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Kompozyty poliuretanowe z nanokrzemionk¹
modyfikowan¹ grupami izocyjanianowymi
Streszczenie — W procesie polimeryzacji wytworzono in situ nanokompozyty z osnow¹ poliuretanow¹ nape³niane niemodyfikowan¹ lub modyfikowan¹ grupami NCO nanokrzemionk¹. Wymiary
nanocz¹stek analizowano na podstawie zmian poziomu potencja³u Zeta. Przy u¿yciu metody HR
SEM obserwowano strukturê otrzymanych cz¹stek nanokrzemionki a tak¿e strukturê kompozytów
oceniaj¹c stopieñ zdyspergowania nanonape³niacza w osnowie. Budowê nanokompozytów potwierdzono widmami FT-IR oraz metod¹ DSC. Oznaczono temperaturê zeszklenia, badano zale¿noœæ odpornoœci na zu¿ycie œcierne, k¹ta zwil¿ania, gêstoœci, a tak¿e w³aœciwoœci wytrzyma³oœciowych uzyskiwanych materia³ów od udzia³u i rodzaju u¿ytej nanokrzemionki. Wprowadzenie do osnowy z PUR
nanonape³niacza ogranicza separacjê fazow¹ segmentów giêtkich i sztywnych w poliuretanie. Korzystne ze wzglêdu na wytrzyma³oœæ mechaniczn¹ jest nape³nianie PUR 1 lub 2 % mas. nanokrzemionki, w takich warunkach wzrasta równie¿ odpornoœæ na œcieranie wytwarzanych materia³ów.
S³owa kluczowe: nanokompozyt, poliuretan, nanokrzemionka, funkcjonalizacja powierzchni, grupy
izocyjanianowe, w³aœciwoœci, zu¿ycie œcierne.
POLYURETHANE COMPOSITES WITH NANOSILICA MODIFIED WITH ISOCYANATE GROUPS
Summary — Nanocomposites with polyurethane matrix filled with non-modified silica or silica modified with isocyanate groups were prepared in situ, in polymerization processes. Nanoparticles dimensions were evaluated on the basis of Zeta potential changes (Fig. 2, 3). The structures of nanosilica
(Fig. 1) and nanocomposites obtained (Fig. 7, 8) were observed using HR SEM method. The degree of
nanofiller distribution in the matrix was evaluated (Fig. 6). The structures of nanocomposites were
confirmed by FT-IR spectra (Fig. 4, 5) and DSC method (Fig. 9, 10). Glass transition temperature has
been determined (Fig. 11). The effects of the type and amount of silica used on abrasion resistance,
contact angle, density and tensile properties of the materials obtained (Fig. 12—17, Table 1) were
investigated. An introduction of nanofiller to PUR matrix limits the phase separation of soft and hard
segments in polyurethane. Filling of PUR with 1 or 2 wt. % of nanosilica improves mechanical strength
of polyurethanes as well as their abrasion resistance.
Key words: nanocomposite, polyurethane, nanosilica, surface functionalization, isocyanate groups,
properties, abrasive wear.
NANOKOMPOZYTY — CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Nanokompozyty organiczno-nieorganiczne wzbudzaj¹ w ostatnich latach du¿e zainteresowanie. Unikatowe w³aœciwoœci tych materia³ów wynikaj¹ z po³¹czenia
cech organicznej osnowy (m.in. elastycznoœci) i nieorganicznego nape³niacza (m.in. du¿ej sztywnoœci, stabilnoœci termicznej, wytrzyma³oœci, twardoœci i wysokiego
wspó³czynnika za³amania œwiat³a) [1—11]. Nanokompozyty tego typu mo¿na podzieliæ na dwa rodzaje w zale¿noœci od rodzaju lub poziomu oddzia³ywania miêdzy
fazami organiczn¹ i nieorganiczn¹. Do pierwszego rodzaju zaliczamy nanokompozyty, w których miêdzy osnow¹ i nape³niaczem wystêpuj¹ s³abe oddzia³ywania
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chemiczne, np. wi¹zania wodorowe, lub si³y van der
Waalsa, b¹dŸ te¿ oddzia³ywania czysto adhezyjne, a materia³y takie otrzymuje siê na drodze mieszania sk³adników. W drugiej grupie nanokompozytów miêdzy fazami organiczn¹ i nieorganiczn¹ wystêpuj¹ silne jonowe
lub kowalencyjne wi¹zania chemiczne.
Znanych jest wiele nanokompozytów z osnow¹ polimerow¹ zawieraj¹cych w charakterze nape³niacza
zw³aszcza nano-SiO2 lub nano-TiO2 przygotowanych
technik¹ zol-¿el i zbadanych ze szczególnym uwzglêdnieniem sposobu wytworzenia nanokompozytu, wp³ywu nanocz¹stek na jego w³aœciwoœci mechaniczne, termiczne lub optyczne, a tak¿e zwi¹zku pomiêdzy struktur¹ materia³u a jego w³aœciwoœciami [12—17]. W celu
poprawy zdyspergowania nape³niacza w osnowie polimerowej, jak równie¿ podniesienia jakoœci miêdzyfazowych oddzia³ywañ modyfikuje siê powierzchniê cz¹stek nanonape³niaczy wprowadzaj¹c ró¿ne grupy funkcyjne, takie jak np. -COOH, -NH2, -NCO i -OH [18—27].
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Czêsto w charakterze osnowy nanokompozytów stosuje siê poliuretany (PUR). Charakteryzuj¹ siê one wiêksz¹ ni¿ gumy odpornoœci¹ na zu¿ycie œcierne lub rozrywanie a tak¿e udarnoœci¹ lepsz¹ ni¿ tworzywa polimerowe. PUR stanowi¹ wa¿n¹ grupê polimerów ze wzglêdu na mo¿liwoœæ uzyskiwania z nich materia³ów o zró¿nicowanych w³aœciwoœciach [28, 29].
Poliuretany powstaj¹ w wyniku reakcji polioli, izocyjanianów i zwi¹zków wyd³u¿aj¹cych ³añcuch polimerowy zawieraj¹cych ró¿ne grupy funkcyjne, w tym tak¿e
grupê aminow¹ (-NH2) [28, 29]. W latach osiemdziesi¹tych (na Wydziale In¿ynierii Materia³owej PW) opracowano grupê materia³ów (Epunitów), której sztywne
segmenty uzyskuje siê w wyniku reakcji grup izocyjanianowych (-NCO) z grupami aminowymi (-NH2) dicyjanodiamidu (DCDA) [30—35].
Zastosowanie DCDA jako œrodka wyd³u¿aj¹cego powoduje, ¿e w ka¿dym merze segmentów sztywnych makrocz¹steczek otrzymywanych polimerów znajduje siê
podstawnik w postaci silnie polarnej grupy imidonitrylowej. Dziêki wprowadzeniu tego elementu do budowy
Epunity zyskuj¹ wiele korzystnych cech u¿ytkowych,
m.in. ma³¹ ch³onnoœæ wody, du¿¹ odpornoœæ hydrolityczn¹ i korzystne w³aœciwoœci hydrofobowe a ich indeks tlenowy, bez u¿ycia antypirenów mieœci siê w przedziale 32—36 % [30—35]. Ze wzglêdu na sw¹ du¿¹ odpornoœæ na zu¿ycie hydroœcierne materia³y te stosuje siê
w przemyœle surowców mineralnych.
Z wielu badañ wynika, ¿e wprowadzenie nanokrzemionki do osnowy polimerowej, w tym równie¿ poliuretanowej, mo¿e korzystnie wp³ywaæ na twardoœæ, odpornoœæ na zu¿ycie œcierne oraz statyczne i dynamiczne
w³aœciwoœci mechaniczne nanokompozytów [12—27].
Nanokrzemionki mo¿na otrzymywaæ ró¿nymi metodami, jednak najwiêksze znaczenie maj¹: piroliza tetraalkoksysilanu lub tetrachlorosilanu w obecnoœci wody
[36], str¹canie krzemionki w œrodowisku kwaœnym
z roztworu krzemianu sodowego [37] oraz metoda
zol-¿el daj¹ca najszersze mo¿liwoœci syntezy, tak¿e
sfunkcjonalizowanych nanomateria³ów krzemionkowych [38]. Wadê pierwszych dwóch wymienionych metod stanowi silna agregacja cz¹stek wytwarzanych materia³ów utrudniaj¹ca ich zastosowanie jako nanonape³niaczy. Ponadto cz¹stki tak otrzymanych nanokrzemionek nie maj¹ kszta³tu kulistego, a wydzielenie frakcji o
jednorodnym wymiarze ziaren jest bardzo pracoch³onne. Funkcjonalizacja jest mo¿liwa tylko na drodze modyfikacji ich powierzchni odpowiednim silanem karbofunkcyjnym.
W ostatnich latach nast¹pi³ bardzo szybki postêp
w wykorzystaniu metody zol-¿el do otrzymywania nowych materia³ów, a literatura dotycz¹ca tego zagadnienia jest ju¿ bardzo obszerna. Przebieg procesu zol-¿el
ilustruje schemat A.
Najwiêkszym problemem w realizacji pozornie prostego chemicznie procesu jest równoleg³y przebieg reakcji hydrolizy i kondensacji, prowadz¹cy do okreœlonych
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Schemat A. Przebieg procesu zol-¿el
Scheme A. Sol-gel process course

uk³adów stanu równowagi [38]. Specyfika metody
zol-¿el pozwala w zale¿noœci od warunków reakcji, takich jak stosunek molowy reagentów oraz pH mieszaniny reakcyjnej, na uzyskiwanie materia³ów bardzo ró¿ni¹cych siê w³aœciwoœciami fizycznymi i struktur¹: od
bezpostaciowego ksero- lub aero¿elu poprzez materia³y
pow³okowe i w³ókna do monodyspersyjnych nanokulek. Struktura i porowatoœæ wytwarzanych materia³ów
bardzo silnie zale¿y od pH œrodowiska reakcji. Nanokrzemionki otrzymane w œrodowisku kwaœnym charakteryzuj¹ siê mniej upakowan¹ struktur¹, poniewa¿ tworz¹ j¹ ³añcuchy siloksanowe o ni¿szym stopniu rozga³êzienia tzw. crosslinked spaghetti, powstaj¹ce natomiast
w œrodowisku zasadowym maj¹ wiêkszy stopieñ upakowania wynikaj¹cy z tendencji do tworzenia siê struktur silnie rozga³êzionych Eden clusters ulegaj¹cych nastêpnie kondensacji do struktur typu raisin buns [39].
Kszta³t i wielkoœæ porów w znacznym stopniu zale¿y
równie¿ od pH. Pory uzyskane w œrodowisku kwaœnym
s¹ w¹skie i pod³u¿ne (szczelinowe) podczas gdy œrodowisko zasadowe sprzyja kszta³tom cylindrycznym. Na
wymiary i ich rozk³ad wp³ywaj¹ ponadto substancje pomocnicze dodawane do mieszaniny reakcyjnej, a porowatoœæ nanokrzemionek otrzymywanych w procesie
zol-¿el zale¿y tak¿e od warunków suszenia.
Przedmiotem niniejszego artyku³u s¹ nanokompozyty poliuretanowe nape³niane nanokrzemionk¹, przeznaczone do wytwarzania opon kó³ jezdnych pojazdów s³u¿¹cych do transportu podwieszanego w górnictwie.
Ko³a takie wykorzystuje siê w miejscach wystêpowania
du¿ych obci¹¿eñ wywo³uj¹cych statyczne oraz dynamiczne zginanie a tak¿e œciskanie i tarcie. Podwieszane
kolejki przemieszczaj¹ siê z prêdkoœci¹ 4 km/h i s¹ u¿ytkowane w wyrobiskach górniczych o nachyleniu 0—18o.
Eksploatacja pojazdów odbywa siê w znacznym zapyleniu i zmiennej temperaturze, w œrodowisku o du¿ej wilgotnoœci i zasoleniu, a tak¿e ró¿nym kwasowym lub zasadowym pH. Opracowywany materia³ na opony pracuj¹ce w takich warunkach powinien wykazywaæ
zwiêkszon¹ odpornoœæ na zu¿ycie œcierne pozwalaj¹c¹
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na d³u¿sze bezawaryjne u¿ytkowanie kolejek podwieszanych z zachowaniem wymaganego bezpieczeñstwa
technicznego i bezpieczeñstwa pracy za³óg górniczych.
Wytwarzano nanokompozyty poliuretanowe z poliestrodiolu nape³niane tlenkiem krzemu w postaci nanocz¹stek niemodyfikowanych b¹dŸ modyfikowanych
grupami izocyjanianowymi, z zastosowaniem oryginalnej metody opisanej w [40]. Oceniano nanokompozyty
o zawartoœci nanonape³niacza od 0,5 do 4 % mas.
CZÊŒÆ DOŒWIADCZALNA

Materia³y
Do wytworzenia nanoproszków u¿ywano:
— tetraetoksykrzemu techn. (TEOS) prod. Wacker
Chemie;
— wody amoniakalnej, cz.d.a., 25-proc. roztworu
wodnego, prod. POCh Gliwice;
— wody destylowanej;
— γ-izocyjanianopropylotrietoksysilanu cz., prod.
Momentive Performance Materials Inc.;
— etanolu bezwodnego cz., prod. POCh Gliwice;
— azotu suszonego,
— metyloetyloketonu suszonego bezpoœrednio
przed u¿yciem nad wypra¿onym siarczanem magnezu.
Poliuretanow¹ osnowê o nazwie handlowej Epunit®
otrzymywano z:
— poliolu — oligoadypinianu etylenowego (OAE) —
Alfaster T620, o ciê¿arze cz¹steczkowym 1940, prod.
Alfa Systems;
— 4,4‘-diizocyjanianu difenylometanu (MDI) — Isonate M 125, prod. Dow Chemical;
— dicyjanodiamidu (DCDA), prod. POCH Gliwice,
w warunkach sta³ego stosunku molowego substratów
OAE:MDI: DCDA wynosz¹cego 2:5:3.
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Z proszku nanokrzemionki modyfikowanej grupami
–NCO wytwarzano koncentrat z poliolem. W tym celu
nanokrzemionkê wprowadzano do poliolu odwodnionego w temp. 120 ±5 oC pod ciœnieniem 2—5 hPa i sch³odzonego do temp. 60 oC. Proszek dyspergowano w poliolu w ci¹gu 15 min przy u¿yciu homogenizatora ultradŸwiêkowego VX750 firmy Sonic & Materials, z amplitud¹ 50 % i w temp. 50 ±2 oC. Urz¹dzenie pracowa³o w
trybie impulsowym (3 s oddzia³ywania ultradŸwiêków i
3 s przerwy). Po wymieszaniu sk³adników mieszaninê
sch³adzano. Przygotowany w ten sposób koncentrat
przechowywano w temp. -5 oC. Przed wprowadzeniem
do mieszaniny substratów do wytwarzania nanokompozytu koncentrat ogrzewano do temperatury pokojowej.
Synteza nanokompozytów
Nanokompozyty poliuretanowe z nanokrzemionk¹
otrzymywano in situ z mieszaniny substratów w procesie syntezy prowadzonej metod¹ jednoetapow¹ w reaktorze pró¿niowym podczas ci¹g³ego mieszania. Poliol
oraz DCDA wstêpnie odwadniano w temp. 160 ±5 oC
pod ciœnieniem 2—5 hPa. Do odwodnionych substratów
o temperaturze 80 ±3 oC dozowano wysuszon¹ nanokrzemionkê lub jej koncentrat z poliolem, po wymieszaniu mieszankê sch³adzano do temp. 60 ±3 oC i dodawano MDI. Z tak przygotowanej mieszaniny kszta³towano
próbki metod¹ odlewania. Nanokompozyty utwardzano przez 16 h w metalowych formach w temp. 110 ±5 oC.
W opisany sposób wytworzono poliuretan oraz dwie
serie nanokompozytów z udzia³em 0,5, 1, 2 lub 4 % mas.
nape³niacza. Pierwsza seria to kompozyty zawieraj¹ce
nanokrzemionê niemodyfikowan¹, druga zaœ — nanokrzemionkê zmodyfikowan¹ grupami –NCO.
METODY BADAÑ

Otrzymywanie nanokrzemionki funkcjonalizowanej
grupami -NCO
Nanokrzemionkê modyfikowan¹ grupami izocyjanianowymi wytwarzano oryginaln¹ metod¹ w procesie
zol-¿el [40]. Do kolby reakcyjnej wprowadzano bezwodny etanol, wodê amoniakaln¹ i wodê destylowan¹
w temp. 20 oC, utrzymywanej przez ca³y czas trwania
procesu. Nastêpnie zmierzono pH mieszaniny reakcyjnej, po czym mieszaj¹c, w ci¹gu 2 h ze sta³¹ szybkoœci¹
dodawano TEOS. Oznaczano koñcowe pH mieszaniny
reakcyjnej, która mia³a postaæ opalizuj¹cego zolu niemodyfikowanego nanomateria³u krzemionkowego. Zol suszono w temp. 363 oC. Otrzyman¹ nanokrzemionkê
poddawano procesowi funkcjonalizacji za pomoc¹ roztworu γ-izocyjanianopropylotrietoksysilanu w suchym
metyloetyloketonie. Proces funkcjonalizacji prowadzono w atmosferze suchego azotu. Produkt wydzielono
oddestylowuj¹c metyloetyloetyloketon pod obni¿onym
ciœnieniem w temp. 323 oC.

Nanokrzemionka
— Obserwacje struktury nanokrzemionki prowadzono za pomoc¹ wysokorozdzielczego mikroskopu skaningowego HR SEM LEO 1530.
— Wymiary cz¹stek nanokrzemionki i ich rozrzut oznaczano metod¹ korelacyjnej spektroskopii fotonów
przy u¿yciu aparatu Zeta Sizer 4 firmy Malvern sprzê¿onego z komputerem. Wynik zapisywano w postaci krzywej rozrzutu wymiarów cz¹stek.
Poliuretan i nanokompozyty
— Budowê chemiczn¹ poliuretanów i nanokompozytów analizowano na podstawie widm w podczerwieni rejestrowanych spektrometrem NICOLET 6700 firmy
Thermo Scientific, z zastosowaniem techniki ATR. Ka¿de widmo uzyskiwano w wyniku 64-krotnego skanowania z rozdzielczoœci¹ 4 cm-1.
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— Obserwacje struktury poliuretanu i nanokompozytów prowadzono za pomoc¹ mikroskopu HR SEM.
— Analizê termiczn¹ wykonywano przy u¿yciu kalorymetru Q1000 firmy TA Instruments. Próbki o masie
10 ±3 mg analizowano w atmosferze azotu w zakresie
temperatury od -100 oC do 200 oC, ogrzewaj¹c je z szybkoœci¹ 10 oC/min.
— K¹t zwil¿ania mierzono goniometrem PGX firmy
KLIMATEST, zgodnie z norm¹ ASTM D724 — 99(2003).
— Gêstoœæ okreœlano wykorzystuj¹c wagê analityczn¹ firmy RADWAG z przystawk¹ do pomiaru gêstoœci,
metod¹ Archimedesa, zgodnie z norm¹ PN-C-04215:
1983.
— Twardoœæ oznaczono za pomoc¹ twardoœciomierza Durometer A firmy Wilson Wolpert, wed³ug norm
DIN 53505, ASTM D2240 i ISO 7619.
— Wytrzyma³oœæ mechaniczn¹ oceniano stosuj¹c maszynê wytrzyma³oœciow¹ INSTRON 1115, zgodnie z
PN-C-89051:1982, PN-C-89034:1981. Próbki rozci¹gano
z prêdkoœci¹ 500 mm/min.
— Œcieralnoœæ wyznaczano przy u¿yciu aparatu
Schoppera-Schlobacha zgodnie z PN-C-04235:1975.

5

5

10
50 100
500 1000
wymiar cz¹stek, nm

Rys. 2. Rozrzut wymiarów cz¹stek nanokrzemionki niemodyfikowanej
Fig. 2. Particle size distribution of non-modified nanosilica

WYNIKI BADAÑ I ICH OMÓWIENIE
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Otrzymano nanokrzemionkê niefunkcjonalizowan¹
oraz funkcjonalizowan¹ grupami NCO, w iloœci 5 %
mas. Obraz SEM struktury nanokrzemionki niefunkcjonalizowanej przedstawia rys. 1.
Liczbowo œredni wymiar jej ziaren wynosi ok.
60,8 nm, a rozrzut wymiarów (zakres 24 nm) ilustruje
wykres na rys. 2.
Œredni wymiar ziaren nanokrzemionki funkcjonalizowanej wynosi natomiast ok. 70 nm (liczbowo œredni
wymiar cz¹stek to 64,7 nm), a rozrzut wymiarów (zakres
32 nm) nieco wiêkszy ni¿ cz¹stek niesfunkcjonalizowanych, obrazuje krzywa na rys. 3.
Zakres rozrzutu stanowi³a ró¿nica wymiarów cz¹stek, przy za³o¿eniu, ¿e wartoœci graniczne odpowiadaj¹
udzia³owi 2,5 % cz¹stek o danym wymiarze.
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Rys. 3. Rozrzut wymiarów cz¹stek nanokrzemionki funkcjonalizowanej grupami izocyjanianowymi
Fig. 3. Particle size distribution of nanosilica functionalized
with isocyanate groups
Nanokompozyty

100 nm

Rys. 1. Obraz SEM nanokrzemionki niemodyfikowanej
Fig. 1. SEM image of non-modified nanosilica

Na podstawie rejestrowanych widm w podczerwieni
(rys. 4, 5) stwierdzono, ¿e reakcja syntezy poliuretanu
oraz nanokompozytów dobieg³a koñca. Wskazuje na to
brak pików absorbancji przy ν = 2250 cm-1 pochodz¹cych
od grup NCO [22]. We wszystkich widmach IR wystêpuj¹ pasma przy ν = 3440 cm-1 odpowiadaj¹ce wolnym
od wi¹zañ wodorowych grupom N-H z ugrupowañ uretanowych, przy ν = 3350 cm-1 pochodz¹ce od N–H
zwi¹zanych wi¹zaniami wodorowymi, a tak¿e przy ν =

POLIMERY 2009, 54, nr 10

661

C-O w grupie uretanowej

0,70

Si-O-Si pochodz¹ce
od nape³niacza

0,60

absorbancja

0,50
0,40

PUR
PUR+0,5%SiO2
PUR+1%SiO2
N-H niezwi¹zane
PUR+2%SiO2
N-H zwi¹zane PUR+4%SiO2

0,30
0,20
0,10
0,00
-0,10
3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

-1

liczba falowa, cm

Rys. 4. Widma IR kompozytów PUR z niemodyfikowan¹ SiO2
Fig. 4. IR spectra of PUR composites with non-modified nanosilica
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Rys. 5. Widma IR kompozytów PUR z SiO2 modyfikowan¹ grupami NCO
Fig. 5. IR spectra of PUR composites with nanosilica functionalized with NCO groups
1735 cm-1 (C = O w grupie uretanowej), 1550 cm-1 (N–H
zwi¹zane) i 1535 cm-1 (C–N). Pojawiaj¹ siê te¿ pasma
C–O–C poliestru przy 1174, 1224 i 1457 cm-1. W widmie
nanokompozytów s¹ widoczne pasma przy 1073 cm-1
(Si–O–C i Si–O–Si) i 811 cm-1 (Si–OH, Si–OC i Si–O–Si).
Na podstawie pasm pochodz¹cych od niezwi¹zanych
lub zwi¹zanych wi¹zaniami wodorowymi grup N-H

mo¿liwa jest ocena stopnia separacji fazowej (SSF) i stopnia wymieszania faz (SRF) w tych materia³ach.
Stopieñ separacji fazowej w otrzymanych nanokompozytach okreœlano z zale¿noœci (1) [16, 22] (tabela 1)

SSF =

NH H
NH H + NH W

(1)
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gdzie: NHH — intensywnoœæ absorpcji pasma pochodz¹cego
od zwi¹zanych grup N-H, NHW — intensywnoœæ absorpcji
pasma pochodz¹cego od niezwi¹zanej grupy N-H.

T a b e l a 1. Stopieñ separacji fazowej (SSF) w nanokompozytach PUR z ró¿n¹ zawartoœci¹ nanokrzemionki
T a b l e 1. Degree of phase separation (SSF) of PUR nanocomposites differing in nanosilica content
Absorbancja

Rodzaj
próbki

Zawartoœæ
nape³niacza

NHH

NHW

SSF

PUR

0%

0,0027

0,0282

0,91

PUR/nanokrzemionka
modyfikowana

0,5 %
1%
2%
4%

0,0082
0,0076
0,0076
0,0084

0,0289
0,0220
0,0283
0,0275

0,78
0,74
0,79
0,77

PUR/nanokrzemionka
niemodyfikowana

0,5 %
1%
2%
4%

0,0079
0,0120
0,0090
0,0096

0,0279
0,0300
0,0290
0,0260

0,78
0,71
0,76
0,73

Stopieñ rozproszenia faz obliczano z równania (2)
(rys. 6):
SRF = 1 – SSF

(2)

Dwufazowa budowa poliuretanów wynika z faktu,
¿e liniowe makrocz¹steczki PUR sk³adaj¹ siê z niekompatybilnych segmentów giêtkich i sztywnych. Na separacjê faz domen miêkkich i domen twardych wp³ywaj¹
ró¿ne czynniki, m.in.: ciê¿ar cz¹steczkowy, d³ugoœæ poszczególnych segmentów i ich krystalizacja, a tak¿e oddzia³ywania wewn¹trz oraz pomiêdzy segmentami [28,
29]. Jedne z wymienionych czynników sprzyjaj¹ separacji faz, inne ich rozproszeniu. Stwierdzono [41, 42], ¿e
stopieñ separacji faz w poliuretanie ulega zmianie po
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Rys. 6. Stopieñ rozproszenia faz (SRF) w nanokompozycie
w funkcji zawartoœci nanokrzemionki: 1 — niemodyfikowanej,
2 — modyfikowanej
Fig. 6. Degree of phase dispersion (SRF) in nanocomposite
versus nanosilica content: 1 — non-modified, 2 — modified
one

wprowadzeniu doñ nanokrzemionki, a tak¿e w wyniku
modyfikacji jej powierzchni; podobne obserwacje poczyniono równie¿ w odniesieniu do innych nanokompozytów [43—45].
Uzyskany przez nas poliuretan zawiera ok. 43 % segmentów sztywnych. Jak widaæ z tabeli 1 wprowadzenie
do PUR nanokrzemionki zarówno modyfikowanej, jak i
niemodyfikowanej powoduje znaczny spadek jego SSF.
Obecnoœæ cz¹stek krzemionki os³abia oddzia³ywania pomiêdzy segmentami w ³añcuchu poliuretanowym
sprzyjaj¹ce separacji fazowej [29]. W pracy [49] stwierdzono, ¿e wprowadzenie nanocz¹stek do osnowy polimerowej w istotnym stopniu zmienia morfologiê domen
twardych nanokompozytów, ogranicza formowanie siê
fibryl sferolitów i zmniejsza wymiary domen twardych
[49].
W kompozytach z nanokrzemionk¹ funkcjonalizowan¹ grupami –NCO obserwuje siê wiêkszy ni¿ w przypadku kompozytów z nanokrzemionk¹ niemodyfikowan¹ stopieñ rozproszenia faz (SRF) (rys. 6). Wi¹zania
uretanowe powsta³e w wyniku reakcji pomiêdzy grupami –OH poliolu i grupami –NCO na powierzchni nanokrzemionki ograniczaj¹ ruchliwoœæ giêtkiego segmentu
estrowego makrocz¹steczek, co sprzyja rozproszeniu
faz. Wzrost wartoœci SRF mo¿e prowadziæ do zmniejszenia wymiarów.
W nanokompozytach z udzia³em nape³niacza do
1 % mas. obserwuje siê bardzo du¿y wzrost stopnia rozproszenia faz w stosunku do wartoœci SRF czystego PUR
(rys. 6). Nastêpuje zmniejszenie liczby oddzia³ywañ wodorowych pomiêdzy grupami –N-H i grup¹ karbonylow¹ estru ograniczaj¹cych ruch makrocz¹steczek i utrudniaj¹cych separacjê fazow¹. Wprowadzenie do czystego
PUR wiêkszej ni¿ 1 % iloœci nape³niacza mo¿e powodowaæ zmianê poziomu oddzia³ywañ pomiêdzy segmentami sztywnymi [43], sprzyjaj¹c tym samym separacji
fazowej i zmniejszeniu SRF.
Stopieñ separacji fazowej kompozytów PUR z nanokrzemionk¹ oceniano tak¿e na podstawie obrazów SEM,
których przyk³ady ilustruj¹ rys. 7 i 8. Widoczne struktury pseudosferolityczne s¹ podobne do struktur prze³omów innych polimerów, np. PS, PMMA lub ABS
[46—48]. Wymiary pseudosferolitycznych struktur PUR
wynosz¹ ok. 8 µm, nanokompozytów zawieraj¹cych
2 % mas. nanokrzemionki niefunkcjonalizowanej ok. 10
µm a PUR z udzia³em nanokrzemionki funkcjonalizowanej ok. 14 µm.
Cz¹stki w kompozytach z niefunkcjonalizowan¹ nanokrzemionk¹ s¹ u³o¿one w sposób przypadkowy, natomiast w próbkach ze sfunkcjonalizowanym SiO2 s¹ ulokowane w obrêbie konturów pseudosferolitów. Podobne obserwacje zanotowano w publikacji [49]. Na obrazach SEM, w obu przypadkach nanokompozytów s¹ widoczne tak¿e pojedyncze aglomeraty nanocz¹stek.
Stopieñ rozproszenia faz w otrzymanych nanokompozytach poliuretanowych analizowano tak¿e z zastosowaniem techniki DSC. Rysunki 9 i 10 przedstawiaj¹ ter-
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10 µm

Rys. 7. Obraz SEM kompozytu PUR/nanokrzemionka niemodyfikowana
Fig. 7. SEM image of PUR composite with non-modified
nanosilica

podstawie termogramów wyznaczono wartoœci temperatury zeszklenia w obszarze segmentów giêtkich (rys.
11). Wprowadzenie do polimerowej osnowy cz¹stek
SiO2 przesuwa wartoœci Tg poliuretanu w stronê ni¿szej
temperatury. Mo¿liwa w tych warunkach rotacja segmentów sztywnych u³atwia separacjê fazow¹. Obserwowana ni¿sza Tg domen miêkkich wskazuje na wy¿szy
stopieñ separacji fazowej w poliuretanach z nanokrzemionk¹. Podobne zmiany temperatury zeszklenia innych nanokompozytów referowano w pracy [49]. Dodatek do PUR nanokrzemionki w iloœci 0,5 % mas. skutkuje najwiêkszym obni¿eniem Tg. Prawdopodobnie w warunkach takiej iloœci SiO2 w nanokompozycie podstawowym zjawiskiem odpowiedzialnym za wzrost ruchliwoœci segmentów giêtkich jest spadek liczby wi¹zañ wodorowych pomiêdzy tymi segmentami, co umo¿liwia

10 µm

Rys. 8. Obraz SEM kompozytu PUR/nanokrzemionka modyfikowana grupami NCO
Fig. 8. SEM image of PUR composite with nanosilica modified
with NCO groups
Rys. 10. Krzywa kalorymetryczna kompozytów z nanokrzemionk¹ modyfikowan¹ grupami NCO
Fig. 10. Calorimetric curves of PUR composites with nanofiller modified with NCO groups
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Rys. 9. Krzywe kalorymetryczne kompozytów PUR z nanokrzemionk¹ niemodyfikowan¹
Fig. 9. Calorimetric curves of PUR composites with non-modified nanofiller

mogramy poliuretanu i kompozytów PUR z niefunkcjonalizowan¹ i funkcjonalizowan¹ nanokrzemionk¹. Na
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Rys. 11. Temperatura zeszklenia (Tg) domen miêkkich w kompozytach PUR z nanokrzemionk¹: niemodyfikowan¹ (1), modyfikowan¹ grupami NCO (2), w funkcji udzia³u nape³niacza
Fig. 11. Glass transition (Tg) temperature of soft domains of
PUR composites with non-modified nanosilica (1) or nanosilica modified with NCO groups (2) versus filler content
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ich rotacjê [40, 41]. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e gdy iloœæ
nape³niacza jest wiêksza ni¿ 0,5 % mas., wówczas czêœæ
jego cz¹stek wbuduje siê w segmenty sztywne a czêœæ
os³abia oddzia³ywania pomiêdzy segmentami giêtkimi.
Modyfikacja powierzchni nanokrzemionki grupami
–NCO nie zmienia w sposób istotny Tg nanokompozytu
zawieraj¹cego 0,5 % mas. nape³niacza. Zaobserwowano
natomiast znaczne ró¿nice w wartoœciach Tg osnowy poliuretanowej nanokompozytów z udzia³em wiêkszej
iloœci SiO2. Jak widaæ, kompozyty z modyfikowan¹ nanokrzemionk¹ wykazuj¹ ni¿sz¹ temperaturê zeszklenia.
W materia³ach tych obserwowano wiêksze rozproszenie
faz, co mo¿e sprzyjaæ wzrostowi ruchliwoœci makrocz¹steczek. Konsekwencj¹ odmiennego przebiegu separacji
fazowej jest ró¿ny k¹t zwil¿ania powierzchni badanych
kompozytów. Nanokompozyty charakteryzuj¹ siê lepszymi w³aœciwoœciami hydrofobowymi ani¿eli czysty
poliuretan. Modyfikacja krzemionki grupami izocyjanianowymi powoduje natomiast wzrost k¹ta zwil¿ania
kompozytów z jej udzia³em o ok. 6o w porównaniu z k¹tem zwil¿ania kompozytów PUR z niemodyfikowanym
SiO2 (rys. 12).
Poniewa¿ opracowywane materia³y s¹ przeznaczone
do wytwarzania opon kó³ pracuj¹cych w kopalniach
o znacznym zapyleniu, a py³ zwi¹zany z wierzchni¹
warstw¹ kó³ sprzyja zu¿yciu œciernemu powierzchni
opon, to istotne znaczenie maj¹ cechy hydrofobowe nanokompozytów ograniczaj¹ce przywieranie py³ów a zatem wp³ywaj¹ce na ograniczenie zu¿ycia opon.
Gêstoœæ uzyskanych materia³ów porównywano
z gêstoœci¹ teoretyczn¹ obliczon¹ na podstawie regu³y
mieszanin przy za³o¿eniu, ¿e tlenek kwarcu ma gêstoœæ
równ¹ 2,65 g/cm3 (rys. 13). Wprowadzenie krzemionki
do poliuretanu powoduje wzrost gêstoœci wytworzonych nanokompozytów, ale jest ona w ka¿dym przypadku mniejsza ni¿ gêstoœæ teoretyczna. Wskazuje to na
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Rys. 12. K¹t zwil¿ania (γ) kompozytów PUR z nanokrzemionk¹ niemodyfikowan¹ (1) oraz modyfikowan¹ grupami NCO
(2), w funkcji udzia³u nape³niacza
Fig. 12. Contact angle (γ) of PUR composites with non-modified nanosilica (1) or nanosilica modified with NCO groups (2)
versus filler content

1,31

3

d, g/cm
1,30
1,29
1,28

0

1,27
1

2

1,26
1,25
1,24
0

1

2
SiO2, %

3

4

Rys. 13. Gêstoœæ (d): teoretyczna (0), kompozytów PUR z nanokrzemionk¹ niemodyfikowan¹ (1) oraz modyfikowan¹ grupami NCO (2), w funkcji udzia³u nape³niacza
Fig. 13. Theoretical density (d) of PUR composite (0) and
PUR composites with non-modified nanosilica (1) or nanosilica modified with NCO groups (2) versus filler content

fakt, ¿e obecnoœæ proszku nape³niacza w kompozycie
wi¹¿e siê z powstawaniem du¿ej objêtoœci swobodnej
powoduj¹cej spadek gêstoœci. Gêstoœæ materia³u zawieraj¹cego SiO2 modyfikowanego grupami NCO jest
mniejsza ni¿ produktu z udzia³em nanokrzemionki niemodyfikowanej. Powodem ró¿nic w gêstoœci nanokompozytów o takiej samej zawartoœci nape³niacza mo¿e byæ
odmienny stopieñ krystalicznoœci, ale nie potwierdzaj¹
tego wyniki analizy termicznej. Inn¹ przyczyn¹ mo¿e
byæ ró¿na tendencja cz¹stek krzemionki do tworzenia
aglomeratów. Prawdopodobnie w przypadku nanokrzemionki z grupami –NCO ta tendencja jest wiêksza, a zatem udzia³ objêtoœci swobodnych w takich nanokompozytach te¿ jest wiêkszy.
Twardoœæ nanokompozytów PUR z zawartoœci¹ 0,5
% mas. nanokrzemionki jest mniejsza ni¿ czystego poliuretanu, ale roœnie wraz ze wzrostem udzia³u nape³niacza (rys. 14). Kompozyty z nanokrzemionk¹ modyfikowan¹ charakteryzuj¹ siê natomiast wiêksz¹ twardoœci¹ ni¿ poliuretan z nanokrzemionk¹ niemodyfikowan¹.
Mo¿e to byæ efektem wzrostu stopnia rozproszenia faz
(w wyniku modyfikacji) spowodowanego reakcj¹ pomiêdzy grupami –NCO na powierzchni nanokrzemionki i grupami –OH poliolu.
W³aœciwoœci mechaniczne wytwarzanych kompozytów badano w trakcie statycznego rozci¹gania. Na rysunku 15 przedstawiono zale¿noœæ wartoœci modu³u
sprê¿ystoœci (E) kompozytów od udzia³u w nich nanokrzemionki. Zaobserwowano (w przypadku obu rodzajów nanokrzemionki) spadek modu³u po wprowadzeniu do osnowy PUR 0,5 % mas. nape³niacza. Dodatek
wiêkszych iloœci niemodyfikowanego SiO2 tylko nieznacznie zmienia wartoœæ E natomiast krzemionka modyfikowana powoduje znaczny jej wzrost. Po przekro-
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Rys. 14. Twardoœæ (H) kompozytów PUR z nanokrzemionk¹:
niemodyfikowan¹ (1) oraz modyfikowan¹ grupami NCO (2),
w funkcji udzia³u nape³niacza
Fig. 14. Hardness (H) of PUR composites with non-modified
nanosilica (1) or nanosilica modified with NCO groups (2)
versus filler content
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Rys. 16. Wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie (Rm) kompozytów
PUR z nanokrzemionk¹ niemodyfikowan¹ (1) oraz modyfikowan¹ grupami NCO (2), w funkcji udzia³u nape³niacza
Fig. 16. Tensile strength (Rm) of PUR composites with nonmodified nanosilica (1) or nanosilica modified with NCO
groups (2) versus filler content
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Rys. 15. Modu³ Younga (E) kompozytów PUR z nanokrzemionk¹ niemodyfikowan¹ (1) oraz modyfikowan¹ grupami
NCO (2), w funkcji udzia³u nape³niacza
Fig. 15. Young‘s modulus (E) of PUR composites with nonmodified nanosilica (1) or nanosilica modified with NCO
groups (2) versus filler content
czeniu korzystnej granicy 2 % mas. udzia³u SiO2 modu³
sprê¿ystoœci maleje do wartoœci mniejszej ni¿ odpowiadaj¹ca zawartoœci 0,5 % mas. nape³niacza obu rodzajów.
Rysunek 16 ilustruje zale¿noœæ wytrzyma³oœci na rozci¹ganie (Rm) kompozytów PUR z nanokrzemionk¹
w funkcji udzia³u nape³niacza. Jak widaæ, dodatek do osnowy PUR ju¿ 0,5 % mas. SiO2 powoduje pogorszenie
wytrzyma³oœci na rozci¹ganie. Modyfikacja powierzchni
nanokrzemionki grupami –NCO os³abia nieco ten niekorzystny efekt. Wiêksza zawartoœæ nape³niacza zmniejsza
jeszcze wartoœæ Rm, jednak nanokompozyt PUR z dodatkiem 1 % mas. SiO2 wykazuje wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie porównywaln¹ z wytrzyma³oœci¹ osnowy. Obserwowane zjawisko mo¿na t³umaczyæ postaci¹ w jakiej wystêpuje czêœæ z wprowadzanych nanocz¹stek krzemionki.
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Rys. 17. Zu¿ycie œcierne (∆V) kompozytów PUR z nanokrzemionk¹ niemodyfikowan¹ (1) oraz modyfikowan¹ grupami
NCO (2), w funkcji udzia³u nape³niacza
Fig. 17. Abrasive wear (∆V) of PUR composites with non-modified nanosilica (1) or nanosilica modified with NCO groups
(2) versus filler content

W przewidywanym zastosowaniu wytwarzanych
nanokompozytów niezwykle istotnym parametrem decyduj¹cym o przydatnoœci materia³ów jest zu¿ycie œcierne (∆V), którego wartoœæ zmala³a w porównaniu do ∆V
osnowy po dodaniu do PUR 0,5 lub 1 % mas. nape³niacza; wiêkszy udzia³ SiO2 skutkuje zaœ wzrostem zu¿ycia
œciernego materia³u (rys.17).
PODSUMOWANIE

Wprowadzenie nanokrzemionki do osnowy PUR
zmienia jej w³aœciwoœci termiczne i wytrzyma³oœciowe,
zwil¿alnoœæ oraz zu¿ycie œcierne. Wynika to z ró¿nic w
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budowie domenowej nanokompozytów i czystej osnowy. Nanokrzemionka korzystnie wp³ywa na wartoœæ
k¹ta zwil¿ania materia³u ograniczaj¹c adhezjê py³ów.
Zawartoœæ 1 lub 2 % mas. cz¹stek SiO2 w nanokompozytach pozwala na zmniejszenie ich zu¿ycia œciernego.
Zastosowanie w kompozytach modyfikowanej grupami
–NCO nanokrzemionki zwiêksza modu³ sprê¿ystoœci
w porównaniu z wartoœci¹ (E) kompozytu z nanokrzemionk¹ niemodyfikowan¹. Wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie badanych materia³ów mniejsza ni¿ czystego poliuretanu by³a spowodowana niewystarczaj¹c¹ dyspersj¹
cz¹stek osnowy i nape³niacza.
Praca by³a finansowana ze œrodków na realizacjê projektu
Inicjatywa Technologiczna I — „Opracowanie nanokompozytów uretanowomocznikowych, o podwy¿szonej odpornoœci na
zu¿ycie œcierne w warunkach wysokiej wilgotnoœci, wytwarzanych technika ci¹g³¹”, Nr KB/71/13062/IT1-B/U/08 i projektu badawczego-rozwojowego nr R 1400401 „Nanomateria³y
krzemionkowe i tytanokrzemionkowe o strategicznie zaprojektowanej architekturze i w³aœciowœciach odpowiednich do zastosowañ typu high-tech”.
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