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Aplikacja nanocz¹stek grafenu do kompozytów polimerowych z przeznaczeniem

na wyroby ochronne

Streszczenie. W artykule przedstawiono aplikacje nanonape³niaczy wêglowych (grafen i tlenek grafenu) do kom-
pozytów polimerowych. Przedmiotem zainteresowania by³y g³ównie mieszanki kauczukowe NBR, XNBR i HNBR.
Omówiono w³aœciwoœci grafenu i tlenku grafenu, istotne z punktu widzenia kompozytów polimerowych. W artyku-
le zamieszczono przyk³ady konkretnych zastosowañ nanocz¹stek grafenu lub tlenku grafenu oraz w³aœciwoœci
otrzymanych kompozytów polimerowych. Charakterystyka w³aœciwoœci materia³ów zosta³a ukierunkowana na
parametry: odpornoœæ na substancje chemiczne oraz wytrzyma³oœæ mechaniczna, wskazane w przypadku wyrobów
ochronnych, takich jak odzie¿ i rêkawice.

APPLICATION OF GRAPHENE NANOPARTICLES IN POLYMER COMPOSITES DESIGNED TO PRO-
TECTIVE EQUIPMENT
Summary. The paper presents the applications of carbon nanofillers (graphene and graphene oxide) into polymer
composites. The subject of interest were mostly the mixtures of NBR, HNBR and XNBR rubber. The paper discusses
the properties of graphene and graphene oxide, significant with regard of polymer composites. This paper provides
examples of specific applications of graphene and graphene oxide nanoparticles. The properties of obtained polymer
composites has been described. The characteristic properties of materials has been focused on the parameters: chemi-
cal resistance and mechanical strength, needed in the case of protective products, such as clothing and gloves.

1. WSTÊP

W ostatnich latach, sporym zainteresowaniem ciesz¹
siê kompozyty polimerowe, zawieraj¹ce ró¿nego rodzaju
nanocz¹stki. Oprócz aplikacji nanonape³niaczy glino-
krzemianowych [1], wœród których wyró¿niæ nale¿y
montmorylonit i bentonit, do otrzymywania materia³ów
polimerowych w ostatnim okresie rozpoczêto stosowanie
nanonape³niaczy wêglowych, w szczególnoœci grafenu
i tlenku grafenu. Wspomniane nanocz¹stki wprowadza
siê do mieszanek polimerowych w celu poprawy w³aœci-
woœci wytrzyma³oœciowych, barierowych, elektrycznych
oraz podniesienia odpornoœci na zapalenie [2, 3, 4]. W od-
ró¿nieniu od nape³niaczy konwencjonalnych (sadza), za-
wartoœæ nanonape³niaczy w mieszance jest znacznie ni¿-
sza. W przypadku glinokrzemianów warstwowych sto-
sowana iloœæ wynosi od 3 do 12% wag. Natomiast, po-
ziom nape³nienia cz¹stkami grafenu lub tlenku grafenu
kszta³tuje siê na poziomie od 1 do 3% wag. [5, 6, 7]. W po-
równaniu do zawartoœci nape³niacza konwencjonalnego
wynosz¹cej oko³o 20 – 25% wag., ró¿nica jest du¿a. Nale-
¿y bowiem uwzglêdniæ, ¿e zbyt du¿a zawartoœæ nape³nia-
czy nie jest korzystna ze wzglêdów technologicznych, jak
równie¿ powoduje zwiêkszenie masy wyrobu.

Artyku³ stanowi rozpoznanie w zakresie aplikacji
nanocz¹stek wêglowych do kompozytów kauczuku bu-
tadienowo-akrylonitrylowego lub jego karboksylowanej
b¹dŸ uwodornionej formy. Zainteresowanie tym rodza-
jem kauczuku podyktowane jest mo¿liwoœci¹ jego zasto-
sowania do wytwarzania wyrobów ochronnych, takich
jak odzie¿ i rêkawice, charakteryzuj¹ce siê odpornoœci¹
na oleje oraz wytrzyma³oœci¹ mechaniczn¹.

1.1. Krótka charakterystyka nanocz¹stek grafenu
i tlenku grafenu

Nanocz¹stki grafenu oraz ich tlenków zaliczane s¹
do nanonape³niaczy wêglowych dwuwymiarowych,
gdy¿ dwa wymiary posiadaj¹ wielkoœæ nanometrycz-
n¹ [8, 9].

Grafen definiowany jest jako pojedyncza warstwa
grafitowa, z³o¿ona z atomów wêgla w stanie hybrydyza-
cji sp2, tworz¹ca dwuwymiarowe heksagonalne sieci
przypominaj¹ce plaster miodu [8, 9, 10, 11, 12]. Grafen
stanowi podstawow¹ jednostkê budulcow¹ innych nano-
struktur wêglowych: grafitu, nanorurek, fulerenów. Wy-
kazuje bardzo dobre przewodnictwo cieplne, wytrzyma-
³oœæ mechaniczn¹ i przewodnictwo elektryczne. Dodat-
kowo, wa¿n¹ cech¹ jest du¿a transparentnoœæ (powy¿ej
97%) oraz zakres odkszta³ceñ sprê¿ystych do 20%. Grafen
ma tak¿e bardzo du¿¹ powierzchniê w³aœciw¹ (2600
m2/g).

Tlenek grafenu (GO) jest produktem utleniania
grafenu lub eksfoliacji tlenku grafitu. Tlenek grafenu
to p³atki grafenu z przy³¹czonymi (za pomoc¹ wi¹zañ
kowalencyjnych) grupami funkcyjnymi: karboksylo-
wymi, hydroksylowymi, epoksydowymi [8]. Obec-
noœæ tych grup os³abia przewodnictwo elektryczne
struktury. W celu jego przywrócenia, tlenek grafenu
poddawany jest redukcji (rGO). Proces ten jest prze-
prowadzany najczêœciej z wykorzystaniem hydrazyny
[3, 13]. W literaturze podkreœla siê, ¿e tlenek grafenu
oprócz zastosowañ w elektronice, mo¿e byæ wykorzys-
tywany wytwarzania przewodz¹cych kompozytów
polimerowych [3].
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2. APLIKACJA NANOCZ¥STEK GRAFENU
DO KOMPOZYTÓW POLIMEROWYCH

I ICH W£AŒCIWOŒCI

Kompozyty polimerowe z udzia³em nanocz¹stek gra-
fenu s¹ coraz czêœciej proponowanym rozwi¹zaniem
w celu osi¹gniêcia wzmocnienia w³aœciwoœci mechanicz-
nych, termicznych, elektrycznych i barierowych [14].

Ze wzglêdu na koszty grafenu, wiele prac prowadzi
siê w kierunku otrzymania kompozytów hybrydowych,
a wiêc takich, które oprócz grafenu zawieraj¹ inne rodza-
je nanocz¹stek. S¹ to miêdzy innymi glinokrzemiany war-
stwowe, tzw. nanoglinki, b¹dŸ te¿ inny rodzaj nanona-
pe³niaczy wêglowych – nanorurki wêglowe. Zastosowa-
nie grafenu lub glinokrzemianów warstwowych zwiêk-
sza wytrzyma³oœæ materia³ów na zerwanie oraz przyczy-
nia siê do zwiêkszenia odpornoœci na przenikanie sub-
stancji chemicznych. W przypadku kompozytów hybry-
dowych spodziewany jest wiêkszy wzrost w³aœciwoœci
ni¿ dla materia³ów z aplikowanymi do tej pory oddziel-
nie nanocz¹tkami glinokrzemianów. Przes³ank¹ do tego
jest podobieñstwo warstwowej struktury grafenu i glino-
krzemianów przy du¿o mniejszych p³ytkach grafenu, co
dodatkowo mo¿e wzmocniæ kompozyt polimerowy
w wyniku lepszej dyspersji cz¹stek w matrycy polimeru.

Nanocz¹stki, w tym tak¿e grafen wprowadzane s¹
przy zastosowaniu ró¿nych technik dyspergowania. Ce-
lem wysi³ków zwi¹zanych z dyspergowaniem jest d¹¿e-
nie do osi¹gniêcie eksfoliacji warstw grafenu [9]. Istniej¹
przes³anki, ¿e mechaniczne walcowanie wspomaga roz-
dzielenie lub eksfoliacjê warstw grafitu na mniejsze roz-
miary i tym samym u³atwia dyspersjê. Jak dot¹d bowiem
dyspersja nape³niacza w matrycy polimeru jest parame-
trem krytycznym, decyduj¹cym o w³aœciwoœciach wy-
twarzanych materia³ów [15].

Tabela 1. W³aœciwoœci mechaniczne wulkanizatów uwodor-
nionnego karboksylowanego kauczuku butadienowo-akrylo-
nitrylowego z udzia³em tlenku grafenu [16]

Zawartoœæ
tlenku

grafenu,
% obj.

Wytrzyma³oœæ
na rozci¹ganie
przy zerwaniu,

MPa

Naprê¿enie
przy wyd³u-

¿eniu 100% Se100,

MPa

Wyd³u¿enie
przy

zerwaniu,
%

0.00 14.8 ± 0.8 1.7 ± 0.2 534 ± 13

0.22 21.7 ± 1.8 2.2 ± 0.2 485 ± 10

0.44 22.4 ± 1.3 3.4 ± 0.1 419 ± 18

1.30 10.3 ± 0.5 6.5 ± 0.3 248 ± 8

Wprowadzenie grafenu lub tlenku grafenu do mie-
szanki elastomerowej z regu³y prowadzi do wzmocnienia
w³aœciwoœci mechanicznych. Zaobserwowa³ to Bai [16]
prowadz¹c badania wulkanizatów uwodornionego kar-
boksylowanego kauczuku butadienowo-akrylonitrylo-
wego (HxNBR), otrzymanych metod¹ z roztworu. Odno-
towa³ on, ¿e wytrzyma³oœæ na zerwanie kompozytu za-
wieraj¹cego tlenek grafenu uzyskanego metod¹ Hum-
mersa, zwiêkszy³a siê z 14,8 do 22,4 MPa, osi¹gaj¹c a¿
50% wzrost po wprowadzeniu 0,44% obj. tlenku grafenu

(GO). Jest to przypisywane silnym oddzia³ywaniom po-
miêdzy grupami funkcyjnymi tlenku grafenu zawiera-
j¹cymi tlen a grupami karboksylowymi w HXNBR [16].
Dalszy wzrost zawartoœci GO do 1,3% obj. powodowa³
ju¿ zmniejszenie si³y do 10 MPa (Tab. 1).

Rozszerzone prace w tym zakresie prowadzi³ Wang
z zespo³em, który podj¹³ siê oceny wp³ywu zawartoœci
tlenku grafenu na w³aœciwoœci mechaniczne, stabilnoœæ
termiczn¹, przewodnictwo termiczne i dyfuzyjnoœæ ter-
miczn¹ wulkanizatów karboksylowanego kauczuku bu-
tadienowo-akrylonitrylowy (XNBR) [14]. Tlenek grafenu
by³ przygotowywany metod¹ Hummersa. Kompozyt by³
wytworzony na walcarce. Próbki by³y sieciowane
w 165°C. Analiza w³aœciwoœci mechanicznych kompozy-
tów XNBR wskazywa³a na wzrost si³y zrywaj¹cej i naprê-
¿enia przy wyd³u¿eniu 100% wraz z zawartoœci¹ tlenku
grafenu w przedziale od 0 do 1,2% obj. Odnotowano
wzrost wytrzyma³oœci na zerwanie z 2,90 do 13,61 MPa
oraz wzrost modu³u z 1,72 do 5,74 MPa dla 1,2% obj. [14].
Znacz¹cy wzrost si³y zrywaj¹cej by³ spowodowany bar-
dzo dobr¹ eksfoliacj¹, du¿ym wspó³czynnikiem kszta³tu
i równomiernym roz³o¿eniem tlenku grafenu w matrycy
polimeru. Podobnie jak w przypadku prac Bai, zaobser-
wowano, ¿e dalsze zwiêkszanie zawartoœci GO do 1,6%
obj. spowodowa³o gwa³towny spadek omawianych para-
metrów. Przypuszcza siê, ze powy¿ej zawartoœci 1,2% obj.
tlenku grafenu nast¹pi³o zmniejszenie si³y zrywaj¹cej
z powodu agregacji jego nadmiernej iloœci. Sugerowa³o
to, ¿e dyspersja nanonape³niacza w matrycy kauczuku
i oddzia³ywania miêdzyfazowe pomiêdzy nimi mia³y
ogromny wp³yw na w³aœciwoœci mechaniczne.

Z kolei Das ze wspó³pracownikami [9] zajmowa³ siê
nanokompozytami hybrydowymi kauczuku butadieno-
wo-styrenowego (SBR), wprowadzaj¹c do mieszanki wiê-
cej ni¿ jeden rodzaj nanocz¹stek. Jako nanocz¹stki stoso-
wa³: grafen ekspandowany, nanop³ytki grafenu lub nano-
rurki wêglowe. Mieszanki kauczuku by³y przygotowy-
wane w 2 etapach. W pierwszym etapie kauczuk by³ mie-
szany ze sta³ymi sk³adnikami: tlenkiem cynku, kwasem
stearynowym przy zastosowaniu m³ynka. Nastêpnie,
w drugim etapie, do mieszanki dodawano nape³niacze
stosuj¹c walcarkê. Wydatny wp³yw nanonape³niaczy na
w³aœciwoœci mechaniczne zaobserwowano w przypadku,
kiedy wulkanizaty SBR zawiera³y jednoczeœnie nanorur-
ki ekspandowany grafen [9]. W³aœciwoœci mechaniczne
SBR nape³nionego 20 cz. wag. ekspandowanego grafenu
i 5 cz. wag. nanorurek móg³ byæ porównywany z wulka-
nizatami SBR nape³nionymi 40 cz. wag. ekspandowanego
grafenu. W badaniach Das zaobserwowa³, ¿e naprê¿enie
przy wyd³u¿eniu 100% wzrasta³o ze wzrostem nape³nie-
nia. Przyrost by³ maksymalny dla kompozytów zawiera-
j¹cych nanorurki i p³ytki grafenu. Sugeruje to, ¿e wspó³-
czynnik kszta³tu i powierzchnia nanorurek sprzyja wiêk-
szym oddzia³ywaniom z matryc¹ kauczuku i sieci¹, pro-
wadz¹c do wiêkszego modu³u Younga [9].

Wa¿n¹ cech¹ kompozytów o przeznaczeniu ochron-
nym jest odpornoœæ na dzia³anie substancji chemicznych.
Odnotowano, ¿e barierowoœæ wobec substancji chemicz-
nych charakteryzowana stopniem pêcznienia wzrasta³a
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wraz ze zwiêkszaniem zawartoœci tlenku grafenu w wul-
kanizatach. Wykaza³ to m.in. Kang w swoich pracach [7]
stwierdzaj¹c, ¿e wraz ze wzrostem zawartoœci tlenku gra-
fenu znacz¹co ros³a gêstoœæ usieciowania lateksu karbo-
ksylowanego kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego
(LXNBR), podczas gdy stopieñ pêcznienia mala³ [7]. Do
wykonania tych próbek zastosowano roztwór tlenku gra-
fenu o stê¿eniu 0,1% wag., który mieszaj¹c wprowadzano
do lateksu XNBR. Tlenek grafenu by³ przygotowywany
metod¹ Hummersa. Kauczuk sieciowano wprowadzaj¹c
nadtlenek dikumylu (0,5 cz. wag.). przy wykorzystaniu
walcarki w temperaturze 150°C. Gêstoœæ usieciowania
uzyskanego kompozytu o zawartoœci 1,9% wag. tlenku
grafenu wzros³a o 80%, przy jednoczesnym zmniejszeniu
stopnia pêcznienia o 23% w stosunku do XNBR bez na-
pe³niacza (Rys. 1). Œwiadczy to o du¿ej poprawie w³aœci-
woœci barierowych kompozytów zawieraj¹cych tlenek
grafenu.

Odpornoœæ na przenikanie cieczy i gazów w du¿ej
mierze jest uzale¿niona od osi¹gniêtego stopnia interka-
lacji i eksfoliacji nanocz¹stek w polimerze. Bez w¹tpienia
eksfoliacja zredukowanego tlenku grafenu (rGO) zapew-
nia bardziej efektywn¹ barierê w przypadku dyfuzji cz¹s-
teczek przez membranê polimerow¹. P³ytki rGO two-
rz¹ce tzw. „krêt¹ œcie¿kê”, spowalniaj¹ dyfuzjê cz¹ste-
czek przez matrycê, wp³ywaj¹c tym samym na zmniejsze-
nie przenikania. Badania w tym zakresie prowadzi³ Gav-
gani [17]. Uzyska³ on zmniejszenie przenikania tlenu a¿
o 90% dla próbek poliuretanu otrzymanych metod¹
wyt³aczania, zawieraj¹cych 2% wag. tlenku grafenu.

Nale¿y równie¿ uwzglêdniæ, ¿e z jednej strony orien-
tacja p³ytek tlenku grafenu mo¿e wzmacniaæ w³aœciwoœci
barierowe w zale¿noœci od ich ustawienia, a z drugiej
strony du¿y wspó³czynnik kszta³tu p³ytek mo¿e powodo-
waæ os³abienie w³aœciwoœci mechanicznych kompozytu.
Gavgani odnotowa³, ¿e si³a zrywaj¹ca próbek otrzyma-

PRZETWÓRSTWO TWORZYW 3 (maj – czerwiec) 2015

Aplikacja nanocz¹stek grafenu do kompozytów polimerowych z przeznaczeniem na wyroby ochronne 249

Rys. 1. Stopieñ pêcznienia oraz gêstoœæ usieciowania nanokompozytów HNBR o ró¿nej zawartoœci tlenku grafenu [7]

Rys. 2. Czas przebicia usieciowanego HNBR bez nape³niacza i zawieraj¹cego 5 cz. wag. nanonape³niacza: Nanofil 15, Nanobent ZR1, Nanobent

ZR2 lub 5 cz. wag. sadzy typ N330 [18]



nych z PU po wprowadzeniu od 0,5 do 2% wag. tlenku
grafenu uleg³a tylko nieznacznemu zwiêkszeniu, z 5,41
bez GO do 6,51 MPa dla maksymalnego nape³nienia rGO
[17].

Z wczeœniejszych badañ w³asnych dotycz¹cych nano-
nape³niaczy z grupy glinokrzemianów warstwowych [18,
19] wynika, ¿e wprowadzenie bentonitu do mieszanki
elastomerowej powoduje wzrost odpornoœci na dzia³anie
substancji chemicznych mierzony parametrem czasem
przebicia, charakteryzuj¹cym w³aœciwoœci ochronne ma-
teria³ów przeznaczonych na wyroby ochronne jak odzie¿
i rêkawice przeciwchemiczne. Stwierdzono, ¿e nape³nie-
nie uwodornionego kauczuku butadienowo-akrylonitry-
lowego (HNBR) 5 cz. wag. glinokrzemianu warstwowego
(Nanofil 15, Nanobent ZR1, Nanobent ZR2) lub konwen-
cjonalnej sadzy typu N330 poprawia w³aœciwoœci bariero-
we usieciowanego kompozytu wobec rozpuszczalników
niepolarnych jak cykloheksan o oko³o 20-35%, a przez po-
larny octan butylu znacznie wiêcej, gdy¿ o 40, 130, 65%
w przypadku zastosowania glinokrzemianów w porów-
naniu z HNBR usieciowanym bez nape³niacza (Rys. 2).
Nanonape³niacze warstwowe korzystniej ni¿ sadza po-
prawiaj¹ w³aœciwoœci barierowe kompozytów HNBR
wzglêdem substancji chemicznych, w szczególnoœci po-
larnego octanu butylu [18, 19].

3. WNIOSKI

Analiza prowadzonych prac z zakresu stosowania
nowoczesnych nanonape³niaczy wêglowych do miesza-
nek elastomerowych, wskazuje na wystêpuj¹cy trend
zwiêkszenia wytrzyma³oœci mechanicznej kompozytów,
podobnie jak w przypadku glinokrzemianów warstwo-
wych. Kompozyty kauczuku butadienowo-akrylonitrylo-
wego oraz jego karboksylowanej lub uwodornionej formy
charakteryzuj¹ siê wystêpowaniem optimum zawartoœci
grafenu b¹dŸ tlenku grafenu, odpowiadaj¹cemu najko-
rzystniejszym w³aœciwoœciom mechanicznym charakte-
ryzowanym g³ównie przez odpornoœæ na zerwanie. Od-
notowano równie¿, ¿e barierowoœæ nanokompozytów
wobec substancji chemicznych charakteryzowana stop-
niem pêcznienia wzrasta³a wraz ze zwiêkszaniem zawar-
toœci tlenku grafenu. Wprowadzenie grafenu lub tlenku
grafenu powodowa³o wzrost odpornoœci kompozytów na
dzia³anie substancji chemicznych. Poziom nape³nienia
grafenem pozwalaj¹cy na poprawê w³aœciwoœci wynosi³
poni¿ej 1,5%. Jednak¿e, analiza badañ wykaza³a, ¿e iloœæ
wprowadzanego nanonape³niacza wêglowego nale¿y us-
talaæ indywidualnie, w zale¿noœci od rodzaju kauczuku,
a tak¿e sposobu wykonania materia³u.

Badania w kierunku aplikacji grafenu i tlenku grafenu
do mieszanek elastomerowych w celu zwiêkszenia barie-
rowoœci chemicznej i wzrostu wytrzyma³oœci mechanicz-
nej s¹ w trakcie realizacji. Niniejsza publikacja stanowi

przekrój przez prace z tego obszaru i wstêpny etap przy-
gotowania nanokompozytów z ich udzia³em we w³as-
nym zakresie.
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