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Krzemionka/tlenek glinu jako nape³niacz kompozytów polimerowych

otrzymywanych metod¹ fotopolimeryzacji

Streszczenie. W pracy przedstawiono wyniki badañ nad otrzymywaniem kompozytów polimerowych na bazie
poli(akrylanu polietylenoglikolu) (PEGDA) i poli(metakrylanu polietylenoglikolu) (PEGDMA) oraz Aerosilu
COK84 (mieszanina krzemionki z tlenkiem glinu w stosunku wagowym 5:1). Kompozyty polimerowe otrzymano
technik¹ fotopolimeryzacji. Okreœlono wp³yw zawartoœci dodanej mieszaniny nape³niaczy na w³aœciwoœci mecha-
niczne oraz fizyko-chemiczne utwardzonych kompozytów polimerowych.

SILICA/ALUMINA AS THE FILLER POLYMER COMPOSITES OBTAINED BY PHOTOPOLYMERIZA-
TION
Summary. This work presents the results of investigation of composite materials based on poly(ethylene glycol)
diacrylate (PEGDA) and poly(ethylene glycol) dimethacrylate (PEGDMA) and Aerosil COK84 (a mixture of sili-
con oxide with aluminum oxide in a ratio of 5:1). The composites were prepared with the use of the photopolymeriza-
tion technique. Some selected properties of the monomer/filler compositions were measured. The influence of the
content added to the mixture of mechanical properties, the strength and physico-chemical properties of the cured
polymer composites were determined.

1. WSTÊP

Nape³niacze s¹ to substancje obojêtne wprowadzane
do osnowy polimerowej, przede wszystkim w celu po-
prawy jej w³aœciwoœci fizyko-chemicznych i mechanicz-
nych. Zauwa¿a siê wzrost twardoœci, odpornoœci na œcie-
ranie czy dzia³anie zró¿nicowanych œrodowisk agresyw-
nych, a tak¿e polepszenie wytrzyma³oœci oraz zmniejsze-
nie skurczu powstaj¹cego podczas utwardzania. Dodat-
kowo wykorzystywane s¹ ze wzglêdu na obni¿enie ceny
tworzyw sztucznych.

Krzemionka (ditlenek krzemu), ze wzglêdu na specy-
ficznoœæ w³aœciwoœci oraz ogóln¹ dostêpnoœæ, wykorzys-
tywana jest w ró¿nych dziedzinach, zarówno w bada-
niach naukowych, przemyœle czy technologii oraz do pro-
dukcji wielu materia³ów i przedmiotów ¿ycia codzienne-
go. Wprowadzenie krzemionki do osnowy polimerowej
przyczynia siê do znacz¹cej poprawy w³aœciwoœci wy-
trzyma³oœciowych, odpornoœci na œcieranie kompozytów
polimerowych. Pod wzglêdem chemicznym powierzch-
nia krzemionki jest niemal¿e bierna. Przewaga grup sila-
nolowych determinuje charakter hydrofilowy produktu
i odpowiada za powinowactwo krzemionki wzglêdem
innych zwi¹zków chemicznych, wzmacniaj¹c korzystnie
jego dzia³anie z polimerem, jednoczeœnie kszta³tuj¹c po-
wierzchniow¹ aktywnoœæ. Zastosowanie nape³niacza
krzemionkowego zmodyfikowanego tlenkiem glinu po-
zwala otrzymaæ kompozyty o zmodyfikowanych w³aœci-
woœciach, mog¹cych znaleŸæ zastosowanie np. w sta³ych
elektrolitach polimerowych, w pastach pow³okowych itd.

Najbardziej ekologiczn¹ i ekonomicznie op³acaln¹
metod¹ otrzymywania kompozytów polimerowych jest
polimeryzacja in situ w obecnoœci zdyspergowanego na-
nonape³niacza. Technika ta umo¿liwia najlepsze zdysper-
gowanie nanonape³niacza w osnowy polimerowej [1],
a proces przebiega w œrodowisku bezrozpuszczalniko-

wym. Zastosowanie polimeryzacji inicjowanej fotoche-
micznie do otrzymywania nanokompozytów polimero-
wych metod¹ in situ umo¿liwia wykorzystanie unikal-
nych cech tej metody: skraca czas utwardzania kompozy-
cji monomer/nape³niacz do rzêdu kilku sekund (lub mi-
nut) oraz zapewnia prowadzenie reakcji w temperaturze
pokojowej, a tak¿e zapewnia doskona³¹ kontrolê nad re-
akcj¹. Do zalet mo¿na tak¿e zaliczyæ ma³e zu¿ycie energii
oraz rozdzielczoœæ przestrzenn¹ (polimeryzacja tylko
w obszarach naœwietlanych, co umo¿liwia otrzymywanie
skomplikowanych kszta³tów przestrzennych) [2].

W niniejszej pracy zaprezentowano wyniki badañ do-
tycz¹cych otrzymywania metod¹ in situ kompozytów na
bazie poli(akrylanu polietylenoglikolu) (PEGDA) i po-
li(metakrylanu polietylenoglikolu) (PEGDMA) oraz Ae-
rosilu COK84 (Evonik, mieszanina krzemionki A200 i
tlenku glinu w stosunku 5:1). Zastosowanie nape³niacza
krzemionkowego zmodyfikowanego tlenkiem glinu po-
zwala otrzymaæ kompozyty mog¹ce znaleŸæ zastosowa-
nie w sta³ych elektrolitach polimerowych, a tak¿e w pas-
tach pow³okowych. Modyfikacja polimerów zwi¹zkami
nieorganicznymi wp³ywa równie¿ na w³aœciwoœci me-
chaniczne tworzywa.

2. CZÊŒÆ DOŒWIADCZALNA

2.1 Metodyka

Przygotowanie kompozycji monomer/nape³niacz
krzemionkowy i utwardzanie

Aerosil COK84 (firmy Evonik) jest mieszanin¹ krze-
mionki A200 i tlenku glinuw stosunkuwagowym 5:1. Po-
wierzchnia w³aœciwa nape³niacza wynosi 185 ± 30 m2/g.
Kompozycje œwiat³outwardzalne przygotowano dysper-
guj¹c w monomerach akrylanie polietylenoglikolu (PEG-
DA) i metakrylanie polietylenoglikolu (PEGDMA) ró¿ne
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iloœci COK84 i sta³¹ iloœæ fotoinicjatora (DMPA, Irgacure
651, Sigma Aldrich, 0,2% wag.). Kompozycje poddano
mieszaniu w wytrz¹sarce ultradŸwiêkowej w czasie
3-10 h. Nastêpnie, przygotowane kompozycje przelewa-
no do metalowych form i utwardzano œwiat³em UV
(próbki naœwietlano najpierw przez 40 sekund z góry,
a nastêpnie przez 40 sekund z do³u). Gruboœæ naœwietla-
nych kompozytów wynosi³a 50 mm.

Badanie w³aœciwoœci mechanicznych kompozytów
polimerowych

Oznaczanie cech wytrzyma³oœciowych fotoutwar-
dzalnych kompozytów polimerowych przy statycznym
rozci¹ganiu przeprowadzono zgodnie z norm¹ PN-EN
ISO 527-1:1993 z w³¹czon¹ poprawk¹ 1:1994 przy u¿yciu
maszynywytrzyma³oœciowej firmy Zwick/Roell typ Z020
pod³¹czonej do stanowiska komputerowego. Wykony-
wano po 6-10 pomiarów dla ka¿dych próbek w kszta³cie
wiose³ek, na odcinku pomiarowym 30 mm oraz przy
prêdkoœci rozci¹gania 5 mm/min. Obliczono wartoœæ
œredni¹ oraz odchylenie standardowe (Rys. 2). Badania
twardoœci otrzymanych kompozytów polimerowych
wykonane zosta³y przy u¿yciu twardoœciomierza Shore’a
typu D. W badaniach za wynik przyjêto œredni¹ arytme-
tyczn¹ z 6-10 pomiarów.

Pomiary w³aœciwoœci fizyko-chemicznych kompo-
zytów polimerowych

Badania ch³onnoœci wody kompozytów polimero-
wych przeprowadzono na podstawie polskiej normy
PN-EN ISO 62:2008. Badaniu poddano po dwie próbki
wybranych kszta³tek. Wysuszone próbki (12 h, 50 °C)
umieszczono w wodzie destylowanej o temperaturze po-
kojowej. Po up³ywie okreœlonego czasu, kszta³tki wyjmo-
wano, usuwano nadmiar wody a nastêpnie wa¿ono i po-
nownie zanurzano w wodzie.

2.2 Wyniki i dyskusja

Kompozyty polimerowe charakteryzowa³y siê ró¿n¹
transparentnoœci¹, w zale¿noœci od stopnia nape³nienia

materia³u mieszanin¹ COK84 (Rys. 1). Rozmiary cz¹stek
w kompozycie by³y rzêdu kilku mikrometrów.

W ramach badañ wytrzyma³oœciowych, podczas roz-
ci¹gania statycznego, wyznaczono modu³ Younga E, wy-
trzyma³oœæ na rozci¹ganie sM oraz wyd³u¿enie przy zer-
waniu eM dla kompozytów na bazie osnów poli-PEGDM i
poli-PEGDA (Rys. 2). Na w³aœciwoœci mechaniczne kom-
pozytów wp³ywaj¹ oddzia³ywania chemiczne pomiêdzy
osnow¹ polimerow¹, a cz¹stkami mieszaniny nape³nia-
cza krzemionkowego z tlenkiem glinu (silne wi¹zania
mog¹ efektywnie przenosiæ obci¹¿enia z osnowy na
nape³niacz), tak¿e kszta³t oraz stopieñ dyspersji cz¹stek
[3,2].

Po wprowadzeniu mieszaniny COK84modu³ kompo-
zytu roœnie wraz ze wzrostem zawartoœci dodatku. Z ry-
sunku 2a wynika, ¿e wp³yw dodatku na wartoœæ modu³u
jest zbli¿ony, chocia¿ przy wy¿szych stopniach nape³nie-
nia (>7% wag.) lepsze wyniki daje kompozyt na bazie
osnowy poli-PEGDM. Modu³ roœnie wraz ze wzrostem
zawartoœci mieszaniny nape³niaczy wskazuj¹c na zwiêk-
szanie siê sztywnoœci materia³u spowodowanej wprowa-
dzeniem ograniczeñ ruchliwoœci osnowy (Rys. 2a).
Wspomnieæ nale¿y, i¿ modu³ Younga kompozytu silnie
zale¿y od modu³ów komponentów i tylko w nieznacz-
nym stopniu od adhezji miêdzyfazowej [4,5].

W przeciwieñstwie do modu³u, wartoœæ sM jest bar-
dzo wra¿liwa na adhezjê miêdzyfazow¹ i z tego powodu
mo¿na j¹ stosowaæ jako wskaŸnik oddzia³ywañ poli-
mer/nape³niacz [5]. Dodatek mieszaniny nape³niaczy do
kompozytu powoduje wzrost wytrzyma³oœci na roz-
ci¹ganie, jednak¿e inn¹ zale¿noœæ wartoœci sM od zawar-
toœci nape³niacza krzemionkowegowykazuj¹ kompozyty
z osnow¹ poli-(PEGDA), dla których obserwuje siê za-
równo wzrost (<7% wag.), jak i spadek wytrzyma³oœci
(>7% wag., Rys. 2b). Dla ka¿dego uk³adu polimer/na-
pe³niacz istnieje bowiem maksymalna frakcja objêtoœci
cz¹stek, któr¹ mo¿na wprowadziæ do osnowy polimero-
wej [5], wprowadzenie wiêkszej iloœci prowadzi do po-
gorszenia w³aœciwoœci mechanicznych. W przypadku
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Rys. 1. Otrzymane kompozyty poli-PEGDM/COK 84 i poli-PEGDA/COK 84 o ró¿nych wagowych zawartoœciach nape³niacza (0-15 % wag.).



kompozytów na bazie osnowy poli-PEGDA, wartoœæ do-
datku wynosi 7% wag., natomiast gdy zastosujemy jak
osnowê poli-PEGDM, mieszanina COK84 bardzo dobrze
z ni¹ oddzia³uje nawet przy nape³nieniu 15% wag.

Wprowadzenie nieorganicznego nape³niacza wzmac-
nia osnowê polimerow¹, jednak kosztem pogorszenia jej
plastycznoœci, co skutkuje spadkiem wartoœci eM (Rys.
2c). Wyd³u¿enie przy zerwaniu jest niewielkie i wynosi
kilka procent.

Wzrost wartoœci sM jest wiêkszy, natomiast spadek eM

nieco mniejszy dla kompozytów na bazie osnowy po-
li-PEGDM, co wskazuje na wiêksze oddzia³ywania adhe-
zyjne pomiêdzy mieszanin¹ nape³niaczy a osnow¹ poli-

merow¹ poli-PEGDM w porównaniu do osnowy po-
li-PEGDA.

Przy wytwarzaniu nowych kompozytów polimero-
wych bardzo istotne jest, aby mia³y odpowiedni¹, wyma-
gan¹ przez projektanta, twardoœæ. We wszystkich bada-
nych przypadkach stwierdzono zwiêkszenie twardoœci
kompozytów w porównaniu do osnowy nienape³nionej
(Rys. 3a). Stwierdzono równie¿ znaczny spadek ch³on-
noœci wody kompozytów, co œwiadczy o dobrych w³aœci-
woœciach barierowych badanej mieszaniny nape³niaczy
(Rys. 3b).

3. WNIOSKI

Dodatek mieszaniny krzemionki i tlenku glinu do
PEGDA i PEGDM powoduje znacz¹ce poprawienie w³aœ-
ciwoœci mechanicznych kompozytów polimerowych.
Wp³yw ten jest wiêkszy dla kompozytów na bazie osno-
wy polimerowej poli-PEGDM, co mo¿e wynikaæ z lep-
szych oddzia³ywañ adhezyjnych pomiêdzy mieszanin¹
nape³niaczy a polimerem. Wprowadzenie nieorganiczne-
go nape³niacza wzmacnia osnowê polimerow¹, jednak
kosztem pogorszenia jej plastycznoœci, co skutkuje spad-
kiem wartoœci wyd³u¿enia wzglêdnego. We wszystkich
badanych przypadkach stwierdzono zwiêkszenie twar-
doœci kompozytów w porównaniu do samego polimeru.
Stwierdzono te¿ znaczny spadek ch³onnoœci wody; co
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Rys. 2. Zale¿noœæ wartoœci: a) modu³u Younga E; b) wytrzyma³oœci na

rozci¹ganie sM; c) wyd³u¿enia wzglêdnego eM od zawartoœci nape³nia-

cza COK84 w kompozytach na bazie osnowy poli-PEGDM i poli-PEG-

DA.
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Rys. 3. a) zale¿noœæ twardoœci kompozytów od zawartoœci zdyspergo-

wanej mieszaniny COK84 w kompozycie; b) wykres zale¿noœci ch³on-

noœci wody X zawartoœci zdyspergowanej mieszaniny COK84 w kom-

pozytach przy równowadze pêcznienia.



œwiadczy o dobrych w³aœciwoœciach barierowych bada-
nej mieszaniny COK84.

Praca naukowa finansowana ze œrodków na naukê jako
projekt 32-401/13 DS.-MK oraz DS 03/32/DSMK/0463.
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