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Samonaprawiaj¹ce siê polimery.
Cz. I. Stan obecny i perspektywy postêpu
W artykule przedstawiono zagadnienie samonaprawy polimerów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na
grupê elastomerów. W tym kontekœcie samonaprawa definiowana jest jako zdolnoœæ materia³ów do
naprawy uszkodzeñ mechanicznych, co prowadzi do odzyskania przez materia³ w³aœciwoœci takich
samych lub zbli¿onych do wyjœciowych i tym samym do jego regeneracji. Podano ogóln¹ charakterystykê
polimerowych materia³ów samonaprawiaj¹cych siê oraz omówiono g³ówne mechanizmy samonaprawy.
Ponadto zaprezentowano koncepcjê badañ w³asnych, zak³adaj¹c¹ zaprojektowanie zdolnej do samonaprawy gumy technicznej z kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (NBR), której mechanizm regeneracji polega³by na mo¿liwoœci dwuetapowego sieciowania – radiacyjnego oraz termicznego.
S³owa kluczowe: polimery, samonaprawa, sieciowanie dwuetapowe

Self-healing polymers.
Part I. State-of-the art and perspectives of progress
This article provides an insight into subject-matter of self-healing polymers, with special focus on the
group of elastomers. Herein, self-healing is defined as the ability of a material to repair mechanical
damages, what gives rise to regaining of its properties, the same or similar to primary materials, leading
to their recovery. General characteristic of self-healing polymer materials and main self-healing mechanisms are presented. Furthermore, concept of authors’ own research, involving design of self-healing
technical rubber based on butadiene-acrylonitrile rubber (NBR), which regeneration relies on possibility
of two-stage crosslinking – radiation and thermal, is presented.
Key words: polymers, self-healing, two-stage crosslinking

1. Wprowadzenie
Uszkodzenia oraz zu¿ywanie siê materia³ów s¹ naturalnym nastêpstwem procesu ich u¿ytkowania. W klasycznym podejœciu in¿ynierii materia³owej rozwi¹zywanie problemu niezawodnoœci opiera siê na próbach tworzenia materia³ów wykazuj¹cych coraz to lepsze w³aœciwoœci mechaniczne, gwarantuj¹cych trwa³oœæ i niezawodnoœæ. Polepszone w³aœciwoœci maj¹ zapobiegaæ powstawaniu uszkodzeñ prowadz¹cych do utraty spójnoœci
materia³ów, zmiany ich w³aœciwoœci oraz w koñcu do sytuacji, w której materia³ przestaje pe³niæ swoje funkcje.
Podejœcie nowatorskie – próby stworzenia „inteligentnych” materia³ów zdolnych do samonaprawy, jest ide¹
zaczerpniêt¹ z obserwacji i naœladowania systemów biologicznych, w których samonaprawa jest zjawiskiem
powszechnym. Systemy te posiadaj¹ zdolnoœæ natychmiastowego wykrywania powsta³ych uszkodzeñ oraz ich
naprawy, co prowadzi do samoistnej regeneracji oraz
odzyskania po okreœlonym czasie pe³nej lub bardzo zbli¿onej funkcjonalnoœci. W uk³adach biologicznych samonaprawa zachodzi zarówno na poziomie pojedynczych
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moleku³ (naprawa biopolimeru DNA), jak i na poziomie
makroskopowym – zrastanie siê z³amanych koœci, zamykanie siê uszkodzonych naczyñ krwionoœnych, gojenie
siê ran skóry, czy te¿ zarastanie uszkodzonych tkanek
roœlinnych.
Pierwsze doniesienia o materia³ach posiadaj¹cych
zdolnoœæ „zarz¹dzania uszkodzeniami”, tak¿e tymi, które nie s¹ widoczne i mo¿liwe do wykrycia konwencjonalnymi metodami, pochodz¹ z lat 80. XX wieku, kiedy to
Jud i Kaush przedstawili koncepcjê naprawy pêkniêcia
materia³u polimerowego poprzez podniesienie jego temperatury, wskazuj¹c na u¿ytecznoœæ tej metody w obszarze przed³u¿enia ¿ywotnoœci i bezpieczeñstwa kompozytów polimerowych [1].
Zainteresowanie materia³ami samonaprawiaj¹cymi
siê wzrasta wraz z kolejnymi doniesieniami na temat ich
wielkiej u¿ytecznoœci oraz coraz bardziej realnymi mo¿liwoœciami wykorzystania ich w praktyce lub ju¿ uruchomionym obrocie komercyjnym [2-3]. Dog³êbna znajomoœæ problematyki samonaprawy istotna jest w kontekœcie zastosowania materia³ów samonaprawiajacych
siê zarówno w urz¹dzeniach codziennego u¿ytku, jak i –
przede wszystkim – w urz¹dzeniach, których niezawodnoœæ pe³ni kluczow¹ rolê w zapewnieniu bezpieczeñstwa
ludzi i œrodowiska naturalnego oraz umo¿liwia zmniejszenie kosztów zwi¹zanych z koniecznoœci¹ naprawy
elementów lub ich wymiany.
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Mo¿liwoœæ samonaprawy omawiana jest w kontekœcie „inteligentnych materia³ów” posiadaj¹cych zdolnoœæ
do naprawy uszkodzeñ mechanicznych. Zdolnoœæ samonaprawy mo¿e byæ autonomiczna, a wiêc zachodziæ samoczynnie, lub te¿ pod wp³ywem okreœlonego czynnika
zewnêtrznego wyzwalaj¹cego procesy naprawy, takiego
jak np. temperatura, ciœnienie, promieniowanie UV
[4-6]. W przypadku samonaprawy wyzwalanej bodŸcem
zewnêtrznym, energia na samonaprawê mo¿e byæ dostarczana w warunkach wspó³pracy urz¹dzenia z omawianym typem materia³u lub jako ukierunkowany czynnik z zewn¹trz (wi¹zka lasera, ciep³o).
Samonaprawiaj¹ce siê materia³y mo¿na tak¿e rozpatrywaæ pod wzglêdem pochodzenia zdolnoœci do samonaprawy. Zdolnoœæ ta mo¿e pochodziæ od samego materia³u [7], b¹dŸ te¿ zale¿eæ od wprowadzonych i odpowiednio umiejscowionych w osnowie materia³u uk³adów nadaj¹cych zdolnoœæ samonaprawy, takich jak np.
mikro- lub nanokapsu³ki, sieæ naczyñ, nanocz¹stki [5,
8, 9].
Idealny materia³ samonaprawiaj¹cy siê naprawia
zniszczenie:
l natychmiast w momencie jego powstawania,
l samodzielnie, bez czynników zewnêtrznych,
l nieskoñczon¹ iloœæ razy,
l ca³kowicie, a ponadto materia³ po naprawie ma takie
same lub lepsze w³aœciwoœci ani¿eli pierwotny materia³.
¯aden z dotychczas zaprojektowanych materia³ów samonaprawiaj¹cych siê nie spe³nia wszystkich powy¿szych za³o¿eñ. Nale¿y pamiêtaæ o tym, ¿e bêd¹ce inspiracj¹ dla omawianej nowej klasy inteligentnych materia³ów systemy biologiczne s¹ o wiele bardziej z³o¿one ni¿
najbardziej zaawansowany materia³ stworzony w laboratorium.
Do zalet materia³ów samonaprawiaj¹cych siê nale¿¹:
l mo¿liwoœæ detekcji oraz samonaprawy powsta³ych
uszkodzeñ, tak¿e tych, których wykrycie „go³ym
okiem” nie jest mo¿liwe,
l d³u¿sza ¿ywotnoœæ materia³ów i wykonanych z nich
przedmiotów, a tym samym zwiêkszenie bezpieczeñstwa ich u¿ytkowania,
l zmniejszenie kosztów zwi¹zanych z wadami materia³ów – wyeliminowanie koniecznoœci aktywnego
monitoringu oraz ewentualnych manualnych napraw.
Klasy materia³ów objête badaniami nad zdolnoœci¹ do
samonaprawy obejmuj¹:
l polimery,
l metale i ich stopy,
l kompozyty, w tym np. cement, materia³y przeznaczone dla budownictwa i laminaty.
Materia³y samonaprawiaj¹ce siê maj¹ szczególne znaczenie m.in. w przypadku pow³ok, które odnawiaj¹c siê,
chroni¹ wewnêtrzne warstwy materia³u przed zniszczeniem. Mo¿liwoœci modyfikacji funkcjonalnoœci pow³ok
s¹ szerokie, np. poprzez wprowadzenie do nich substancji chroni¹cych przed korozj¹ [10] lub barwników fluo-

TOM 16

rescencyjnych [11], aby naprawione uszkodzenie mo¿na
by³o w nieskomplikowany i szybki sposób odró¿niæ od
nieuszkodzonego materia³u, co mog³oby znaleŸæ zastosowanie miêdzy innymi tam, gdzie szczególnie istotne
jest kontrolowanie spójnoœci i szczelnoœci elementów.

1.1. Samonaprawa polimerów
Samonaprawa jest bardzo z³o¿onym procesem, który
mo¿na rozpatrywaæ pod k¹tem odzyskania w³aœciwoœci,
takich jak odpornoœæ na kruche pêkanie, wytrzyma³oœæ
na rozci¹ganie, g³adkoœæ powierzchni, w³aœciwoœci barierowe, zu¿ywanie, a nawet ciê¿ar cz¹steczkowy [4].
Z powodu wielu w³aœciwoœci, które mog¹ zostaæ odzyskane w procesie samonaprawy, bardzo trudnym zadaniem jest obiektywne i jednoznaczne okreœlenie wydajnoœci procesu „ogólnej” naprawy. Wool i O’Connor [12]
zaproponowali prost¹ metodê okreœlenia stopnia naprawy uk³adu polimerowego pod k¹tem ró¿nych w³aœciwoœci. To podejœcie zosta³o powszechnie zaadaptowane do
ogólnego porównywania stopnia samonaprawy ró¿nych
uk³adów polimerowych. W celu obiektywnego opisu
stopnia naprawy, szacowanego na podstawie ró¿nicy we
w³aœciwoœciach wyjœciowego materia³u oraz materia³u
po danym cyklu (uszkodzeniu i procesie naprawy), stosowana jest zale¿noœæ:
R (A) = A po naprawie / A pocz¹tkowe
gdzie: R – stopieñ naprawy
A – zmierzona w³aœciwoœæ, taka jak np. odpornoœæ na
kruche pêkanie, wyd³u¿enie przy pêkniêciu czy energia
pêkania

1.2. Mechanizmy samonaprawy
Istniej¹ ró¿ne mechanizmy samonaprawy, których
dzia³anie mo¿e polegaæ na (rys. 1 [5]):
1. uwolnieniu czynnika naprawiaj¹cego (np. z kapsu³ek
osadzonych w matrycy lub sieci naczyñ przenikaj¹cych matrycê),
2. odwracalnym sieciowaniu (oddzia³ywania za pomoc¹ licznych wi¹zañ niekowalencyjnych – jonowych
lub wodorowych lub te¿ odwracalne reakcje chemiczne – Dielsa–Aldera (DA) oraz Retro DA).
3. migracji nanocz¹stek.
W ogólnym schemacie samonaprawy pierwszym etapem
jest bezpoœrednia odpowiedŸ na uszkodzenie – wyzwolenie mechanizmu samonaprawy, zachodz¹ce samoczynnie, np. pêkniêcie mikrokapsu³ek na skutek uszkodzenia mechanicznego materia³u, lub te¿ pod wp³ywem
czynnika zewnêtrznego, np. podwy¿szenia temperatury.
Drugim etapem (niewystêpuj¹cym w przypadku, gdy
zdolnoœæ samonaprawy pochodzi od samego materia³u)
jest transport substancji naprawiaj¹cej do miejsca uszkodzenia. Ostatnim etapem jest sam proces naprawy –
odpowiednie oddzia³ywania lub reakcja chemiczna, którego skala czasowa zale¿na jest od typu reakcji (np. polimeryzacja, odwracalne sieciowanie). OdpowiedŸ na
uszkodzenie uzale¿niona jest wiêc od kinetyki wy¿ej
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Rys. 1. Samonaprawiaj¹ce siê materia³y, naprawa mo¿liwa dziêki: a) mikrokapsu³kom, b) sieci naczyñ, c) oddzia³ywaniom niekowalencyjnym [5]
Fig. 1. Self-healing materials, healing possible owing to: a) microcapsules, b) vascular system, c) non-covalent interactions [5]

wymienionych etapów. Efektywnoœæ procesu naprawy
regulowana jest stosunkiem szybkoœci procesu uszkadzania i szybkoœci naprawy. Szybkoœæ procesu uszkadzania uzale¿niona jest natomiast od zewnêtrznych
czynników, takich jak szybkoœæ obci¹¿ania, odkszta³cania, amplituda naprê¿enia itd. [4].
Przy projektowaniu materia³u zdolnego do samonaprawy i wyborze mechanizmu naprawy rozwa¿ona powinna zostaæ wielkoœæ potencjalnego uszkodzenia, które
mo¿e powstaæ w warunkach pracy danego elementu,
mo¿liwoœæ jego wielokrotnej naprawy, szybkoœæ naprawy
oraz ewentualna koniecznoœæ zastosowania zewnêtrznego czynnika indukuj¹cego proces naprawy.

1.2.1. Uwolnienie czynnika
naprawiaj¹cego
Mikro- lub nanokapsu³ki zawieraj¹ce monomer
uwalniaj¹ swoj¹ zawartoœæ pêkaj¹c na skutek uszkodzenia mechanicznego (towarzysz¹cego propagacji pêkniêcia w materiale). Uwolniony monomer polimeryzuje
w powsta³ej w wyniku uszkodzenia szczelinie, a reakcja
mo¿e byæ katalizowana przez cz¹stki katalizatora zawieszone w materiale [5, 8]. Znacz¹c¹ wad¹ takiego systemu jest to, ¿e dzia³a on jedynie dopóty, dopóki nie zostan¹ zu¿yte kapsu³ki; czêstokroæ jest to jednorazowa mo¿liwoœæ samonaprawy.
Analogiczny jest schemat dzia³ania sieci naczyñ
penetruj¹cych polimer – pod wp³ywem uszkodzenia
mechanicznego pêkaj¹ „rurki” zawieraj¹ce substancjê
naprawiaj¹c¹, która polimeryzuj¹c, naprawia zniszczenie. System ten naœladuje system naczyñ krwionoœnych
[5, 8].
Prawid³owe dzia³anie materia³ów, których zdolnoœæ
do samonaprawy nie wynika ze struktury wewnêtrznej,
a pochodzi od dodatkowych uk³adów z substancjami naprawiaj¹cymi, takich jak mikrokapsu³ki czy sieæ naczyñ,
wymaga rozwa¿enia licznych zagadnieñ, takich jak
rodzaj, lepkoœæ oraz gêstoœæ substancji naprawiaj¹cej,
wymiary oraz budowa kapsu³ek, ich rozmieszczenie
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w matrycy, wp³yw kapsu³ek na w³aœciwoœci mechaniczne materia³u, rodzaj substancji enkapsuluj¹cej tworz¹cej otoczkê oraz warunki jej pêkania umo¿liwiaj¹cego uwolnienie substancji naprawiaj¹cej, obecnoœæ i rozmieszczenie katalizatora, optymalny uk³ad sieci naczyñ,
ich geometria oraz gêstoœæ w matrycy, mo¿liwoœæ ponownego ich nape³nienia substancj¹ „lecz¹c¹” oraz wp³yw
na w³aœciwoœci mechaniczne materia³u.

1.2.2. Sieciowanie odwracalne
Polimery, których dzia³anie opiera siê na mo¿liwoœci
odwracalnego sieciowania, czêsto okreœlane s¹ mianem
polimerów supramolekularnych. Kluczow¹ rolê w ich
sieciowaniu pe³ni¹ bardzo liczne, niekowalencyjne oddzia³ywania, wymuszaj¹ce asocjacjê cz¹steczek. Do takich oddzia³ywañ niewi¹¿¹cych zaliczane s¹ oddzia³ywania jon – jon (energia ok. 4-40 kJ/mol) oraz wi¹zania
wodorowe (1-80 kJ/mol), ponadto du¿o s³absze si³y dyspersyjne Londona, oddzia³ywania jon – dipol indukowany oraz dipol – dipol (ich energia nie przekracza 4
kJ/mol) [13].
Niew¹tpliw¹ zalet¹ materia³ów, które posiadaj¹ zdolnoœæ samonaprawy dziêki tworzeniu licznych oddzia³ywañ niekowalencyjnych jest to, i¿ zdolnoœæ ta wynika z
ich wewnêtrznej struktury, nie ma wiêc potrzeby wprowadzania dodatkowych substancji (np. mikrokapsu³ek).
Wad¹ omawianych polimerów mo¿e byæ ich ograniczone
zastosowanie w podwy¿szonych temperaturach (wynikaj¹ce z niestabilnoœci wi¹zañ) oraz os³abienie lub destrukcja wi¹zañ wodorowych pod wp³ywem promieniowania ultrafioletowego.

1.2.3. Migracja nanocz¹stek
Odk¹d wyroby osi¹gaj¹ rozmiary definiowane w nanoskali, krytycznym zagadnieniem staje siê znalezienie
sposobów naprawy uszkodzeñ w tej skali wielkoœci.
Optymalne wydaje siê zaprojektowanie uk³adów potrafi¹cych rozpoznaæ nanoskopowe uszkodzenia, np. pêkniêcia, i specyficznie skierowaæ do nich czynnik napraw-
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czy. Tak¿e w wyrobach makroskopowych „nanouszkodzenia”, mimo ¿e niewidoczne, a tym samym trudne do
wykrycia i naprawy, stanowi¹ wa¿ne zagadnienie. Nawet
tak niewielkie uszkodzenia mog¹ mieæ znacz¹cy wp³yw
na w³aœciwoœci mechaniczne ca³ego uk³adu. Przyk³ad
mo¿e stanowiæ du¿a koncentracja naprê¿eñ w miejscu
nanopêkniêcia, mog¹cych przekroczyæ lokalnie wartoœci
krytyczne i prowadziæ do propagacji pêkniêcia w uk³adzie i os³abienia wytrzyma³oœci materia³u.
Balazs wskaza³a na mo¿liwoœæ zastosowania jako dodatku do polimerów nanocz¹stek zdolnych do orientowania siê w pêkniêciach powsta³ych na powierzchni, co
indukowane jest podwy¿szeniem temperatury i przejœciem polimeru do stanu p³ynnego. Wprowadzenie nanocz¹stek do polimeru mo¿e mieæ dwojakie korzyœci –
zwiêkszyæ wytrzyma³oœæ mechaniczn¹ uk³adu oraz nadaæ mu zdolnoœæ do samonaprawy. Nanorurki wêglowe
s¹ potencjalnym kandydatem do rozwiniêcia koncepcji
samonaprawiaj¹cych siê materia³ów bazuj¹cych na tym
rozwi¹zaniu ze wzglêdu na uzyskane znacznie lepsze
w³aœciwoœci mechaniczne w porównaniu z materia³ami
zawieraj¹cymi inne cz¹stki [9].
Do chwili obecnej w laboratoriach chemicznych
powsta³o wiele ró¿norodnych materia³ów samonaprawiaj¹cych siê, których zdolnoœæ do samonaprawy wynika ze struktury wewnêtrznej, jak i takich, które posiadaj¹ ró¿norodne inkorporowane „umiejêtnoœci”, umo¿liwiaj¹ce „radzenie” sobie z uszkodzeniami.
Materia³y samonaprawiaj¹ce siê ciesz¹ siê ogromnym zainteresowaniem zarówno w œrodowisku naukowym, jak i przemys³owym. Du¿a iloœæ publikacji i wci¹¿
poszerzaj¹ca siê wiedza w tej dziedzinie daje coraz
pe³niejszy obraz ró¿norakich aspektów samonaprawy i
stwarza coraz bardziej rzeczywiste mo¿liwoœci wykorzystania komercyjnego kolejnych samonaprawiaj¹cych
siê materia³ów.
Œwiadczy o tym liczba publikacji w bazie Elsevier,
dotycz¹cych samonaprawiaj¹cych siê materia³ów (lata
2000–2011) – rys. 2.
Z przytoczonych danych wynika, ¿e grup¹ materia³ów, które ciesz¹ siê najwiêksz¹ popularnoœci¹ s¹ poli-

mery. W ich przypadku zanotowano najwiêksz¹ progresjê liczby publikacji na przestrzeni ostatnich lat.

2. Samonaprawiaj¹ce siê
elastomery
Materia³y elastomerowe znajduj¹ zastosowanie przemys³owe w bardzo szerokim zakresie. Elementy z nich wykonane musz¹ czêstokroæ wytrzymywaæ du¿e obci¹¿enia
mechaniczne, zazwyczaj w kombinacji z obci¹¿eniem
dynamicznym. Materia³y elastomerowe s¹ stosowane do
absorpcji wstrz¹sów, ha³asu, drgañ, ochrony przed korozj¹, abrazj¹, izolacji termicznej i elektrycznej, impregnowania lub uszczelniania. Mikropêkniêcia powsta³e w wyniku zwyk³ego u¿ytkowania elementów wykonanych z elastomerów mog¹ osi¹gn¹æ d³ugoœæ ponadkrytyczn¹ i nagle
doprowadziæ do uszkodzenia materia³u. Zdolnoœæ elastomerów do samonaprawy, umo¿liwiaj¹ca odzyskanie spójnoœci i ci¹g³oœci materia³u ju¿ w momencie powstawania
pêkniêcia lub wkrótce po jego powstaniu, stanowiæ mo¿e
zaawansowan¹ metodê podniesienia trwa³oœci elementów
wykonanych z elastomerów.
Nellesen bada³a mo¿liwoœæ stworzenia samonaprawiaj¹cych siê materia³ów elastomerowych [14, 15], których modelem biologicznym, uprzednio szczegó³owo
zbadanym, by³o drzewo kauczukowca brazylijskiego
(Hevea Brasiliensis) oraz inne drzewa produkuj¹ce
lateks, takie jak figowiec benjamina (Ficus Benjamina).
Lateks zawiera kapsu³ki wype³nione protein¹ – hewein¹,
które po uszkodzeniu drzewa pêkaj¹ w wydzielanym
lateksie uwalniaj¹c wspomnian¹ proteinê, która ³¹czy
cz¹steczki kauczuku zawarte w lateksie, umo¿liwiaj¹c
zamkniêcie rany drzewa.
W doœwiadczeniach przeprowadzonych przez Nellesen [14, 15] wykorzystane zosta³y niewulkanizowane
i wulkanizowane kauczuki, takie jak kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy (NBR) i terpolimer etylenowo-propylenowo-dienowy (EPDM) oraz elastomer termoplastyczny – kopolimer styrenowo-etylenowo-butylenowo-styrenowy (SEBS).
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Rys. 2. Statystyka publikacji w obszarze samonaprawiaj¹cych siê materia³ów w latach 2000-2011 wg bazy danych
Elsevier
Fig. 2. Statistic of publications in the area of self-healing polymer materials between 2000-2011, according to Elsevier
database
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W literaturze przedmiotu opisano próbê potraktowania wymienionych polimerów jako matryc zawieraj¹cych
mikrokapsu³ki wype³nione jednosk³adnikowym spoiwem – poliizobutylenem (PIB). Pod wp³ywem nacisku
kapsu³ki pêkaj¹c uwalniaj¹ lepk¹ substancjê, która
³¹cz¹c siê z polimerowymi ³añcuchami elastomerów zamyka pêkniêcia (rys. 3 [16]). Pomimo tego, ¿e uda³o siê
wytworzyæ stabilne mikrokapsu³ki, ich zastosowanie w
polimerach nie przynios³o oczekiwanego efektu samonaprawy.
Dobre wyniki uzyskano przez wprowadzenie do matrycy elastomerowej poliizobutylenu bez enkapsulacji.

wp³yw stopieñ usieciowania i ruchliwoœæ na poziomie
segmentalnym, budowy chemicznej makrocz¹steczek
(iloœci grup jonowych) oraz dodatkowo parametrów
przetwórstwa materia³ów, jak równie¿ czasu i temperatury naprawy.
Zalet¹ omawianego uk³adu jest mo¿liwoœæ wielokrotnej naprawy, co nie jest mo¿liwie w przypadku systemu
zawieraj¹cego mikrokapsu³ki, które po niewielkiej liczbie
cykli uszkodzenia i naprawy ulegaj¹ wyczerpaniu.
Stan wysokiej elastycznoœci usieciowanych elastomerów jest wynikiem ich konformacji, któr¹ mo¿na opisaæ jako d³ugie, sk³êbione makrocz¹steczki z rzadka (co

Rys. 3. Schemat mikroenkapsulacji cz¹stek spoiwa (PIB) [16]
Fig. 3. Scheme of microencapsulation of binder particles (PIB) [16]

Jednak najbardziej efektywne okaza³o siê wprowadzenie do elastomerów substancji zdolnych do uwalniania jonów, które zapewnia³y trwa³oœæ zamkniêcia „rany”,
jako ¿e proces naprawy móg³ zachodziæ tak czêsto, jak
tylko by³o to niezbêdne. W drzewie kauczukowca uwalniane po uszkodzeniu proteiny heweiny ³¹cz¹ siê miêdzy
sob¹ poprzez jony w sposób umo¿liwiaj¹cy zamkniêcie
pêkniêcia. Analogicznie, poprzez odpowiednie grupy
boczne makrocz¹steczek elastomerów, pêkniête cz¹steczki z przeciwnymi ³adunkami mog¹ „znaleŸæ” nowych partnerów do tworzenia wi¹zañ i naprawy uszkodzenia.
NajwyraŸniejszy efekt samonaprawy zaobserwowano
w przypadku kauczuków butadienowo-akrylonitrylowych: karboksylowanego (XNBR) oraz uwodornionego
(HNBR), zawieraj¹cych ZnO. Próbki rozciête na dwie
czêœci, powtórnie ³¹czono i przechowywano w temperaturze pokojowej przez 24 godziny. Testy wytrzyma³oœciowe materia³u niezwulkanizowanego wykaza³y odzyskanie 80% wyd³u¿enia przy zerwaniu oraz 30% naprê¿enia
przy zerwaniu w odniesieniu do wyjœciowej, nieuszkodzonej próbki materia³u. Po przechowywaniu przez 24
godziny w 55°C, próbki odzyskiwa³y nawet do 100%
oraz 50% odpowiednio wartoœci wyd³u¿enia oraz naprê¿enia przy zerwaniu. W przypadku próbki wulkanizowanej, po podgrzaniu do 55°C, wartoœci te wynosi³y odpowiednio 18% oraz 15%.
Wyniki wskazuj¹, ¿e efektywnoœæ naprawy silnie zale¿y od struktury molekularnej materia³u, na któr¹ maj¹
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kilkadziesi¹t merów) po³¹czone silnymi wi¹zaniami
chemicznymi.
Chemia supramolekularna pozwoli³a na stworzenie
elastomeru zbudowanego z ma³ych moleku³ tworz¹cych
sieæ przestrzenn¹ poprzez s³abe wi¹zania. W 2008 roku
Leiber doniós³ o sukcesie w pracy nad elastomerem
zdolnym do samonaprawy, przy czym zdolnoœæ ta jest
wynikiem budowy materia³u, przejawiaj¹cej siê w tendencji do tworzenia wi¹zañ wodorowych [7]. Omawiany
supramolekularny elastomer posiada zdolnoœæ wielokrotnej spontanicznej samonaprawy, nie wymagaj¹cej
zewnêtrznego bodŸca termicznego.
Aby unikn¹æ krystalizacji przy jednoczesnym zachowaniu tendencji do tworzenia ukierunkowanych oddzia³ywañ w elastomerze zbudowanym z ma³ych cz¹steczek,
pomiêdzy którymi obecne s¹ liczne wi¹zania wodorowe,
zastosowano mieszaninê cz¹steczek posiadaj¹cych zró¿nicowane grupy funkcyjne przejawiaj¹ce siln¹ zdolnoœæ
do asocjacji.
U¿yte zosta³y kwasy t³uszczowe di- oraz trikarboksylowe, pozyskane z olejów roœlinnych. W celu otrzymania
samonaprawiaj¹cego siê elastomeru przeprowadzono
dwuetapow¹ syntezê. W etapie pierwszym grupy kwasowe zosta³y skondensowane z dietylotriamin¹ (w obecnoœci jej nadmiaru). W drugim etapie podzia³ano na nie
mocznikiem, dziêki czemu otrzymano grupy funkcyjne
zdolne do tworzenia licznych wi¹zañ wodorowych.
Powsta³y materia³ wykazuje w³aœciwoœci bardzo zbli¿one do gumy. W przeciwieñstwie do „klasycznej” gumy
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posiada unikatow¹ umiejêtnoœæ samonaprawy – kawa³ki
pociêtej próbki u³o¿one w taki sposób, aby mia³y ze sob¹
kontakt przez pewien czas w temperaturze pokojowej,
³¹cz¹ siê ze sob¹ w ca³oœæ bez koniecznoœci podzia³ania
bodŸcem temperaturowym. Naprawione próbki zdolne
s¹ wytrzymywaæ du¿e deformacje oraz odzyskiwaæ
kszta³t i rozmiar po ustaniu dzia³ania na nie si³y. Wykazano tak¿e, ¿e d³u¿szy czas naprawy prowadzi do wzrostu jej efektywnoœci. Pomimo ¿e miejsca zerwania i „blizny” s¹ niewidoczne, ponowne pêkniêcie jest zawsze
umiejscowione w obszarze pierwotnego. Wyj¹tek stanowi próbka po d³ugim czasie naprawy.
Elastomer sk³ada siê zatem z oligomerów tworz¹cych
d³ugie makrocz¹steczki, po³¹czonych wewnêtrznie stosunkowo silnymi wi¹zaniami wodorowymi, które musz¹
byæ jednak s³absze od wewn¹trzcz¹steczkowych wi¹zañ
chemicznych w oligomerach. Podczas naprawy ci¹g³oœci
próbki, przy powierzchni pêkniêcia musz¹ byæ obecne
liczne niezasocjowane grupy funkcyjne, d¹¿¹ce do znalezienia „partnera” w celu utworzenia wi¹zania wodorowego. Jeœli próbka po przeciêciu nie zostanie poddana
procesowi naprawy natychmiast, liczba dostêpnych niezasocjowanych grup maleje – wolne grupy znajduj¹
„partnerów” w okolicy pêkniêcia, nie bior¹c udzia³u
w jego „zabliŸnieniu siê”.
W przeciwieñstwie do elastomerów usieciowanych za
pomoc¹ wi¹zañ kowalencyjnych, supramolekularny elastomer nie jest w stanie wytrzymywaæ d³ugotrwa³ych naprê¿eñ bez pe³zania. Ponadto jego powrót do kszta³tu pierwotnego jest procesem powolnym. Do zalet mo¿na natomiast zaliczyæ mo¿liwoœæ wielokrotnego przetwarzania
i ponownego u¿ytkowania takiego elastomeru, ³atwoœæ
syntezy, niski koszt surowców oraz mo¿liwoœæ licznych
modyfikacji cz¹steczek, co stanowi o bardzo szerokim
spektrum warunków pracy i mo¿liwoœci zastosowañ.

2.1. Koncepcja badañ w³asnych
Pomimo licznych doniesieñ dotycz¹cych zagadnienia
samonaprawy materia³ów, w literaturze przedmiotu zawartych jest niewiele informacji na temat mo¿liwoœci
stworzenia zdolnej do samonaprawy gumy technicznej.
Zamierzamy podj¹æ próbê zaprojektowania materia³u
gumowego, posiadaj¹cego zdolnoœæ samonaprawy niewielkich uszkodzeñ mechanicznych powsta³ych w warunkach pracy, mog¹cych prowadziæ do utraty spójnoœci
materia³u. Omawiana samonaprawa mog³aby zachodziæ
pod wp³ywem pochodz¹cego z zewn¹trz czynnika temperaturowego, lub te¿ zosta³aby wyzwolona w warunkach pracy urz¹dzenia, którym towarzyszy generowanie
ciep³a. Podejœcie takie pozwoli³oby na wyd³u¿enie okresu u¿ytkowania wyrobu gumowego oraz poprawê bezpieczeñstwa dzia³ania urz¹dzenia, w którym zosta³ on
zamontowany.
W zwi¹zku z powy¿sz¹ ide¹ przeprowadzone zosta³y
pilota¿owe badania maj¹ce oceniæ mo¿liwoœæ dwuetapowego sieciowania kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (NBR). Przygotowano mieszanki NBR zawieraj¹ce
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ró¿ne konwencjonalne siarkowe zespo³y sieciuj¹ce oraz
próbki odniesienia – mieszankê niezawieraj¹c¹ przyspieszaczy oraz mieszankê niezawieraj¹ca ani siarki ani
przyspieszaczy.
Pierwszy etap sieciowania mieszanek gumowych
przeprowadzony zosta³ z wykorzystaniem mo¿liwoœci radiacyjnego usieciowania NBR za pomoc¹ promieniowania jonizuj¹cego uzyskanego z liniowego akceleratora
elektronów. W drugim etapie – „dosieciowania” materia³u wczeœniej poddanego dzia³aniu promieniowania
jonizuj¹cego, wykorzystano proces wulkanizacji termicznej, mo¿liwy dziêki obecnoœci w mieszankach siarkowych zespo³ów sieciuj¹cych.
W celu analizy powsta³ych wi¹zañ poprzecznych pomiêdzy makrocz¹steczkami polimeru oznaczono gêstoœæ
sieci (na podstawie wielkoœci pêcznienia równowagowego w toluenie) oraz wykonano badania struktury wêz³ów
sieci (analiza tiolowo-aminowa OTAM – OTAT [17]).
Stwierdzono, ¿e mieszanki NBR zawieraj¹ce w swoim sk³adzie konwencjonalne zespo³y sieciuj¹ce ulegaj¹
sieciowaniu pod wp³ywem promieniowania jonizuj¹cego, przy czym zauwa¿alne jest inhibicyjne dzia³anie siarki oraz przyspieszaczy na sieciowanie radiacyjne. Próbki
poddane wczeœniej dzia³aniu wysokoenergetycznej
wi¹zki elektronowej ulegaj¹ sieciowaniu pod wp³ywem
wysokiej temperatury, co œwiadczy, ¿e zespo³y siarkowe
znajduj¹ce siê w próbkach nie ulegaj¹ dezaktywacji pod
wp³ywem promieniowania jonizuj¹cego.
Wyniki badañ, rozszerzone o oznaczenia w³aœciwoœci mechanicznych i trybologicznych dwuetapowo sieciowanego NBR, bêd¹ przedmiotem drugiej czêœci publikacji.
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Komunikat I
Drodzy Czytelnicy, Szanowni Pañstwo,
Dyrekcja Instytutu In¿ynierii Materia³ów Polimerowych i Barwników IMPIB i Oddzia³u Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie
zaprasza
do udzia³u w cyklicznej konferencji naukowo-technicznej zwi¹zanej z przemys³em gumowym p/n

15. MIÊDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA
ELASTOMERY’ 2013 „Nauka i przemys³”
15. INTERNATIONAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CONFERENCE
ELASTOMERS’2013 “Science & Industry”
Pod Patronatem Honorowym Ministra Gospodarki i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
Konferencja odbêdzie siê w dniach 23 – 25 paŸdziernika 2013 r. w Warszawie w Hotelu Gromada Centrum (Pl. Powstañców Warszawy 2)
Konferencja jest organizowana we wspó³pracy z Instytutem Polimerów i Barwników Politechniki £ódzkiej, Stowarzyszeniem Przemys³u
Gumowego EKOGUMA i Polskim Stowarzyszeniem Naukowym Recyklingu oraz Partnerami z nauki i przemys³u.
Tematyka konferencji
— Fizykochemia i modyfikacja elastomerów
— Materia³y i surowce dla przemys³u gumowego
— Recykling odpadów gumowych
— Guma i kompozyty elastomerowe
— Wzmacnianie i sieciowanie elastomerów
— Procesy technologiczne
— Badanie surowców i wyrobów gumowych
— Urz¹dzenia do przetwórstwa i aparatura badawcza
Przewidywane formy prezentacji
Wyk³ady plenarne, referaty, komunikaty, postery, stoiska reklamowe, reklama w materia³ach konferencyjnych.
Mo¿liwoœæ promocji w³asnej Firmy / stoisko reklamowe
Licz¹c na Pañstwa zainteresowanie i przychylnoœæ pragniemy zwróciæ siê z uprzejm¹ proœb¹ o wsparcie w postaci przystêpnych form sponsorowania, w zamian za wszechstronn¹ mo¿liwoœæ promocji i reklamy Pañstwa Firmy w materia³ach konferencyjnych i podczas Konferencji
lub skorzystanie z promocji i reklamy wg uzgodnieñ.
Terminy (2013 r.)
• 30 kwietnia – przes³anie formularza zg³oszeniowego
• 31 maja – streszczenie, artyku³ do publikacji w czasopiœmie „ELASTOMERY”
• 31 lipca – op³ata konferencyjna
Op³aty
Op³ata konferencyjna: 1200 PLN (800 PLN studenci i doktoranci) + 23 % VAT.
Op³ata konferencyjna obejmuje udzia³ w konferencji, materia³y konferencyjne, obiady oraz udzia³ w uroczystej kolacji.
Uczestnikom konferencji proponujemy wycieczkê „Œladami Chopina” do ¯elazowej Woli (24.11.2013 po po³udniu), koszt 50 PLN.
Kontakt/Organizator
Instytut IMPiB – Oddzia³ Elastomerów i Technologii Gumy, 05-820 Piastów, ul. Harcerska 30
e-mail: piastów@impib.pl, t.kleps@impib.pl, t.jedrzejak@impib.pl; tel. +48 22 723 6020, tel.kom. 534 345 150, fax: +48 22 723 7196
Informacja
Jêzyk obrad: polski, angielski (z t³umaczeniem symultanicznym).
Informacja ogólna o konferencji ELASTOMERY’2013 bêdzie zamieszczona w grudniu br. na stronie internetowej Instytutu (www.impib.pl),
natomiast informacje szczegó³owe wraz z Kart¹ zg³oszenia na stronie konferencji „Elastomery’2013”
www.konferencjaelastomery.ipgum.pl
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