¿e korzystne zmiany w³aœciwoœci nanokompozytów uzyskuje siê
przy nieznacznym zwiêkszeniu gêstoœci otrzymanego
materia³u, niewielkim obni¿eniu przepuszczalnoœci
œwiat³a oraz braku niekorzystnego wp³ywu na w³aœciwoœci przetwórcze.
Reasumuj¹c, do najwa¿niejszych zalet nanokompozytów polimerowych zalicza siê [18-21]:
l zwiêkszon¹ sztywnoœæ bez utraty wysokiej udarnoœci;
l stabilnoœæ wymiarow¹;
l poprawê w³aœciwoœci barierowych;
l zwiêkszon¹ stabilnoœæ termiczn¹;
l zwiêkszon¹ odpornoœæ na dzia³anie ognia;
l dobre w³aœciwoœci optyczne;
l zmniejszenie defektów powierzchniowych wyrobów.
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3. Metody wytwarzania
nanokompozytów polimerowych
Znanych jest piêæ podstawowych metod wytwarzania nanokompozytów polimerowych, z których pierwsze
cztery odnosz¹ siê do materia³ów z udzia³em MMT [2]:
l metoda polimeryzacji in situ – sk³adaj¹ca siê
z dwóch etapów. Etap pierwszy obejmuje wnikanie
ciek³ego monomeru pomiêdzy wstêpnie zmodyfikowane p³ytki nanonape³niacza i ich rozsuniêcie.
Czas trwania tego procesu zale¿y od wielu czynników m.in. od polarnoœci monomeru, w³aœciwoœci
powierzchniowych nanonape³niacza i oczywiœcie
temperatury prowadzenia modyfikacji. Kolejny
etap to polimeryzacja, zachodz¹ca miêdzy p³ytkami nanonape³niacza.
l metoda rozpuszczalnikowa – sk³adaj¹ca siê z trzech
etapów. Pierwszy etap to przygotowanie ustabilizowanej zawiesiny wstêpnie zmodyfikowanego
nanonape³niacza w odpowiednim rozpuszczalniku.
Kolejny etap to rozpuszczenie polimeru w tym samym rozpuszczalniku, w celu ³atwiejszego przenikania i penetracji makrocz¹steczek pomiêdzy p³ytkami nanonape³niacza. W koñcowym etapie nastêpuje odparowanie rozpuszczalnika z uk³adu.
l metoda lateksowa – podobna do opisanej powy¿ej,
wykorzystuj¹ca dostêpnoœæ wielu kauczuków
w postaci lateksu.
l metoda wyt³aczarkowa – w tej metodzie polimer
wnika pomiêdzy p³ytki interkalowanego i kompatybilizowanego nanonape³niacza podczas wyt³aczania. Metoda zosta³a opracowana ok. 10 lat temu.
Stosowano j¹ wy³¹cznie do polimerów polarnych,
które wykazuj¹ silne oddzia³ywania w stosunku do
hydrofilowego nanonape³niacza. Ogólnie, ta grupa
metod polega na wytworzeniu odpowiednio du¿ych naprê¿eñ œcinaj¹cych (które s¹ zazwyczaj
trudne do uzyskania w oœrodku elastomerowym)
umo¿liwiaj¹cych dobre zdyspergowanie nape³niacza.
l synteza nanocz¹stek in situ – w oœrodku polimerowym z prekursorów krzemoorganicznych, np. silanów, w kontrolowany sposób syntezowany jest nanonape³niacz, np. krzemionka.

4. Zastosowanie nanokompozytów polimerowych
Zakres stosowania nanokompozytów w przemyœle
dynamicznie rozszerza siê. Pierwsze prace z nanokompozytami poliamidowymi, wykorzystuj¹c najnowsze
techniki badawcze pozwalaj¹ce na œledzenie zjawisk
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w skali nanoskopowej, zainicjowa³a firma Toyota ju¿
w latach 80.
Do produkcji nanokompozytów polimerowych
wykorzystuje siê wiele polimerów, a przede wszystkim: PP, TPO, PA, EVA, PC, PLA. Obecnie jednym
z najwiêkszych odbiorców tworzyw sztucznych jest
przemys³ opakowaniowy. Tutaj te¿ prowadzone s¹ szerokie badania nad wykorzystaniem w³aœciwoœci barierowych nanokompozytów z udzia³em MMT, zwiêkszaj¹cych znacznie odpornoœæ polimerów na przenikanie
tlenu i dwutlenku wêgla. Nanokompozyty PA, m.in.
firm Bayer, Nanocor Inc. i Ube International o dobrych
w³aœciwoœciach barierowych, odporne na dzia³anie
t³uszczów, wytrzyma³e i przeŸroczyste, wykorzystuje
siê jako folie opakowaniowe do miêsa b¹dŸ serów [1,
22]. Wysokie zalety barierowe wykorzystaæ mo¿na
równie¿ w butelkach PET do napojów lub w elementach uk³adów paliwowych samochodów.
Nanokompozyty iPP maj¹ g³ównie zastosowanie
w przemyœle motoryzacyjnym. Wykonuje siê z nich
elementy nadwozia, deski rozdzielcze i ozdobne detale
wewnêtrzne. S¹ sztywniejsze i ³atwiejsze w przetwórstwie ni¿ konwencjonalny iPP. Prowadzone s¹ badania
dotycz¹ce zastosowania nanokompozytów na podstawie PA do produkcji zbiorników paliwowych [18].
W przemyœle paliwowym belgijska firma Kabelwerk
produkuje ognioodporne pow³oki kablowe z EVA modyfikowanego nanoglinkami firmy Süd-Chemie AG
[18]. Du¿e zainteresowanie wzbudzaj¹ nanokompozyty
polimerowe zawieraj¹ce jako matrycê poliester alifatyczny [23], ze wzglêdu na jego specyficzne w³aœciwoœci: jest on biodegradowalny, biokompatybilny oraz
wykazuje termodynamiczn¹ mieszalnoœæ z innymi polimerami [24-27]. Dziêki tym cechom jest wykorzystywany jako sk³adnik kompozycji skrobiowej do produkcji m.in. opakowañ przyjaznych dla œrodowiska [24].
Niestety, g³ówn¹ wad¹ omawianego poliestru alifatycznego s¹ jego s³abe w³aœciwoœci mechaniczne. D¹¿eniem naukowców jest zatem ich poprawa. Ten sam problem s³abej kondycji mechanicznej dotyczy równie¿
barierowych nanokompozytów PLC. Jednym ze sposobów jego rozwi¹zania jest modyfikacja polimeru dodatkiem nanonape³niaczy warstwowych [23]. Nanokompozytowe folie wykonane z PLC wykazuj¹ zmniejszon¹ o rz¹d wielkoœci przepuszczalnoœæ w porównaniu z polimerem niemodyfikowanym. Istotne znaczenie
ma fakt, ¿e dodatek montmorylonitu jako nanonape³niacza nie pogarsza podatnoœci nanokompozytu z PLC
na biodegradacjê, dziêki czemu mo¿e on znaleŸæ szerokie zastosowanie w technologiach przyjaznych œrodowisku [23].
Du¿y postêp techniczny umo¿liwia produkcjê na
wiêksz¹ skalê nanopigmentów o szerokim wachlarzu
ró¿norodnych zastosowañ. Wielu producentów konwencjonalnych pigmentów, np. dwutlenku tytanu (bieli
tytanowej), m. in.: Degussa (Niemcy), Kemira Pigments (Finlandia), Tioxide (USA) uruchomi³o instalacje do produkcji nanocz¹stek [14]. Znacznie wczeœniej
jednak praktycznie wykorzystywano wzmacniaj¹ce
i przewodz¹ce w³aœciwoœci sadz w przemyœle gumo-
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wym oraz do modyfikacji tworzyw sztucznych (g³ównie PE-HD) w celu istotnego obni¿enia ich opornoœci
powierzchniowej i skroœnej.

4.1. Nanokompozyty elastomerowe
Pierwsz¹ z wa¿nych grup nanokompozytów by³y
de facto nanokompozyty elastomerowe, czyli guma,
a najstarszym nanonape³niaczem niew¹tpliwie sadza
aktywna. Pierwszy patent na „elastomer wzmocniony
modyfikowan¹ glink¹” zg³oszono dopiero w roku 1950
[28].
Nanokompozytom elastomerowym poœwiêca siê
wiele uwagi i prowadzi w tej dziedzinie wiele prac badawczych [29-31]. Zintensyfikowane badania w tej
dziedzinie obserwuje siê jednak dopiero od kilku lat.
Badania dotycz¹ g³ównie kauczuków: NBR, SBR,
EPDM, IR i BR. Jednak jak dot¹d nie ma w literaturze
podsumowania dotycz¹cego metod syntezy i ich wp³ywu na w³aœciwoœci omawianych nanokompozytów
[32].
Znaczenie praktyczne zyska³y nanokompozyty zawieraj¹ce glinki organiczne, przede wszystkim montmorylonit [33] lub nanorurki [12] i nanow³ókna wêglowe [34]. Mo¿na znaleŸæ szereg opisów zastosowañ interkalowanego bentonitu lub hektorytu (w celu modyfikacji stosowano m.in. jony trifenylododecylofosfoniowe, anilinowe, kalafoniowo-aminowe, melaminowe,
i laurylopirydynowe) [35-37]. Wprowadzano tak¿e
mieszane organoglinki w iloœciach od 10 do 40 cz.
wag./100 cz. wag. polimeru. Obserwowano zmiany
w³aœciwoœci fizycznych elastomerów w wyniku ich nape³nienia. W wyniku modyfikacji uzyskiwano nawet
4-krotny wzrost wytrzyma³oœci, 50-proc. wzrost wyd³u¿enia, kilkunastoprocentowy wzrost twardoœci
i dwukrotny modu³u mechanicznego. Jednym z efektów wprowadzenia organoglinek do gumy by³o np.
zmniejszenie przepuszczalnoœci powietrza w uszczelnieniach, oponach i dêtkach [37].
Zale¿nie od u¿ytych krzemianów warstwowych
(montmorylonit, wermikulit lub haloizyt) oraz stosowanych technologii uzyskiwano materia³y o bardzo
wysokich parametrach, np. nanokompozyt gumowy,
w postaci elastycznej folii wulkanizowanej w formie, o
przepuszczalnoœci tlenu 22-krotnie mniejszej ni¿
w przypadku zastosowania do tego celu „czystego”
kauczuku.
Przeprowadzono badania nanokompozytów SBR
zawieraj¹cych modyfikowane nanonape³niacze p³ytkowe [35], które wykaza³y doskona³¹ poprawê w³aœciwoœci mechanicznych, takich jak: wytrzyma³oœæ na
rozci¹ganie, wyd³u¿enie przy zerwaniu, modu³y mechaniczne i histereza. Dowiedziono, ¿e zwiêkszenie
d³ugoœci ³añcucha substancji ma³ocz¹steczkowej u¿ytej
do modyfikacji nanonape³niacza oraz wymiary cz¹stek
samego nanonape³niacza i ich wzajemne rozmieszczenie wywieraj¹ znacz¹cy wp³yw na w³aœciwoœci mechaniczne i odpornoœæ termiczn¹ nanokompozytu.
TOM 11

Zaborski i wspó³pracownicy [36] zbadali wp³yw
glinokrzemianów interkalowanych aminami o ró¿nej
d³ugoœci ³añcucha na w³aœciwoœci elastomerów NBR
i XNBR. Stwierdzili, ¿e wzmacniaj¹ce dzia³anie modyfikowanych montmorylonitów w wulkanizatach
badanych elastomerów w znacz¹cy sposób zale¿y od
rodzaju aminy u¿ytej do interkalacji. Efekty interkalacji by³y tym wiêksze, im d³u¿szy by³ ³añcuch aminy
alifatycznej wprowadzanej miêdzy warstwy glinokrzemianu oraz im mniejsza by³a powierzchnia w³aœciwa tego ostatniego. Zauwa¿ono, ¿e rodzaj u¿ytego
kauczuku nie ma w tym przypadku zbyt du¿ego wp³ywu na zachowanie siê wprowadzanych do niego nape³niaczy.
Badano strukturê nanokompozytów z kauczuku
naturalnego (NR) nape³nionego montmorylonitem interkalowanym pierwszo- i czwartorzêdow¹ sol¹ amoniow¹ (C12 – C18). Zaobserwowano, ¿e modyfikacja
nape³niacza aminami pierwszorzêdowymi o d³ugich
³añcuchach w wiêkszym stopniu wp³ywa na poprawê
w³aœciwoœci wytrzyma³oœciowych nanokompozytów
ni¿ modyfikacja aminami czwartorzêdowymi o tej samej liczbie atomów wêgla. D³u¿sze ³añcuchy alkilowe
modyfikatora pozwoli³y na zwiêkszenie odleg³oœci pomiêdzy warstwami krzemianu, a co za tym idzie, na
lepsz¹ interkalacjê i penetracjê kauczuku miêdzy p³ytki
montmorylonitu. Wp³ywa to na poprawê parametrów
wulkanizacji. Stwierdzono, ¿e dodatek 7 cz. wag. nanonape³niacza / 100 cz. wag. NR wystarcza do uzyskania
bardzo dobrych w³aœciwoœci mechanicznych nanokompozytu w porównaniu z wulkanizatami kauczuku naturalnego nape³nionymi nape³niaczami konwencjonalnymi [38].
Prowadzono równie¿ badania w³aœciwoœci nanokompozytów wytworzonych z kauczuku naturalnego
i skrobi termoplastycznej z dodatkiem montmorylonitu
[26]. Syntezê prowadzono metod¹ rozpuszczalnikow¹.
Nanokompozyt zawiera³ od 9 do 21% wag. kauczuku
naturalnego oraz od 2 do 6% wag. MMT. Zaobserwowano znacz¹c¹ poprawê w³aœciwoœci mechanicznych
i wzrost sorpcji wody przez otrzymany kompozyt skrobiowy.
Badano tak¿e wp³yw dodatku skrobi na strukturê
i w³aœciwoœci nanokompozytu NBR/MMT. Stwierdzono, ¿e dodatek skrobi u³atwia³ eksfoliacjê montmorylonitu w nanokompozycie. Ju¿ 5 cz. wag. MMT z dodatkiem 10 cz. wag. skrobi / 100 cz. wag. nanokompozytu,
pozwoli³o na ca³kowit¹ eksfoliacjê warstw glinokrzemianu w oœrodku elastomerowym. W zwi¹zku z tym,
w badanym zakresie zawartoœci, w³aœciwoœci mechaniczne, takie jak twardoœæ Shore’a A, wytrzyma³oœæ na
rozci¹ganie i wytrzyma³oœæ na rozdzieranie nanokompozytów wzrasta³y wraz ze zwiêkszaj¹c¹ siê iloœci¹
skrobi [39].
Przyk³adowe kierunki prac badawczych dotycz¹cych wykorzystania nanododatków dla uzyskania lepszych w³aœciwoœci gumy i uszczelnieñ to [37]:
l wykorzystanie sadz o drobniejszej, jednolitej budowie i mniejszych cz¹stkach, w celu zwiêkszenia
odpornoœci gumy na œcieranie,
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l stosowanie nanokrzemionek dla uzyskania szerszego zakresu temperatury pracy pierœcieni uszczelniaj¹cych wa³ki obrotowe,
l stosowanie jako aktywatora wulkanizacji tlenku
cynku o rozdrobnieniu nanoskopowym [40], w celu umo¿liwienia 50-proc. zmniejszenia zawartoœci
cynku w gumie (zgodnie z now¹ Dyrektyw¹ UE),
który uznawany jest za zabójczy dla organizmów
¿yj¹cych w wodzie,
l wykorzystanie nanorurek wêglowych w technologiach lateksowych do wytwarzania b³on o mniejszej gruboœci i lepszych w³aœciwoœciach mechanicznych.

4.2. Nanokompozytowe materia³y powlekane i kleje
Nanokompozyty polimerowe zawieraj¹ce krzemiany warstwowe, takie jak bentonit i montmorylonit,
znalaz³y ju¿ zastosowanie w materia³ach pow³okowych, farbach i klejach.
Nape³niacz w przemyœle farb i lakierów (m. in. kreda, talk, kaolin, mika, krzemionka), dodany do uk³adu,
reguluje lepkoœæ kompozycji, nadaj¹c jej czêsto cechy
tiksotropowe. Zmienia równie¿ wartoœæ wspó³czynnika
rozszerzalnoœci liniowej materia³u tak, aby by³ on
zbli¿ony do wspó³czynnika rozszerzalnoœci liniowej
pod³o¿a. Nape³niacz minimalizuje skurcz kleju w czasie utwardzania, zmniejsza naprê¿enie wewnêtrzne
w z³¹czu i ogranicza jego sk³onnoœæ do pe³zania. Poza
tym zwiêksza wytrzyma³oœæ udarow¹ i odpornoœæ
ciepln¹ spoiny, zmienia jej przewodnoœæ elektryczn¹
i przewodnictwo cieplne, a tak¿e nadaje okreœlone zabarwienie [41].
Dodatek niewielkiej iloœci nape³niaczy do tzw.
kompozytów pow³okotwórczych (w tym równie¿ klejów) wp³ywa na poprawê w³aœciwoœci reologicznych
tych materia³ów, ograniczaj¹c m. in. ich sk³onnoœæ do
skapywania [41]. Ju¿ dodatek 0,2-04% wag. krzemionki koloidalnej powoduje, ¿e klej nie sp³ywa z pionowych powierzchni. Maksymalny jej udzia³ z regu³y nie
przekracza jednak 7% wag. Do tzw. dodatków tiksotropuj¹cych nale¿¹ tak¿e: bentonit, TiO2, krzemiany glinu
i wapnia lub mielone szk³o, stosowane w iloœci do 10%
wag. [41].
W³aœciwoœci materia³ów powlekanych zale¿¹
przede wszystkim od w³aœciwoœci polimeru pow³okotwórczego, który dobiera siê z uwzglêdnieniem operacji technologicznych, jakim poddawany jest materia³
powlekany (metal, tkanina), np. zwijanie w rolkê, przecinanie lub formowanie gotowego wyrobu. Istotne znaczenie ma napiêcie powierzchniowe materia³u pow³okotwórczego, które decyduje o dobrej zwil¿alnoœci
pod³o¿a, oraz lepkoœæ. Korzystne jest, aby warstwa pow³okotwórcza wykazywa³a nieznaczny efekt tiksotropowy. W sk³ad materia³ów pow³okotwórczych nie powinny wchodziæ lotne rozpuszczalniki, gdy¿ odparowuj¹c zbyt szybko zmienia³yby w³aœciwoœci reologiczne mieszanki tu¿ po jej naniesieniu [41].
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W technice materia³ów pow³okotwórczych, czynnikiem decyduj¹cym o odpowiednim zwi¹zaniu pow³oki z pod³o¿em s¹ wi¹zania adhezyjne. Mocne po³¹czenia uzyskuje siê w przypadku stosowania substancji zawieraj¹cych polarne grupy funkcyjne, oddzia³uj¹ce
z pod³o¿em, np. wodorotlenowe, karboksylowe lub estrowe. Dlatego ¿ywice pow³okotwórcze, takie jak: alkilowe, mocznikowe, fenolowe, epoksydowe, cechuj¹ siê
dobr¹ adhezj¹ do pod³o¿a. Jako polimery pow³okotwórcze wymieniæ nale¿y równie¿: poliestry, etery i estry celulozy, poliamidy kwasów t³uszczowych, poliuretany, ¿ywice silikonowe, polimery chlorku i octanu winylu oraz polimery akrylowe.
Wymienione materia³y s¹ równie¿ g³ównymi
sk³adnikami klejów. Podstawow¹ w³aœciwoœci¹ klejów
jest du¿a przyczepnoœæ do pod³o¿a, uwarunkowana
miêdzycz¹steczkowymi si³ami van der Waalsa, dzia³aj¹cymi na niewielkich odleg³oœciach. Dlatego, aby
dwie powierzchnie idealnie przylega³y do siebie, stosuje siê kleje, które w postaci ciek³ej doskonale zwil¿aj¹
³¹czone p³aszczyzny. Wa¿n¹ w tej grupie pozycjê zajmuj¹ kleje pochodzenia naturalnego (g³ównie skrobia
i jej pochodne). Wœród polimerów klejotwórczych licz¹c¹ siê grupê stanowi¹ równie¿ elastomery. Obok
kauczuku naturalnego nale¿y wymieniæ kauczuki: butadienowo-styrenowe, nitrylowe, chloroprenowe i elastomery termoplastyczne. Grupa klejów elastomerowych, dziêki mo¿liwoœciom ró¿norodnych modyfikacji, ma szerokie zastosowanie.

5. Podsumowanie
Nanotechnologia jest obiektem nieustaj¹cego zainteresowania oœrodków badawczych na ca³ym œwiecie.
Jako prze³omowe, nanotechnologie mog¹ stanowiæ stymulatory osi¹gania celów gospodarczych, spo³ecznych
i œrodowiskowych na ca³ym œwiecie. Przoduj¹ w nich
Stany Zjednoczone i Japonia. W krajach Unii Europejskiej równie¿ obserwuje siê intensyfikacjê badañ w tej
dziedzinie.
Potencjalne komercyjne zastosowanie produktów
nanotechnologii jest nieograniczone, zw³aszcza po
prze³amaniu istniej¹cej jeszcze obecnie bariery cenowej.
Nanokompozyty polimerowe o znacznie lepszych
w³aœciwoœciach mechanicznych, barierowych, termicznych i elektrycznych bêd¹ wypieraæ i zastêpowaæ tradycyjne tworzywa sztuczne, poszerzaj¹c przy tym zakres ich mo¿liwych zastosowañ.
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