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Elastomery uretanowe o zwiêkszonej odpornoœci na zu¿ycie
œcierne nape³niane gradientowo
Zsyntezowano termoplastyczne, multiblokowe elastomery uretanowe (PUR) ró¿ni¹ce siê zawartoœci¹
segmentów giêtkich, nape³nione gradientowo nape³niaczem nanokrystalicznym o w³aœciwoœciach magnetycznych. Materia³y uzyskano metod¹ prepolimerow¹ z oligomerycznego polieteru (PTMO) zakoñczonego grupami hydroksylowymi, glikolu butylenowego i 4,4‘-diizocyjanianu difenylometanu, a nastêpnie
odlano w formach. W celu zwiêkszenia jednostronnie odpornoœci na zu¿ycie œcierne u¿yto dwóch rodzajów nanokrystalicznych nape³niaczy. Gradientowy rozk³ad nape³niacza magnetycznego uzyskano dziêki zastosowaniu silnego magnesu pod dnem formy.
Na aparacie Schoppera wyznaczono wielkoœæ zu¿ycia œciernego nape³nionych elastomerów uretanowych. Otrzymane wyniki porównano z pomiarami uzyskanymi dla nienape³nionych PUR, syntezowanych w tych samych warunkach. W artykule okreœlono strukturê oraz wp³yw rodzaju nanokrystalicznego nape³niacza na poziom zu¿ycia œciernego otrzymanych materia³ów.
S³owa kluczowe: elastomery uretanowe, nape³niacz nanokrystaliczny, Fe3C, e-Fe3N, zu¿ycie œcierne,
kompozyty gradientowe

Gradient filled polyurethane elastomers with improved abrasive
wear resistance
Gradient-filled thermoplastic multiblock polyurethane elastomers (PUR with a nanocrystaline filler,
containing different concentration of polyether soft segments were synthesized to prepare an nanocomposite with high abrasive wear resistance. The materials were obtained by the prepolymer methode with
oligomeric polyether (PTMO), butylene glycol and methylenediphenyl-4,4’-diisocyanate, then cast into
molds. Magnet was placed under a molds to obtain the gradient distribution of filler in polyurethane.
Used two types of nanocrystalline fillers with magnetic properties. Abrasive wear resistance and density
were analyzed.
Key words: urethane elastomers, filler nanocrystalline, Fe3C, e-Fe3N, abrasive wear, graded composites

1. Wstêp
Elastomery uretanowe charakteryzuj¹ siê zespo³em
korzystnych w³aœciwoœci mechanicznych, takich jak
du¿a wytrzyma³oœæ mechaniczna, odpornoœæ na rozdzieranie, ma³e odkszta³cenie trwa³e po du¿ym odkszta³ceniu, absorpcja energii mechanicznej oraz wyró¿niaj¹ca
odpornoœæ na zu¿ycie œcierne [1-3]. Wiele w³aœciwoœci
fizykochemicznych elastomerów uretanowych mo¿na
modyfikowaæ przez dodatek nanonape³niaczy.
Dodatek glinokrzemianowego nanonape³niacza warstwowego wp³ywa na poprawê w³aœciwoœci termicznych
elastomerów uretanowych, m.in. zwiêksza ich stabilnoœæ termiczn¹ i trudnopalnoœæ [4-9]. Glinokrzemiany
warstwowe interkalowane alkiloaminami lub solami
alkiloamoniowymi i eksfoliowane umo¿liwiaj¹ znaczn¹
poprawê w³aœciwoœci barierowych [8, 10-12]. Przez
wprowadzenie glinokrzemianów do osnowy polimero1
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wej mo¿na modyfikowaæ szereg w³aœciwoœci mechanicznych, takich jak modu³ sprê¿ystoœci [8, 11, 13-16], naprê¿enie zrywaj¹ce przy rozci¹ganiu [13-15, 17, 18] czy
wyd³u¿enie przy zerwaniu [13, 14, 16-19]. Dodatek
nanonape³niaczy z grupy krzemianów ma równie¿ istotny wp³yw na twardoœæ materia³u [20] oraz pozwala na
zwiêkszenie pamiêci kszta³tu [21]. L. Bistricic, G. Baranovic i in. badali w³aœciwoœci poliuretanów modyfikowanych sferycznymi nanocz¹stkami krzemionki wykazuj¹c
znaczny wp³yw dodatku nanocz¹stek na w³aœciwoœci
mechaniczne tych polimerów [22].
Do elastomerów uretanowych wprowadzano równie¿
nanocz¹stki ró¿nych zwi¹zków metali, modyfikuj¹c w ten
sposób ich w³aœciwoœci, zarówno mechaniczne, jak i magnetyczne oraz dielektryczne [23-25]. A. Boczkowska
w swojej pracy szeroko omówi³a w³aœciwoœci magnetoreologicznych kompozytów elastomerowych, z³o¿onych z ferromagnetycznych cz¹stek w osnowie elastomerowej.
Szczegó³owo opisa³a rolê mikrostruktury w kszta³towaniu
w³aœciwoœci u¿ytkowych kompozytów magnetoreologicznych o izotropowym rozmieszczeniu cz¹stek i ukierunkowaniu w polu magnetycznym [26-28].
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Natomiast w literaturze przedmiotu brak jest informacji dotycz¹cych badañ zu¿ycia œciernego elastomerów uretanowych zawieraj¹cych cz¹stki nape³niaczy
o w³aœciwoœciach magnetycznych, rozmieszczone gradientowo na skutek oddzia³ywania pola magnetycznego.
Celem badañ przedstawionych w tej pracy by³o wykorzystanie magnetycznych w³aœciwoœci nanokrystalicznych wêglików i azotków ¿elaza do uzyskania poliuretanowych nanokompozytów gradientowych, o jednostronnie zwiêkszonej odpornoœci na zu¿ycie œcierne.

W celu spowolnienia reakcji, aby mo¿liwe by³o odlanie
próbek w formach, obni¿ono temperaturê prepolimeru
do 40 °C, nastêpnie dodano obliczon¹ iloœæ przed³u¿acza ³añcucha, po czym intensywnie mieszano przez 30 s.
Mieszaninê reakcyjn¹ wylano do formy o temperaturze
60 °C, w której do dna przymocowano magnes neodymowy.
Uzyskano elastomery uretanowe ró¿ni¹ce siê zawartoœci¹ segmentów giêtkich (50% i 60% wag.), zawieraj¹ce
0,8% nape³niacza A lub B oraz próbki bez nape³niacza.

2. Czêœæ doœwiadczalna

2.3. Przygotowanie próbek

2.1. Materia³y

Próbki do badañ otrzymano metod¹ odlewania w formie polipropylenowej, któr¹ uprzednio wysuszono w pró¿ni. Operacja ta mia³a na celu pozbawienie formy œladów
wilgoci, która mog³aby migrowaæ do mieszaniny reakcyjnej i powodowaæ spienianie elastomeru uretanowego.
Uzyskano znormalizowane próbki przeznaczone do
badañ na aparacie Schoppera (PN-ISO 4649), które
wygrzewano przez 2 h w temperaturze 60 °C, a nastêpnie przez 2 h w 120 °C.

Cz¹stki nanokrystaliczne
Zastosowane nanonape³niacze zawieraj¹ nanokrystaliczny wêglik ¿elaza (Fe3C) w osnowie wêglowej (A)
lub nanokrystaliczny azotek ¿elaza (e-Fe3N) w osnowie
wêglowej wzbogaconej w azot (B). Oznaczenie nape³niacza jako A i B obowi¹zywaæ bêdzie w dalszej czêœci artyku³u.
Cz¹stki nanokrystaliczne otrzymano nawêglaj¹c metanem nanokrystaliczne ¿elazo w temperaturze 650°C.
Nape³niacz A nawêglano do stopnia nawêglenia
nC/nFe=9, wyra¿onego przez stosunek liczby moli wêgla
do liczby moli ¿elaza. Nape³niacz B o stopniu nawêglenia
nC/nFe= 5 azotowano amoniakiem w temperaturze
475°C otrzymuj¹c nFe:nC:nN=3:15:4. Szczegó³owy sposób uzyskiwania nanonape³niaczy i ich charakterystykê
opisano wczeœniej [30].
Materia³y do syntezy TPU
Do syntezy blokowych poliuretanów stosowano:
l oligoeter (PTMO – politetrahydrofuran) o masie
cz¹steczkowej Mn=1000, (Theratan 1000, Du Pont),
l techniczny 4,4‘-diizocyjanian difenylometanu (MDI)
o czystoœci 98%, (Sigma-Aldrich),
l 1,4-butanodiol (1,4-BD, Du Pont).

2.2. Synteza nanokompozytów
poliuretanowych

l Oznaczenie œcieralnoœci wykonano za pomoc¹ aparatu Schoppera. Zasada tej metody polega na pomiarze ubytku objêtoœci próbki wywo³anego œcieraniem
jej o p³ótno œcierne pokrywaj¹ce obracaj¹cy siê bêben aparatu, przy czym próbka przesuwana jest
wzd³u¿ osi bêbna. W ten sposób próbka œciera siê
stale na nowej czêœci p³ótna œciernego. Wykonano co
najmniej 5 oznaczeñ ka¿dego materia³u.
l Gêstoœæ otrzymanych materia³ów wyznaczono na
wadze hydrostatycznej w temperaturze 21°C.
l Obrazy mikrostruktury uzyskano za pomoc¹ skaningowego mikroskopu elektronowego Jeol JSM 6100
wyposa¿onego w spektrometry promieniowania rentgenowskiego: EDS – Oxford Instruments mISIS 300
oraz WDS – Noran Ibex.

3. Wyniki badañ i dyskusja

Nanokrystaliczne nape³niacze dyspergowano w ciek³ym politetrahydrofuranie o masie molowej 1000 g/mol
poprzez intensywne mieszanie pod obni¿onym ciœnieniem. Oligoeter (PTMO) bezpoœrednio przed u¿yciem
odwadniano w mieszalniku pró¿niowym w temperaturze 150 °C w pró¿ni 10 Pa przez 2 h, podczas mieszania.
Nastêpnie prowadzono dwuetapow¹ syntezê. Oligomerol i zdyspergowany nape³niacz umieszczono w szklanym reaktorze posiadaj¹cym system grzewczy, mieszad³o mechaniczne oraz system odprowadzania do pró¿ni.
Nastêpnie do mieszaniny dodano ciek³y 4,4‘-diizocyjanian difenylometanu i podwy¿szono temperaturê w reaktorze do 120 °C. Po ustaleniu siê temperatury obni¿ono panuj¹ce w naczyniu ciœnienie do 15 Pa. Zawartoœæ
naczynia mieszano z szybkoœci¹ 350 obr./min przez 2 h.
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2.4. Metody badañ

3.1. Struktura elastomerów uretanowych nape³nionych gradientowo
Celem pracy by³o uzyskanie materia³ów nape³nionych gradientowo nape³niaczem o w³aœciwoœciach magnetycznych. Stosowano nanokrystaliczny wêglik ¿elaza
(A) oraz azotek ¿elaza (B) w osnowie wêglowej. Wêglik
¿elaza i azotek ¿elaza charakteryzuj¹ siê du¿¹ twardoœci¹ i s¹ odporne na zu¿ycie œcierne. Iloœæ i rodzaj surowców, które u¿yto do syntezy elastomerów uretanowych,
zestawiono w tabeli 1.
Wprowadzenie nape³niacza do polimeru powoduje
zazwyczaj poprawê pewnych w³aœciwoœci kosztem innych cech u¿ytkowych. Nanonape³niacz dodawany jest
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Tabela 1. Rodzaj i udzia³ wagowy komponentów w elastomerach uretanowych
Table 1. Composition and weight content of polyurethane elastomers segments
Sk³ad, cz. wagowe na 100 g PUR
1,4-BD

Nape³niacz A
(Fe3C)

Nape³niacz B
(e-Fe3N)

molowo:
oligomerol/
izocyjanian/
przed³u¿acz

40,07

9,93

0,8

–

1/3,31/2,21

50,00

40,07

9,93

–

0,8

1/3,31/2,21

50,00

40,07

9,93

–

–

1/3,31/2,21

4

60,00

33,38

6,62

0,8

–

1/2,23/1,23

5

60,00

33,38

6,62

–

0,8

1/2,23/1,23

6

60,00

33,38

6,62

–

–

1/2,23/1,23

Nr
próbki

PTMO,
M=1000 g/mol

MDI

1

50,00

2
3

zazwyczaj w ma³ej iloœci. Je¿eli wprowadzimy go w ten
sposób, ¿e bêdzie skuteczny tylko na powierzchni rzeczywiœcie pracuj¹cej, bêdzie mo¿liwe dodatkowe ograniczenie jego udzia³u. Mo¿liwoœæ taka zachodzi w przypadku u¿ycia nanonape³niaczy magnetycznych. W celu
gradientowego rozmieszczenia nanonape³niaczy w próbce pod dnem formy odlewniczej usytuowano silny magnes neodymowy. Cz¹stki magnetyczne, pod wp³ywem
grawitacji oraz pola magnetycznego dzia³aj¹cego zgodnie
z kierunkiem sedymentacji, osadzi³y siê przy dolnej
powierzchni próbki (rys. 1).
Obecnoœæ pola magnetycznego warunkuje otrzymanie kompozytów z ukierunkowan¹ struktur¹ (rys. 2).
Dodatek nape³niacza w iloœci 0,8% wag. nie zwiêkszy³ znacz¹co poziomu gêstoœci syntezowanych materia³ów (rys. 3).
Zgodnie z oczekiwaniami, rosn¹cy stosunek udzia³u
fazy miêkkiej do twardej w elastomerze uretanowym
mia³ wiêkszy wp³yw na uzyskan¹ gêstoœæ ni¿ dodatek
nanokrystalicznego nape³niacza.

Rys. 2. Mikrostruktura nape³nionych elastomerów uretanowych, przy powierzchni gradientowej, obraz SEM.
Strza³k¹ oznaczono kierunek dzia³ania pola magnetycznego
Fig. 2. Microstructure of polyurethane elastomers with
nanocrystalline filler, SEM image. Arrow shows the direction of the magnetic field

3.2. Zu¿ycie œcierne

Rys. 1. Mikrostrukura nape³nionych elastomerów uretanowych, obraz SEM. Strza³k¹ oznaczono kierunek sedymentacji
Fig. 1. Microstructure of polyurethane elastomers with
nanocrystalline filler, SEM image. Arrow shows the direction of sedimentation

ELASTOMERY nr 2

Poliuretany s¹ materia³ami charakteryzuj¹cymi siê
doskona³¹ odpornoœci¹ na zu¿ycie œcierne. Ten niezwykle wa¿ny parametr mo¿na poprawiæ poprzez dodanie
nanokrystalicznego supertwardego nape³niacza. W powy¿szej pracy zbadano wp³yw dodatku nanokrystalicznych Fe3C (próbki 1 i 4) i e-Fe3N (próbki 2 i 5) na wielkoœæ zu¿ycia œciernego multiblokowych elastomerów
uretanowych.
W wyniku przeprowadzonych testów œcieralnoœci
zauwa¿ono interesuj¹ce zale¿noœci (rys. 4).
Elastomery uretanowe zawieraj¹ce 60% segmentów
giêtkich, zarówno nape³nione jak i nienape³nione, charakteryzowa³y siê znacznie wiêksz¹ odpornoœci¹ na zu¿ycie œcierne ni¿ analogiczne materia³y sk³adaj¹ce siê w
50% z segmentu giêtkiego. Ró¿nice te wynios³y ok. 40%.
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Rys. 3. Wyniki oznaczeñ gêstoœci elastomerów uretanowych. Oznaczenie próbek jest zgodne z tabel¹ 1. Zaznaczono
95-proc. przedzia³ ufnoœci
Fig. 3. The density values of polyurethane elastomers. Samples designation see Tab. 1. Error bars determined for 95% –
confidence interval.
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Rys. 4. Zu¿ycie œcierne elastomerów uretanowych nape³nionych i nienape³nionych, ró¿ni¹cych siê udzia³em segmentów giêtkich. Oznaczenie próbek jest zgodne z tabel¹ 1. Zaznaczono 95-proc. przedzia³ ufnoœci
Fig. 4. Abbrasive wear of polyurethane elastomers with or without nanocrystalline filler containing different soft/hard
segment ratios. Samples designation see Tab. 1 Error bars determined for 95% – confidence interval

Wyniki te s¹ charakterystyczne dla badañ przeprowadzanych na aparacie Schoppera. Zak³ad Tworzyw Polimerowych ZUT od kilku lat interesuje siê tematyk¹ zu¿ycia œciernego elastomerów. Badania przeprowadzane
na innych urz¹dzeniach daj¹ inne zale¿noœci. Stosunkowo podobne zale¿noœci obserwuje siê przy badaniu elastomerów uretanowych na aparacie Grasselli z t¹ ró¿nic¹,
¿e wzrost odpornoœci na zu¿ycie œcierne wykazuj¹ próbki zawieraj¹ce powy¿ej 60% segmentów giêtkich [29].
Ró¿nice te spowodowane s¹ wystêpowaniem innego mechanizmu œcierania na granicy próbka – materia³ œcierny.
Zastosowanie nanokrystalicznego Fe3C w iloœci
0,8% wag. zwiêksza odpornoœæ na zu¿ycie œcierne na
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powierzchni gradientowej o oko³o 20% zarówno
w przypadku elastomerów zawieraj¹cych 50%, jak
i 60% fazy miêkkiej. Wzglêdny ubytek objêtoœci dla
kompozytu zawieraj¹cego 60% segmentów giêtkich
oscyluje wokó³ 80 mm3, co jest wynikiem godnym
uwagi.
Zastosowanie jako nape³niacza nanokrystalicznego e-Fe 3 N w iloœci 0,8% wag. tak¿e poprawia odpornoœæ na œcieranie w stosunku do materia³ów
nienape³nionych, jednak uzyskane wyniki s¹ o oko³o 15% gorsze od wyników otrzymanych dla elastomerów nape³nionych nanokrystalicznym wêglikiem ¿elaza.
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4. Wnioski
Multiblokowe elastomery uretanowe charakteryzuj¹
siê najwiêksz¹ odpornoœci¹ na zu¿ycie œcierne wœród
materia³ów elastomerowych, w niektórych warunkach
nawet wiêksz¹ ni¿ stal. Dlatego z powodzeniem stosowane s¹ jako materia³y na elementy maszyn silnie nara¿one
na œcieranie.
Stosuj¹c metodê gradientow¹ mo¿na uzyskaæ materia³y o zwiêkszonej jednostronnie odpornoœci na œcieranie przy niewielkim stopniu nape³nienia. W konsekwencji nape³niacze bêd¹ mia³y niewielki wp³yw na potencjalne pogorszenie innych w³aœciwoœci tych materia³ów.
Poliuretany otrzymano stosuj¹c metodê dwuetapow¹.
Do naczynia dodawano odpowiedni nape³niacz zdyspergowany w politetrahydrofuranie, a nastêpnie prowadzono
reakcjê z 4,4‘-diizocyjanianem difenylometanu i butanodiolem. Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e do produkcji elastomerów uretanowych konieczne jest stosowanie ca³kowicie
odwodnionych substratów. Nawet œladowa iloœæ wilgoci
mo¿e spowodowaæ reakcjê grupy izocyjanianowej z wod¹,
a w konsekwencji powstanie CO2 i spienianie materia³u.
Uzyskane materia³y kompozytowe charakteryzowa³y
siê zwiêkszon¹ odpornoœci¹ na zu¿ycie œcierne w porównaniu z materia³ami nienape³nionymi, syntezowanymi
w tych samych warunkach. Warto podkreœliæ, ¿e zastosowany dodatek nape³niacza w iloœci 0,8% wag. rozmieszczony gradientowo nie zwiêksza znacz¹co gêstoœci
materia³u, co jest niezwykle wa¿ne z punktu widzenia
oszczêdnoœci u¿ytych materia³ów oraz masy gotowego
wyrobu. Górna powierzchnia próbek nape³nionych charakteryzuje siê minimaln¹ koncentracj¹ nape³niacza:
nie wszystkie jego cz¹stki zd¹¿y³y opaœæ przed zakoñczeniem procesu utwardzania. Jednak odpornoœæ na zu¿ycie œcierne tej powierzchni jest praktycznie taka sama
jak próbek nienape³nionych.
Uzyskane wyniki sk³aniaj¹ do szerszego zainteresowania siê poruszon¹ tematyk¹. Kolejnym etapem prac
powinna byæ próba uzyskania bardziej odpornych na zu¿ycie œcierne elastomerów uretanowych, np. syntezowanych z innych oligomeroli. Dalszego badania wymaga
tak¿e kwestia mechanizmu zu¿ycia œciernego uzyskanych materia³ów.
Praca finansowana z projektu NN 209 336837 oraz
z projektów wewnêtrznych doktoranckich
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