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"Although nature commences with reason and ends in experience it is necessary  

for us to do the opposite, that is to commence with experience and from this to  

proceed to investigate the reason."  

- Leonardo da Vinci 
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OZNACZENIA W PRACY 

 

AAS – atomowa spektrometria absorpcyjna 

ABS – kopolimer akrylonitryl-butadien-styren 

AES – spektroskopia elektronów Augera (z ang. Auger electrons spectroscopy) 

AFM – mikroskopia sił atomowych (z ang. atomic force microscopy) 

ATEM – analityczna transmisyjna mikroskopia elektronowa 

ATH – wodorotlenek glinu 

ATR – spektroskopia w podczerwieni w trybie odbiciowym (z ang. attenuated total 

reflectance) 

BMI – chlorek 1-butylo-3-metylo imidazoliowy 

BR – kauczuk butadienowy (z ang. butadiene rubber) 

BSE – detektor elektronów wstecznie rozproszonych dla niskiej próżni (z ang. back 

scatter electron detektor) 

CEC – pojemność wymiany jonowej (z ang. cation exchange capacity) 

CI – indeks karbonylowy (z ang. carbonyl index) 

CNT – nanorurki węglowe (z ang. carbon nanotubes) 

D – stopień dezintegracji 

DDA – montmorylonit modyfikowany dodecyloaminą 

DDS – system kontrolowanego wydzielania leku ( z ang. drug delivery system) 

DMA – dynamiczna analiza mechaniczna 

DOA – adypinian bis(2-etyloheksylu) 

DOP – ftalan dioktylu 

DSC – różnicowa kalorymetria skaningowa (z ang. differential scanning 

calorimetry) 

E’ – moduł zachowawczy 

E” – moduł stratności 

EDXS – spektroskopia dyspersji promieniowania rentgenowskiego 

EPDM – terpolimer etylen/propylen/dien 

EPMA – elektronowa mikroanaliza rentgenowska (z ang. electron probe 

microanalysis) 
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EVA – kopolimer etylenu i octanu winylu, poli(etylen-co-octan winylu) 

F1 – montmorylonit modyfikowany chlorkiem triheksylo-tetradecylo 

fosfoniowym 

F2 – montmorylonit modyfikowany chlorkiem tributylo-tetradecylo fosfoniowym 

FTIR – spektroskopia w podczerwieni z transformacją Fouriera 

GSE – detektor elektronów wtórnie rozproszonych dla niskiej próżni (z ang. 

gaseous secondary electron) 

HMI – chlorek 1-heksylo-3-metylo imidazoliowy 

HRR – stopień wydzielonego ciepła (z ang. heat release rate) 

I1 – montmorylonit modyfikowany chlorkiem 1-butylo-3-metylo imidazoliowym 

I2 – montmorylonit modyfikowany chlorkiem 1-heksylo-3-metylo 

imidazoliowym 

IR – spektroskopia w podczerwieni 

LEED – dyfrakcja elektronów o niskiej energii (z ang. low energy electron 

diffraction) 

LM – mikroskopia świetlna (z ang. light microscopy) 

LOI – indeks tlenowy (z ang. limited oxygen index) 

MMT – montmorylonit 

MMT-PCL – montmorylonit modyfikowany poli(ε-kaprolaktonem) 

MMT-PEG – montmorylonit modyfikowany poli(oksyetyleno glikolem) 

MT-DSC – różnicowa kalorymetria skaningowa z modulacją temperatury (z ang. 

modulated temperature differential scanning calorimetry) 

NaMMT – sodowy montmorylonit 

NBR – kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy 

OMMT – montmorylonit organofilizowany 

oPCL – oligomeryczny poli(ε-kaprolakton) 

PCL – poli(ε-kaprolakton) 

PA – poliamid  

PA12 – poliamid 12 

PA6 – poliamid 6 

PA66 – poliamid 6.6 

PBT – poli(tereftalan butylenu) 

PC – poliwęglan 
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PEG – poli(oksyetyleno glikol) 

PEI – poliimido eter 

PET – poli(tereftalan etylenu) 

PET-G – poli(tereftalan etylenu) domieszkowany glikolem 

PEEK – polieteroeteroketon 

PLA – polilaktyd, poli(kwas mlekowy) 

PLM – mikroskopia w świetle spolaryzowanym 

PMMA – poli(metakrylan metylu) 

POSAP – metoda wykorzystująca sondę wrażliwą na zmianę położenia (z ang. 

position sensitive atom probe) 

POSS – poliedryczny oligomeryczny silseskwioksan (z ang. polyhedral oligomeric 

silsesquioxane) 

PP – polipropylen 

PPS – poli(siarczek fenylenu) 

PU – poliuretany 

PSI – indeks polienowy (z ang. polyene sequence index) 

PVC – poli(chlorek winylu), (z ang. poly(vinyl chloride)) 

PVC/MMT – nanokompozyty poli(chlorku winylu) z montmorylonitem 

PVC/OMMT – nanokompozyty poli(chlorku winylu) z organofilizowanym 

montmorylonitem 

RBS – spektrometria rozpraszania wstecznego Rutherforda (z ang. Rutherford 

back-scattering spektrometry) 

SEM – skaningowa mikroskopia elektronowa (z ang. scanning electron microscopy) 

SIMS – spektrometria masowa jonów wtórnych (z ang. secondary ion mass 

spectrometry) 

STM – skaningowa mikroskopia tunelowa (z ang. scanning tunnelling microscopy) 

TBTDF – chlorek tributylo-tetradecylo fosfoniowy 

TEM – transmisyjna mikroskopia elektronowa (z ang. transmission electron 

microscopy) 

TG – termograwimetria 

Tg – temperatura zeszklenia (z ang. glass transition temperature) 

tgδ – tangens kąta stratności 

THF – tetrahydrofuran 
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THTDF – chlorek triheksylo-tetradecylo fosfoniowy 

TOPEM™ – różnicowa kalorymetria skaningowa z wieloczęstotliwościową modulacją 

temperatury 

WAXD – szerokokątowa dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego (z ang. wide-

angle X-ray diffraction) 

XPS – rentgenowska spektroskopia fotoelektronów (z ang. X-ray photoelectron 

spectroscopy) 

XRD – dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego (z ang. X-ray diffraction) 

XRF – fluorescencja promieniowania rentgenowskiego (z ang. X-ray fluorescence) 

YI – indeks zażółcenia, żółknięcia (z ang. yellowness index) 
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1. CEL  I  ZAKRES  PRACY 

Materiały polimerowe znajdują powszechne zastosowanie w otaczającym nas świecie. 

Rosnące potrzeby rynku dotyczące tworzyw wysokiej jakości oraz nowych zastosowań 

materiałów polimerowych niosą za sobą konieczność zaproponowania innowacyjnych 

rozwiązań lub modyfikacji wytwarzanych już materiałów, w tym kompozytów 

polimerowych. Obecnie duże zainteresowanie badawcze skupia się na nanokompozytach 

polimerowych, w których w matrycy polimerowej zdyspergowane są nanocząstki o 

przynajmniej jednym wymiarze mniejszym od 100 nm. 

W nanokompozytach polimerowych istotną rolę odgrywa wielkość powierzchni styku 

fazy rozproszonej (napełniacza) oraz charakter oddziaływań napełniacz-faza ciągła (polimer). 

Wieloletnie doświadczenie pozwala stwierdzić, że wraz ze wzrostem współczynnika kształtu 

napełniacza dochodzi do zwiększenia zarówno powierzchni styku, jak i siły oddziaływań z 

fazą ciągłą. Fakt ten wpływa na to, że korzystną zmianę właściwości materiałów 

polimerowych można uzyskać już przy niewielkim, zwykle kilkuprocentowym dodatku 

nanonapełniacza. Pewien problem stwarza jednakże efektywne rozprowadzenie nanododatku 

w matrycy polimerowej, ze względu na to, że niewielki rozmiar cząstek sprzyja tworzeniu 

aglomeratów związanych siłami van der Waalsa oraz na ogół zwiększa lepkość kompozycji. 

Wiąże się to z kolei z zaawansowanymi oraz złożonymi metodami wytwarzania takich 

materiałów. Inny problem stanowi bezpieczeństwo pracy na etapie produkcji materiałów 

nanokompozytowych z uwagi na rozmiar i właściwości nanocząstek, jak i potencjalne ryzyko 

związane z uwalnianiem nanocząstek w trakcie użytkowania materiału lub po okresie jego 

zdatności do użytku. 

Wśród szeregu nanonapełniaczy na szczególną uwagę zasługują krzemiany 

warstwowe, w tym głównie montmorylonit (MMT). Szeroko prowadzone badania wykazały, 

że wprowadzenie MMT do matrycy polimerowej może skutkować poprawą właściwości 

mechanicznych, termicznych, barierowych oraz obniżeniem palności. W porównaniu z 

innymi kompozytami, niewiele uwagi poświęcono nanokompozytom opartym o jeden z 

najszerzej stosowanych termoplastów – poli(chlorek winylu) (PVC). Polimer ten 

charakteryzuje się oprócz szeregu korzystnych właściwości, relatywnie małą odpornością 

termiczną, co w połączeniu z niską stabilnością termiczną soli amoniowych najczęściej 

stosowanych do modyfikacji MMT może niekorzystnie wpływać na właściwości polimeru w 



 

 

 12 

układach nanokompozytowych. Jest to główny powód, dla którego nanokompozyty 

poli(chlorku winylu) z montmorylonitem (PVC/MMT) nie znalazły szerokiego zastosowania, 

ale również przyczyną do zintensyfikowania badań w tym zakresie. 

W tym kontekście, celem pracy było opracowanie sposobu wytwarzania 

nanokompozytów PVC/MMT, charakteryzujących się polepszonymi właściwościami 

termicznymi i mechanicznymi oraz obniżoną palnością. Zakres badań zawartych w pracy 

obejmował modyfikację napełniaczy, wytworzenie nanokompozytów PVC/MMT metodą 

rozpuszczalnikową i homogenizacji w stopie oraz określenie wpływu składu kompozycji na 

właściwości użytkowe otrzymanych układów. 

Określono sposób zdyspergowania nanododatku w matrycy polimeru na podstawie 

badań dyfrakcji promieni rentgenowskich (WAXD) i mikroskopii sił atomowych (AFM), 

natomiast cechy morfologiczne zostały określone przy użyciu technik mikroskopowych 

(PLM, SEM). Charakterystykę oddziaływań napełniacz-polimer oraz ocenę wpływu 

warunków przetwórstwa na strukturę wytworzonych kompozycji opisano na podstawie 

wyników badań spektrofotometrii w podczerwieni (FTIR). Ważnym celem pracy była ocena 

właściwości termicznych układów PVC/MMT, do sporządzenia której wykorzystano metodę 

termograwimetrii (TG), różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) oraz DSC z modulacją 

temperatury (TOPEM®). Właściwości użytkowe materiałów wytworzonych metodą 

homogenizacji w stopie oceniono w trakcie badań starzeniowych, przeprowadzanych w 

warunkach zmiennej temperatury (starzenie termiczne), symulowanych w komorze 

klimatycznej oraz w trakcie kompostowania w glebie. 

Końcowa część pracy poświęcona została próbom aplikacyjnym, mającym na celu 

zastosowanie badanych nanokompozytów PVC/MMT do wytwarzania osłon kablowych. 
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2. POLIMEROWE  UKŁADY  NANOKOMPOZYTOWE 

Nanotechnologia stanowi ważny obszar nauki i technologii, a prognozy wskazują, że 

w ciągu kilkunastu lat jej gospodarcze i społeczne znaczenie będzie podlegało 

systematycznemu wzrostowi [1-6]. 2, 3, 4, 5, 6].  

 

2.1. DEFINICJE  I  PODZIAŁ 

W obrębie obszarów badawczych dziedziny „Nanotechnologia” mieści się między 

innymi otrzymywanie i analiza właściwości nanokompozytów polimerowych, czyli 

materiałów zawierających, jako fazę ciągłą polimer, natomiast napełniacz stanowią różnego 

rodzaju cząstki posiadające przynajmniej jeden rozmiar w skali nanometrycznej [7]. 

W zależności od takich czynników, jak rodzaj stosowanego napełniacza, struktura czy 

skład nanokompozytu można dokonać następującego podziału: 

- rodzaj stosowanego napełniacza – charakter chemiczny: nanokompozyty z 

napełniaczami mineralnymi, (typu krzemiany warstwowe, krzemionka, itp.), 

napełniaczami węglowymi (nanorurki węglowe, fullereny, nanografit), nanoproszkami 

tlenków metalicznych (cynku, indu, cyny, glinu i innych metali); budowa strukturalna – 

nanonapełniacze jedno-, dwu- lub trójwymiarowe; 

- struktura otrzymanego materiału – nanokompozyty o strukturze interkalowanej 

(regularnej), eksfoliowanej (chaotycznej), materiały o strukturze wtrąceniowej 

(mikrokompozyty) oraz materiały zawierające kombinację wyżej wymienionych struktur 

lub też bardziej złożone struktury pośrednie [8, 9]; 

- metoda otrzymywania – istnieją trzy główne metody otrzymywania nanokompozytów 

polimerowych: metoda polimeryzacji in situ w obecności cząstek napełniacza, metoda 

interkalacji rozpuszczalnikowej oraz metoda w stanie stopionym; w zależności od 

zastosowanej metody otrzymuje się materiały o różnej budowie oraz właściwościach; 

- skład nanokompozytu – podobnie jak tradycyjne materiały nanokompozyty mogą być 

oparte na jednej matrycy polimerowej lub tworzyć bardziej złożone układy typu blend lub 

sieci polimerowych [10, 11]. 

Najbardziej znane i rozpowszechnione metody otrzymywania nanokompozytów to 

metody interkalacji rozpuszczalnikowej i w stanie stopionym oraz polimeryzacji in situ [12, 

13]. Często jednakże stosuje się również inne, bardziej złożone metody, jak na przykład:  



 

 

 14 

• metodę zol-żel – polegającą na hydrolizie i polikondensacji alkoholanów metali 

{ M(OR)n} w wodnych roztworach kwasowych lub zasadowych w celu wytworzenia 

struktury żelu nieorganicznego w obrębie matrycy polimerowej: 

OHROHSiOHORSi OHH −+− →+−
+− /

2  

OHSiOSiSiHOOHSi OHH
2

/ +−− →−+−
+−

. 

Jako nieorganiczne składniki żelu wykorzystuje się zwykle tetraetylo-ortokrzemian 

(TEOS) oraz tetrametylo-ortokrzemian (TMOS), ze względu na to, że mogą one tworzyć 

przestrzenną warstwę tlenkową w obrębie organicznej matrycy polimeru. Metoda ta ma 

jednak bardzo ograniczone zastosowanie, na co wpływa trudność w odpowiednim 

doborze układu polimer-rozpuszczalnik oraz utrudnione przetwórstwo tego rodzaju 

materiałów [14-16]. 15, 16].  

• metodę „przedmieszkową” – opiera się na przygotowaniu tzw. „przedmieszki” 

polimeru bądź dodatków przetwórczych z nanonapełniaczem. Jest to najbardziej efektywna 

droga do uzyskania dużego stopnia eksfoliacji warstw MMT [17, 18]. 

• metodę elektroprzędzenia i elektrorozpylania – elektroprzędzenie to metoda fizyczna, 

w której lepka ciecz jest poddawana działaniu naprężeń ścinających w warunkach pola 

elektrostatycznego (dysza znajduje się w polu o wysokim potencjale elektrycznym). 

Wykorzystywana jest do produkcji cienkich włókien. Metoda elektrorozpylania jest 

stosowana wówczas, gdy lepkość roztworu polimeru jest niewielka. W trakcie procesu 

silne pole oddziałując na ciekłą próbkę prowadzi do wytworzenia aerozolu, składającego 

się z bardzo drobnych i naładowanych elektrostatycznie kropli. Rozmiar kropli może być 

kontrolowany poprzez wielkość przepływu cieczy oraz napięcie przyłożone do dyszy [19]. 

 

2.2. NAPEŁNIACZE  NANOKOMPOZYTÓW  POLIMEROWYCH 

Rola napełniacza w tradycyjnych materiałach kompozytowych sprowadza się, obok 

poprawy właściwości, do zwiększenia objętości i masy wyrobu, a tym samym obniżenia 

kosztów produkcji. W przypadku nanonapełniaczy sytuacja jest odmienna, gdyż ze względu 

na swoje rozmiary oraz udział na poziomie kilku % wag., pełnią one rolę modyfikatora 

właściwości kompozytu. Najczęściej nanonapełniacze klasyfikowane są pod względem 

swojego kształtu: 

- liniowe, 1D (nanowłókna, nanorurki); 
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- płytkowe, 2D (krzemiany warstwowe: montmorylonit, mika, hektoryt, saponit, 

sepiolit i inne); 

- napełniacze proszkowe, 3D (np. sadza, krzemionka, nanocząstki CaCO3, metali i ich 

tlenków oraz inne). 

W zależności od charakteru chemicznego czy kształtu nanododatku można uzyskać zmianę 

różnorodnych cech polimeru, a między innymi wzrost odporności mechanicznej, poprawę 

właściwości barierowych, termicznych oraz obniżenie palności [20-24]. 21, 22, 23, 24]. 

 

2.3. METODY  BADAWCZE 

Nanotechnologia, jako jedna z najprężniej rozwijających się dziedzin nauki stwarza 

wyzwania nie tylko pod kątem opracowywania nowych materiałów w oparciu o nanododatki, 

ale również zależy od rozwoju wysokoczułych metod badawczych. Ocena właściwości 

nanokompozytu przeprowadzana jest zwykle z wykorzystaniem tradycyjnych metod analizy 

materiałowej, natomiast scharakteryzowanie struktury otrzymanego materiału wymaga 

zastosowanie specjalistycznych metod mikroskopowych i spektroskopowych. Należy również 

pamiętać o poprawnej interpretacji otrzymanych wyników, uwzględniając rozmiar 

napełniacza w skali nanometrycznej. 

Metody badawcze można rozróżnić między innymi w zależności od relacji „sygnał 

pierwotny - sygnał wzbudzony” oraz od stopnia złożoności metody. Określone rodzaje wiązki 

pierwotnej, np. elektrony, promieniowanie rentgenowskie, jony, atomy, światło, neutrony czy 

fale dźwiękowe mogą powodować wzbudzenie sygnałów wtórnych z materiału próbki 

badanej. Podstawowym kryterium wyboru metody analizy jest rodzaj poszukiwanej 

informacji oraz rozdzielczość danej metody. Stosowane metody można sklasyfikować w 

odniesieniu do ich rozdzielczości poprzecznej (powierzchniowej) oraz wzdłużnej 

(głębokościowej) (Rys. nr 1). Współczesna inżynieria materiałów polimerowych kładzie 

przede wszystkim nacisk na poszukiwanie i określenie zależności pomiędzy sposobem 

wytwarzania i strukturą nanomateriału a jego właściwościami. 
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Rys. nr 1. Schematyczny podział metod badawczych w zależności od  

rozdzielczości poprzecznej i wzdłużnej  

(skróty zamieszczono w pkt. „Oznaczenia w pracy” ) [25]. 

 

Kluczowe znaczenie w badaniach nanomateriałów ma stwierdzenie dyspersji 

napełniacza na poziomie nano, gdyż w innym przypadku nie można mówić o otrzymaniu 

materiału nanokompozytowego. Pośród stosowanych metod badawczych wyróżnić można: 

- metody badań strukturalnych – dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego (XRD), 

spektroskopia w podczerwieni z transformacją Fouriera (FTIR); 

- analizę morfologiczną – metody mikroskopii elektronowej - skaningowa mikroskopia 

elektronowa (SEM), transmisyjna mikroskopia elektronowa; mikroskopia sił 

atomowych (AFM); 

- zespół badań dotyczących oceny właściwości mechanicznych – badania normowe w 

warunkach statycznych (m.in. oznaczenie cech wytrzymałościowych przy statycznym 

rozciąganiu, pomiar twardości, badanie ścieralności, badanie udarności), badania w 

warunkach dynamicznych (dynamiczna analiza mechaniczna – DMA); 



 

 

 17 

- badania właściwości termicznych – termograwimetria (TG), różnicowa kalorymetria 

skaningowa (DSC); 

- ocena właściwości palnych – badanie zapalności, oznaczenie indeksu tlenowego, 

badania z wykorzystaniem kalorymetru stożkowego (m.in. do oznaczenia stopnia 

wydzielonego ciepła (HRR), stopnia zadymienia); 

- badania cech optycznych – stopień zamglenia, oznaczenie indeksu zażółcenia (z ang. 

yellowness index – YI), stopień przepuszczania światła; 

- badania cech barierowych - odporność na przenikanie rozpuszczalnika, określenie 

stopnia absorpcji, chłonności wody. 

Nanokompozyty polimerowe analizuje się również pod kątem biodegradowalności i 

biokompatybilności oraz innych specyficznych cech. 

 

2.4. KIERUNKI  ZASTOSOWAŃ  NANOKOMPOZYTÓW  POLIMEROWYCH 

Rynek nanokompozytów stale się poszerza, co sprzyja obniżaniu cen tego typu 

materiałów. Nanomateriały nie pozostają wyłącznie w sferze badań akademickich ośrodków 

naukowych, gdyż liczne większe firmy lub koncerny, zajmujące się produkcją i 

przetwórstwem tworzyw sztucznych, inwestują środki na badania dotyczące nowych 

technologii wykorzystujących nanododatki. Ponadto istnieje już szereg nanokompozytów 

produkowanych na szeroką, przemysłową skalę. Przykładowo w przemyśle gumowym 

wykorzystuje się sadzę do sporządzania mieszanek dla np. przemysłu oponiarskiego. 

Głównym odbiorcą wyrobów z nanokompozytów polimerowych jest przemysł samochodowy 

i opakowaniowy. Ogromne znaczenie ma poprawa takich cech, jak odporność na zarysowania 

i uszkodzenia powierzchni oraz właściwości barierowe, zarówno w przypadku folii 

opakowaniowych, jak i do produkcji zbiorników na paliwo. Ponadto nanomateriały ze 

względu na swe specyficzne cechy znalazły zastosowanie m.in. do produkcji szyb okiennych 

z powłoką „samoczyszczącą się”, w medycynie do produkcji kapsułek, które w sposób 

kontrolowany uwalniają substancję leczniczą (z ang. drug delivery system – DDS), do 

produkcji filtrów słonecznych, baterii, specjalnych tkanin odpornych na zabrudzenia oraz 

wielu innych nietypowych rozwiązań [26]. 
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3. POLI (CHLOREK WINYLU) 

Poli(chlorek winylu) posiada bogatą historię związaną z rozwojem przemysłowych 

metod otrzymywania i przetwórstwa, jak też sposobów stabilizowania tego polimeru [27, 28]. 

Stanowi polimer wytwarzany w skali wielkotonażowej – roczna produkcja na świecie 

wynosiła w 2012 roku ponad 30 mln ton, w tym ok. 5 mln ton w Europie [29]. Większość 

produkcji zużywana jest w przemyśle budowlanym i konstrukcyjnym, pozostałą część 

wykorzystują przemysł opakowaniowy, motoryzacyjny, elektroenergetyczny oraz inne 

mniejsze gałęzie przemysłu [30, 31]. 

Cechy wyróżniające PVC spośród innych termoplastów to m.in. możliwość 

modyfikacji zarówno na etapie polimeryzacji, jak i samego przetwórstwa, dobre właściwości 

wytrzymałościowe oraz wysoka odporność chemiczna. Głównym problemem związanym z 

przetwórstwem i użytkowaniem PVC jest jego stosunkowo niska stabilność termiczna, która 

objawia się tym, że w temp. ok. 100-170°C dochodzi do rozkładu związku 

wielkocząsteczkowego z wydzieleniem chlorowodoru oraz powstaniem wiązań podwójnych, 

co z kolei powoduje zmianę barwy polimeru. W zależności od zastosowanej metody 

polimeryzacji otrzymuje się polimer różniący pod względem struktury, rozmiaru ziaren, a co 

za tym idzie mający różnorodne właściwości i zastosowania [32].  

Przetwórstwo poli(chlorku winylu) wymaga użycia szeregu środków pomocniczych, 

do których zalicza się plastyfikatory, stabilizatory termiczne i UV, uniepalniacze (antypireny), 

smary oraz szereg innych, których dodatek ma na celu uzyskanie określonych właściwości. 

Wybór składu kompozycji PVC wpływa na wybór metody przetwórczej, a w końcowym 

efekcie na właściwości gotowych wyrobów. PVC można przetwarzać wieloma metodami, z 

których do najważniejszych należą kalandrowanie, wytłaczanie, przetwórstwo past, 

powlekanie, odlewanie, maczanie, spienianie i spiekanie oraz wtrysk. W zależności od 

wybranej metody przetwórczej otrzymuje się szerokie spektrum wyrobów od płyt, poprzez 

rury i profile, aż do wykładzin, rękawic ochronnych i elementów sprzętu medycznego [28]. 

Poli(chlorek winylu) stanowi w temperaturze pokojowej tworzywo sztywne, a w 

niższej poniżej temperatury zeszklenia jest materiałem kruchym. Wpływa to na pogorszenie 

zdolności płynięcia polimeru, a więc pogorszenie właściwości przetwórczych. Sposobem na 

rozwiązanie tego problemu jest stosowanie zmiękczaczy (plastyfikatorów) lub prowadzenie 

kopolimeryzacji chlorku winylu z innymi monomerami (ko-monomerami). Najbardziej 

efektywna jest plastyfikacja zewnętrzna z wykorzystaniem zmiękczaczy, które pod wpływem 
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wysokiej temperatury rozpuszczają się bądź też spęczniają polimer, w wyniku, czego 

dochodzi do rozsunięcia łańcuchów polimerowych. Rolą zmiękczaczy jest obniżenie 

temperatury zeszklenia PVC, a tym samym obniżenie temperatury jego żelowania i 

przetwórstwa. Niższa temperatura przetwórstwa ogranicza w znacznym stopniu degradację 

polimeru oraz wpływa na poprawę elastyczności oraz udarności [33].  

Przetwórstwo PVC i związane z tym działanie podwyższonej temperatury i sił 

ścinających powoduje znaczące zmiany w mikrostrukturze polimeru. Temperatura 

przetwórstwa PVC powinna być niższa niż 200°C w celu uniknięcia procesu degradacji, 

podczas gdy temperatura topnienia polimeru jest wyższa. Wobec tego można powiedzieć, że 

PVC nie osiąga w trakcie przetwórstwa stanu stopionego, mówi się jedynie o procesie 

żelowania polimeru, podczas którego dochodzi do rozkruszania ziaren PVC oraz częściowego 

topnienia krystalitów pierwotnych, a następnie w trakcie chłodzenia formowania z nich 

krystalitów wtórnych (Rys. nr 2). Częściowe topnienie i rekrystalizacja prowadzi do 

powstania sztywnej sieci przestrzennej zbudowanej z makrocząsteczek polimeru i wtórnych 

krystalitów [34]. Ze względu na charakter PVC w trakcie przetwórstwa zamiast topnienia, 

które obserwuje się dla termoplastów, zachodzi żelowanie tworzywa, czyli zestalenie układu 

koloidalnego (zolu) w masę o charakterze ciała stałego (żel). Uplastycznione mieszaniny PVC 

w warunkach podwyższonej temperatury mają postać lepkiej cieczy, natomiast w trakcie 

chłodzenia ulegają zestaleniu. 

przetwórstwo
(temp., siły ścinające)

częściowa fuzja krystalitów i
rozproszenie

makrocząsteczek

pierwotne cząstki PVC
(pierwotne krystality i 

amorficzne makrocząsteczki) rekrystalizacja
(wiązanie makrocząsteczek 

przez krystality wtórne)

chłodzenie

 

Rys. nr 2. Schemat zmian w mikrostrukturze PVC podczas przetwórstwa [34] 
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Właściwy dobór rodzaju dodatku, składu kompozycji PVC oraz metody przetwórstwa 

ma kluczowe znaczenie, aby wyrób spełniał narzucone przez producenta wymogi. Ponadto, 

jak dowodzi praktyka przetwórcza, ważnym czynnikiem wpływającym na właściwości 

tworzyw wytłaczanych ma budowa ziaren stosowanego polimeru [35]. Większość firm 

produkujących elementy z tworzyw sztucznych wykorzystuje gotowe granulaty, w których 

oprócz polimeru znajdują się niezbędne dodatki. Skład granulatu zależny jest od rodzaju 

polimeru i jego przeznaczenia. Biorąc pod uwagę ogniotrwałość i zachowanie materiału 

polimerowego w trakcie pożaru odpowiedni dobór dodatków przetwórczych zyskuje tym 

większe znaczenie [36]. Przykładowe receptury dla różnych typów PVC umieszczono w tabeli 

(Tabela nr 1). 

Tabela nr 1. Przykładowe receptury dla różnych rodzajów PVC [37]. 

Składniki Funkcja 

Przezroczyste 
detale 

wtryskowe 
(cz. wag.) 

Izolacje przew. 
elektr. 60°C 
(cz. wag.) 

Folie 
obrusowe 
(cz. wag.) 

PVC (K*) polimer 100 (K=65) 100 (K=70) 70 (K=70) 

ester ftalowy 
(heptylu, nonylu, undecylu) 

- 50 - 

ftalan dioktylu  
(DEHP, DOP) 

plastyfikator 

45 - 25 

epoksydowany olej sojowy plastyfikator, stabilizator 5 - 5 

siarczan krzemowo-
ołowiowy 

- 5 - 

stabilizator cynoorganiczny 

stabilizator 

0.5-1.5 - 2 

kaolin - 15 - 

węglan wapnia 
wypełniacz 

- 10 - 

di-zasadowy stearynian 
ołowiu 

- 0.25 - 

smar zewnętrzny 

smar 

0.5 - - 

* K – liczba Fikentschera 
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4. MONTMORYLONIT 

Montmorylonit (MMT) jest szeroko stosowanym krzemianem warstwowym, który 

stanowi ok. 60-95% bentonitu, dlatego też często jest określany nazwą „bentonit”. 

Największe rozpoznane złoża bentonitu wydobywanego od początku ubiegłego stulecia 

znajdują się w okolicach bawarskich miast Mainburg, Moosburg i Landshut. W Polsce w 

większych ilościach spotykany jest w okolicach Tarnobrzega, na Kujawach i Dolnym Śląsku. 

Ulega reakcjom z różnymi cząsteczkami organicznymi poprzez oddziaływanie 

elektrostatyczne (np. wymianę jonów), wiązanie drugorzędowe (np. adsorpcja neutralnych 

cząsteczek) lub też poprzez wiązanie kowalencyjne (np. szczepienie).  

Skład sodowego MMT (NaMMT) jest wyrażony przybliżonym wzorem: 

Na+
0.67 [ Al 3.33 Mg 0.67 ]

- 
(0.67) Si8 O20 (OH)4 • n H2O, lub 

Mx [ Al 4-x  Mg x ] (Si8) O20 (OH)4,  

gdzie M oznacza jony obecne między płytkami, głównie dodatnie jony sodu i wapnia, 

kompensujące ujemny ładunek płytki [8]. 

Skład chemiczny montmorylonitu prawie zawsze różnie się od teoretycznego, ze względu na 

to, że atom krzemu może być częściowo zastępowany poprzez glin, natomiast glin – przez 

jony magnezu, żelaza, cynku, niklu, miedzi. Skład MMT różni się również w zależności od 

położenia geograficznego, jak i od warstwy złoża.              

W strukturze krystalograficznej montmorylonitu wyróżnia się trzy warstwy połączone ze sobą 

poprzez wspólne atomy tlenu. Dwie warstwy zewnętrzne są zbudowane z tetraedrów ditlenku 

krzemu, a warstwę wewnętrzną tworzą oktaedry tlenku magnezu lub tlenku glinu (Rys. nr 3).  

 
Rys. nr 3. Schemat struktury montmorylonitu sodowego [38]. 
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Długość i szerokość płytki mieści się w przedziale 200-1000 nm, natomiast grubość wynosi 

ok. 1 nm i jest to wartość 10-100 razy mniejsza od grubości płytek konwencjonalnych 

napełniaczy takich jak kaolin, talk lub mika. Powoduje to, że zmianę właściwości matrycy 

kompozytu można uzyskać już przy niewielkim, bo wahającym się w granicach 1-5% wag. 

dodatku krzemianu. 

Podstawowe typy dyspersji krzemianu warstwowego w matrycy polimerowej to: 

1. dyspersja niezinterkalowanych cząsteczek glinki (aglomeratów) w matrycy polimeru - 

mikrokompozyt; 

2. forma zinterkalowana z odstępem warstw krzemianowych d001 poniżej 8.8 nm; 

3. struktury eksfoliowane (uporządkowana i przypadkowa), charakteryzujące się 

wartościami d001 powyżej 8.8 nm i zawierające pojedyncze warstwy krzemianowe. 

W przypadku wodnych dyspersji można mówić o bardziej skomplikowanych strukturach – 

strukturach przypadkowych, strukturach typu „domek z kart” lub połączeniach określanych 

nazwami „krawędź-do-powierzchni”  oraz „krawędź-do-krawędzi” – Tabela nr 2 [8]. 

Tabela nr 2. Schematyczne przedstawienie typów dyspersji minerałów ilastych. 

Struktura Interkalowana Eksfoliowana 

Przypadkowa 

  

„Domek z kart” lub „krawędź do 
powierzchni” 

  

„Krawędź do krawędzi” 

  

„Krawędź do krawędzi” lub „krawędź 
do powierzchni” 

 

- 

Napełniacze konwencjonalne stanowią w kompozytach polimerowych składnik 

odpowiedzialny za obniżenie kosztu gotowego wyrobu, nadający odpowiednią konsystencję 

przetwarzanego materiału oraz inne bardziej specyficzne funkcje, jak np. sadza stanowiąca 

zarówno barwnik, jak i składnik elektroprzewodzący czy stabilizator UV dla matrycy 

polimerowej. Ich dodatek waha się od kilku do kilkudziesięciu procent wag. mieszaniny 

polimerowej. Nanonapełniacze wprowadza się w znacznie mniejszych ilościach, głównie ze 
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względu na to, że efekt zmiany właściwości jest obserwowany już przy dodatku kilku 

procentowym, jak również ze względu na problem wynikający z aglomeracji nanocząstek, co 

prowadzi do otrzymania mikrokompozytów. 

 

4.1. MODYFIKACJA MONTMORYLONITU 

Montmorylonit, jako jeden z najbardziej znanych przedstawicieli minerałów ilastych 

posiada wśród swoich zalet i cech zdolność pochłaniania jonów z roztworów wodnych 

(pojemność jonową) oraz zdolność wymiany jonowej (z ang. cation exchange capacity – 

CEC). Zdolność wymiany jonowej wyraża się w milirównoważnikach jonu na 100 g 

materiału ilastego (meq/100 g). Jest ona określana za pomocą różnych metod, między innymi 

metodą nasycania roztworów octanu amonu, metodą adsorpcji błękitu metylenowego lub 

metodą adsorpcji barwnych roztworów jonów Co2+. Oznaczeń dokonuje się dla roztworów 

obojętnych, ze względu na to, że CEC zmienia się wraz ze stężeniem jonów wodorowych [39, 

40]. Ze względu na to, że MMT posiada międzypakietowe warstwy wodne, wykazuje 

zdolność zarówno do adsorpcji, jak i absorpcji cząsteczek wody, co przejawia się 

pęcznieniem minerału (zmianą odstępów sieciowych). Proces utraty lub absorpcji wody 

międzypakietowej zachodzi w sposób ciągły i jest odwracalny do temperatury 550ºC. 

Suszenie MMT w temperaturze 105ºC eliminuje około 15% wody i zmniejsza wielkość 

komórki z około 0.79 nm do 0.28 nm, co odpowiada monowarstwie wodnej [41]. 

W literaturze oprócz systematycznej nazwy montmorylonit, można spotkać również 

inne nazwy jak bentonit czy smektyt, które niektórzy autorzy używają wymiennie. Należy 

jednak podkreślić, że nazwy te odnoszą się do minerałów czy grupy minerałów. Najczęściej 

MMT jest określany mylnie, jako bentonit, podczas gdy bentonit stanowi złoże zawierające 

glinkę smektyczną (MMT) oraz szereg zanieczyszczeń, m.in. żwir, łupki ilaste, wapień, mikę, 

krzemionkę, skaleń i jego odmiany (albit, anortyt, ortoklaz), gips, apatyt, halit, kalcyt, 

dolomit, węglan sodu, syderyt, biotyt, muskowit, chloryt, piryt, kaolinit, hematyt i inne. 

Proces oczyszczania wydobytych pokładów bentonitu obejmuje przede wszystkim usunięcie 

zanieczyszczeń, a często również i wymianę jonów wapniowych znajdujących się w ilości ok. 

50% w strukturze MMT na sodowe, które charakteryzują się bardziej jednolitą ekspansją w 

wodzie. Prowadzi to do uzyskania krzemianu, który następnie może być wykorzystany jako 

napełniacz w kompozycji z polimerami. Koszt procesu oczyszczania jest wysoki nie tylko ze 
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względu na jego wieloetapowość, ale również ze względu na to, że jest on połączony ze 

wstępnym rozdrabnianiem glinki na sposób hydrodynamiczny lub mechaniczny [8, 42].  

Hydrofilowy charakter powierzchni montmorylonitu wynikający z istnienia ładunku 

ujemnego na krawędziach pakietów oraz obecności międzywarstwowych kationów 

wymiennych (Rys. nr 3) jest główną przyczyną, dla której modyfikacja krzemianu jest 

procesem niezbędnym dla otrzymania jednorodnego kompozytu polimerowego. Krzemiany 

warstwowe wydobywane ze złóż naturalnych zawierają uwodniony sód lub potas i są 

mieszalne tylko z hydrofilowymi polimerami, jak np. poli(tlenkiem etylenu) lub 

poli(alkoholem winylowym). 

Proces modyfikacji powierzchni MMT prowadzi się zwykle na drodze wymiany 

jonów międzypakietowych na kationy nieorganiczne lub organiczne, np. czwartorzędowe sole 

amoniowe, imidazoliowe lub fosfoniowe oraz inne kompleksy kationowe. Wymiana kationów 

ma na celu zwiększenie odległości międzywarstwowych w krzemianie, co umożliwia 

wnikanie łańcuchów polimerowych w galerie MMT oraz powoduje zmniejszenie napięcia 

powierzchniowego warstw krzemianowych, a tym samym wpływa na zwiększanie stopnia 

oddziaływania pomiędzy glinką i matrycą polimerową [43, 44]. 

W procesie organofilizacji powszechnie wykorzystuje się czwartorzędowe kationy, które 

można zapisać ogólnym wzorem [(CH3)3NR]+ lub [(CH3)2NRR’]+, gdzie R i R’ oznaczają 

grupy węglowodorowe. W zależności od rodzaju podstawników R i R’, rozsunięcie warstw 

MMT zachodzi w różnym stopniu, co wpływa na stopień kompatybilności glinki z 

polimerami. Proces organofilizacji z wykorzystaniem soli amoniowych można podzielić na 

następujące etapy [45-52]: 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53]: 

1. przygotowanie dyspersji glinki w wodzie lub mieszaninie woda/rozpuszczalnik (THF, 

etanol), ewentualnie bezpośrednie mieszanie glinki z solą amoniową; 

2. przygotowanie roztworu soli amoniowej w rozpuszczalniku (aceton, woda, etanol, 

THF) z dodatkiem stężonego HCl (0.01÷10 N), w nadmiarze lub w odniesieniu do 

CEC glinki; 

3. zmieszanie dyspersji MMT z roztworem surfaktantu, w temperaturze pokojowej lub 

podwyższonej, w czasie 2-12 h; 

4. odfiltrowanie, odmycie niezwiązanej soli (aż do zaniku jonów chlorkowych), suszenie 

na powietrzu i w próżni (Rys. nr 4). 
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Rys. nr 4. Schematyczne przedstawienie procesu oczyszczania i modyfikacji  

krzemianów warstwowych. 

Modyfikacja z wykorzystaniem innych soli oniowych, jak np. soli fosfoniowych oraz 

imidazoliowych ma bardzo podobny przebieg, który jest uzależniony od rozpuszczalności soli 

w wodzie [54-62]. 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63]. 

W procesie modyfikacji MMT można również wykorzystać związki wielkocząsteczkowe [64, 

65]. Rodzaj użytego modyfikatora decyduje o stabilności termicznej modyfikowanej glinki, 

co później wywiera znaczny wpływ na stabilność samej matrycy polimerowej [66]. 

Przykładowe, a często wykorzystywane w badaniach naukowych oraz zastosowaniach 

przemysłowych sole oniowe zestawiono w tabeli (Tabela nr 3). 
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Tabela nr 3. Przykłady soli oniowych stosowanych do modyfikacji MMT. 

Nazwa soli oniowej Struktura 

metylo-bis-(2-hydroksyetylo)alkiloamoniowa 
(Cloisite® 30B) 

CH2CH2OH

H3C N+ T

CH2CH2OH

 
dimetylo-2-etyloheksyloalkiloamoniowa 

(Cloisite® 25A) H3C N+

CH3

C

H2

HT

C

H

CH2CH3

(CH2)3CH3

 
alkilometyloamoniowa 

(Cloisite® 93A) H3C N+

HT

H

HT

 
trimetylooktadecyloamoniowa 

H3C N+

CH3

CH3

C18H37

 
dimetylodioktadecyloamoniowa 
(Cloisite®20A, Nanomer®I.42) H3C N+

CH3

C18H37

C18H37  
dimetylostearylobenzyloamoniowa 

(Nanofil®2, Nanofil®32) 
 

H3C

N+

CH2

H3C  
distearylodimetyloamoniowa 

(Nanofil®5, Nanofil®15) 

H3C

N+

H3C  
tributyloheksadecylofosfoniowa H3C

P+

(CH2)15 - CH3

H3C

CH3  

bromek R-trifenylofosfoniowy [62] 

P+ R Br -

 
R = CH3, C3H7, C5H11, C2H4OH, CH2C6H5 

1,3-dioktadecyloimidazoliowa 

(CH2)17 - CH3

H3C - (H2C)17

N

N+

 
T - łańcuch alkilowy zawierający ok. 65% C18H37, 30% C16H33 and 5% C14H29 
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Najczęściej wykorzystywany jest MMT modyfikowany za pomocą różnych soli 

amoniowych, takich jak sole oktadecyloaminy, chlorki trimetyloamoniowe, sole 

dodecylotrimetyloamoniowe, oktadecylotrimetyloamoniowe, dioktadecylo-dimetyloamoniowe, 

oraz innych bardziej specyficznych związków – chlorku dodecylopirydyniowego, soli 

imidazoliowych, 2-aminopirymidyny, chlorku N-cetylopirydyniowego, pentaerytrytolu, 

związków silanowych (np. 3-aminopropylo-trietoksysilanu), soli chinolinowych i 

pirydyniowych, czwartorzędowych soli fosfoniowych, soli anilinowych, bezwodnika 

maleinowego, eterów koronowych, kryptandów, poli(oksyetyleno) glikolu lub aminokwasów 

[67-73]. , 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74]. 

 

4.2. WYKORZYSTANIE MONTMORYLONITU W WYTWARZANIU 

NANOKOMPOZYTÓW POLIMEROWYCH 

Krzemiany warstwowe stanowią bez wątpienia najbardziej rozpowszechnione 

napełniacze nanokompozytów polimerowych. Wielokrotnie dowiedziono, że nawet niewielki, 

kilkuprocentowy dodatek krzemianu warstwowego wpływa na zmianę właściwości osnowy 

polimerowej. Kluczowym zadaniem w wytwarzaniu nanokompozytów polimerowych jest 

efektywne zdyspergowanie krzemianu, pozwalające na otrzymanie struktury z rozdzielonymi 

pakietami krzemianu lub korzystnie struktury eksfoliowanej, w której wyróżnić można 

pojedyncze warstwy krzemianu rozproszone w sposób chaotyczny. W literaturze opisano 

nanokompozyty polimerowe oparte na polimerach, takich jak m.in. poliolefiny (polietylen, 

polipropylen), poliamidy (m.in. poliamid 6 – do produkcji opakowań), polistyren, tworzywa 

termoutwardzalne (żywice epoksydowe, poliuretany, nienasycone żywice poliestrowe), oraz 

polimery biodegradowalne (polilaktyd, poli(ε-kaprolakton), poli(oksyetyleno) glikol) [12, 23]. 

Przemysł samochodowy wykorzystuje obecnie szereg nanokompozytów 

krzemianowych, sprawdzonych uprzednio w licznych testach laboratoryjnych. To właśnie w 

dziale badawczo-rozwojowym firmy Toyota otrzymano 1991 roku w wyniku kontrolowanej 

polimeryzacji ε-kaprolaktamu z montmorylonitem pierwszy nanokompozyt polimerowy, 

wykorzystany następnie do produkcji elementów wyposażenia samochodów [75]. 

Nanokompozyty wytwarzane na skalę przemysłową otrzymuje się najczęściej na bazie 

poliolefin, poliamidów czy np. modyfikowanych kauczuków, z których wykonuje się 

uszczelnienia w układach paliwowych. W tabeli (Tabela nr 4) przedstawiono wybrane 

nanokompozyty polimerowe wytwarzane na skalę przemysłową.  
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Tabela nr 4. Wybrane nanokompozyty polimerowe wytwarzane na skalę przemysłową (oznaczenia 

wyjaśnione w pkt. „Oznaczenia w pracy”) [76, 77]. 

Firma Matryca polimerowa Napełniacz Zastosowania 

Bayer AG PA6 MMT folie 

Clariant PP MMT opakowania 

Creanova PA12 CNT materiały elektroprzewodzące 

G-E Plastics PPU, PA CNT motoryzacja 

Honeywell-Aegies PA6, PA12 MMT butelki, folie 

Kabelwerk Eupen EVA MMT obudowy kabli 

Nanocor Inc. PA12, PET, żywice 
epoksydowe, poliolefiny 

MMT butelki, folie i opakowania 

Polymeric Supply żywice poliestrowe MMT okrętownictwo 

UBE-Ecobesta PA6, PA66 MMT samochodowe układy paliwowe  

Polykemi PP MMT elementy wyposażenia 
samochodów 

PA6 MMT RTP Co. 

PC, PBT, PET-G, PPS, 
PEI, PEEK 

CNT, CNT +  
włókno szklane 

przemysł lotniczy, 
samochodowy, opakowaniowy 

BR, EPDM, SBR, NBR uszczelnienia 
opon i dętek 

Exxon 

mieszanki gumowe 
zawierające asfalt 

MMT 

zabezpieczenia antykorozyjne 
podwozia samochodu, 
pochłaniacze hałasu 

Freudenberg Dichtungs- 
und Schwingungstechnik KG 

elastomery, mieszanki 
gumowe 

sadza, SiO2  uszczelnienia gumowe 

PA6 przemysł samochodowy Toyota 

PLA 

MMT 

opakowania 

Nanokompozyty krzemianowe na bazie kopolimeru etylen-octan winylu (EVA) są z 

powodzeniem wykorzystywane przez firmę Kabelwerk Eupen do produkcji materiałów na 

osłony kabli energetycznych oraz granulatów komercyjnych [78]. Rynek opakowaniowy 

oferuje różne wyroby w oparciu o nanokompozyty polimerowe, m.in. nieprzepuszczalne dla 

gazów opakowania na soki, folie wielowarstwowe, czy opakowania na leki wykazujące 

przejrzystość, a przy tym jednocześnie odporność na promieniowanie UV. Niezwykłym 

zainteresowaniem cieszą się folie z poliamidu-6 zawierające modyfikowany krzemian (RTP 

Co.) oraz butelki z poli(tereftalanu etylenu) o zwiększonej barierowości [79, 80].  

Na rynku działa też grono przedsiębiorców zajmujących się zarówno modyfikacją 

montmorylonitu, jak i sporządzaniem jego mieszanek z polimerami. Przykładem może być 

firma Nanocor, która w swojej ofercie ma materiały nanokompozytowe w oparciu o poliamid 

6, poliolefiny, poli(tereftalan etylenu) oraz żywice epoksydowe [81]. 
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5. UKŁADY NANOKOMPOZYTOWE POLI(CHLORKU 

WINYLU) 

Badania dotyczące nanokompozytów polimerowych w tym nanokompozytów PVC 

stanowią przedmiot zainteresowania ośrodków akademickich i działów badawczych 

wiodących koncernów z uwagi na potencjał aplikacyjny tej nowej grupy materiałów o 

polepszonych w odniesieniu do wyjściowego polimeru właściwościach. 

  

5.1. PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA STOSOWANE NAPEŁNIACZE 

Różnorodność stosowanych nanonapełniaczy wpływa w istotny sposób na wybór 

metody wytwarzania, a co za tym idzie właściwości nanokompozytów PVC. W literaturze 

przedmiotu opisano wykorzystanie następujących nanonapełniaczy: 

- montmorylonit sodowy [17, 82-89]; , 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90]; 

- modyfikowany montmorylonit [17,82-84,86-89,91-104];92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104  

- nanocząstki węglanu wapnia [105-106]; 106, 107]; 

- nanocząstki tritlenku antymonu (III) [108] 

- dwu-warstwowe wodorotlenki [109], w tym hydrotalcyt [110-111]; 111, 112]; 

- nanorurki węglowe [113-114]; 114, 115]; 

- grafen [116]; 

- hektoryt [102, 117, 118]; 

- modyfikowany krzemionką PMMA (typu “rdzeń-otoczka) [119]; 

- hybrydowe nanocząstki polimer-krzemionka (PMMA szczepiony SiO2) [120]; 

- grafit płatkowy ekspandowany [121, 122]; 

- POSS [123]. 

Nanokompozyty PVC mają bardziej złożony skład niż nanokompozyty innych 

polimerów ze względu na dodatek substancji pomocniczych w przetwórstwie PVC. Oprócz 

środków niezbędnych w przetwórstwie często również wykorzystuje się kompatybilizatory, 

którymi są zazwyczaj substancje polimerowe mieszalne z PVC. Ich dodatek ma na celu 

poprawę stopnia dystrybucji nanonapełniacza w matrycy polimerowej. Ponadto stosowane są 

różnego rodzaju dodatki polimerowe mogące mieć wpływ na finalne właściwości 

nanokompozytów PVC, a wśród nich znajdują się różnorodne kopolimery [83, 84, 124], guma 

[106], kauczuk nitrylowy [85] czy też mączka drzewna [92, 125]. 



 

 

 30 

5.2. SPOSOBY WYTWARZANIA NANOKOMPOZYTÓW PVC/MMT 

Nanokompozyty poli(chlorku winylu) z montmorylonitem można otrzymywać na 

drodze polimeryzacji w obecności nanocząstek [126, 127], stosując metodę interkalacji 

rozpuszczalnikowej  [128, 130]  oraz  poprzez  mieszanie  w  stanie  stopionym [17, 83, 85, 86, 

88-90, 92, 93, 101, 103, 129]. Ta ostatnia metoda jest najszerzej stosowana w praktyce 

technologicznej. 

Pierwsze prace nad otrzymywaniem nanokompozytów PVC/MMT metodą 

rozpuszczalnikową zawierają opis przygotowania mieszaniny poszczególnych składników w 

środowisku THF, który następnie oddestylowano w wyparce obrotowej [130]. Materiały 

suszono na powietrzu i w warunkach próżniowych oraz dodatkowo poddawano wygrzewaniu 

w temperaturach 90 i 104°C – temperatura 90°C była najniższą, w której zaobserwowano 

zmiany w materiale, natomiast temperatura 104°C, najwyższą dla której nie zachodziła 

zmiana zabarwienia, świadcząca o degradacji materiału. Przeprowadzone badania dowiodły, 

że otrzymano nanokompozyty o strukturze częściowo interkalowanej, a wygrzewanie 

materiału prowadziło do reorientacji makrocząsteczek i tym samym wtórnego 

uporządkowania struktury nanokompozytu. 

W metodzie interkalacyjnej polimeryzacji in situ przeprowadza się syntezę 

poli(chlorku winylu), w warunkach charakterystycznych dla procesu emulsyjnego bądź 

suspensyjnego, w obecności OMMT w środowisku reakcji. Pierwsze prace nad 

otrzymywaniem nanokompozytów PVC/MMT poprzez emulsyjną i suspensyjną 

polimeryzację w obecności napełniacza pojawiły się około roku 2002 [131]. Wyniki 

opublikowanych w literaturze badań wskazują, że obecność napełniacza wpływa na strukturę 

oraz kształt ziarna PVC, a tym samym na właściwości otrzymanych materiałów (zwłaszcza 

właściwości mechaniczne i termiczne). Dodatek modyfikowanego MMT powoduje zmianę 

średniego rozmiaru ziarna PVC oraz jego porowatości, a otrzymane nanokompozyty 

PVC/MMT wykazują wyższą wytrzymałość na rozciąganie oraz odporność na pękanie w 

porównaniu do czystego PVC [98, 99, 131-132133]. Prowadzono również prace dotyczące 

polimeryzacji kompatybilizatora (ε-kaprolaktonu) w obecności napełniacza, a następnie 

wytwarzania nanokompozytów PVC/PCL/MMT w wyniku mieszania w stanie stopionym 

[17].  

Metoda interkalacji w stopie, wykorzystywana najczęściej w skali przemysłowej ma 

istotne zalety - pozwala wykorzystać szerokie możliwości technik przetwórczych do 

wytworzenia nanokompozytów PVC do określonych zastosowań. W tabeli (Tabela nr 5) 
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przedstawiono zestawienie metod wytwarzania nanokompozytów PVC poprzez interkalację w 

stopie. 

Tabela nr 5. Zestawienie metod wytwarzania nanokompozytów PVC wraz ze stosowanymi dodatkami. 

Dodatki Metoda 
otrzymywania 

Źródło literaturowe 

sole ołowiowe K, M, P, W [91, 92] 

związki cyny W, K, P [68, 82- 86, 93, 101, 134] 

stearyniany cynku i wapnia W, K, P [68, 130,  135 -136137] 

związki baru i cynku W [88] 

stabilizator 
termiczny 

dilauranian dibutylocyny K [138] 

ftalan dioktylu W, M [87, 88, 95, 118, 138139-140] 

ftalan diizodecylu W, Wt, i [118, 141] 

plastyfikator 

sebacynian dioktylu W, Wt, i [141] 

olej sojowy epoksydowany K, i [142, 143] 

chlorowany polietylen W [47] 

modyfikator 

kopolimer EVA K, P  [144] 

kwas stearynowy W, P [87, 94, 124] 

wosk PE W, K, P, G [68, 83 - 85] 

parafina W, P [95] 

ester kwasu sebacynowego M, W [85] 

estry kwasów tłuszczowych 

środek smarny 

PE utleniony 

K, i [101] 
 

kopolimery akrylanowe typu „rdzeń-
otoczka” (z ang. shell-core) 

M, K, P [91] 

kopolimer akrylanowi W, K, P, i [68, 101] 

kauczuk nitrylowo-butadienowy W, K, P [85] 

metakrylan metylu szczepiony 
kopolimerem ABS 

K, P [124] 

modyfikator 
(np. udarności) 

kopolimery metakrylan-butadien-styren G, K, P [83, 84] 

kopolimer akrylanowy W, K [90] dyspergator 

węglan propylenu W, Wt, i [118] 

środek sieciujący γ-aminopropylometylodietoksy silan W [47] 

eter diglicydylowy bisfenolu A W, P [94] 

kopolimery octanu winylu M, K, P [91, 96] 

poli(ε-kaprolakton) – PCL K, W, M [17, 134] 

bezwodnik maleinowy G, K, P [97] 

PMMA G, P [145] 

polilaktyd (PLA) K, W, M [134] 

kompatybilizator 

olej sojowy epoks. (ko-stabilizator) i, P [89, 102] 

uniepalniacz związek cykliczny cyrkonu W, K [90] 

K – kalandrowanie, P – prasowanie, W – wytłaczanie, Wt – wtrysk, M – metoda „przedmieszkowa”, G – 
ugniatanie, i – inne  
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Metoda mieszania w stanie stopionym obejmuje etap przygotowania „suchej” mieszanki (z 

ang. dry blend) złożonej z granulatu PVC, niezbędnych dodatków przetwórczych oraz 

nanonapełniacza, a następnie przetworzenia mieszaniny za pomocą odpowiedniej metody 

przetwórczej. Na strukturę i morfologię wytworzonego nanokompozytu wpływają skład 

kompozycji PVC, dobór maszyny przetwórczej (szybkoobrotowy mieszalnik, kalander, 

gniotownik, wytłaczarka), prędkość mieszania oraz temperatura procesu, która wacha się w 

przedziale 130-180°C. Niekiedy w celu efektywnego zdyspergowania MMT w matrycy 

polimerowej przygotowuje się najpierw tzw. „przedmieszkę” (z ang. masterbatch), złożoną 

zazwyczaj z nanonapełniacza zmieszanego z plastyfikatorem [17, 118, 146] lub też z innych 

składników kompozycji [91, 96, 134].  

Analiza doniesień literaturowych pozwala stwierdzić, że prawidłowy dobór składu 

mieszanki, urządzeń przetwórczych i parametrów procesu pozwalał na uzyskiwanie 

nanokompozytów PVC/MMT o strukturze eksfoliowanej lub interkalowanej bliskiej 

eksfoliowanej. Eksfoliacja napełniacza była tym efektywniejsza im niższa była zawartość 

napełniacza (ok. 2% wag.) [136]. Modyfikacja MMT czwartorzędowymi jonami 

organicznymi sprzyja efektywnemu zdyspergowaniu napełniacza w polimerze, natomiast 

wpływ ten nie jest tak widoczny w przypadku metody rozpuszczalnikowej i polimeryzacji in 

situ [52]. Na podstawie przeprowadzanych badań można stwierdzić, że obecność 

plastyfikatora (najczęściej ftalanu dioktylu - DOP) dodawanego w odpowiednich ilościach w 

stosunku do ilości napełniacza może mieć korzystny wpływ na eksfoliację płytek MMT w 

matrycy PVC [93, 136]. Strukturę eksfoliowaną można wytworzyć poprzez zastosowanie 

dwuetapowego procesu otrzymywania: wstępnie wytworzenie „przedmieszki”, a następnie 

przeprowadzenie właściwego mieszania [17]. 

 

5.3. BADANIA MORFOLOGII I STRUKTURY 

Zmiana właściwości polimeru obserwowana w układach nanokompozytowych w 

głównej mierze zależy od sposobu dystrybucji nanonapełniacza w matrycy polimerowej. 

Dlatego też określenie struktury i morfologii otrzymanych materiałów ma kluczową rolę w 

zrozumieniu i poprawnej interpretacji wpływu nanonapełniacza na właściwości matrycy 

polimerowej. 

Metodą najczęściej wykorzystywaną do oceny struktury nanokompozytów oraz 

stopnia interkalacji MMT jest dyfrakcja promieni rentgenowskich, a zwykle jej 
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szerokokątowa odmiana – WAXD. Jest szczególnie przydatna w badaniach układów 

PVC/MMT, gdyż poli(chlorek winylu) jako praktycznie amorficzny polimer pokazuje na 

dyfraktogramach jedynie szerokie pasmo, określane jako „halo amorficzne”, a pochodzące 

zarówno od fazy amorficznej, jak i semi-krystalicznej obecnej w polimerze. Wszelkie piki 

dyfrakcyjne obecne na widmie WAXD nanokompozytu można więc przypisać obecności 

krzemianu w matrycy polimerowej (lub innych dodatków o strukturze krystalicznej). 

Wyniki prowadzonych badań [130, 136, 137] wskazują, że największy stopień interkalacji 

warstw krzemianowych możliwy jest do uzyskania przy niewielkim, maksymalnie 

dwuprocentowym dodatku. Ponadto badacze zaobserwowali wpływ wygrzewania na 

końcową strukturę nanomateriałów – może ono powodować reptację makrocząsteczek, które 

opuszczając przestrzeń międzywarstwową krzemianu mogą doprowadzić do zapadnięcia (z 

ang. collapsing) struktury minerału. Wygrzewanie powoduje ponadto tzw. wypacanie 

plastyfikatora, które wpływa z kolei na zmniejszenie odległości międzywarstwowych 

krzemianu. 

Metoda dyfrakcji rentgenowskiej może być również przydatna w ocenie wpływu 

modyfikatora MMT na stopień interkalacji warstw krzemianowych. W pracy [95] Wan i wsp. 

dowiedli, że odległość międzywarstwowa w krzemianie wzrasta wraz z długością i ilością 

łańcuchów alkilowych w strukturze soli amoniowej użytej do modyfikacji MMT. 

W odróżnieniu od metod rentgenowskich, które służą określeniu odstępów 

międzywarstwowych, metody mikroskopii elektronowej, a głównie SEM i TEM, dostarczają 

informacji na temat przestrzennego rozmieszczenia płytek MMT w polimerze. W przypadku 

kompozytów polimerowych obserwacji często również poddaje się tzw. „przełom”, tj. 

powierzchnię materiału w miejscu jego przełamania. W pracy Chen i wsp. [83] przedstawiono 

mikrofotografie SEM nanokompozytów PVC z niemodyfikowanym MMT i MMT poddanego 

organofilizacji solami amoniowymi. Zaobserwowano, że dodatek sodowego MMT wpływa na 

zwiększenie szorstkości i porowatości materiału, w porównaniu do czystego PVC. 

Mikrofotografie SEM przełomów materiałów zawierających modyfikowany MMT pokazały 

obecność wgłębień, które mogą dowodzić uplastyczniającego efektu OMMT. 

Inną przydatną metodą obrazowania powierzchni nanokompozytów jest mikroskopia 

sił atomowych (AFM). Nanokompozyty polimerowe zawierające sztywne płytki 

krzemianowe zatopione w elastycznej matrycy polimerowej stanowią dogodny materiał do 

badań tą metodą.  Obrazy AFM próbek nanokompozytów PVC/MMT zaprezentowane przez 

Yalcin i wsp. [93] pokazują obecność taktoidów i pojedynczych warstw MMT w osnowie 
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PVC. Ponadto zaobserwowano, że krawędzie płytek MMT charakteryzują w większości 

regularnymi kątami o wartości 120°, co odpowiada strukturze heksagonalnej. Występowanie 

nieregularności w strukturze MMT badacze tłumaczą między innymi  tym,  że  pojedyncze 

płytki  MMT  mogą  być  elastyczne  oraz  ulegać  zginaniu  i  pękaniu  w  trakcie 

przetwórstwa [147]. 

Metodą wykorzystywaną do wstępnej oceny struktury nanokompozytów oraz pośrednio 

efektywności procesu przetwórstwa jest spektroskopia w podczerwieni z transformacją 

Fouriera (FTIR). Na widmach nanokompozytów PVC/MMT można zidentyfikować silne i 

szerokie pasmo pochodzące od drgań Si-O, jak również stwierdzić, czy doszło do powstania 

wiązań podwójnych w materiale (liczba falowa ok. 1667 cm-1), a tym samym częściowej 

degradacji polimeru [87]. 
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6. CHARAKTERYSTYKA WŁAŚ CIWOŚCI 

NANOKOMPOZYTÓW  PVC/MMT 

Nanonapełniacze warstwowe cieszą się dużym zainteresowaniem ze względu na 

stosunkowo niską cenę w porównaniu do innych nanododatków oraz dużą efektywność w 

polepszaniu właściwości fizyko-mechanicznych nanokompozytów krzemianowych, 

wynikającą prawdopodobnie z silnych oddziaływań matrycy polimerowej z glinką, a także z 

warstwowego charakteru samego napełniacza. Niewielka zawartość napełniacza ma korzystny 

wpływ na właściwości nanokompozytów PVC, przy czym nie pogarsza parametrów 

przetwórczych i tylko w niewielkim stopniu powoduje wzrost gęstości materiału. Dodatek 

większej ilości krzemianu może jednak powodować, m.in. na skutek aglomeracji nie tylko 

pogorszenie właściwości w stosunku do materiałów o zawartości kilku procent MMT, ale 

również w stosunku do czystego polimeru. 

 

6.1. WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE 

Wprowadzenie do matrycy PVC warstwowego napełniacza, jakim jest MMT, ma 

korzystny wpływ na własności mechaniczne końcowego produktu. W czasie, gdy materiał 

jest poddawany działaniu sił rozciągających, zdyspergowane warstwy MMT ulegają 

orientacji, dzięki czemu wzrasta odporność na rozerwanie. Ponadto płytki MMT 

równomiernie rozłożone w całej masie kompozytu pełnią rolę punktów przenoszących i 

rozpraszających energię mechaniczną, co wpływa na poprawę odporności materiału na 

naprężenia mechaniczne [148].  

Jedne wczesne prace nad nanokompozytami PVC/MMT pokazały, że w porównaniu z 

czystym PVC, nanokompozyty wykazują większe wydłużenie przy zerwaniu przy małych 

zawartościach napełniacza rzędu 2-5% wag., natomiast większa ilość napełniacza nie 

powoduje już tak korzystnych efektów. Obecność MMT wpływa również na wartość modułu 

sprężystości podłużnej (modułu Younga) - nanokompozyty  PVC/MMT charakteryzują się 

większymi wartościami modułu niż czysty polimer w temperaturze poniżej temperatury 

zeszklenia. Potwierdza to fakt, że MMT odgrywa rolę składnika usztywniającego strukturę 

polimeru. Większą wartość modułu Younga osiągają nanokompozyty z dodatkiem NaMMT,  

w porównaniu z tymi zawierającymi OMMT [95, 136, 137, 149, 150]. 
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Na zmianę właściwości mechanicznych PVC istotnie wpływa rodzaj dodanego 

OMMT – dowiedziono, że wzrost długości łańcucha alkilowego modyfikatora MMT 

powoduje pogorszenie wytrzymałości na rozerwanie, a efekt ten jest zależny od kierunku, w 

którym materiał został poddany rozciąganiu. Podobną zależność zaobserwowano dla 

odporności na ścieranie – im dłuższy łańcuch alkilowy, tym ścieralność wykazywała wyższą 

wartość [95, 151]. 

Oprócz rodzaju MMT, na właściwości mechaniczne nanokompozytów PVC/MMT 

wywiera również wpływ sposób ich wytwarzania oraz rodzaj dodatków przetwórczych 

wchodzących w skład wyjściowej kompozycji PVC. Kovarova i wsp. przeprowadzili badania 

nad doborem plastyfikatora i warunków wytwarzania nanokompozytów PVC/MMT [152]. 

Stwierdzili, że mniejsza szybkość obrotowa ślimaków mieszalnika wpływa na ograniczenie 

aglomeracji nanonapełniacza, a właściwości mechaniczne materiałów nanokompozytowych 

zależne są od stosowanego plastyfikatora – wykorzystując zmiękczacze polimeryczne, jak np. 

plastyfikatory epoksydowane, można uzyskać większe wartości modułów, a dodając 

standardowe plastyfikatory, np. adypinian bis(2-etyloheksylu) (DOA), otrzymuje się 

materiały charakteryzujące się podwyższoną sztywnością. 

W porównaniu do innych układów polimer/MMT, nanokompozyty PVC/MMT wykazują 

relatywnie niewielką poprawę właściwości mechanicznych. Z tego względu obecnie badania 

skupiają się na zwiększeniu korzystnego wpływu MMT, poprzez dodatek substancji 

pomocniczych – modyfikatorów udarności oraz kompatybilizatorów [91, 94, 124, 153]. 

 

6.2. WŁAŚCIWOŚCI TERMICZNE 

Niemodyfikowany poli(chlorek winylu) charakteryzuje się niską stabilnością 

termiczną. Wytworzenie nanokompozytów PVC o polepszonych właściwościach termicznych 

zależy, podobnie jak i w przypadku innych cech, od odpowiedniego doboru typu polimeru, 

składu kompozycji, rodzaju napełniacza oraz warunków prowadzenia procesu. Przetwórstwo 

PVC i jego nanokompozytów wymaga zastosowania wyższych temperatur, co powoduje, że 

stabilność związków użytych do modyfikacji MMT zyskuje niezwykle istotne znaczenie. 

Mechanizm poprawy stabilności termicznej poprzez wprowadzenie do matrycy 

polimeru krzemianu warstwowego tłumaczy się na kilka sposobów, m.in. poprzez tworzenie 

warstwy barierowej oraz ograniczenie mobilności makrołańcuchów. Efekt barierowy jest 

spowodowany obecnością w matrycy polimerowej nanonapełniacza o strukturze warstwowej, 
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co sprzyja ograniczeniu dyfuzji cząstek w obrębie materiału oraz powoduje powstanie 

ochronnej warstwy zgorzeliny [154 -155156157, 160]. 

Z drugiej strony odpowiednio zdyspergowany krzemian ogranicza ruchy makrołańcuchów, a 

tym samym stabilizuje układ. Zwiększona lepkość układu polimer-napełniacz wpływa także 

na kinetykę reakcji dekompozycji [158, 160]. 

Niektórzy badacze sugerują również, że w obecności nanonapełniacza może dochodzić do 

wyłapywania wolnych rodników katalizujących reakcję degradacji polimeru [135, 159]. 

6.2.1. Wpływ MMT na stabilność termiczną nanokompozytów PVC 

W warunkach działania podwyższonej temperatury glinokrzemian sprzyja 

powstawaniu na powierzchni nanokompozytów zwartej pozostałości węglowej, której 

obecność utrudnia postęp degradacji termicznej matrycy polimerowej, blokuje dyfuzję 

lotnych produktów rozkładu oraz izoluje materiał od źródła ciepła [135]. Formowanie 

zwęgliny na powierzchni materiału, ograniczającej proces degradacji jest prawdopodobnie 

związane z udziałem struktury interkalowanej i eksfoliowanej w matrycy polimeru. 

Przykładowo, w nanokompozytach poliamidu 11 przy zawartości OMMT na poziomie 1% 

wag. dominuje struktura eksfoliowana, jednak taka ilość krzemianu jest zbyt mała, żeby 

wpłynąć w istotny sposób na tworzenie warstwy zwęgliny. Zwiększenie napełnienia 

glinokrzemianem do ok. 2-4% wag. nadal sprzyja tworzeniu struktury eksfoliowanej, a przy 

tym sprawia, że zwęglina tworzy się łatwiej i w większej ilości. Przy ilości OMMT ok. 10% 

wag. dominuje struktura interkalatu i pomimo wytworzenia największej ilości zwęgliny, nie 

uzyskuje się dobrej odporności termicznej z uwagi na morfologię nanokompozytu [160]. 

Jak wykazano przy pomocy metody XPS, zawartość węgla na powierzchni nanokompozytu 

PVC/MMT wzrasta w miarę postępu procesu degradacji. Powstająca warstwa zgorzeliny 

stabilizuje miejsca aktywne, utworzone w trakcie degradacji polimeru [88, 93]. 

6.2.2. Wpływ sposobu modyfikacji MMT na stabilność termiczną nanokompozytów PVC 

Rozkład termiczny nanokompozytów PVC/MMT, podobnie jak PVC, następuje 

dwustopniowo - najpierw uwalnia się HCl, w skutek czego powstają sprzężone struktury 

polienowi. W zakresie wyższych temperatur, ok. 450°C dochodzi również do zmian 

strukturalnych, izomeryzacji, sieciowania i tworzenia związków aromatycznych, co widoczne 

jest jako trzeci etap rozkładu na krzywej TG [161].  

Dla nanokompozytów PVC/OMMT charakterystyczne jest obniżenie temperatury 

pierwszego etapu degradacji, natomiast w zakresie wyższych temperatur materiały te 
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wykazują mniejszą szybkość dekompozycji w porównaniu z niemodyfikowanym PVC. Za 

obniżenie temperatury początku degradacji w nanokompozytach odpowiada prawdopodobnie 

obecność czwartorzędowych soli amoniowych użytych do modyfikacji MMT (np. chlorku 

dimetylodidodecylo amoniowego). W przypadku nanokompozytów zawierających 

niemodyfikowany MMT degradacja następuje w nieco wyższych temperaturach, co 

potwierdzałoby niekorzystny wpływ organicznego modyfikatora MMT [137]. 

Montmorylonit poddany modyfikacji solami oniowymi wykazuje w trakcie 

ogrzewania ubytki masy świadczące o eliminacji wody higroskopijnie związanej oraz wody 

zaadsorbowanej (dehydroksylacja) oraz zmiany masy odpowiadające utlenianiu modyfikatora 

organicznego (tworzenie cząsteczek wody oraz zwęgliny, a w wyższym zakresie temperatur 

ok. 400-750°C utlenianiu zwęgliny i tworzenie CO2) [162].  

Najczęściej wykorzystywane w celu modyfikacji MMT sole amoniowe wykazują stabilność 

termiczną do temperatury ok. 230-240°C. Ich rozkład, zgodnie z mechanizmem degradacji 

Hoffmann’a, przebiega wg schematu przedstawionego na Rys. nr 5 i prowadzi do powstania 

alkenów, trzeciorzędowych amin i protonów, które katalizują proces dehydrochlorowania 

matrycy PVC [98, 129, 163]. 

 

Rys. nr 5. Schemat degradacji soli amoniowej zgodnie z mechanizmem Hoffmann’a [164, 165]. 

Odpowiedni dobór modyfikatora MMT ma więc kluczowe znaczenie w poprawie stabilności 

termicznej nanokompozytów PVC/MMT. W pracy Sterky’ego i wsp. [101] podjęto próbę 

oceny wpływu struktury modyfikatora MMT na właściwości termiczne nanokompozytów 

PVC – badaniom poddano modyfikatory jonowe (amoniowe, imidazoliowe, fosfoniowe) oraz 

niejonowe, takie jak np. monostearynian  gliceryny czy monostearynian propylenoglikolu. 

Stwierdzono, że problem pogorszenia stabilności termicznej w wyniku rozkładu soli 

amoniowej można wyeliminować poprzez zastosowanie czynnika ekranującego – polimeru 

zawierającego wolną grupę karbonylową, która oddziałuje z jonem amoniowym, 

zabezpieczając w ten sposób matrycę PVC. Ponadto, bardzo korzystne właściwości pokazały 

kompozyty zawierające MMT modyfikowany związkami niejonowymi, które poprzez 

chelatowanie jonów występujących w przestrzeniach międzywarstwowych MMT 
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przyczyniają się zarówno do  efektywnego rozprowadzenia MMT w masie polimeru, jak i 

poprawy jego stabilności termicznej. 

6.2.3. Zmiana  temperatury  zeszklenia  nanokompozytów  PVC/MMT 

Wprowadzenie MMT do matrycy polimerowej wywiera również wpływ na 

temperaturę zeszklenia (Tg) związku wielkocząsteczkowego. Wyniki zaprezentowane w 

literaturze wskazują, że nanokompozyty PVC/MMT mogą charakteryzować się zarówno 

podwyższoną  [98, 103], jak i nieznacznie obniżoną względem czystego PVC temperaturą 

zeszklenia [100, 148]. Taka rozbieżność spowodowana jest występowaniem dwóch efektów 

wynikających z obecności MMT w matrycy PVC. Pierwszy z nich związany jest faktem, że 

makrołańcuchy PVC mogą zostać fizycznie, unieruchomione w przestrzeniach 

międzywarstwowych bądź na powierzchni interkalowanych warstw krzemianowych, co 

ogranicza ruchliwość segmentów polimerowych, a tym samym prowadzi do podwyższenia Tg 

[98, 103]. Z drugiej strony jednak, związki użyte do modyfikacji właściwości 

powierzchniowych MMT wykazują działanie plastyfikujące, a tym samym mają zdolność 

zmniejszania siły oddziaływań między makrocząsteczkami i tym samym obniżania zakresu 

temperaturowego przejścia szklistego polimeru [100, 148]. 

6.2.4. Wpływ  parametrów  wytwarzania 

Sposób wytwarzania nanokompozytów PVC ma znaczący wpływ na ich strukturę oraz 

właściwości. Wybór metody wytwarzania powinien być dokonany w zależności od 

specyfikacji produktu końcowego oraz rodzaju jego aplikacji. 

Materiały otrzymywane metodą rozpuszczalnikową wykazują nieznacznie pogorszoną 

stabilność termiczną, jednakże wygrzewanie, które prowadzi do wtórnego uporządkowania 

makrocząsteczek w materiale, wpływa na podwyższenie temperatury, w której dochodzi do 

inicjowania degradacji [130]. Z kolei polimeryzacja w obecności MMT pozwala na 

otrzymanie nanokompozytów PVC o strukturze eksfoliacyjnej, charakteryzujących się 

korzystnymi właściwościami mechanicznymi [166, 167]. 

Najczęściej stosowana metoda – homogenizacja w stanie stopionym, stanowi 

najbardziej efektywny sposób wytwarzania układów PVC o wysokim stopniu dyspersji 

MMT. Wskazać należy, że parametry, takie jak temperatura, czas mieszania i prędkość 

obrotów ślimaków silnie wpływają na końcowe właściwości produktu. Odpowiedni  dobór 

parametrów przetwórstwa i  składu  mieszaniny prowadzi do uzyskania materiałów o 

optymalnych właściwościach. W praktyce w celu poprawy kompatybilności MMT z matrycą 
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PVC stosuje się często związki dodatkowe, określane jako kompatybilizatory, zwykle są to 

związki wielkocząsteczkowe, jak np. poli(ε-kaprolakton) lub kopolimery octanu winylu [17, 

94, 96, 145]. 

 

6.3. PALNOŚĆ 

Spalanie polimerów jest złożonym zjawiskiem, przebiegającym na drodze wzajemnie 

nakładających się i powiązanych ze sobą etapów. Wyróżnia się mechanizm spalania o 

charakterze mieszanym – początkowo wzrasta temperatura stałego polimeru, co powoduje z 

kolei zapoczątkowanie przemian fazowych i reakcji chemicznych, a dalszy wzrost 

temperatury powoduje reakcje pirolizy, prowadzące do powstawania lotnych produktów 

gazowych. Proces utleniania mający miejsce w trakcie spalania jest wynikiem działania tlenu 

atmosferycznego, którego dostęp jest uzależniony od procesów dyfuzyjnych. Poli(chlorek 

winylu) należy do tworzyw, które w trakcie spalania uwalniają szereg łatwopalnych 

związków małocząsteczkowych, które mogą ze sobą reagować. Następują także procesy 

cyklizacji i sieciowania. Szkielet łańcucha po eliminacji grup bocznych przybiera formę 

warstwy karbonizowanej - Rys. nr 6.  

Zewnętrzne źródło ciepła

Powierzchnia spalania

Porowata warstwa zwęglona

Główna strefa rozkładu

Topnienie, płynięcie

Materiał nienaruszony

Kawitacja spowodowana ciśnieniem gazu

Emisja i spalanie
gazowych produktów

rozkładu

Ciepło
wypromieniowane

Promieniowanie Konwekcja

Emisja i spalanie
stałej pozostałości

 

Rys. nr 6. Schemat spalania polimeru (na powierzchni warstwa karbonizowana), wg [168]. 
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Istnieją dwie drogi ograniczenia palności tworzyw polimerowych - poprzez użycie środków 

fizycznych oraz chemicznych. Do fizycznych sposobów zmniejszenia palności można 

zaliczyć ograniczenie dostępu ciepła i reagentów, wprowadzenie do materiału polimerowego 

substancji obojętnych (napełniacze, domieszki), modyfikację powierzchni za pomocą 

związków zmniejszających palność lub inne. Ograniczenie palności na drodze chemicznej 

polega zarówno na modyfikacji chemicznej łańcucha polimerowego, jak i na wprowadzeniu 

środków opóźniających palenie (antypirenów), np. związków zawierających fosfor. W celu 

uzyskania dostatecznej odporności na ogień, np. dla tworzyw przeznaczonych na osłony 

przewodów i kabli, stosuje się dodatek związków opóźniających palenie w ilościach 

sięgających nawet 60% wag., czego konsekwencją jest duża gęstość, mała elastyczność i 

problemy z przetwórstwem takich kompozycji. Stąd intensywne obecnie badania nad 

zastosowaniem nanocząstek do obniżania palności materiałów polimerowych [169170-171172]. 

Badania nad palnością nanokompozytów wykazały, że charakteryzują się one mniejszą 

szybkością ubytku masy, a w związku z tym mniejszą ilością lotnych produktów rozkładu 

termicznego [118]. Dzieje się tak ze względu na dodatek MMT, który wpływa na procesy 

karbonizacji – wzbogacona w atomy krzemu węglowa warstwa zgorzeliny jest skuteczną 

barierą transportu masy. Postuluje się zastąpienie części dodawanego antypirenu poprzez 

MMT, co skutkuje zarówno zmniejszeniem kosztów, jak i wpływa na poprawę właściwości 

palnych i przetwórczych polimeru [173, 174].  

W przypadku materiałów stosowanych na obudowy kabli energetycznych analizuje się 

trzy cechy decydujące o palności materiału: 

- wskaźnik tlenowy (indeks tlenowy – LOI), 

- wskaźnik temperaturowy, 

- ciepło spalania (kaloryczność). 

Ponadto przeprowadza się także ocenę skutków pożaru poprzez określenie stopnia 

rozprzestrzeniania płomienia, wydzielanie szkodliwych gazów i emisję dymu. 

Metoda wskaźnika tlenowego, powszechnie stosowana do badania palności polimerów 

i materiałów polimerowych służy do porównawczej oceny palności, a nie do klasyfikacji 

materiałów pod względem niebezpieczeństwa pożarowego. Wartość LOI zależy od wielu 

czynników, a między innymi masy próbki i jej kształtu, spoistości materiału, zawartości 

wilgoci, temperatury, składu oraz szybkości przepływu mieszaniny gazowej omywającej 

badany materiał.  
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Charakterystykę zachowania się polimeru w warunkach pożarowych przeprowadza się na 

podstawie oceny właściwości, takich jak zapalność (czas do zapalenia), całkowite ciepło 

wydzielone w trakcie spalania, dymotwórczość oraz toksyczność gazowych produktów 

rozkładu termicznego i spalania. Klasyfikacja materiałów ze względu na toksyczność 

produktów spalania opiera się na badaniu wydzielania lotnych, toksycznych produktów 

spalania zgodnie z normą PN-88/B-02855 (Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda 

badania wydzielania toksycznych produktów rozkładu i spalania materiałów). W wyniku 

ilościowego oznaczenia toksycznych produktów (CO, CO2, HCN, HCl, NOx) powstałych w 

temperaturze rozkładu 450°C, 550°C i 750°C, materiały można podzielić na bardzo 

toksyczne, toksyczne lub umiarkowanie toksyczne. Z kolei określenie właściwości 

dymotwórczych przeprowadza się zgodnie z normą PN-89/B-02856 (Ochrona 

przeciwpożarowa budynków. Metoda badania właściwości dymotwórczych materiałów) i  na 

tej podstawie klasyfikuje materiały jako bardzo dymiące lub materiały o średniej lub 

umiarkowanej intensywności dymienia. 

Poli(chlorek winylu) stosowany powszechnie jako osłony przewodów i kabli w wyniku 

spalania wydziela w głównej mierze chlorowodór. W trakcie pirolizy wydzielają się również 

CO i CO2. W temperaturze powyżej 430°C dochodzi do utlenienia skarbonizowanego 

produktu spalania (spalanie całkowite). Dane literaturowe wskazują, że nanokompozyty 

PVC/MMT wykazują niższe wartości ciepła wydzielonego w trakcie spalania oraz obniżony 

stopień produkcji dymu w porównaniu do niemodyfikowanego PVC [129, 155]. 

 

6.4. BARWA 

Zmiana barwy PVC i nanokompozytów PVC/MMT pod wpływem ogrzewania i/lub 

działania promieniowania UV analizowano stosując metodę spektroskopii UV oraz 

wyznaczając tzw. indeks zażółcenia (YI) [86, 89, 94, 95, 155]. Widoczną zmianę barwy 

nanokompozytów PVC z beżowej poprzez różową aż po ciemnofioletową można 

zaobserwować w obecności modyfikowanej glinki, co pozwala z kolei wnioskować, że 

przebarwienia nanokompozytów PVC/OMMT są najprawdopodobniej wynikiem rozkładu 

czwartorzędowego kationu amoniowego modyfikatora. Kompleksowe badania potwierdziły, 

że związki o charakterze kwaśnym, powstałe na drodze degradacji amoniowego modyfikatora 

MMT, wykazują efekt katalityczny w stosunku do procesu odchlorowodorowania PVC [87]. 
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6.5. WŁAŚCIWOŚCI BARIEROWE 

Barierowość jest jedną z najważniejszych cech w przypadku nanokompozytów 

zawierających napełniacze o strukturze warstwowej. Ograniczenie przepuszczalności gazów 

w nanokompozytach wynika ze sposobu rozłożenia MMT w matrycy polimerowej, jak 

zaprezentowano na Rys. nr 7. 

Rys. nr 7. Schemat dyfuzji cząsteczek 

gazu w nanokompozycie o strukturze 

delaminowanej [175]. 

1

a

b

c

2

  
a, b, c – pojedyncze płytki napełniacza  

1 – droga dyfuzji cząstki w czystej matrycy polimerowej  

2 – droga dyfuzji cząstki w nanokompozycie 

Dla porównania, schemat dyfuzji cząstek gazu w „klasycznym” kompozycie przedstawiono 

na Rys. nr 8. 

Rys. nr 8. Schemat dyfuzji cząstek gazu w 

konwencjonalnym kompozycie [176]. 
 

Przepuszczalność gazów przez materiały polimerowe jest związana z ich zdolnością do 

wymiany małocząsteczkowych substancji poprzez transport masy w trakcie przenikania. 

Proces przepuszczania gazów uważa się za kombinację dwóch zjawisk – rozpuszczania i 

dyfuzji. Przenikający gaz jest najpierw rozpuszczany w zewnętrznej warstwie filmu 

polimerowego, a następnie ulega dyfuzji molekularnej do wewnętrznej warstwy folii, gdzie 

ulega ponownie odparowaniu do zewnętrznej warstwy. 

Przepuszczalność nanokompozytów zwykle zależy od zawartości glinki, wymiarów (stosunku 

długości do szerokości) i względnej orientacji cząstek napełniacza oraz struktury 

otrzymanego materiału (interkalowana, eksfoliowana czy układy pośrednie) [176]. 

Określając cechy barierowe materiałów wyznacza się m.in. przepuszczalność pary wodnej 

(opakowania, folie – metody mokra i z osuszaczem) [177], odporność na przenikanie 

rozpuszczalnika (pomiar zmiany masy i objętości) oraz absorpcję wody  (określenie 

procentowej ilości zaabsorbowanej wody, określenie ilości wody w stanie nasycenia oraz 

współczynnika dyfuzji) [178]. 
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7. OCHRONA ŚRODOWISKA I RECYKLING PVC 

Rosnące zanieczyszczenie środowiska i skala produkcji odpadów sprawiają, że 

zagadnienia związane z recyklingiem tworzyw polimerowych zyskują niezwykle ważne 

znaczenie. Problemy związane z recyklingiem tworzyw sztucznych wynikają często ze 

stopnia złożoności wyrobów gotowych, które mogą składać się z kilku rodzajów polimerów. 

W odniesieniu do nanokompozytów polimerowych dodatkową trudność w recyklingu może 

stanowić obecność napełniaczy w skali nano, stopień ich uwalniania do środowiska i, co 

ważne, ich wpływ na organizmy żywe. Napełniacze występujące naturalnie w środowisku 

naturalnym, w tym niemodyfikowany MMT, być może nie stwarzają zagrożenia, lecz 

napełniacze poddane modyfikacji lub też syntezowane w warunkach laboratoryjnych (np. 

nanorurki węglowe) mogą oddziaływać szkodliwie na organizmy żywe. 

Zagospodarowanie zużytego PVC jest możliwe na różne sposoby. Wyróżnia się recykling 

mechaniczny (zarówno poprodukcyjny, jak i poużytkowy), surowcowy (przerób do paliw i 

HCl) oraz energetyczny. Ciekawą technologię opracowano dzięki współpracy jednego z 

największych producentów PVC w Europie firmy SolVin i firmy Serge ferrari, wiodącego 

francuskiego producenta membran kompozytowych. Proces Vinyloop®, jako przykład 

recyklingu mechaniczno-fizycznego, składa się z następujących etapów: 

-  wstępna obróbka: oczyszczanie, mielenie i mieszanie odpadu PVC; 

-  rozpuszczanie: przy pomocy odpowiednio dobranego rozpuszczalnika; 

- filtrowanie: zanieczyszczenia, które nie zostały rozpuszczone, zostają poddane 

rozdzieleniu poprzez filtrowanie, wirowanie i dekantację, a następnie przemywane 

świeżą porcją rozpuszczalnika w celu odmycia pozostałego PVC; 

- strącanie: wytrącanie z roztworu ziaren PVC (za pomocą pary, która powoduje 

odparowanie rozpuszczalnika), wodny odciek zawierający ziarna PVC jest 

oddzielany i poddawany suszeniu; 

-  suszenie wytrąconego PVC. 

Odzyskany w ten sposób polimer może zostać ponownie wykorzystany do produkcji 

wodoodpornych membran, podeszew butów, węży, tkanin powlekanych i innych [179, 180]. 

Wyroby z PVC poddaje się również spalaniu w celu odzyskania energii i pozyskaniu 

wydzielającego się w czasie pirolizy chlorowodoru. Odpady PVC pochodzące z przemysłu 

budowlanego, które stanowią główne źródło depozytu PVC, mogą zostać ponownie 

wykorzystane do produkcji nowych wyrobów. Po dokładnym oddzieleniu od innych 

materiałów, są one poddawane rozdrobnieniu, a następnie dodawane są do świeżego surowca.  
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Problem w procesie recyklingu stanowić mogą dodatki stosowane w przetwórstwie 

PVC, głównie stabilizatory zawierające związki takie jak cyna, kadm, bar czy ołów (obecnie 

wycofywane) oraz plastyfikatory. Ze względu na to, że niektóre z nich zostały uznane za 

szkodliwe dla zdrowia i niebezpieczne dla środowiska, trwają ciągłe prace nad doborem 

nowych ekologicznych plastyfikatorów i stabilizatorów PVC, które oprócz ograniczonej 

toksyczności wykazywałyby wysoką skuteczność działania. Materiał zastępczy dla ołowiu i 

kadmu mogą stanowić mogą stabilizatory wapniowo-cynkowe i epoksydowe, które są 

obecnie sklasyfikowane jako substancje bezpieczne [181]. Natomiast zamiast plastyfikatorów 

pochodzenia petrochemicznego można stosować nietoksyczne, przyjazne środowisku 

plastyfikatory oparte na olejach roślinnych, np. modyfikowanym oleju sojowym, który jest 

kompatybilny z matrycą polimerową. Jednak ich udział w produkcji plastyfikatorów jest 

wciąż niewielki ze względu na stosunkowo wysoką cenę [182, 183]. 

Metodą stosowaną w celu zwiększenia degradowalności materiałów polimerowych jest 

otrzymywanie kompozytów zawierających w swym składzie polimery, jak np. celuloza lub 

skrobia, które cechują się częściową biodegradowalnością. Stosuje się również związki 

przyspieszające degradację, które efektywnie wpływają na zwiększenie stopnia rozkładu w 

warunkach naturalnych. 
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8. PODSUMOWANIE 

Rozwój nowych technologii, a tym samym produkcja nowych materiałów 

spełniających surowe kryteria dyktowane nowoczesnymi aplikacjami czyni dziedzinę 

nanotechnologii, a zwłaszcza grupę nanokompozytów polimerowych niezwykle ważnym 

obiektem współcześnie prowadzonych badań. 

Jednym z wielkotonażowych tworzyw polimerowych jest poli(chlorek winylu). Czysty 

polimer nie znajduje zastosowania, ze względu na niską stabilność termiczną. Dopiero po 

zastosowaniu szeregu dodatków i stabilizatorów jest przystosowany do przetwórstwa i 

wykorzystania w szerokiej gamie produktów. Ponadto opracowuje się technologie służące 

modyfikacji PVC, np. poprzez kopolimeryzację, otrzymywanie blend czy kompozytów 

polimerowych. Szereg badań prowadzono w zakresie otrzymywania oraz charakterystyki 

nanokompozytów PVC z różnymi nanonapełniaczami, a zwłaszcza montmorylonitem. 

Montmorylonit jako napełniacz najpowszechniej stosowany w nanokompozytach 

polimerowych wpływa w głównej mierze na polepszenie właściwości mechanicznych, 

barierowych i termicznych oraz ogranicza palność tworzyw polimerowych. Poprawę 

właściwości wyjściowego polimeru uzyskać można dzięki efektywnemu zdyspergowaniu 

MMT w hydrofobowej matrycy polimerowej. W tym celu MMT poddaje się modyfikacji z 

wykorzystaniem związków powierzchniowo czynnych, zwykle soli organicznych. Rodzaj 

użytego modyfikatora, a w tym zarówno rodzaj kationu (amoniowy, fosfoniowy, itd.) jak i 

długość łańcuchów alkilowych ma istotny wpływ na strukturę i właściwości nanokompozytu. 

Na podstawie analizy literatury można stwierdzić, że brak jest systematycznych badań 

nad otrzymywaniem i oceną właściwości nanokompozytów PVC/MMT zawierających 

odpowiednio dobrane substancje pomocnicze. 
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9. MATERIAŁY  

9.1. CHARAKTERYSTYKA  STOSOWANYCH  SUROWCÓW 

9.1.1. Poli(chlorek winylu) i podstawowe dodatki przetwórcze 

W badaniach używano suspensyjnego poli(chlorku winylu) o nazwie handlowej 

Tarwinyl S70® produkcji Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. (metoda 

rozpuszczalnikowa), natomiast w metodzie wytłaczania wykorzystano suspensyjny PVC o 

nazwie handlowej Polanwil S-58® i Polanwil S-67®, wyprodukowany przez firmę Anwil 

S.A. z Włocławka. Wybrane parametry stosowanych rodzajów PVC przedstawiono w tabeli - 

Tabela nr 6. 

Tabela nr 6. Właściwości PVC [184]. 

Parametry TARWINYL  
S70 

POLANVIL  
S-58 

POLANVIL  
S-67 HBD 

Względna gęstość nasypowa [g/cm3] 1.380 0.595 ± 0.025 0.585 ± 0.035 

Części lotne  max [%] - 0.3 0.3 

Liczba K [ml/g] wg EN-ISO -1628 – 2:1998) - 58.8 ± 1 66.3 ± 1.3 

Stabilność termiczna min [sekundy] - 70 70 

Zawartość wolnego chlorku winylu [mg/kg] - 1 1 

Jako dodatki przetwórcze zastosowano następujące substancje: 

- PLASTYFIKATOR - ftalan dioktylu – ozn. DOP [Oxoplast O ®, Z.A. Kędzierzyn S.A.] – 

charakteryzuje się dobrymi właściwościami fizycznymi, przetwórczymi oraz dobrą 

wydajnością. Stanowi bezbarwną oleistą ciecz i jest wykorzystywany głównie jako 

plastyfikator PVC do wyrobu izolacji kablowych i wykładzin podłogowych; 

- STABILIZATOR - stearynian wapnia [Ergoterm RC®, Boryszew ERG S.A.] – występuje w 

postaci proszku o barwie białej i ma za zadanie przeciwdziałać degradacji termicznej; 

- PLASTYFIKATOR II-RZĘDOWY/STABILIZATOR - epoksydowany olej sojowy 

[Ergoplast ES®, BORYSZEW ERG S.A.] wykorzystywany jest jako plastyfikator PVC o 

niskiej lotności. Ergoplast ES jest substancją, która może być wykorzystywana przy produkcji 

materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Występuje w postaci oleistej cieczy o 

barwie jasnożółtej. Jego działanie stabilizacyjne oparte jest na zdolności do wiązania 
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chlorowodoru. Wraz z solami kwasów tłuszczowych i metali działa jako ko-stabilizator 

kompozycji PVC; 

- ŚRODEK SMARNY - chloroparafina [Konimpex] – określana jako rozcieńczalnik 

plastyfikatora (środek smarny), a zarazem substancja obniżająca palność gotowego wyrobu. 

Występuje w postaci żółtego proszku i zawiera w swej strukturze ok. 68-72% chloru; 

- ANTYPIRENY: wodorotlenek glinu – ozn. ATH [Alfrimal 103, Alpha Calcit] napełniacz 

rozkładający się w sposób endotermiczny z wydzieleniem wody, zawierający 65% Al2O3, 

35% wody oraz śladowe ilości Na2O i Fe2O3; tritlenek antymonu – ozn. Sb [TMS®-

P/Timonox White Star, Great Lakes] napełniacz o rozmiarach 1-1.5 [µm], zawierający 99.5% 

tritlenku antymonu (Sb2O3) oraz sladowe ilości arsenu, ołowiu i żelaza;  

W próbach aplikacyjnych zastosowano ponadto produkt komercyjny o nazwie handlowej 

EWO-4 [Anwil S.A. Włocławek], bezołowiowy polwinit izolacyjny, wykorzystany w 

badaniach aplikacyjnych. 

9.1.2. Nanonapełniacze i modyfikatory MMT 

Kolejnym składnikiem kompozycji PVC są nanonapełniacze, a w tym następujące 

substancje: 

-  niemodyfikowany montmorylonit sodowy (ozn. NaMMT) [Süd-Chemie]; 

- nanokrzemionka Aerosil® 200 (ozn. nano-SiO2) [Evonik Degussa GmbH] o 

właściwościach zebranych w tabeli (Tabela nr 7): 

Tabela nr 7. Właściwości nanokrzemionki Aerosil 200. 

PARAMETR WARTO ŚĆ 

pH 3.7 - 4.7 

Powierzchnia właściwa (BET) [m2/g] 200 ± 25 

SKŁAD [% wag.] 

Średni rozmiar ziarna [nm] 12 SiO2 ≥ 99.80 

Gęstość nasypowa materiału, g/l 50 Al 2O3 ≤ 0.050 

Strata podczas suszenia (2h w 150°C) [% wag.] ≤ 1.50 Fe2O3 ≤ 0.003 

Strata w czasie zapłonu (2 h w 1000°C) [% wag.] ≤ 1.00 TiO2 ≤ 0.030 

Pozostałość na sicie (Mocher, 45 µm) [% wag.] ≤ 0.05 HCl ≤ 0.025 

 

- komercyjny organofilizowany montmorylonit, modyfikowany solami amoniowymi: 

chlorkiem dimetylodioktadecylo amoniowym (Nanofil 15®) oraz chlorkiem 
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benzylodimetylooktadecylo amoniowym (Nanofil SE3010®), charakterystyka napełniaczy 

produkcji Süd-Chemie została przedstawiona w tabeli (Tabela nr 8): 

Tabela nr 8. Właściwości napełniaczy komercyjnych Süd-Chemie. 

Parametry NANOFIL 15 NANOFIL SE3010 

Gęstość  [g/l] 480 > 300 

Rozmiar ziarna [µm] 25 < 10 

Chłonność wilgoci [%] < 3% nie podano 

Modyfikator  
H3C

N+

H3C  

H3C

N+

CH2

H3C  

W celu zwiększenia kompatybilności MMT z matrycą polimerową przeprowadzono w 

ramach części eksperymentalnej niniejszej pracy modyfikację MMT za pomocą 

następujących związków (Tabela nr 9): 

Tabela nr 9. Struktura związków użytych do modyfikacji MMT. 

Nazwa soli oniowej Wzór soli oniowej 

chlorek triheksylo-tetradecylofosfoniowy THTDF 

(Sigma Aldrich) – ozn. F1 
P

+

CH3

CH2 CH35

CH2 CH35

CH2CH3 5

 
chlorek tributylo-tetradecylofosfoniowy TBTDF 

(Sigma Aldrich) – ozn. F2 
P

+

CH3

CH2 CH33

CH2 CH33

CH2CH3 3

 
chlorek 1-butylo-3-metyloimidazoliowy BMI 

(Merck KG&A) – ozn. I1 
CH3N

+
N

CH3

Cl
 

chlorek 1-heksylo-3-metyloimidazoliowy HMI 

(Merck KG&A) – ozn. I2 
CH34N

+
N

CH3

Cl
 

poli(oksyetyleno glikol) 

(Sigma Aldrich GmbH) – ozn. PEG 

H
O

O
H n

 

 

poli(ε-kaprolakton) 

(Solvay Caprolactrones) – ozn. oPCL CH3 C
5

O
n

 O

 
wodny roztwór kwasu siarkowego (VI) (POCh) H2SO4 

dodecyloamina (Merck KG&A) – ozn. DDA 
CH3NH2  
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9.1.3. Kompatybilizatory 

W celu zwiększenia mieszalności modyfikowanego MMT z matrycą PVC 

zastosowano dodatek kompatybilizatorów: poli(ε-kaprolaktonu) (PCL) oligomerycznego  

CAPA® PL1000 (ozn. oPCL) oraz PCL o ciężarze cząsteczkowym M=50 000 CAPA® 6505  

[Solvay Caprolactones]. 

9.1.4. Urządzenia przetwórcze 

Wytwarzanie nanokompozytów PVC/MMT metodą homogenizacji w stopie 

przeprowadzono z wykorzystaniem konikalnej (stożkowej) wytłaczarki laboratoryjnej Haake 

MiniLab, wyposażonej w system współbieżny ślimaków, kanał cyrkulacji tworzywa oraz 

system pomiaru lepkości stopu. 

W badaniach aplikacyjnych nanokompozytów PVC/MMT wykorzystano laboratoryjną linię 

do produkcji mikrokabli, w skład której wchodziły: urządzenie zdawcze, wytłaczarka 

dwuślimakowa współbieżna o średnicy ślimaków 16 mm i stosunku L/D 25 (ZAMAK, EHD-

16D), wyposażona w 6 stref grzejnych z niezależną kontrolą temperatury, głowica do 

powlekania drutu, wanna chłodząca i nawijarka (Rys. nr 9). 

 
Rys. nr 9. Schemat linii do produkcji mikrokabli firmy Zamak [185]. 

 

wytłaczarka 

dwuślimakowa 

EH-16D 
granulator

G16/32

nawijarka

głowica z pompą 
wanna chłodząca 

drut w izolacji drut 

urządzenie zdawcze UZ-K80/125 
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9.2. SPOSÓB ORGANOFILIZOWANIA  MMT  ZA  POMOCĄ  ZWIĄZKÓW ONIOWYCH 

Modyfikacja montmorylonitu za pomocą związków oniowych przebiegała w kilku 

etapach, a sposób prowadzenia procesu został zaczerpnięty z literatury [55]. 

W pierwszej kolejności przygotowano wodną dyspersję montmorylonitu o stężeniu wagowym 

wynoszącym 2%. W tym celu odważoną ilość MMT mieszano w ciągu 12 h w temperaturze 

pokojowej na mieszadle magnetycznym. Następnie wstępnie spęczniony montmorylonit 

poddano dodatkowemu mieszaniu w ciągu 2 h w temp. ok. 80°C. 

W tym czasie przygotowano roztwór soli oniowej w wodzie lub mieszaninie alkoholu 

etylowego z wodą (stos. obj. 50:50), w celu dokładnego rozpuszczenia soli mieszaninę 

podgrzano do temperatury ok. 80°C. Klarowny roztwór wprowadzono stopniowo do dyspersji 

MMT, w warunkach intensywnego mieszania. Ilość związku powierzchniowo czynnego 

odpowiadała zdolności wymiany kationów stosowanego bentonitu, wyrażanej w meq/100 g 

bentonitu. Wartość całkowitej zdolności wymiany kationów dla montmorylonitu (CEC) 

wyznaczono metodą spektroskopii UV-Vis oraz metodą AAS. W pierwszej z metod na 

podstawie ilościowych pomiarów transmitancji określono różnicę stężeń roztworu siarczanu 

kobaltu II przed i po wytrząsaniu z określoną ilością bentonitu. Wartość całkowitej zdolności 

wymiennej kationów dla stosowanego montmorylonitu wyniosła 118 meq/100 g bentonitu. 

W trakcie dodawania roztworu soli obserwowano wytrącanie jasnego osadu oraz 

powstawanie piany. Układ mieszano w temperaturze ok. 80°C w ciągu 5 h. Otrzymany osad 

modyfikowanego MMT poddano odfiltrowaniu i wielokrotnemu przemywaniu gorącą wodą, 

aż do zaniku jonów chlorkowych w przesączu (sprawdzone przy użyciu roztworu azotanu 

srebra). Zgodnie z danymi literaturowymi [186] ostatnie przemywanie prowadzono przy 

użyciu wodnego roztworu alkoholu etylowego o stężeniu 2%. Dodatek alkoholu etylowego 

zarówno zapobiega nadmiernemu wzrostowi kryształów wody w trakcie zamrażania, a tym 

samym aglomeracji cząstek nanonapełniacza, jak i sprzyja desorpcji cząstek nadmiarowego 

modyfikatora. 

Dokładnie odmyty osad OMMT poddano gwałtownemu zamrażaniu w ciekłym azocie i 

suszeniu metodą liofilizacji, zastosowanie której prowadzi do uzyskania produktu o 

rozwiniętej powierzchni właściwej. Sprzyja to uzyskaniu wysokiego stopnia zdyspergowania 

nanonapełniacza w matrycy polimeru. 

W wyniku modyfikacji otrzymano napełniacze o następujących oznaczeniach: 

- ozn. F1 - MMT-THTDF (modyfikator chlorek triheksylo-tetradecylo fosfoniowy); 

- ozn. F2 - MMT-TBTDF (modyfikator chlorek tributylo-tetradecylo fosfoniowy);  
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- ozn. I1 - MMT-BMI (modyfikator chlorek 1-butylo-3-metylo imidazoliowy);  

- ozn. I2 - MMT-HMI (modyfikator chlorek 1-heksylo-3-metylo imidazoliowy). 

9.3. SPOSÓB  ORGANOFILIZOWANIA  MMT   ZA  POMOCĄ  ZWIĄZKÓW 

WIELKOCZĄSTECZKOWYCH 

Modyfikacja montmorylonitu za pomocą związków wielkocząsteczkowych została 

przeprowadzona dwiema metodami, stanowiącymi modyfikację metod opisanych w 

literaturze [65, 187-189]. 188, 189]. 

Pierwsza metoda (metoda A) obejmowała interkalację MMT w stopie polimeru. Stosunek 

wagowy montmorylonitu do modyfikatora polimerycznego wyniósł 1:0.5. Do zlewki 

wprowadzono określoną ilość polimeru (PEG lub oPCL), a następnie podnosząc temperaturę 

doprowadzono do stopienia polimeru. Kontynuując mieszanie do stopionego polimeru 

wprowadzono stopniowo odpowiednią ilość MMT. Mieszaninę taką mieszano intensywnie 

przez 15 min w temp. ok. 60°C. Zmodyfikowany polimer roztarto w moździerzu i poddano 

suszeniu w warunkach próżniowych w ciągu 24h. 

Innym sposobem modyfikacji była interkalacja MMT w roztworze polimeru (metoda B). Dwa 

wybrane modyfikatory polimeryczne – PEG i oPCL rozpuszczono odpowiednio w alkoholu 

etylowym oraz w acetonie w temp. pokojowej. Do tak przygotowanego roztworu 

wprowadzono stopniowo określoną stosunkiem ilość MMT w postaci 2% zawiesiny  

(przygotowanej analogicznie jak opisano w pkt. 9.2) i mieszano w ciągu 5 h w temperaturze 

pokojowej. Mieszaninę następnie odsączono, przemywano kilkakrotnie odpowiednim 

rozpuszczalnikiem w celu pozbycia się fizycznie zaadsorbowanego modyfikatora i w 

końcowym etapie poddano suszeniu na drodze liofilizacji. Wszystkie modyfikowane 

polimerami MMT posiadały po wysuszeniu barwę od jasnobeżowej po beżową. Stosunek 

modyfikator/MMT podczas organofilizowania MMT przy zastosowaniu związków 

wielkocząsteczkowych ujęto w tabeli (Tabela nr 10). 

Tabela nr 10. Stosunek modyfikator/MMT podczas organofilizowania MMT przy zastosowaniu 

związków wielkocząsteczkowych. 

Nazwa Modyfikator Stos. modyfikator/MMT 

MMT-PEGa 1 : 0.50 

MMT-PEGb 
PEG 

1 : 0.59 

MMT-PCLa 1 : 0.50 

MMT-PCLb 
oPCL 

1 : 0.59 

a, b – oznaczenia metody interkalacji odpowiednio w stopie polimeru oraz w roztworze 
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9.4. METODYKA  ORGANOFILIZOWANIA  MMT   ZA  POMOCĄ  KWASU 

SIARKOWEGO 

Modyfikacja MMT za pomocą kwasu siarkowego została przeprowadzona zgodnie z 

metodą opisaną w literaturze [190, 191]. 

Wysuszony montmorylonit (w temp. 105°C, w ciągu 24 h) w ilości 10 g umieszczono w 

kolbie wraz z 250 cm3 wody destylowanej. Układ mieszano aż do wytworzenia jednorodnej 

dyspersji MMT w wodzie, a następnie dodano 20 cm3 roztworu kwasu siarkowego (VI) o 

stężeniu 0.25 mol/dm3. Po dodaniu kwasu mieszanie prowadzono jeszcze przez 1 h, a 

następnie odstawiono na 2 dni. Po upływie tego czasu, osad odfiltrowano i przemywano 

wielokrotnie wodą destylowaną aż do zaniku jonów siarczanowych w przesączu (sprawdzone 

na drodze analizy miareczkowej roztworem BaCl2). Otrzymany MMT zmodyfikowany 

kwasem (HMMT) poddano suszeniu w temp. 105°C w ciągu 12 h. Wysuszony HMMT 

charakteryzował się barwą zielonkawą. 

9.5. SPOSÓB  ORGANOFILIZOWANIA  MMT   ZA  POMOCĄ  DODECYLOAMINY 

Do kolby wprowadzono 1.08 g dodecyloaminy, 1 cm3 stężonego HCl oraz 15 cm3 

wody destylowanej. Układ doprowadzono do temperatury 80°C i ogrzewano przez 5 minut. 

Następnie wprowadzono przygotowaną wcześniej dyspersję MMT o stężeniu 2.5 %wag. w 

100 cm3 wody. Całość mieszano intensywnie w ciągu 1.5 h, utrzymując temperaturę na 

poziomie ok. 80°C. Wytrącony w trakcie mieszania biały osad odsączono i przemywano 

wielokrotnie gorącą wodą, aż do zaniku jonów chlorkowych (detekcja przy pomocy AgNO3), 

a na koniec 2% roztworem etanolu. Osad suszono na powietrzu i pod próżnią, w  50°C przez 

4 h [192]. Wysuszony modyfikowany napełniacz (DDA) charakteryzował się barwą 

szarobeżową. 

9.6. OTRZYMYWANIE  NANOKOMPOZYTÓW  POLI(CHLORKU WINYLU)  Z 

MONTMORYLONITEM  METODĄ  ROZPUSZCZALNIKOWĄ 

Nanokompozyty PVC/MMT otrzymywano metodą rozpuszczalnikową w środowisku 

cykloheksanonu. W celu doboru odpowiedniego rozpuszczalnika przeprowadzono próby 

rozpuszczalności polimeru w różnych rozpuszczalnikach (aceton, tetrahydrofuran, 

cykloheksanon, dimetyloformamid oraz dimetylosulfotlenek) oraz dokonano oceny zdolności 

dyspergowania MMT przez wybrane rozpuszczalniki. Do syntezy wybrano cykloheksanon 

jako dobry rozpuszczalnik PVC oraz ze względu na to, że nanonapełniacz tworzył w nim 
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dyspersję o największej stabilności (najdłuższy czas przetrzymywania bez wyraźnych zmian 

postaci mieszaniny). 

W celu sprawdzenia wpływu modyfikatora MMT na właściwości nanokompozytów 

PVC/MMT użyto organofilizowanych MMT, modyfikowanych przy użyciu wybranych 

modyfikatorów wymienionych w pkt. 9.1.2. 

Proces prowadzono stopniowo, w pierwszym etapie przygotowano dyspersję MMT w 

rozpuszczalniku – cykloheksanonie, a następnie do układu wprowadzono PVC (S-67). Układ 

mieszano w ciągu 24 h, aż do całkowitego rozpuszczenia polimeru. Homogeniczne 

mieszaniny wylano na szalki Petriego i pozostawiono do odparowania rozpuszczalnika, a w 

końcowym etapie poddano suszeniu w warunkach próżniowych (temp. 70°C, 5 h). Otrzymano 

szereg nanokompozytów PVC z naturalnym oraz modyfikowanym MMT – skład 

poszczególnych próbek przedstawiono w tabeli (Tabela nr 11). 

Tabela nr 11. Skład nanokompozytów PVC/MMT otrzymanych metodą rozpuszczalnikową. 

Seria podstawowa Seria zmodyfikowana 

Próbka Napełniacz [%] Próbka Napełniacz  [%]  (PCL) [%] 

PVC -  3I1 I1 (3) - 

1Na 1 3F1 F1 (3) 

3Na 3 3MPEGA MMT-PEGA (3) 

5Na 

NaMMT 

5 3MPCLA MMT-PCLA (3) 

 

1N15 1 1Na/C 

3N15 3 3Na/C 

5N15 

Nanofil 15® 

5 5Na/C 

NaMMT 

 (1, 3, 5) 

1SE 1 3DDA/C MMT-DDA (3) 

50 

3SE 3 

5SE 

Nanofil SE3010® 

5 

1DDA 1 

3DDA 3 

5DDA 

MMT-DDA 

5 

 

Na – materiał z dodatkiem NaMMT 

N15 – materiał z dodatkiem MMT Nanofil 15® 

SE – materiał z dodatkiem MMT Nanofil SE3010® 

DDA – materiał z dodatkiem MMT modyfikowanego dodecyloaminą 

I1 – materiał z dodatkiem MMT modyfikowanego solą BMI 

F1 – materiał z dodatkiem MMT modyfikowanego solą THTDF 

MPEGA – materiał z dodatkiem MMT modyfikowanego PEG w roztworze 

MPCLA – materiał z dodatkiem MMT modyfikowanego PCL w roztworze 
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9.7. OTRZYMYWANIE NANOKOMPOZYTÓW POLI(CHLORKU WINYLU) Z 

MONTMORYLONITEM METODĄ HOMOGENIZACJI W STOPIE 

Proces otrzymywania nanokompozytów PVC/MMT metodą homogenizacji w stopie 

przebiegał kilkuetapowo: 

- najpierw sporządzono mieszaninę nanonapełniacza z plastyfikatorem w celu 

wstępnej interkalacji płytek napełniacza – wysuszony MMT wprowadzono do plastyfikatora 

(DOP) i całość mieszano w szybkoobrotowym mieszalniku w podwyższonej temperaturze 

(ok. 60°C) przez ok. 1 min; 

- w kolejnym etapie przygotowano „przedmieszki” kompozycji określonych w 

tabelach (Tabela nr 12 i Tabela nr 13) zawierające mieszaninę plastyfikator/MMT oraz 

odpowiednie ilości dodatków przetwórczych – stabilizatora (stearynianu wapnia), środka 

smarnego/antypirenu (chloroparafiny), antypirenu (ATH) oraz kompatybilizatora (PCL lub 

oPCL).  Wymienione dodatki wprowadzono do mieszaniny plastyfikator/MMT, a następnie 

mieszano przy pomocy szybkoobrotowego mieszalnika w ciągu 1 min w temperaturze 

pokojowej; 

 

Tabela nr 12. Skład kompozycji PVC/MMT. 

 

 
* MMT: NaMMT (ozn. Na), Nanofil® 15 (ozn. N15), Nanofil® SE3010 (ozn. SE).  

Przykładowe oznaczenie próbki zawierającej polimer PVC S-67 oraz 3% wag. napełniacza 

niemodyfikowanego NaMMT: B/Na-3. 

 

- w kolejnej fazie do „przedmieszki” wprowadzono PVC oraz epoksydowany olej 

sojowy, który dodawany na tym etapie przygotowania pasty zwiększa efektywność procesu 

stabilizacji kompozycji; 

 

Skład [cz. wag.] 

Składnik A B 

PVC (rodzaj) 100 (PVCS58) 100 (PVCS67) 

plastyfikator – DOP 30 40 

stearynian wapnia 2 2 

chloroparafina 5 5 

olej sojowy epoksydowany 3 3 

ATH  25 25 

MMT* 1, 3, 5 1, 3, 5 
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Tabela nr 13. Rodzaje kompozycji zmodyfikowanych (baza B) z 3-proc. zawartością napełniacza 

oraz i kompatybilizatorem (K) i plastyfikatorem (P). 

PCL oPCL 

próbka K [%] K [%] P [%] a napełniacz [%] 

B/K/Na-3 30 - - 

B/oK/Na-3 - 30 - 

B/P/Na-3 - - 40 

NaMMT 

B/K/SE-3 30 - - 

B/oK/SE-3 - 30 - 

B/P/SE-3 - - 40 

SE 

NaMMT (1.5) 
B/NaSi-3 - - - 

SiO2
 b (1.5) 

B/P/PNa-3 - - 40 MMT-PEGa 

B/F1-3 - - - F1 

B/F2-3 - - - F2 

B/I1-3 - - - I1 

B/I2-3 - - - I2 
a plastyfikator DOP zastąpiony w kompozycji przez plastyfikator polimeryczny oPCL 
b Aerosil 200 – nano-SiO2 

 

- końcowy etap polegał na uplastycznieniu wytworzonej mieszaniny, tzw. „pasty” w 

wytłaczarce laboratoryjnej – kompozycje zostały przetworzone zgodnie z danymi 

umieszczonymi w tabeli (Tabela nr 14).  

Tabela nr 14. Parametry przetwórstwa kompozycji PVC w wytłaczarce laboratoryjnej. 

SKŁAD Temperatura 
[oC] 

CZAS 
RECYKLU* 

[min] 
- kompozycja A i B 

- kompozycja A i B z dodatkiem NaMMT 

- kompozycja B z dodatkiem NaMMT i kompatybilizatora 

145-148 2 

- kompozycja A i B z dodatkiem N15 i SE 

- kompozycja B z dodatkiem SE i kompatybilizatora 
134 1 

- kompozycja B z dodatkiem F1 i F2 130 1 

- kompozycja B z dodatkiem I1 i I2 148 2 

* 70/200 – szybkość obrotów w czasie uplastyczniania/obroty w czasie wytłaczania [rpm] 

Stosunkowo niska jak na PVC temperatura przetwórstwa została wybrana ze względu na 

znaczny wzrost temperatury w wyniku działania sił ścinających/ścierających w trakcie 

przetwarzania materiału. 
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10. METODY BADAWCZE 

Badania podstawowe otrzymanych materiałów obejmowały m.in. określenie stopnia 

interkalacji nanonapełniacza w matrycy polimerowej (FTIR, WAXD) oraz ocenę morfologii 

nanokompozytów (PLM, SEM). Otrzymane materiały nanokompozytowe zbadano również 

pod kątem właściwości mechanicznych i termicznych wykorzystując w tym celu 

konwencjonalne metody badań tworzyw sztucznych (badania mechaniczne, TG, DSC, MT-

DSC). Materiały zostały również poddane analizie palności, cech barierowych (chłonność 

wody) oraz procesowi starzenia termicznego, starzenia w komorze klimatycznej i degradacji 

podczas kompostowania w glebie. 

10.1. BADANIE STRUKTURY I MORFOLOGII NANOKOMPOZYTÓW PVC/MMT 

ORAZ STOSOWANYCH NAPEŁNIACZY (FTIR, WAXD,  PLM, SEM) 

Badania metodą spektroskopii z transformacją Fouriera (FTIR) zostały wykonane 

różnymi technikami FTIR, których dobór był uwarunkowany postacią badanego materiału:  

- folie wytworzone metodą rozpuszczalnikową i materiały w postaci pasków 

otrzymane w wyniku wytłaczania – w trybie odbiciowym ATR z wykorzystaniem 

spektrometru firmy Perkin Elmer Spectrum 65 z przystawką ATR (kryształ diament/ZnSe – 

zakres spektralny 25 000 – 100 cm-1, głębokość penetracji ok. 2 µm;  ilość skanów 4, 

rozdzielczość 4 cm-1); 

- napełniacze i substancje pomocnicze stosowane w metodzie wytłaczania – metoda 

tabletkowania z KBr (0.007 g KBr, 0.0002 g próbki, ilość skanów 32, rozdzielczość 4 cm-1), 

spektrometr firmy BIO-RAD WIN-IR Typu TS 165.  

Metoda WAXD została wykorzystana w celu określenia struktury nanokompozytów 

oraz określenia odległości pomiędzy warstwami nanonapełniacza. Badania prowadzono 

stosując dyfraktometr PHILIPS X’Pert Pro z lampą miedziową oraz filtrem niklowym przy 

napięciu 40 kV i długości fali emitowanej przez lampę miedziową wynoszącą 0.154 nm. 

Analizę wykonano dla próbek nanokompozytów (folii i pasków) oraz napełniaczy w postaci 

proszków. 

Mikroskop polaryzacyjno – interferencyjny z torem wizyjnym (PZO Warszawa) został 

użyty w celu wstępnej oceny morfologii otrzymanych nanokompozytów. Zdjęcia wykonano 

przy powiększeniu 100-krotnym. 
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Obrazowanie morfologii powierzchni oraz badanie składu chemicznego w 

mikroobszarach wykonano dla nanokompozytów PVC/MMT otrzymanych przy pomocy 

wytłaczarki laboratoryjnej. Wykorzystano w tym celu elektronowy mikroskop skaningowy 

FEI E-SEM XL30 wyposażony w spektrometr dyspersji energii promieniowania 

rentgenowskiego EDAX GEMINI 4000, który przeznaczony jest do obrazowania powierzchni 

próbek znajdujących się w środowisku kontrolowanej próżni. Ze względu na fakt, że badane 

materiały są nieprzewodzące, zastosowano technikę skaningowej mikroskopii elektronowej w 

niskiej próżni (LV-SEM), wykorzystując detektor elektronów wtórnych dla niskiej próżni 

(GSED  - Gaseous Secondary Electron) oraz detektor elektronów wstecznie rozproszonych 

dla niskiej próżni (GAD – Gaseous Analytical Detector). Jakościową analizę składu 

chemicznego w mikroobszarach wykonano metodą dyspersji promieniowania 

rentgenowskiego (EDXS) w niskiej próżni. Obserwacje prowadzono przy napięciu 

przyspieszającym 20 kV, rejestrowano obraz elektronów wtórnych (GSE) oraz obrazy 

elektronów wstecznie rozproszonych (BSE). 

Próbki do badań poddano mieleniu w młynku kriogenicznym SPEX 6850 oraz wykonano 

tzw. „przełomy” – próbki przełamywano po wychłodzeniu w ciekłym azocie, o obserwacji 

pod mikroskopem poddawano krawędzie w miejscu przełamania. 

Mikroskop SEM FEI XL30 został również wykorzystany do zobrazowania morfologii 

cienkich warstw o grubości ok. 1 mm powstałych po ścięciu powierzchni wytłoczonych 

materiałów. Zdjęcia otrzymano po naniesieniu na przygotowane folie warstwy złota, przy 

napięciu przyspieszającym 10-20 kV, średnicy wiązki elektronowej 3.0; przy powiększeniach 

x 24000, 12000, 6000, 1500 i 750. 

Materiały poddane starzeniu zobrazowano przy użyciu mikroskopu skaningowego firmy 

TESCAN typ VEGA II SBH z przystawką EDXS firmy OXFORD INSTRUMENTS INCA 

PENTA FETx3 (wykorzystaną do analizy składu powierzchniowego). 

10.2. BADANIE WŁA ŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH 

Pomiary właściwości mechanicznych nanokompozytów PVC/MMT przeprowadzono 

w warunkach statycznych (określenie zachowania się materiału poddawanego różnym 

rodzajom obciążenia w temp. otoczenia) i dynamicznych (określenie zmian w materiale pod 

wpływem działania sił okresowo zmiennych w warunkach zmiennej temperatury). W 

przypadku badania w warunkach statycznych próbkę poddano rozciąganiu, natomiast warunki 

dynamiczne uzyskano stosując urządzenie do dynamicznej analizy mechanicznej. 
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BADANIA  W  WARUNKACH  STATYCZNYCH 

Do badania przygotowane zostały próbki nanokompozytów oraz próbki referencyjne 

otrzymane metodą homogenizacji w stopie. Próbki w trybie rozciągania badano w postaci 

pasków o wymiarach 1.7x4.5x10 mm (gr. x szer. x dł.) zgodnie z normą dotyczącą badania 

materiałów stosowanych na osłony kabli energetycznych [193], wykorzystując w tym celu 

maszynę wytrzymałościową ZWICK 1445 przy szybkości rozciągania 200 mm/min i odcinku 

pomiarowym wynoszącym 25 mm. 

 

BADANIA  W  WARUNKACH  DYNAMICZNYCH  

Badania metodą DMA przeprowadzono dla materiałów PVC/MMT wytworzonych 

w procesie wytłaczania. Wykorzystano w tym celu uchwyt do rozciągania – wybór ten był 

podyktowany zarówno postacią próbki (giętkość, konsystencja). 

Wymiary próbek mieściły się w przedziałach (szer./dł./gr.): 4-6 mm/50-56mm/100-300µm, 

Parametry pomiarowe dla poszczególnych materiałów są następujące: 

- częstotliwość: 1, 2.5, 5, 10 [Hz]; 

- amplituda 20 i 40 [µm]; 

- obciążenie statyczne: 0.1 [N]; 

- obciążenie dynamiczne: 3.0 [N]; 

- zakres temperatur: -100 ÷ 150 [ºC]; 

- szybkość ogrzewania: 4 [ºC/min]. 

Rejestrowano dynamiczny moduł sprężystości (E´), moduł stratności (E´´), tangens kąta 

stratności mechanicznej (tgδ) w funkcji temperatury. Wyniki zamieszczono w pkt. 11.3.3. 

10.3. BADANIE WŁA ŚCIWOŚCI TERMICZNYCH 

Stabilność termiczna nanokompozytów PVC/MMT została określona stosując aparat 

firmy Netzsch TG 209. Próbkę nanokompozytów i napełniaczy odważano na wadze 

analitycznej umieszczono w tygielku wykonanym z korundu i ogrzewano w zakresie 

temperatur 20-600°C i z szybkością ogrzewania 10 °C/min. Pomiary prowadzone były w 

atmosferze obojętnej argonu oraz utleniającej powietrza, z przepływem gazu 20 cm3/min.  

Zmianę właściwości termicznych określono metodą różnicowej kalorymetrii 

skaningowej (DSC) i DSC z modulacją temperatury (TOPEM®. W tym celu wykorzystano 

kalorymetry firmy Mettler Toledo DSC822e i DSC823e. Wszystkie pomiary kalorymetryczne 
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prowadzone były w warunkach powietrza. Kalorymetry zostały skalibrowane przy pomocy 

indu i cynku. 

Pomiary DSC w sposób konwencjonalny przeprowadzono z wykorzystaniem aparatu Mettler 

Toledo DSC822e – próbki o masie ok. 3.7 mg umieszczono w aluminiowym naczynku, 

zamkniętym szczelnie w prasie. Próbki ogrzewano zgodnie z dwoma programami 

temperaturowymi opisanymi w tabeli (Tabela nr 15), które pozwoliły na ocenę właściwości 

termicznych, także po wygrzewaniu (pomiar standard i wygrzewanie).  

Tabela nr 15. Programy temperaturowe stosowane w metodzie DSC. 

Nazwa pomiaru Segment Temperatura 
[°C] 

Szybkość 
ogrzewania/chłodzenia 

[°C/min] 

1 ogrzewanie 0-180 20 

chłodzenie 180-0 20 

Pomiar standard a 

2 ogrzewanie 0-180 20 

1 ogrzewanie 25-180 20 

chłodzenie 180-25 10 

Pomiar standard b 

2 ogrzewanie 25-180 5 

1 ogrzewanie 25-180 10 

chłodzenie 180-25 5 

Pomiar standard c 

2 ogrzewanie 25-180 5 

ogrzewanie 25-70 20 

izotermiczny (20 min) 70 0 

Pomiar 
wygrzewanie 

chłodzenie 70-25 40 

Ponadto przeprowadzono proces wygrzewania w trakcie pomiaru DSC. W tym celu 

odpowiednio przygotowaną próbkę (folię) umieszczono w naczynku DSC i ogrzewano 

zgodnie z programem zamieszczonym w tabeli (Tabela nr 15). Po procesie wygrzewania 

próbka została poddana badaniom DSC i TOPEM® zgodnie z zadanym programem (Rys. nr 

10): 

25oC

20 deg/min

izotermiczny
20 min

-40 deg/min

170oC

25oC

70oC

4 deg/min

wygrzewanie pomiar DSC  

25oC

20 deg/min

izotermiczny
20 min

-40 deg/min

25oC

70oC

25-90oC, 2 deg/min
±0.25 deg

wygrzewanie pomiar TOPEM

90oC

 

a) b) 

Rys. nr 10. Schemat starzenia fizycznego-wygrzewania nanokompozytów PVC  

z pomiarem DSC a) i pomiarem TOPEM® b). 
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RÓŻNICOWA  KALORYMETRIA  SKANINGOWA Z  MODULACJĄ  TEMPERATURY (MT-DSC) 

W celu wyjaśnienia zaobserwowanych na krzywych DSC efektów cieplnych 

przeprowadzono szczegółowe badania stosując metodę różnicowej kalorymetrii skaningowej 

z wieloczęstotliwościową modulacją temperatury TOPEM®  

Metoda DSC z modulacją temperatury to odmiana DSC, w której liniowy program wzrostu 

temperatury zastąpiono programem periodycznych zmian o charakterze sinusoidalnym, 

skokowym lub izotermiczno-dynamicznym. Standardowa odpowiedź kalorymetru stanowi 

kombinację dwóch składowych zmierzonego ciepła w formie równania liczby zespolonej. 

Pierwsza składowa zależy od szybkości zmiany temperatury i pojemności cieplnej (tzw. 

składowa odwracalna, część rzeczywista), natomiast druga (składowa nieodwracalna, część 

urojona) jest funkcją temperatury bezwzględnej i czasu, które z kolei są zależne od 

determinowanych kinetycznie procesów zachodzących w materiale pod wpływem 

ogrzewania. Matematycznie można to ująć w postaci równania (1): 

( )Ttf
dt

dT
C

dt

dQ
p ,+⋅=       (1), 

gdzie:  

Q– ilość ciepła absorbowanego przez próbkę,  

pC – termodynamiczna pojemność cieplna [J/K], definiowana jako energia drgań oscylacyjnych, 

rotacyjnych i translacyjnych w próbce pod stałym ciśnieniem i wyrażona za pomocą: 'Ccm p +⋅ , 

gdzie m– masa próbki [g], pc  – ciepło właściwe próbki [J/g·K], 'C  – pojemność cieplna odnośnika 

(puste naczynko) [J/K],  

T – temperatura bezwzględna, 

t  – czas,  

( )Ttf , – funkcja czasu i temperatury, zależna od procesów fizycznych i chemicznych zachodzących 

w próbce.  

W przypadku polimerów do procesów odwracalnych zaliczyć można przejście szkliste, 

natomiast do procesów nieodwracalnych należą sieciowanie, dekompozycja, relaksacja, 

krystalizacja oraz tzw. „zimna” krystalizacja. Sposoby modulacji temperatury stosowane w 

metodzie MT-DSC mogą mieć różny przebieg – w pracy wykorzystano sposób modulacji na 

drodze pomiarów wieloczęstotliwościowych TOPEM® – charakter modulacji temperatury 

przedstawiono na Rys. nr 11. Metoda TOPEM® wykorzystuje przypadkowe zmiany 

temperatury oraz zależności między szybkością ogrzewania a przepływem ciepła, co 
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umożliwia rozdział podstawowego strumienia ciepła na składowe odwracalną i nieodwracalną 

oraz określenie wpływu częstotliwości zmian na wartość ciepła właściwego materiału. W 

metodzie tej w ciągu jednego pomiaru (bez konieczności wykonywania pomiaru tła 

określanego jako „blank”) uzyskuje się wartość quasi-statycznego ciepła właściwego 0,pc , 

zależne od częstotliwości ciepło właściwe complex ( )ω*
pc  oraz nieodwracalny strumień 

ciepła revnon−Φ . Składowa odwracalna strumienia ciepła jest obliczana z wykorzystaniem 0,pc . 

Wykorzystując wystarczająco niską szybkość ogrzewania (0.01-2 K/min) oraz małe zmiany 

temperatury 0Tδ  (1 mK – 0.5 K) możliwe jest wyznaczenie składowych odwracalnej i 

nieodwracalnej równym składowym rzeczywistej i urojonej ciepła właściwego [194, 195, 196]. 

  
Rys. nr 11. Schemat modulacji temperatury w metodzie TOPEM® [194]. 

Próbki o masie ok. 15 mg analizowano stosując następujące warunki pomiarowe: amplituda 

0.5 K, okres 15-30 s, szybkość ogrzewania 2 °C/min, atmosfera statyczna powietrza. 

10.4. OKREŚLENIE ZAPALNOŚCI METODĄ WSKAŹNIKA TLENOWEGO 

Wskaźnik (indeks) tlenowy definiowany jest jako najniższa zawartość tlenu w 

mieszaninie z azotem, która jest wystarczająca do podtrzymania spalania próbki w 

znormalizowanych warunkach [197] i może być wyliczony z następującej zależności (2) 

[198]: 

%100⋅
+

=
ta

t
t QQ

Q
I

   (2), 

gdzie: 

It – indeks tlenowy [%], 

Qt – objętościowe natężenie przepływu tlenu [cm3/s], 

Qa – objętościowe natężenie przepływu azotu [cm3/s]. 

Badania zapalności metodą wskaźnika tlenowego wykonano zgodnie z normą PN-76/C-

89020 [198]. Badaną próbkę w kształcie prostopadłościanu o wymiarach 100x5x2 mm 
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umieszczano w połowie wysokości pionowej rury szklanej o średnicy 10 cm i długości 70 cm. 

Przez rurę przepuszczano mieszaninę azotu z tlenem o wybranym stężeniu tlenu. Przepływ 

azotu ustalony był na ok. 140 cm3/s, tak że sumaryczny przepływ gazów wynosił 170-190 

cm3/s. Po umieszczeniu próbki w pozycji pionowej w rurze, odczekiwano 30 s, aby 

umożliwi ć ustabilizowanie się przepływających gazów, a następnie przykładano płomień 

palnika gazowego i ogrzewano wierzchołek próbki przez czas konieczny do spalenia 1 cm 

materiału. Następnie usuwano źródło ciepła. Za próbkę spaloną uznawano taką, w której 

płomień osiągnął z którejkolwiek strony poziom linii wyznaczonej na obwodzie próbki w 

odległości 6 cm od jej wierzchołka. 

10.5. OBSERWACJA PROCESU SPALANIA Z WYKORZYSTANIEM KAMERY 

TERMOWIZYJNEJ 

Temperaturę w trakcie spalania próbek nanokompozytów PVC/MMT rejestrowano za 

pomocą kamery termograficznej VIGO V-20E2-25 zaopatrzonej w chłodzony 

termoelektrycznie detektor Hg/Cd/Te. Warunki pomiaru odpowiadały warunkom 

wyznaczania indeksu tlenowego, przy czym rura, w której umieszczona była spalana próbka 

miała wziernik, umożliwiający pomiar temperatury płomienia za pomocą kamery 

termowizyjnej. W celu zabezpieczenia atmosfery w trakcie pomiaru oraz usunięcia fluktuacji 

przepływu gazów, w których spalane były próbki, na wziernik nałożona była osłona z folii 

polietylenowej o grubości 100 µm, przepuszczalna dla promieniowania podczerwonego. 

Obiektyw kamery umieszczony był w odległości 0.5 m od spalanego materiału. 

Wymiarowania pozwalającego na przeliczenie „punktów” rejestrowanych przez kamerę na 

odległość dokonano poprzez obserwację rozgrzanego do temperatury ciemnoczerwonego żaru 

cylindrycznego elementu stalowego o długości 4 cm, 10 cm odpowiadało 90 punktom 

kamery. Rejestrację procesu spalania przeprowadzono w trybie skanera liniowego (10 

skanów/s, przy czym czas skanowania jednej linii wynosił 7.2 ms). Do skanowania wybierano 

linię biegnącą przez środek płomienia. 

10.6. BADANIE CECH BARIEROWYCH 

Chłonność wody (nasiąkliwość) najczęściej wyraża się w procentach i definiuje jako 

stosunek masy wody pochłoniętej przez próbkę do masy próbki w stanie suchym. Metoda 

polega na przetrzymywaniu uprzednio wysuszonej i zważonej próbki badanego tworzywa w 
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ściśle określonym czasie i w ustalonej temperaturze, a następnie oznaczeniu zmiany masy 

próbki po zanurzeniu w wodzie [199]. 

Do badania wykorzystano kształtki o wymiarach 0.5 x 5 cm. Przed rozpoczęciem 

eksperymentu próbki zostały wysuszone do stałej masy w temp. 40°C i zważone z 

dokładnością do 0.0001 g. Próbki zostały następnie zanurzone we wrzącej wodzie 

destylowanej i tak przetrzymywane przez 30 ± 1 min, po czym przeniesiono je do wody 

destylowanej o temperaturze pokojowej na okres 15 ± 1 min. Ochłodzone próbki osuszono i 

zważono. Do każdego oznaczenia przygotowano 3 jednakowe próbki, a wyniki zamieszczone 

w tabeli stanowią średnią arytmetyczną z otrzymanych wartości zmiany masy próbki. 

Ocena cech barierowych została dokonana na podstawie obliczeń zgodnie z poniższym 

wzorem (3): 

[ ]%100
0

01 ⋅−=
m

mm
Cw      (3),  

gdzie: 

wC - wielkość charakteryzująca procentową zawartość wody w materiale [%], 

1m - masa próbki po skończonym eksperymencie [g], 

0m - masa próbki przed rozpoczęciem eksperymentu [g]. 

10.7. BADANIE  ODPORNOŚCI  NA  STARZENIE  NANOKOMPOZYTÓW  PVC/MMT 

(STARZENIE  TERMICZNE  I  SYMULOWANE  STARZENIE  KLIMATYCZNE) 

Starzenie termiczne polegało na wygrzewaniu w określonych warunkach próbek 

materiału o przybliżonych wymiarach 0.5 x 0.5 cm. W tym celu próbki nanokompozytów 

PVC otrzymane metodą homogenizacji w stopie rozłożone na folii aluminiowej umieszczono 

w suszarce nagrzanej do zadanej temperatury. Proces prowadzono w dwóch reżimach 

temperaturowych: w temperaturze 125°C przez 0, 15, 45 i 75 min oraz w temperaturze 180°C 

przez 10, 20, 30, 40, 50 i 60 min. Próbki po eksperymencie zostały poddane badaniom FTIR i 

PLM oraz ocenie zmiany barwy. Porównawcze badania przeprowadzono również w 

warunkach pomiaru izotermicznego metodą termograwimetryczną (temp. 125, 145 i 165°C, 

czas 2 h). 

W celu oceny wpływu warunków klimatycznych na nanokompozyty PVC/MMT - 

promieniowania UV, podwyższonej temperatury oraz określonej wilgotności - próbki 

umieszczono w komorze klimatycznej Atlas Ci4000 WOM wyposażonej w lampę ksenonową 

o długości fali 340 nm. Proces prowadzono w trybie ciągłym w czasie 500 h (ozn. I) i 1000 h 
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(ozn. II), w czasie których symulowano warunki klimatyczne panujące w dzień i w nocy. 

Parametry procesu, dobrane zgodnie z normą [200] przedstawiają się następująco: 

- Segment 1 (dzień): 4 h naświetlania, natężenie napromieniowania 70 W/m2, 

temperatura 60°C, wilgotność 45%, zraszanie; 

- Segment 2 (noc): 2 h, natężenie napromieniowania 0 W/m2, temperatura 50°C, 

wilgotność 75%, zraszanie. 

Materiały po starzeniu zostały poddane ocenie morfologii z wykorzystaniem elektronowego 

mikroskopu skaningowego Joel JXA 5A przy napięciu przyspieszającym 20 kV. 

Przeprowadzono również analizę w mikroobszarach oraz mapping pierwiastkowy, 

wykorzystując detektor elektronów wstecznie rozproszonych (BSE). 

10.8. OKREŚLENIE  ZMIAN  WŁAŚCIWOŚCI  NANOKOMPOZYTÓW  PVC/MMT  

POD  WPŁYWEM  STARZENIA 

METODA POMIARU INDEKSU ŻÓŁKNIĘCIA (YI)  ORAZ CHARAKTERYSTYKA ZMIANY BARWY W 

SYSTEMIE CIELAB 

Wartość YI, bądź też zmiana wartości YI, dostarczają informacji związanych z 

tworzeniem sprzężonych wiązań podwójnych w PVC na skutek degradacji polimeru w trakcie 

procesu starzenia; wraz ze wzrostem liczby wiązań podwójnych wzrasta wartość YI.  

W badaniach wykorzystano spektrofotometr sferyczny X-Rite SP64, wyznaczając wartości YI 

oraz wartości współrzędnych kolorymetrycznych systemu CIELAB (trójwymiarowa 

przestrzeń barwna CIELAB 1976). W systemie CIELAB współrzędne kolorów czerwonego, 

zielonego i niebieskiego (odpowiednio X, Y i Z) zostały przeliczone i przyporządkowane 

pojęciom takim, jak odcień, intensywność i czystość barwy (L, a, b). Każde miejsce barwy w 

systemie CIELAB określają więc: jasność (L*), intensywność barwy (z ang. chroma - C*) 

oraz kolor (H*), dzięki temu możliwe jest określenie zmiany barwy, które odpowiada 

wielkościom postrzeganym przez statystycznego obserwatora. Najczęściej wykorzystuje się 

następujące równania: 

sts xxx −=∆  ( ) ( ) ( )[ ] 2/1222 ∗∗∗∗ ∆+∆+∆=∆ baLE ab  

( ) ( ) ( )[ ] 2/1222 ∗∗∗∗ ∆−∆−∆=∆ CLEH ab  

gdzie: 

x∆  - odchyłka wartości: ∗L , ∗a , ∗b , ∗C ;  



 

 

 67 

*
sx  - wielkość charakteryzująca próbkę badaną, *

stx  - wielkość charakteryzująca wzorzec (standard); 

∗L - jasność  ( ∗L = 0 - czarne, ∗L = 100 - idealnie białe); 

∗a , ∗b - współrzędne koloru, oparte na skali koloru; 

∗C - chroma, intensywność barwy (0 – nienasycony, np. szary, biały lub czarny, 100 lub więcej – 

wysokonasycony), 

abE∗∆ - całkowita wartość odchylenia koloru 

oh - kąt tonacji barwy, odcień (0° - czerwony, 90° - żółty, 180° - zielony, 270° - niebieski) [201]. 

Wielkości ∗a , ∗b , ∗L , ∗C , oh  i abDE∗  zostały otrzymane w pomiarach 

spektrofotometrycznych, a w pracy zamieszczono zmianę tych wielkości związaną z 

procesem starzenia (x∆ ). 

Indeks żółknięcia (YI) oblicza się zgodnie z poniższym wzorem (4), przy czym 

zmienne we wzorze (a, b i L) wyznacza się wg normy (ASTM E313) metodą 

spektrofotometryczną [202]:  

100
79.172.0 ⋅+=

L

ba
YI     (4), 

gdzie:  

a, b – współrzędne koloru w systemie CIELAB, L – jasność. 

 

METODA INDEKSOWA (FTIR) 

Efekt starzenia materiałów nanokompozytowych PVC/MMT oceniono stosując 

metodę spektroskopii FTIR. Pomiary spektrofotometryczne przeprowadzono z 

wykorzystaniem spektrometru firmy Perkin Elmer Spectrum 65 z przystawką ATR do badań 

metodą odbiciową (kryształ diament/ZnSe – zakres spektralny 25 000 – 100 cm-1, głębokość 

penetracji ok. 2 µm;  ilość skanów 4, rozdzielczość 4 cm-1). Wykonano 10 odrębnych 

pomiarów dla każdej próbki, które następnie uśredniono w celu porównania intensywności 

pasm absorpcyjnych i normalizacji widma IR. Analiza otrzymanych widm posłużyła do 

wyznaczenia indeksów dla pasm odpowiadających absorpcji charakterystycznych grup 

funkcyjnych, których zmiana świadczyć może o postępie degradacji materiału. Opierając się 

na danych literaturowych wyznaczono indeks karbonylowy (z ang. carbonyl index - CI) i 

polienowy (z ang. polyene sequence index - PI) odpowiednio dla pasma absorpcji grupy 
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karbonylowej i wiązania C-C w grupie z wiązaniem nienasyconym. Wielkości powyższe 

można obliczyć stosując następujące równanie (5) [203]: 

Baabsorbancj

Aaabsorbancj
IX =..      (5), 

gdzie: 

..IX  - indeks grupy charakterystycznej, CI – karbonylowej i PI - polienowej; 

Aaabsorbancj  – absorbancja grupy charakterystycznej (C=C 1652[cm-1], C=O 1724[cm-1]); 

Baabsorbancj  – absorbancja dla pasma odniesienia (2927 [cm-1]). 

 

10.9. OKREŚLENIE  WŁAŚCIWOŚCI  NAPEŁNIACZY  I  GLEBY  STOSOWANYCH  W 

PRACY 

OZNACZENIA PH 

Pomiar pH próbek gleby oraz napełniaczy w zawiesinie wodnej wykonano zgodnie z 

normą PN - ISO 10390:1997 [204], przy użyciu pH – metru typu CP - 411 firmy 

ELMETRON, z elektrodą zespoloną typu ERH – 11A firmy HYDROMET. Do badań 

wykorzystano próbki gleby powietrznie suchej, zmielonej i przesianej przez sito 2 mm oraz 

próbki wybranych napełniaczy. Próbki zalano w naczyniu wodą destylowaną (w stosunku obj. 

1:5) i poddano mieszaniu na mieszadle magnetycznym w ciągu 30 min. Po tym czasie 

zawiesinę odstawiono na okres 24 h, po którym dokonano pomiarów pH. Procedurę 

oznaczania pH przeprowadzano w temperaturze pokojowej. 

OZNACZENIA  PH  GLEBY PRZY  POMOCY  KWASOMIERZA  HELLIGA : 

W skład mieszaniny (tzw. kwasomierza Helliga) wchodzi 1 część obj. 0.02% roztworu 

czerwieni metylowej (a) oraz dwie części obj. 0.04% roztworu błękitu bromotymolowego (b). 

Składniki mieszaniny przygotowano w następujący sposób: 

a) 0.02 % roztwór czerwieni metylowej:  

0.1 g czerwieni metylowej roztarto w moździerzu z niewielką ilością 96% alkoholu 

etylowego, a następnie przeniesiono roztwór do kolby miarowej o pojemności 500 cm3 

wraz z 100 cm3 alkoholu etylowego. Do mieszaniny dodano 3.7 cm3 roztworu NaOH o 

stężeniu 0.1 mol/dm3 i uzupełniono zawartość kolby wodą destylowaną; 
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b) 0.04 % roztwór błękitu bromotymolowego: 

W kolbie o pojemności 500 cm3 rozpuszczono 0.2 g błękitu bromotymolowego w 104 cm3 

96% alkoholu etylowego, a następnie dodano 3.2 cm3 roztworu NaOH o stężeniu 0.1 

mol/dm3 i uzupełniono zawartość kolby wodą destylowaną. 

Niewielkie ilości podłoża umieszczono w próbówkach, zalano płynem Helliga, wstrząśnięto i 

odstawiono na parę minut. Kolor wskaźnika wskazuje na stopień kwasowości gleby – barwa 

pomarańczowa i czerwona odpowiada glebom kwaśnym, zielona - zasadowym. 

OZNACZANIE ZAWARTOŚCI CZĘŚCI ORGANICZNYCH ZA POMOCĄ WODY UTLENIONEJ 

Oznaczanie zawartości części organicznych za pomocą wody utlenionej wykonywano 

w kilku etapach [205]: 

1. z próbki gruntu w stanie powietrzno-suchym usunięto korzenie i inne części organiczne, 

2. próbkę roztarto i przesiano przez sito o wymiarach oczek 0.25 mm, 

3. próbkę umieszczono w parownicy ceramicznej i suszono do osiągnięcia stałej masy w 

temperaturze 105-110°C, 

4. w wytarowanej zlewce odważono, z dokładnością 0.01 g, 5 g próbki gruntu wysuszonego 

i roztartego na proszek, 

5. do zlewki wprowadzono ok. 15 cm3 30% roztworu wody utlenionej, przykryto zlewkę 

szkiełkiem zegarkowym i stopniowo podgrzewano do temperatury ok. 60°C na łaźni 

wodnej, 

6. po ustaniu burzenia się zawartości zlewki, stale ją podgrzewając, dodawano kolejne 

porcje (po 10 cm3) wody utlenionej – badanie prowadzono do momentu zaniku wydzielania 

się pęcherzyków gazu, 

7. zawartość zlewki po zakończeniu badania wstawiono do suszarki i suszono do stałej 

masy w temperaturze 105-110°C, a następnie zważono. 

Procentową zawartość części organicznych (Iom) obliczono ze wzoru (6): 

( )
( ) 100⋅−

−=
tst

ust
om mm

mm
I     (6),  

gdzie: 

omI  – zawartość części organicznych [%], 

stm  – masa zlewki z próbką gruntu po wysuszeniu do osiągnięcia stałej masy [g], 

um  – masa zlewki z próbką gruntu po utlenieniu części organicznych i wysuszeniu do 

osiągnięcia stałej masy [g], 

tm  – masa suchej zlewki [g]. 
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OKREŚLENIE WIELKOŚCI ZIAREN NAPEŁNIACZY 

Wielkość ziaren napełniaczy stosowanych w pracy określono za pomocą laserowego 

analizatora cząstek Analysette 22 firmy Fritsch GmbH, wykorzystującego metodę dyfrakcji 

Fraunhofera. Zasada pomiaru, w której wykorzystuje się dyfrakcję Fraunhofera polega na 

wykorzystywaniu załamania promieniowania laserowego na ziarnach próbki i rejestracji kąta 

odchylenia tego promieniowania przez odpowiednie detektory. Natężenie oświetlenia dla 

poszczególnych kątów odchylenia świadczy o rozkładzie wielkości cząstek – kąt rozpraszania 

jest odwrotnie proporcjonalny do wielkości ziarna rozpraszającego. 

 

10.10.  BADANIE  ZACHOWANIA  SIĘ  NANOKOMPOZYTÓW  PVC/MMT  W  

TRAKCIE KOMPOSTOWANIA W GLEBIE 

Nanokompozyty PVC/MMT otrzymane w wyniku wytłaczania poddano ocenie pod 

kątem zmian w trakcie długotrwałego kompostowania w glebie. Badania prowadzono zgodnie 

z normami PN-ISO: 11266: 1997 i PN-EN ISO: 20200:2005 [206, 207]. 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 

W pierwszym etapie dokonano wyboru miejsca poboru gleby oraz przygotowano 

odpowiednią ilość sztucznej gleby zgodnie z normą [208]. Poboru gleby dokonano z terenu 

miejskiego (ul. Półłanki, okolice placu Rybitwy w Krakowie) oraz z terenu o charakterze 

wiejskim (wieś Szarów, powiat wielicki). Gleba sztuczna została przygotowana zgodnie z 

przepisem:  

- drobno zmielony torf sfagnowy (torf wysoki) bez widocznych resztek roślinnych – 

9.5%, 

- glina kaolinitowa zawierająca nie mniej niż 30% kaolinitu – 20%, 

- przemysłowy piasek kwarcowy (ponad 50% frakcji drobnoziarnistej o cząsteczkach 

0.05-0.2 mm) – 70%, 

- zmielony CaCO3 0.5% suchej masy składników podłoża.  

 

Wszystkie składniki wysuszono, a następnie dokładnie przesiano w celu pozbycia się resztek 

roślinnych oraz cząstek o nieodpowiednim uziarnieniu. Podobną procedurę zastosowano w 

odniesieniu do gleb pobranych z terenu miejskiego i wiejskiego. 
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EKSPERYMENT KOMPOSTOWANIA 

Próbki wysuszono w suszarce próżniowej w temp. 40 ± 2°C do stałej masy, a przed 

wymieszaniem z glebą zanurzono w wodzie destylowanej na ok. 30 s. Odpowiedni rodzaj 

gleby oraz zważone próbki umieszczono w specjalnie przygotowanych pojemnikach 

(zamknięte pokrywką pojemniki polipropylenowe z otworami w ściankach bocznych o 

średnicy ok. 3 mm). Pojemniki następnie przetrzymywano w przewiewnym i ciepłym miejscu 

przez 8 miesięcy, kontrolując i uzupełniając ubytek wody, stosując w tym celu wodę zebraną 

z opadów deszczowych. 

Po okresie przechowywania próbki oddzielono od podłoża, delikatnie usunięto pozostałe na 

nich zanieczyszczenia pochodzące z gleby i poddano suszeniu w warunkach próżniowych w 

temp. 40 ± 2°C do stałej masy. W celu oznaczenia stopnia dezintegracji próbki zważono na 

wadze analitycznej z dokładnością do 0.0001 g. 

Stopień dezintegracji (D) materiału obliczono ze wzoru (7): 

100
0

10 ⋅−=
m

mm
D  [%]   (7),  

gdzie:  

0m – masa wysuszonej próbki przed badaniem [g]; 

1m – masa wysuszonej próbki po badaniu [g]. 
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11. WYNIKI BADA Ń I DYSKUSJA 

11.1. MODYFIKACJA MMT 

Otrzymany w pracy modyfikowany MMT poddano badaniom strukturalnym i 

morfologicznym oraz badaniu właściwości fizyko-chemicznych (pH, wielkość ziaren). 

Badania miały na celu ocenę stopnia interkalacji warstw MMT w wyniku organofilizacji oraz 

uzyskaną w ten sposób zmianę właściwości napełniacza. 

11.1.1. Ocena struktury modyfikowanych MMT 

SPEKTROSKOPIA  W  PODCZERWIENI  Z TRANSFORMACJĄ  FOURIERA (FTIR) 

Spektroskopia IR pozwala określić rodzaj grup funkcyjnych obecnych w strukturze 

badanego związku, co umożliwia analizę składu jakościowego badanej próbki. Na Rys. nr 12 

przedstawiono widma FTIR poszczególnych napełniaczy używanych w pracy, natomiast w 

tabeli (Tabela nr 16) zaprezentowano charakterystykę pasm absorpcji MMT 

niemodyfikowanego i MMT poddanego organofilizacji (OMMT). Widmo montmorylonitu 

niemodyfikowanego wykazuje dużą zgodność z danymi literaturowymi, a analiza widm 

OMMT wskazuje, że doszło do interkalacji warstw krzemianu przez kationy amoniowe. 

Wprowadzona wraz z modyfikatorem MMT grupy -NH oddziałują z grupami -OH, 

występującymi na powierzchni płytek MMT, co powoduje zmniejszenie intensywności pasm 

absorpcji przy liczbie falowej ok. 3623 cm-1, pochodzących od drgań grup hydroksylowych. 

Tabela nr 16. Charakterystyka pasm absorpcji NaMMT i OMMT [209]. 

Liczba falowa (cm-1) Grupa drgań 

3697 -OH, rozciągające 

3623 -OH, rozciągające 

3440 -OH, rozciągające, uwodnione 

3242 i 3174 -NH, rozciągające  

2924, 2851 -CH2, rozciągające 

1734 -NH, kombinacyjny 

1639 -OH, zginające, uwodnione 

1113 Si-O rozciągające, poza płaszczyzną 

1035 Si-O rozciągające, w płaszczyźnie 

836 AlMgOH zginające 

692 Kwarc 

529 Si-O zginające 
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Rys. nr 12. Widma FTIR sodowego MMT oraz MMT modyfikowanego  

solami amoniowym i dodecyloaminą. 

Dla wszystkich OMMT można zaobserwować zespół drgań rozciągających (asymetryczne i 

symetryczne) – silne pasma przy 2924 i 2851 cm-1 dla grup CH2 oraz słabo rozdzielone 

pasmo przy ok. 2957 dla drgań asymetrycznych grupy CH3 [209]. Dodatkowe pasma 

absorpcji przy ok. 3242 i 3174 cm-1 wykazuje widmo FTIR napełniacza DDA, odpowiadają 

one drganiom rozciągającym grupy -NH w alkalicznej soli amoniowej. Ponadto dla 

napełniacza Nanofil SE3010® zaobserwowano pasmo przy liczbie falowej ok. 1734 cm-1 – 

obserwowane jako ton kombinacyjny jonu amoniowego [210]. 

Z porównania widm napełniaczy modyfikowanych solami oniowymi (Rys. nr 12) wynika, że 

doszło do interkalacji warstw MMT poprzez kationy organiczne. Na widmach MMT 

modyfikowanego solami fosfoniowymi (Rys. nr 13) można zaobserwować brak pasm 

absorpcji pochodzących od drgań rozciągających grupy –OH przy liczbie falowej ok. 1632, 

3428 oraz 3619 cm-1. 
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Rys. nr 13. Widma FTIR sodowego MMT i MMT modyfikowanego  

solami fosfoniowymi i imidazoliowym. 

Widma napełniaczy modyfikowanych polimerami (Rys. nr 14) wykazują charakterystyczne 

dla modyfikatorów polimerycznych pasma absorpcji pochodzące od drgań grupy -CH2 przy 

liczbie falowej ok. 2920 i 2850 cm-1 oraz drgań grupy C=O obecnej w strukturze PCL przy 

ok. 1720 cm-1. 
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Rys. nr 14. Widma FTIR sodowego MMT i MMT modyfikowanego polimerami (PEG i PCL). 
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DYFRAKCJA PROMIENI RENTGENOWSKICH (WAXD) 

Analiza WAXD jest stosowana do określenia odległości pomiędzy warstwami 

nanonapełniacza, a tym samym struktury nanokompozytów opartych na warstwowych 

napełniaczach. Podczas interpretacji wyników należy zwrócić uwagę na położenie oraz 

intensywność piku dyfrakcyjnego, świadczące o stopniu interkalacji  warstw 

nanonapełniacza. 

Na dyfraktogramach WAXD wykonanych dla nanonapełniaczy bentonitowych po 

organofilizacji zaobserwowano przesunięcie maksimum piku dyfrakcyjnego, pochodzącego 

od struktury regularnie ułożonych warstw minerału w kierunku mniejszych wartości kąta 2Θ, 

bądź zmniejszenia intensywności obserwowanych pików (Rys. nr 15 - Rys. nr 17). 

Obserwacje te potwierdzają zajście interkalacji MMT przez kationy organiczne zarówno w 

przypadku handlowych typów nanonapełniaczy bentonitowych, jak i dla próbek 

syntetyzowanych w skali laboratoryjnej. 
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Rys. nr 15. Dyfraktogramy sodowego MMT i glinek modyfikowanych solami amoniowymi. 
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Rys. nr 16. Dyfraktogramy sodowego MMT i glinek modyfikowanych solami imidazoliowym. 
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Rys. nr 17. Dyfraktogramy sodowego MMT i glinek modyfikowanych solami fosfoniowymi. 

W przypadku modyfikacji przeprowadzonej z użyciem soli fosfoniowych doszło do 

częściowej interkalacji warstw MMT, o czym świadczy przesunięcie charakterystycznego 

piku przy wartości kąta 2Θ = 7.0° w kierunku niższych wartości kąta 2Θ (Tabela nr 17). 

Natomiast w przypadku zastosowania jako modyfikatora związków imidazoliowych dochodzi 

do znacznego rozsunięcia warstw MMT. Dowodzi tego przesunięcie piku 

charakterystycznego oraz zanik piku przy wartości kąta 2Θ ok. 2.125°.  
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Tabela nr 17. Wartości odległości międzywarstwowej d001 

Napełniacz pik 2Θ [°] d001 [nm] 

NaMMT 7.0 1.2613 

F1 6.3527 1.3902 

F2 7.0425 1.2542 

I1 6.3247 1.3963 

I2 6.2965 1.4026 
  

11.1.2. Morfologia 

Mikrostrukturę napełniaczy analizowano wstępnie przy użyciu mikroskopu 

optycznego w świetle spolaryzowanym. Poniżej przedstawiono zdjęcia wykonane dla 

poszczególnych napełniaczy (powiększenie 10 mm) - Rys. nr 18. 

 a)  b)  c) 

 d)  e)  f) 

 g)  h)  i) 

 j)   k) 

 
MPEGA – materiał z dodatkiem MMT 

modyfikowanego PEG w roztworze, 

MPCLA – materiał z dodatkiem MMT 

modyfikowanego PCL w roztworze 

Rys. nr 18. Mikrostruktura nanonapełniaczy warstwowych: NaMMT (a), Nanofil SE3010® (b), 

Nanofil N15® (c), F1 (d), F2 (e), I1 (f ), I2 (g), MPEGA (h), MPCLA (i), HMMT (j ), DDA (k). 

Z porównania zdjęć PLM wyraźnie widać, że mikrostruktura napełniaczy modyfikowanych 

solami fosfoniowymi i imidazoliowymi różni się od komercyjnych napełniaczy, 

zmodyfikowanych solami amoniowymi. Najprawdopodobniej powodem tego nie jest różnica 
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w budowie chemicznej środków powierzchniowo czynnych użytych do modyfikacji, a 

odmienność stosowanych procedur modyfikacji. W przypadku modyfikacji solami 

fosfoniowymi i imidazoliowymi w skali laboratoryjnej zastosowano suszenie przez 

liofilizację, natomiast mokre osady OMMT po procesie organofilizacji z użyciem soli 

amoniowych suszy się powietrzem, następnie mieli mechanicznie i przesiewa do uzyskania 

pożądanego uziarnienia. 

11.1.3. Oznaczenie pH wodnych roztworów OMMT 

Wyniki pomiarów pH zmierzonego zgodnie z procedurą (10.9) zamieszczono w tabeli 

(Tabela nr 18), natomiast fotografie na Rys. nr 19 pokazują zawiesiny MMT i OMMT w 

wodzie. Wyniki pokazują, że zawiesiny wodne OMMT mają lekko kwaśne bądź przybliżeniu 

obojętne pH, natomiast niemodyfikowany MMT wykazuje pH silnie zasadowe. 

   
Rys. nr 19. Fotografie zawiesiny wodnej:  

od lewej napełniaczy Nanofil 15®, Nanofil SE3010® i sodowego MMT. 

Wyniki pokazują, że zawiesiny wodne OMMT mają lekko kwaśne bądź przybliżeniu obojętne pH, 

natomiast niemodyfikowany MMT wykazuje pH silnie zasadowe. 

Tabela nr 18. Wartość pH zawiesin wodnych napełniaczy krzemianowych w temp. pokojowej. 

Napełniacz NaMMT N15 SE I1 I2 F1 F2 

pH 10.65 6.72 6.27 7.33 6.89 6.24 6.49 

 

11.1.4. Analiza wielkości ziaren 

Wybrane próbki napełniaczy zostały poddane analizie ziarnowej „na mokro”, wyniki 

pomiarów przedstawiono w tabeli (Tabela nr 19): 

Wyniki analizy laserowej przedstawiono za pomocą wartości D10, D50 i D90. Przykładowo, 

wartość D10 oznacza, że 10% obj. badanego materiału charakteryzuje się równą bądź niższą 

od D10 wartością średnicy ziarna. Otrzymane wyniki wskazują, że najmniejsze rozmiary 

ziaren wykazują MMT modyfikowane solami fosfoniowymi, niemodyfikowany MMT i 

komercyjny napełniacz Nanofil SE3010 ®. 
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Tabela nr 19. Rozkład ziaren wybranych napełniaczy stosowanych w pracy. 

Średni rozmiar ziarna [µm] 
Napełniacz 

D10 D50 D90 

NaMMT 1.6 4.1 8.8 

SE3010 1.3 5.7 12.1 

F1 0.8 2.6 6.2 

F2 0.8 3.0 6.67 

I1 4.8 24.6 42.0 

I2 4.5 16.9 40.9 

D10, D50, D90  - wartości średnicy ziarna odpowiednio dla 10, 50 i 90% obj. badanego materiału 

 

11.1.5. Analiza właściwości termicznych 

Stosowane w pracy napełniacze poddano ocenie właściwości termicznych metodami 

TG i DSC. 

Na Rys. nr 20 i Rys. nr 21 przedstawiono krzywe TG i DTG wybranych napełniaczy 

stosowanych w pracy. 
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Rys. nr 20. Krzywe TG napełniaczy stosowanych w pracy. 

Porównanie krzywych DTG (Rys. nr 21) pozwala stwierdzić, że najmniej stabilnym 

napełniaczem jest NanofilSE3010®, a resztę napełniaczy można uporządkować w szeregu: 

Nanofil SE3010®  < F1 < Nanofil 15®  <  DDA <  F2 <  I2 < I1. 
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Ponadto można stwierdzić, że glinki modyfikowane solami imidazoliowymi zawierają pewien 

procent (ok. 2-3%) zaadsorbowanej wody, podobnie jak niemodyfikowany MMT. 

Zgodnie z danymi literaturowymi niemodyfikowany MMT wykazuje dwustopniowy ubytek 

masy w trakcie ogrzewania – w pierwszym etapie w zakresie temp. 100-300°C następuje 

wydzielenie wody niezwiązanej i wody międzypakietowej, natomiast w wyższym zakresie 

temp. 500-1000°C dochodzi do wydzielenia wody związanej (strukturalnej) [211].  
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Rys. nr 21. Krzywe DTG napełniaczy stosowanych w pracy. 

Modyfikowane glinki wykazują w trakcie ogrzewania dodatkowe efekty. W temperaturze do 

120°C obserwuje się wydzielenie wody niezwiązanej, w zakresie 200-500°C następuje 

rozkład organicznych kationów modyfikatora, w temp. z zakresu 500-800°C – wydzielenie 

wody strukturalnej, natomiast w zakresie wysokich temperatur, 800-1000°C, zachodzą 

procesy związane z obecnością węgla, pozostałego po rozkładzie modyfikatorów MMT [66]. 
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11.2. CHARAKTERYSTYKA NANOKOMPOZYTÓW PVC/MMT WYTWORZONYCH 

METODĄ ROZPUSZCZALNIKOWĄ 

W wyniku zastosowania metody rozpuszczalnikowej otrzymano materiały w postaci 

cienkich folii, charakteryzujące się dużym stopniem jednorodności. Stwierdzono, że wstępna 

interkalacja napełniacza w środowisku rozpuszczalnika sprzyja uzyskaniu bardziej 

jednorodnej struktury. Ponadto postać końcowego produktu w dużym stopniu zależała od 

szybkości suszenia materiałów – im szybsze suszenie, tym w strukturze materiału 

obserwowano więcej nieregularnych wtrąceń i pofałdowań powierzchni. Otrzymane materiały 

poddano badaniom pod kątem struktury, morfologii i właściwości termicznych. 

11.2.1. Struktura nanokompozytów PVC/MMT 

Widma FTIR nanokompozytów PVC/MMT otrzymanych metodą rozpuszczalnikową 

zaprezentowano na Rys. nr 22 - Rys. nr 25.  
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Rys. nr 22. Widma FTIR folii PVC i nanokompozytów PVC/NaMMT  

otrzymanych metodą rozpuszczalnikową. 

Pasma charakterystyczne dla kompozycji PVC (PVC wraz z dodatkami) to pasma pochodzące 

od drgań rozciągających νC-H w zakresie 2840-3000 cm-1 (νas CH3 –2950, CH2 –2918, νs CH2 

– 2850 cm-1) oraz drgań rozciągających C=O w grupie karboksylowej przy ok. 1703 cm-1, 

drgań deformacyjnych nożycowych grupy CH3 przy ok. 1470 cm-1, drgań deformacyjnych 
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wachlarzowych i skręcających C-H przy ok. 1325 cm-1, wahadłowych C-H – 1251 cm-1, trans 

C-H wachlarzowych – 953 cm-1, rozciągających C-Cl – 830 cm-1, cis C-H wachlarzowych – 

606 cm-1 [212]. 

Natomiast pasma charakterystyczne dla MMT i modyfikowanych glinek to: 3608 cm-1 

drgania rozciągające grupy OH, ok. 1645 cm-1 zginające grupy O-H uwodnionej przy, 1012 

cm-1 – drgania Si-O rozciągające w płaszczyźnie oraz 518 cm-1 drgania Si-O zginające [213]. 

Wszystkie z wymienionych pasm występują na przedstawionych widmach, różnią się jedynie 

intensywnością oraz nieznacznie swoim położeniem. 
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Rys. nr 23. Widma FTIR folii PVC i nanokompozytów PVC/DDA  

otrzymanych metodą rozpuszczalnikową. 
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Rys. nr 24. Widma FTIR folii PVC i nanokompozytów PVC/SE  

otrzymanych metodą rozpuszczalnikową. 
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Rys. nr 25. Widma FTIR folii PVC i nanokompozytów PVC/N15  

otrzymanych metodą rozpuszczalnikową. 

Do scharakteryzowania struktury nanokompozytów PVC/MMT zastosowano także 

metodę WAXD. Na Rys. nr 26 - Rys. nr 29 przedstawiono dyfraktogramy nanokompozytów 

otrzymanych metodą rozpuszczalnikową oraz krzywe dyfrakcyjne samych napełniaczy. 
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Rys. nr 26. Dyfraktogram WAXD napełniacza N15 i nanokompozytów PVC/N15. 
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Rys. nr 27. Dyfraktogram WAXD napełniacza DDA i nanokompozytów PVC/DDA. 

Przedstawione wyniki wskazują, że materiały zawierające modyfikowany MMT wykazują 

przesunięcie piku dyfrakcyjnego dla MMT bądź też znaczne zmniejszenie jego 

intensywności. Zmiany te  dowodzą interkalacji MMT , natomiast zanik piku dyfrakcyjnego 

może być spowodowany zarówno eksfoliacją warstw MMT w  matrycy polimerowej, jak i 
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wynikać ze zbyt małej rozdzielczości metody XRD dla materiałów, w których dodatek 

napełniacza jest poniżej 3% wag. 
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Rys. nr 28. Dyfraktogram WAXD napełniacza NSE3010 i nanokompozytów PVC/SE. 

Dyfraktogramy kompozytów zawierających niemodyfikowany MMT wykazują obecność 

pików o większej intensywności niż dla materiałów zawierających OMMT, co jest skutkiem 

hydrofilowego charakteru napełniacza i świadczy o mniejszym stopniu interkalacji MMT.  
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Rys. nr 29. Dyfraktogram WAXD napełniacza NaMMT i nanokompozytów PVC/Na. 
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Piki dyfrakcyjne dla glinokrzemianu zawartego w strukturze polimeru, jak można 

zaobserwować na Rys. nr 28, mają mniejszą intensywność niż dla czystego napełniacza, co 

wskazuje na częściową interkalację warstw glinokrzemianu. 

11.2.2. Morfologia 

Porównanie zdjęć PLM (Rys. nr 30) pozwala stwierdzić, że nanokompozyty z 

modyfikowanymi napełniaczami charakteryzują się równomierną dyspersją nanoglinki w 

matrycy polimerowej, natomiast materiały zawierające niemodyfikowany MMT wykazują 

obecność skupisk (aglomeratów) napełniacza. 

 
PVC 

 
1SE 1DDA 1N15 

 
1Na 

3SE 3DDA 3N15 3Na 

5SE 5DDA 5N15 5Na 

Rys. nr 30. Morfologia PVC i nanokompozytów PVC z różnymi napełniaczami (pow. 100x). 

Jak zaobserwowano w trakcie otrzymywania nanokompozytów, postać otrzymanej próbki 

zależała w dużym stopniu od szybkości suszenia/odparowania rozpuszczalnika. 
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11.2.3. Badanie właściwości termicznych (TG, DSC) 

Zmiana właściwości termicznych nanokompozytów PVC określona została przy 

pomocy metod analizy termicznej – termograwimetrii oraz  różnicowej kalorymetrii 

skaningowej. 

Z literatury wiadomo, że w procesie degradacji termicznej poli(chlorku winylu) można 

wyróżnić dwa etapy – eliminację HCl z łańcucha polimerowego, zachodzącą w przedziale 

temperatur 100-350°C oraz drugi, wysokotemperaturowy etap, który przypisywany jest 

reakcjom kondensacji i sieciowania powstałych struktur polienowych [214, 215, 216]. 

Analiza wyników TG pozwala stwierdzić, że dodatek napełniacza krzemianowego nie 

powoduje poprawy stabilności termicznej PVC. Wyjątek stanowi kompozycja zawierająca 

1% dodatek sodowego MMT oraz napełniacza Nanofil15® oraz układy kompatybilizowane  

(Tabela nr 20).  

Kationy amoniowe wprowadzone w strukturę MMT w trakcie modyfikacji ulegają degradacji 

w stosunkowo niskich temperaturach, ok. 230-240°C, a ich rozkład prowadzi do powstania 

alkenów, trzeciorzędowych amin i kationów wodorowych, katalizujących proces 

dehydrochlorowania matrycy PVC (mechanizm degradacji Hoffmana) [98, 163]. Dla 

większości próbek można zaobserwować początkowy ubytek masy odpowiadający 

odparowaniu pozostałości rozpuszczalnika - cykloheksanonu (temp. wrz. 155°C), który nie 

został wyeliminowany w trakcie suszenia materiału. 

Analiza danych przedstawionych w tabeli (Tabela nr 20) dowodzi, że dodatek MMT 

na poziomie 1% wag. jest najbardziej korzystny z uwagi na stabilność termiczną 

nanokompozytu, natomiast wraz ze wzrostem zawartości napełniacza następuje obniżenie 

stabilności termicznej, przy czym niewielkie odstępstwa od tej zależności wykazuje materiał 

zawierający dodatek napełniacza Nanofil SE3010®. 

Zaobserwowano, że ubytek masy nanokompozytów w trakcie pierwszego etapu jest 

mniejszy w porównaniu do czystego PVC. Prawdopodobnie obecność krzemianu 

warstwowego wpływa na ograniczenie dyfuzji lotnych produktów rozkładu oraz dostępu 

czynnika sprzyjającego degradacji [154, 156, 157, 160]. 

 



 

 

 88 

 

Tabela nr 20. Wyniki analizy TG PVC i nanokompozytów PVC/MMT (Tr – temperatura związana z 

eliminacją rozpuszczalnika). 

Próbka 
Tr  

[°C] 
To  

[°C] 
T 10% 

[°C] 
T 50% 

[°C] 
TDTG1 

[°C] 
TDTG 2/3/4 

[°C] 

Ubytek 
masy  
[%] 

Stała 
pozostałość w 

600oC [%] 

PVC 136 272 248 293 281 460 49.27 8.30 

1Na - 280 283 314 291 447/470 49.28 18.24 

3Na 148 264 242 292 273 463 45.61 14.31 

5Na 121 272 186 290 278 451 40.11 13.16 

1N15 140 280 256 310 295 447/462 47.55 12.39 

3N15 136 265 243 318 286 454/466 45.05 16.22 

5N15 137 259 233 320 264/295 457 17.43/41.16 14.00 

1SE - 247 241 280 265 444/474 56.10 16.77 

3SE 140 251 187 265 260 442 7.01/48.08 11.08 

5SE 143 253 208 275 264 460/478 7.64/46.91 16.76 

1DDA 145 249 239 269 260 442/469 6.97/51.52 13.78 

3DDA 130 247 228 276 263 449 7.38/45.93 19.29 

5DDA 128 246 225 277 265 451/470 9.03/46.27 14.18 

3DDAC* - 273 280 345 299 427/449/572 57.67 14.88 

3NaC* - 281 289 340 305 456 65.15 8.22 

* materiały zawierające kompatybilizator PCL 

Tr – temperatura związana z eliminacją rozpuszczalnika 

To – ekstrapolowana temperatura początku degradacji 

T10% – temperatura odpowiadająca 10% ubytkowi masy 

T50% – temperatura odpowiadająca 50% ubytkowi masy 

TDTG – temperatura maksimum piku na krzywej DTG 

Na uwagę zasługuje zwłaszcza materiał zawierający napełniacz Nanofil 15®, modyfikowany 

solą dimetylodioktadecyloamoniową. Wyniki analizy TG sugerują, że dodatek napełniacza 

Nanofil 15® wpływa na podwyższenie temperatury, w której następuje odpowiednio 10-proc. 

i 50-proc. ubytek masy, co jednocześnie sugeruje obniżenie palności kompozytu. Ilość stałej 

pozostałości wzrasta dla materiałów nanokompozytowych w porównaniu do PVC w związku 

z tym, że rozkład glinokrzemianu zachodzi w temperaturze znacznie wyższej aniżeli rozkład 

matrycy polimerowej. 

Zmianie ulega również szybkość procesu rozkładu materiału w warunkach 

ogrzewania, co widoczne jest z porównania krzywych stanowiących pierwszą pochodną 

profilu TG – krzywych DTG (Rys. nr 31-Rys. nr 34). 
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Rys. nr 31. Krzywe DTG PVC i jego nanokompozytów z 1% dodatkiem glinokrzemianu. 

 

Dane przedstawione na Rys. nr 33 świadczą o tym, że materiał nanokompozytowy 

ulega rozkładowi wolniej niż materiał bazowy, zwłaszcza w pierwszym etapie degradacji. Dla 

kompozytu zawierającego sodowy MMT ograniczenie procesu degradacji jest widoczne w 

obu etapach rozkładu termicznego.  

Przebieg krzywej DTG dowodzi, że dodatek MMT powoduje zmianę mechanizmu degradacji 

matrycy PVC – dla nanokompozytów zawierających OMMT drugi pik DTG jest w 

rzeczywistości sumą dwóch lub więcej pików. Świadczy to, że w zakresie wyższych 

temperatur materiały zawierające nanododatek rozkładają się w trakcie kilku oddzielnych 

procesów, które w efekcie prowadzą do utworzenia warstwy zgorzeliny.  

Odmienny przebieg procesu rozkładu wykazują materiały zawierające oprócz MMT 

dodatek kompatybilizatora polimerycznego – poli(ε-kaprolaktonu) – temperatura początku 

degradacji jest dla nich wyższa o ok. 17-23°C w porównaniu do materiałów bez 

kompatybilizatora (Rys. nr 32). Efekt poprawy wynika prawdopodobnie zarówno z faktu 

utworzenia blendy polimerowej PVC/PCL, która charakteryzuje się wyższą stabilnością 

termiczną, jak i ze stabilizującego wpływu MMT w kompozycji PVC/PCL. 
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Rys. nr 32. Krzywe DTG PVC i jego nanokompozytów zawierających  

3% dodatek MMT oraz kompatybilizator (PCL). 

Na Rys. nr 33 i Rys. nr 34 widać, że wraz ze wzrostem ilości wprowadzanego napełniacza 

Nanofil 15® dochodzi do obniżenia szybkości degradacji materiału polimerowego oraz do 

wyraźnej zmiany mechanizmu degradacji. Pokazuje to, że mimo nieznacznego obniżenia 

stabilności termicznej MMT może wpływać na ograniczenie procesu degradacji – większa 

ilość napełniacza sprzyja tworzeniu ochronnej warstwy zgorzeliny. 
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Rys. nr 33. Krzywe DTG PVC i jego nanokompozytów z 3% dodatkiem glinokrzemianu. 



 

 

 91 

200 400 600
temperatura (οC)

-20

-10

0

sz
yb

ko
ś
ć 

u
b

yt
ku

 m
as

y 
(%

/m
in

)

PVC
5Na

5SE
5N15
5DDA

 
Rys. nr 34. Krzywe DTG PVC i jego nanokompozytów z 5% dodatkiem glinokrzemianu. 

Podsumowując, dodatek MMT nie wpływa znacząco na poprawę stabilności termicznej PVC 

w materiałach otrzymanych na drodze metody rozpuszczalnikowej. Niewielki efekt poprawy 

można zaobserwować dla materiałów z 1% dodatkiem niemodyfikowanego MMT i 

napełniacza Nanofil 15®. Wprowadzenie organofilizowanego MMT, zawierającego kationy 

amoniowe, powoduje nieznaczne obniżenie początkowej temperatury degradacji, jednak w 

efekcie prowadzi do ograniczenia postępu degradacji matrycy polimerowej. 

Należy wziąć także pod uwagę, że pomiary prowadzono w atmosferze powietrza. Polimery 

organiczne ulegają szybszemu rozkładowi termicznemu w warunkach utleniających, w 

których dużą aktywnością wykazują się rodniki tlenowe. 

Obserwowana poprawa stabilności termicznej dla materiałów zawierających kompatybilizator 

dowodzi, że PCL stanowi odpowiedni dodatek w układach PVC/MMT, a jednocześnie 

wskazuje na konieczność stosowania dodatkowych substancji kompatybilizujących. 
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11.3. MODYFIKACJA  PVC  ZA  POMOCĄ  MMT   METODĄ  HOMOGENIZACJI  W 

STOPIE 

Nanokompozyty PVC otrzymane metodą wytłaczania poddano badaniom służącym 

określeniu ich struktury i morfologii oraz badaniom podstawowych właściwości użytkowych 

kompozytów polimerowych – właściwości mechanicznych i termicznych. Określono również 

palność wytworzonych materiałów, cechy barierowe oraz odporność na warunki starzeniowe. 

11.3.1. Ocena struktury nanokompozytów PVC/MMT wytworzonych metodą wytłaczania 

SPEKTROSKOPIA W PODCZERWIENI Z TRANSFORMACJĄ FOURIERA (FTIR) 

Kompozycja bazowa PVC stanowi układ wieloskładnikowy, dlatego w celu ułatwienia 

interpretacji wyników zestawiono widma FTIR dla suspensyjnego PVC, dodatków 

stosowanych w przetwórstwie oraz kompozycji przetworzonej - Rys. nr 35. Zaprezentowano 

również charakterystyczne pasma absorpcji substancji wchodzących w skład kompozycji 

PVC - Tabela nr 21. 
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Rys. nr 35. Widma FTIR suspensyjnego PVC, kompozycji PVC (B)  

oraz proszkowych dodatków przetwórczych. 

W strukturze substancji stosowanych do wytworzenia kompozycji PVC występują podobne 

ugrupowania, co sprawia że interpretacja widma IR jest utrudniona ze względu na nakładanie 

się charakterystycznych pasm absorpcyjnych. Wyodrębnić jednak można następujące pasma: 

– pasma przy ok. 1020 cm-1, 511 i 557 cm-1 dla drgań rozciągających O–H obecnych w 

strukturze gibbsytu (ATH),  
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– dublet przy ok. 1593 i 1549 cm-1 – drgania rozciągające C=O pochodzące od ugrupowań 

estrowych stearynianu wapnia,  

– pasma przy ok. 1729 cm-1 odpowiadające drganiom w grupie karbonylowej i przy ok. 

1122 cm-1 – drgania rozciągające symetryczne (COO–Car) plastyfikatora (DOP),  

– pasmo przy ok. 1425 cm-1 – odpowiadające drganiom deformacyjnym CH2 

chloroparafiny. 

Tabela nr 21. Charakterystyka pasm absorpcyjnych składników kompozycji PVC 

Nazwa Zakres liczby falowej [cm-1] Rodzaj drgań 

PVC 2971, 2911, 2845, 2816 
1339 
1255 
960 
606 

rozciągające C–H 
deformacyjne CH2  
wahadłowe CH 
wachlarzowe trans–CH  
wachlarzowe cis–CH 

stearynian 
wapnia 
[217] 

3400-2500 
2959, 2919, 2851 

1593, 1549 
1472 
1410 
937 

rozciągające O–H 
rozciągające C–H 
rozciągające C=O 
zginające C–H 
zginające w grupie C–O–H 
deformacyjne O–H poza pł. 

ATH [218] 3623, 3528, 3464, 3397 
1020, 966, 914 

511-655 

rozciągające O–H (gibbsyt) 
zginające O–H (pasmo 914 prawd. pochodzi od Al–O–H) 
zginające poza pł. O–H i Al–O 

chloroparafina 1425 
1383 
1269 
935 
675 

deformacyjne CH2 (wiązanie „=”) 
deformacyjne CH3 w pł. sym. 
rozciągające C–C szkieletowe 
szkieletowe CH2 (n≥4) 
rozciągające C–Cl 

DOP [219] 1729 
1600 
1580 

1497 
1381 
1285 
1122 
1074 
740 

rozciągające C=O 

} dublet drgania szkieletowe w pł. pierścienia benzenu 

drgania szkieletowe w pł. pierścienia benzenu 
deformacyjne CH3 w pł. sym. 
rozciągające asym. COO–Car 
rozc. sym. (COO–Car) 
rozc. C–O 
drgania CH2 w grupie –(CH2) –O bądź zginające poza pł. (ar) 

ESO [220] 1742 
1464 
1378 

1237 
1160 

1100 
720 

rozciągające C=O (estry alifatyczne) 
drgania deformacyjne asym. CH3 
drgania deformacyjne sym. CH3 

} drgania rozc. asym. w grupie estrowej 

rozc. asym. w grupie eterowej 
drgania szkieletowe pierścienia epoksydowego  
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Widma FTIR nanokompozytów zestawiono z widmem PVC oraz widmem 

odpowiedniego nanonapełniacza (Rys. nr 36 - Rys. nr 38). Obecność grup pochodzących od 

glinokrzemianu jest praktycznie niemożliwa do zaobserwowania ze względu na niewielki 

dodatek MMT oraz nakładanie się pasm od MMT i uniepalniacza ATH.  

Charakterystyczny szeroki pik o małej intensywności w zakresie 3530-3150 cm-1 pochodzi od 

drgań rozciągających grupy N-H występującej w organofilizowanym montmorylonicie. 

Widoczne jest również pasmo w obszarze ok. 3650 – 3580 cm-1, które charakteryzuje drgania 

rozciągające grupy O-H obecnej na powierzchni krzemianu, zarówno w czystym 

montmorylonicie, jak i tym zdyspergowanym w matrycy polimerowej [87, 210]. Typowe dla 

krzemianów warstwowych jest również pasmo z maksimum przy ok. 1050 cm-1, pochodzące 

od drgań walencyjnych ugrupowania Si-O; dla układów nanokompozytowych nie jest ono 

jednak widoczne ze względu na to, że nakłada się z pasmami pochodzącymi od PVC i ATH 

(Tabela nr 21). Natomiast pasmo przy ok. 516 cm-1, również wskazujące na obecność grupy 

Si-O, jest widoczne zarówno dla montmorylonitu, jak i dla nanokompozytów. 
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Rys. nr 36. Widma FTIR kompozycji PVC (B) oraz nanokompozytów PVC/NaMMT. 

Drgania deformacyjne grupy C-H pochodzące od długich łańcuchów alkilowych obecnych w 

PVC, dodatkach przetwórczych oraz organoglince są obserwowane w postaci pasma w 

zakresie 1470–1430 cm-1. Pasmo przy ok. 627 cm-1 jest charakterystyczne dla drgań C-Cl i 

jest ono widoczne również dla napełniaczy komercyjnych (Nanofil 15® i Nanofil SE3010®), 
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co świadczy o modyfikacji nanonapełniacza chlorkami amoniowymi, a zarazem dowodzi 

trudności w całkowitym usunięciu jonów chlorkowych w trakcie przemywania.  

Widma FTIR nanokompozytów PVC/OMMT nie wykazują większych różnic pod 

względem obecności poszczególnych pasm absorpcji oraz kształtu pików. 
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Rys. nr 37. Widma FTIR kompozycji PVC, napełniacza Nanofil 15®  

oraz nanokompozytów PVC/N15. 

W warunkach przetwarzania (wysoka temperatura oraz długi czas homogenizacji) możliwe 

jest zachodzenie degradacji termicznej soli amoniowych zastosowanych do modyfikacji 

MMT. Ich rozkład przebiega w temperaturze niższej od początkowej temperatury degradacji 

polimeru i zachodzi zgodnie z mechanizmem Hofmanna. Wydzielany w tym procesie proton 

H+ ma zdolność katalizowania reakcji dehydrochlorowania PVC, przejawiającej się 

żółknięciem i kruchością materiału. Efekt ten, związany z powstawaniem wiązań podwójnych 

w makrocząsteczkach PVC, powoduje pojawienie się nowych pasm absorpcji przy 

wartościach liczb falowych charakterystycznych dla drgań rozciągających C=C w zakresie 

1650-1600 cm-1, drgań rozciągających C-H przy ok. 3082 cm-1 oraz drgań zginających 

alkenowego wiązania C-H przy ok. 915 cm-1. Widma FTIR nanokompozytów PVC/MMT 

(Rys. nr 37- Rys. nr 38) świadczą o braku wiązań podwójnych w materiale zawierającym 

MMT modyfikowany solami oniowymi. 
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Rys. nr 38. Widma FTIR kompozycji PVC i nanokompozytów PVC/SE. 

SZEROKOKĄTOWA DYFRAKCJA PROMIENI RENTGENOWSKICH (WAXD) 

Zestawienia dyfraktogramów uzyskanych dla nanokompozytów PVC oraz napełniaczy 

przedstawiono na rysunkach: Rys. nr 39-Rys. nr 41. 

Dyfraktogramy dla poli(chlorku winylu), polimeru o niskim stopniu krystaliczności, 

wykazują zwykle obecność szerokiego piku, określanego jako tzw. „halo amorficzne”, który 

pochodzi głównie od fazy amorficznej oraz częściowo od niewielkiej zawartości fazy 

krystalicznej i quasi-krystalicznej [221]. Na obrazach dyfrakcyjnych nanokompozytów PVC, 

oprócz piku przypisywanego PVC przy ok. 17-24°, obserwuje się również piki przy 

wartościach kąta 2Θ ok. 18.23 i 20.23°, które pochodzą od warstw krystalicznych obecnych w 

strukturze gibbsytu [222, 223].  

Nanokompozyty otrzymane metodą wytłaczania zawierające modyfikowany MMT 

wykazały strukturę eksfoliowaną, co znajduje potwierdzenie na Rys. nr 40 i Rys. nr 41. 

Podobnie, w przypadku nanokompozytów z niemodyfikowanym MMT (Rys. nr 39), pik 

pochodzący od MMT jest praktycznie niewidoczny, jednak ze względu na hydrofilowy 

charakter powierzchni MMT nie ulega on całkowitemu zdyspergowaniu w matrycy 

polimerowej, co potwierdzają inne metody badawcze zastosowane w pracy. Dla materiału 

zawierającego 1% wag. NaMMT zaobserwowano również obecność dodatkowego pasma 

przy wartości kąta 2Θ = 18.48° odpowiadającego pasmom dyfrakcji w strukturze ATH – 
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dodawany ATH prawdopodobnie zawiera dwie struktury krystaliczne – jednoskośną (gibbsyt 

- piki 4.82, 4.34, 4.3,) i trójskośną (z ang. doyleite - piki 4.794, 2.36, 1.972,) [224]. 
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Rys. nr 39. Dyfraktogramy niemodyfikowanego MMT (NaMMT), suspensyjnego PVC, blendy PVC 

oraz nanokompozytu z dodatkiem napełniacza NaMMT. 
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Rys. nr 40. Dyfraktogramy modyfikowanego MMT (SE), blendy PVC oraz  

nanokompozytu z dodatkiem napełniacza Nanofil SE3010®. 
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Rys. nr 41. Dyfraktogramy modyfikowanego MMT (N15), blendy PVC oraz  

nanokompozytu z 3% zawartością napełniacza Nanofil 15®. 

Warto zaznaczyć, że brak pasm charakterystycznych dla wprowadzonych napełniaczy 

glinokrzemianowych może być spowodowany utworzeniem struktury eksfoliowanej, jak i 

ograniczeniami metody XRD w odniesieniu do materiałów polimerowych zawierających 

niewielki dodatek napełniacza mineralnego. 
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Rys. nr 42. Dyfraktogramy suspensyjnego PVC, blendy PVC i  

nanokompozytów z 3% dodatkiem MMT. 
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11.3.2. Morfologia otrzymanych materiałów nanokompozytowych 

MIKROSKOPIA POLARYZACYJNO – INTERFERENCYJNA (PLM) 

Do wstępnego scharakteryzowania struktury i oceny stopnia homogeniczności 

nanokompozytów PVC/MMT zastosowano mikroskop polaryzacyjno-interferencyjny – 

zdjęcia PLM umieszczono na Rys. nr 43. 
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Rys. nr 43. Mikrofotografie PLM PVC i nanokompozytów PVC/MMT (pow. 100x). 

Porównanie zdjęć PLM pozwala stwierdzić, że nanokompozyty z modyfikowanymi 

napełniaczami charakteryzują się w skali mikro równomierną dyspersją nanoglinki w matrycy 

polimerowej, natomiast materiały zawierające niemodyfikowany MMT wykazują obecność 

skupisk (aglomeratów) napełniacza. Ponadto widać, że materiały kompozytowe zawierają w 

swojej strukturze mikropory. 

SKANINGOWA  MIKROSKOPIA  ELEKTRONOWA  (SEM) 

Wybrane próbki nanokompozytów PVC/MMT oraz PVC z dodatkami (kompozycji 

PVC) otrzymane metodą wytłaczania poddano rozdrobnieniu w młynku kriogenicznym 
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(młynek kriogeniczny 6850, Spex). Następnie,  dla próbek naniesionych na taśmę węglową 

(bez napylania) wykonano serię zdjęć przy pomocy skaningowego mikroskopu 

elektronowego Gemini 4000 operującego w trybie detektora elektronów wtórnie 

rozproszonych (GSE) lub detektora elektronów wstecznie rozproszonych (BSE) – Rys. nr 44. 

 

   a) 

   b) 

   c) 

B B/SE-1 B/Na-1  

    

 
B/K/Na-3 B/K/SE-3 

 
 B/I1-3 d) 

Rys. nr 44. Mikrofotografie SEM PVC i nanokompozytów PVC/MMT w trybie obrazowanie GSE i 

BSE: a) BSE 10 µm, b) BSE 20 µm, c) GSE 10 i 20 µm, d) GSE 10 µm. 

Zdjęcia nie wykazują znaczących różnic w mikrostrukturze nanokompozytów PVC, jednakże 

w przypadku obrazu powierzchni nanokompozytu zawierającego modyfikowany MMT 

można zauważyć obecność wgłębień, co można tłumaczyć tym, że OMMT działa jako 

wewnętrzny środek smarujący. Na mikrofotografiach przełomów nanokompozytu z 3% 
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zawartością NaMMT widać obecność porów powstających w trakcie przetwórstwa materiału. 

Na powierzchni przełomu widoczne są cząstki o rozmiarach od ułamkowych części  µm do 20 

µm, które mogą odpowiadać wprowadzonemu do matrycy glinokrzemianowi (Rys. nr 45). 

 a)  b)  c) 

Rys. nr 45. Mikrofotografie SEM przełomów nanokompozytu B/K/Na-3 w różnych 

powiększeniach (a - 100 µm, b - 100 µm , c - 20 µm). 

Zgodnie z przeprowadzoną analizą chemiczną widoczne zdjęciach aglomeraty 

pochodzą nie od, jak można byłoby przypuszczać, nanonapełniacza, ale od dodanego 

antypirenu – ATH (Rys. nr 46, Rys. nr 48, Rys. nr 51).  

Oprócz tego potwierdzono również obecność glinokrzemianu (Rys. nr 47, Rys. nr 49, 

Rys. nr 52)  i stearynianu wapnia (Rys. nr 50). 

 

 

 

 

 (a) 

 

Rys. nr 46. Morfologia nanokompozytu B/SE-1 (a) oraz analiza chemiczna w mikroobszarach (b, c). 

 

 

 

(c) polimer 

(b) Al2O3 
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 (a)   

Rys. nr 47. Morfologia nanokompozytu B/SE-5 (a) oraz analiza chemiczna w mikroobszarach (b). 

 

 

 

 (a) 

 

Rys. nr 48. Morfologia PVC (a) oraz analiza chemiczna w mikroobszarach (b, c). 

 

 

 

 

  (a) 

 
Rys. nr 49. Morfologia nanokompozytu B/Na-5 (a) oraz analiza chemiczna w mikroobszarach (b, c). 

(b) glinokrzemian 

(b) Al2O3 

(b) polimer z 

glinokrzemianem 

(c) polimer z ATH 

(c) polimer z 

glinokrzemianem 
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 (a) 
 

Rys. nr 50. Morfologia nanokompozytu B/F1-3 (a) oraz analiza chemiczna w mikroobszarach (b). 

 (a)  

Rys. nr 51. Morfologia nanokompozytu B/F1-3 (a) oraz analiza chemiczna  

w mikroobszarach - ATH (b). 

 (a) 

 

Rys. nr 52. Morfologia nanokompozytu B/F1-3 (a) oraz analiza chemiczna  

w mikroobszarach -MMT (b). 

 
Mikrofotografie SEM folii przygotowanych z materiałów otrzymanych metodą 

wytłaczania wykazują nieznaczne różnice. Niemodyfikowany PVC charakteryzuje się 

bardziej jednorodną powierzchnią, natomiast nanokompozyty posiadają w swej strukturze 

więcej mikroporów. Modyfikowany MMT sprzyja powstawaniu tzw. kawitacji, co 

potwierdzają wyniki zaprezentowane na Rys. nr 53. Podobny efekt zaobserwowali Chen i 

wsp. [83] oraz Wan i wsp. [124]. 

(b) stearynian wapnia 

(b) Al 2O3 

(b) glinokrzemian 
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B B/SE-3 B/Na-3 

Rys. nr 53. Mikrofotografie SEM PVC i nanokompozytów PVC/MMT (folie, 5 i 20 µm). 

 

MIKROSKOPIA SIŁ ATOMOWYCH (AFM) 

Badania przy pomocy mikroskopu sił atomowych wykonano dla próbek materiałów 

otrzymanych w wyniku ścięcia cienkiej warstwy z użyciem mikrotomu. Badania 

przeprowadzono w trybie tapping mode (tryb pomiaru z przerywanym kontaktem), w której 

używana jest oscylująca dźwignia operująca ostrzem blisko częstotliwości rezonansowej (f ~ 

50 – 500 kHz). Tryb z przerywanym kontaktem umożliwia nieniszczące skanowanie 

„miękkich” powierzchni z dużą rozdzielczością.  

Wynikiem pomiarów AFM są obrazy przedstawiające topografię badanej powierzchni. 

Zastosowanie analizy fourierowskiej pozwala na wyznaczenie rozmiar domen widocznych na 

obrazie, nie daje jednak żadnej informacji o ich kształcie, co z kolei możliwe jest przy 

wykorzystaniu metody komplementarnej, np. metody współczynników Minkowskiego. Wyniki 

zestawiono na Rys. nr 54-Rys. nr 56. 
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 a)  b) 

 c) 

Rys. nr 54. Obrazy AFM folii PVC wykonane 

techniką tapping mode w różnym trybie 

obrazowania: a) faza 2D, b) faza 3D i  

c) topografia. 

   

Obraz fazowy w AFM zależy m.in. od topografii powierzchni i właściwości materiału 

badanego. Jest powiązany z procesem rozpraszania energii. Skala kolorów widoczna z boku 

obrazów AFM (Rys. nr 54a) odpowiada stopniowi tłumienia drgań dźwigni – im jaśniejsza 

barwa tym stopień tłumienia niższy. Powierzchnia wytłoczonej kompozycji charakteryzuje się 

podłużnymi wgłębieniami odpowiadającym materiałowi o różnym stopniu tłumienia drgań 

dźwigni. 

Na Rys. nr 55 można wyróżnić podłużną krawędź, która charakteryzuje się średnim, w 

odniesieniu do skali, stopniem tłumienia i może być przypisywana krawędzi płytki 

glinokrzemianu. Występujące licznie kuliste aglomeraty o innym stopniu tłumienia 

odpowiadają prawdopodobnie strukturom ATH, natomiast czarne miejsca – polimerowi. 

Obecność nielicznych krawędzi płytek glinokrzemianu może potwierdzać jego eksfoliację w 

matrycy polimerowej – przypadkowe rozłożenie płytek MMT sprawia, że można obserwować 

sztywne krawędzie i płaskie powierzchnie MMT. 
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 a)  b) 

 c) 

Rys. nr 55. Obrazy AFM nanokompozytu z 3% 

dodatkiem napełniacza Nanofil SE3010®:  

a) faza 2D, b) faza 3D i c) topografia 3D. 

 

  

Analiza chropowatości kompozycji PVC została zaprezentowana na Rys. nr 56. 

 

Rys. nr 56. Obraz fazowy 3D i analiza chropowatości powierzchni PVC. 

 Ra = 0.747 V 
 Ra = 1.000 V 
 Ra = 0.645 V 
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Ciemniejsze obszary charakteryzują się mniejszą chropowatością niż obszar jasny, co 

pozostaje w zgodzie z tym, że ciemny obszar odpowiada miękkiemu materiałowi 

polimerowemu, podczas gdy jasny obszar zawiera ziarna sztywnego ATH. 

11.3.3. Analiza właściwości termicznych nanokompozytów PVC/MMT 

Badania właściwości termicznych dla materiałów wytworzonych w oparciu o 

poli(chlorek winylu) mają podstawowe znaczenie z uwagi na ograniczoną stabilność 

termiczną PVC. W pracy zastosowano metody analizy termicznej - termograwimetrię (TG), 

różnicową kalorymetrię skaningową (DSC) oraz DSC z modulacją temperatury TOPEM® 

DSC. 

ANALIZA  TERMOGRAWIMETRYCZNA 

Nanokompozyty PVC/MMT wraz z referencyjnymi kompozycjami poddano 

badaniom metodą TG. W celach porównawczych zbadano również dodatki przetwórcze oraz 

nieprzetworzoną kompozycję PVC, tzw. pastę (Tabela nr 22)Tabela nr 22. Porównanie 

wyników TG dla kompozycji bazowej i substancji pomocniczych (atmosfera utleniająca).. 

Wyniki analizy termograwimetrycznej nanokompozytów PVC/MMT zamieszczono w tabeli 

(Tabela nr 23). 

Tabela nr 22. Porównanie wyników TG dla kompozycji bazowej i substancji pomocniczych 

(atmosfera utleniająca). 

TDTG [°C] 
Materiał 

To 
[°C] 

T1% 
[°C] 

T10% 

[°C] 
T50% 
[°C] 1 2 

Stała pozostałość* 
[%] 

kompozycja B 246 193 254 315 273 318 7.70 

stearynian wapnia 212 104 290 460 102, 122 461 16.36 

olej sojowy epoks. 249 222 262 331 291, 403 502 0.15 

chloroparafina 298 186 285 326 326 482 - 

ATH 263 211 272 - 301 - 67.02 

PASTA (3% wag. N15) 237 190 242 301 290, 446 529 6.26 

 

Najmniej stabilnym termicznie dodatkiem przetwórczym jest stearynian wapnia, 

którego ekstrapolowana temperatura rozkładu wynosi 212ºC. Z drugiej strony, najwyższą 

stabilnością termiczną charakteryzuje się chloroparafina ze względu na zawartość atomów 

chloru. ATH, który stanowi środek uniepalniający kompozycję PVC rozkłada się z 

wydzieleniem wody w temperaturze 263ºC. Zaprezentowane wyniki wskazują, że odpowiedni 

dobór składu kompozycji może w istotny sposób wpływać na właściwości kompozycji PVC. 
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Tabela nr 23. Zestawienie wyników TG nanokompozytów wytłaczanych PVC/MMT (atmosfera 

utleniająca). 

TDTG [°C] 
Próbka 

Napełniacz 
[%] 

To 
[°C] 

T1% 
[°C] 

T10% 

[°C] 
T50% 
[°C] 1 2 

Stała pozostałość* 
[%] 

A 0 247 212 261 320 276 315 8.70 

1 247 186 256 316 271 309 6.80 

3 245 210 260 319 270 314 12.20 A/Na 

5 245 200 258 317 268 313 11.52 

1 234 202 250 318 262 315 9.44 

3 229 206 246 315 261 310 11.62 A/N15 

5 229 208 244 307 259 305 10.36 

1 237 205 252 319 263 319 8.68 

3 232 209 248 315 264 311 9.32 A/SE 

5 230 207 247 314 266 307 12.54 

B 0 246 193 254 315 273 318 7.70 

1 245 205 256 313 273 315 7.22 

3 246 206 257 315 270 315 10.08 B/Na 

5 246 173 257 315 270 314 10.20 

1 238 210 251 312 266 311 9.34 

3 233 206 246 308 245 307 8.64 B/N15 

5 233 207 245 307 245 305 11.06 

1 237 193 247 311 265 313 6.67 

3 235 208 247 307 267 306 8.22 B/SE 

5 234 201 249 306 267 307 10.76 

B/K/Na-3 242 197 253 312 269 312 7.16 

B/K/SE-3 231 200 245 309 261 310 5.30 

B/oK/Na-3 243 197 253 309 267 310 5.98 

B/oK/SE-3 283 207 258 311 nie ozn. 308 6.14 

B/P/Na-3 274 205 273 320 nie ozn. 312 7.84 

B/P/SE-3 267 223 266 323 nie ozn. 314 6.42 

B/Na-3/Sb 271 198 261 296 267 292 7.29 

B/SE-3/Sb 262 198 244 299 243 296 6.86 

B/F1-3 223 191 236 309 252 312 6.86 

B/F2-3 222 187 233 305 251 311 3.72 

B/I1-3 241 200 253 311 267 312 6.54 

B/I2-3 241 203 253 310 267 311 5.52 

B/NaSi-3 245 194 254 314 267/313 462/551 8.12 

B/P/P/Na-3 

3 

275 203 271 318 311 455/533 6.49 

To – ekstrapolowana temperatura początku degradacji (Tonset) 

T1% – temperatura odpowiadająca 1-procentowemu ubytkowi masy materiału 

T10% – temperatura odpowiadająca 10-procentowemu ubytkowi masy materiału 
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T50% – temperatura odpowiadająca 50-procentowemu ubytkowi masy materiału 

TDTG – temperatura maksimum piku na krzywej DTG 
* stała pozostałość po degradacji w temperaturze 590°C 

Największą stabilnością termiczną charakteryzowały się materiały zawierające 

niemodyfikowany MMT oraz nanokompozyty, w których zastąpiono plastyfikator organiczny 

plastyfikatorem polimerycznym (oPCL). Plastyfikator wielkocząsteczkowy z uwagi na swą 

budowę i ciężar cząsteczkowy trudniej ulega migracji w warunkach ogrzewania aniżeli lotne 

plastyfikatory małocząsteczkowe. Porównanie wyników dla przetworzonej blendy i 

składników wyjściowej kompozycji przedstawiono na Rys. nr 57 – wskazuje ono, że żaden z 

obserwowanych efektów nie pochodzi od pojedynczego składnika kompozycji, a wynikają 

one głównie z przemian zachodzących w przetworzonej kompozycji, splastyfikowanym 

polimerze. 

Zwiększenie wartości stałej pozostałości po badaniu TG w materiałach zawierających 

napełniacz jest istotną wskazówką sugerującą, że materiały mogą charakteryzować się  

obniżoną palnością. Duży wpływ na właściwości termiczne ma rodzaj plastyfikatora, w 

przypadku użycia jako plastyfikatora/kompatybilizatora oligomerycznego PCL uzyskuje się 

materiały o podwyższonej temperaturze początkowej rozkładu (Rys. nr 59 i Rys. nr 60). 

Świadczy to o kluczowej roli odpowiedniego doboru plastyfikatora w optymalizacji składu 

nanokompozytów na bazie PVC. Stosowane powszechnie w przemyśle ftalany wywierają, jak 

wskazują otrzymane wyniki, niekorzystny wpływ na właściwości termiczne 

nanokompozytów poli(chlorku winylu) z montmorylonitem. 
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Rys. nr 57. Krzywe DTG PVC, blendy PVC i dodatków stosowanych w przetwórstwie PVC. 
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Rys. nr 58. Krzywe DTG blendy PVC i nanokompozytów PVC/Na-3  

modyfikowanych PCL i nano-SiO2. 

Stabilność termiczna nanokompozytów PVC jest również silnie uzależniona od 

struktury chemicznej modyfikatora MMT – sole amoniowe i fosfoniowe powodują 

nieznaczne obniżenie początkowej temperatury rozkładu materiału, natomiast sole 

imidazoliowe poprawę stabilności termicznej. Niewątpliwie wprowadzenie mineralnego 

napełniacza wywiera wpływ na mechanizm degradacji termicznej kompozycji, co przejawia 

się zmianą intensywności ubytku masy w początkowej fazie procesu i pojawieniem się 

dodatkowego wyraźnego piku na krzywych DTG (Rys. nr 59). 
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Rys. nr 59. Krzywe DTG kompozycji bazowej PVC i  

nanokompozytów PVC z 3% dodatkiem MMT. 

Porównanie stabilności termicznej nanokompozytów PVC/MMT w różnych 

atmosferach – obojętnej (argonu) i utleniającej (powietrza) zaprezentowano w tabeli (Tabela 

nr 24). Układy PVC szybciej ulegają rozkładowi w atmosferze powietrza, w której obecność 

wolnych rodników tlenu w podwyższonej temperaturze sprzyja zainicjowaniu procesu 

degradacji. Na uwagę zasługuje zmniejszenie wartości stałej pozostałości dla pomiarów 

prowadzonych w atmosferze utleniającej, co świadczy o zmianie przebiegu procesu 

degradacji. 
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Rys. nr 60. Krzywe DTG blendy PVC, nanokompozytu PVC/SE-3 i  

modyfikowanych PVC/SE-3 za pomocą PCL. 

Tabela nr 24. Porównanie wyników TG wytłaczanych nanokompozytów PVC/MMT w atmosferze 

obojętnej i utleniającej. 

TDTG [°C] 

Próbka atmosfera 
T1% 
[°C] 

T10% 

[°C] 
T50% 
[°C] 1 2 

Stała pozostałość* 
[%] 

argon 224 262 326 273 324 19.02 
B 

powietrze 193 254 315 273 318 7.70 

argon 218 259 327 270 326 28.62 
B/Na-1 

powietrze 205 256 313 273 315 7.22 

argon 207 258 324 266 320 22.69 
B/Na-5 

powietrze 173 257 315 270 314 5.45 

argon 218 254 321 265 320 22.54 
B/N15-1 

powietrze 210 251 312 266 311 9.34 

argon 212 250 321 263 319 22.00 
B/SE-1 

powietrze 193 247 311 265 313 6.67 

argon 213 247 318 263 314 23.22 
B/SE-5 

powietrze 201 249 306 267 307 10.76 

T1% – temperatura odpowiadająca 1-procentowemu ubytkowi masy materiału 

T10% – temperatura odpowiadająca 10-procentowemu ubytkowi masy materiału 

T50% – temperatura odpowiadająca 50-procentowemu ubytkowi masy materiału 

TDTG – temperatura maksimum piku na krzywej DTG 
* stała pozostałość po degradacji w temperaturze 590°C 
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Na podstawie literatury i danych uzyskanych z pomiarów TG można również w 

przybliżeniu określić właściwości palne materiałów kompozytowych. Metoda oparta jest na 

równaniu van Krevelen’a i Hoftyzer’a [225, 226], pozwalającym obliczyć wartość indeksu 

tlenowego (LOI) na podstawie wartości stałej pozostałości – równanie (8): 

CRLOI ⋅+= 4.05.17  ,   (8) 

gdzie: 

CR- stała pozostałość (z ang. char residue). 

 

Obliczone wartości LOI zaprezentowano w tabeli (Tabela nr 25).  

Tabela nr 25. Wyniki obliczonej wartości LOI i wartości stałej pozostałości dla badanych 

materiałów (TG). 

Stała pozostałość* [%] LOI **  

Próbka powietrze argon powietrze argon 

B 7.70 19.02 20.58 25.11 

B/Na-1 7.22 28.62 20.39 28.95 

B/Na-3 10.08 - 21.53 - 

B/Na-5 5.45 22.69 19.68 26.58 

B/SE-1 6.67 22.00 20.17 26.30 

B/SE-3 8.22 - 20.79 - 

B/SE-5 10.76 23.22 21.80 26.79 

B/N15-3 9.34 22.54 21.24 26.52 

* - stała pozostałość w temp. 590°C 

** - LOI obliczone zgodnie z równaniem (8)  

Wyniki zamieszczone w tabeli (Tabela nr 25) świadczą o tym, że nanokompozyty PVC/MMT 

są w większości niepalne lub trudnopalne (LOI > 21). W trakcie dekompozycji PVC dochodzi 

do reakcji eliminacji HCl oraz w zakresie wyższych temperatur reakcji cyklizacji i 

sieciowania, które prowadzą do utworzenia zwęgliny [227]. Obliczone wartości LOI zależą od 

rodzaju użytego MMT, poziomu jego zawartości w materiale oraz atmosfery pomiaru 

termograwimetrycznego. Nanokompozyty PVC/MMT charakteryzują się wyższą niż 

niemodyfikowany polimer wartością LOI – wraz ze wzrostem zawartości MMT wzrasta 

wartość LOI. Otrzymane wyniki pozwalają korzystnie rokować w aspekcie zastosowań 

nanokompozytów PVC/MMT wymagających odporności na ogień [85, 129, 155, 174]. 
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RÓŻNICOWA  KALORYMETRIA  SKANINGOWA (DSC) 

Metodę różnicowej kalorymetrii skaningowej zastosowano w celu określenia przemian 

kompozycji PVC i nanokompozytów PVC z montmorylonitem, zachodzących pod wpływem 

zmieniającej się w kontrolowany sposób temperatury.  

Kompozycja PVC zawiera dodatki przetwórcze, które zarówno mogą wpływać na zachowanie się 

makrocząsteczek pod wpływem temperatury, jak i same wykazywać przemiany termiczne w trakcie pomiaru 

DSC. Tak więc analizie DSC poddano również dodatki przetwórcze użyte do wytworzenia układów PVC ( 

Tabela nr 26). 

Stabilizator – stearynian wapnia, wykazał dwie temperatury topnienia (Tm1 = 129°C i Tm2 = 

147°C) oraz odpowiednio dwie temperatury krzepnięcia (TK1 = 107°C i TK2 = 142°C) - Rys. 

nr 61. Może to być związane z zanieczyszczeniami obecnymi w materiale oraz z przemianami 

polimorficznymi, które są charakterystyczne dla kwasów tłuszczowych [228] Drugi dodatek 

(epoksydowany olej sojowy) ulega krystalizacji w temp. ok. -15°C i topnieniu w ok. -4°C - 

Rys. nr 62. 
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Rys. nr 61. Krzywe DSC ogrzewania i chłodzenia 

stabilizatora, stearynianu wapnia. 
Rys. nr 62. Krzywa DSC ogrzewania oleju sojowego 

epoksydowanego. 

 

Kompozycje PVC zawierają dość znaczny, bo 20-proc. dodatek antypirenu ATH, który może 

wpływać na właściwości termiczne matrycy PVC. Zgodnie z danymi literaturowymi [229], 

ATH wykazuje przemiany termiczne przy ok. 130°C i przy ok. 325°C (rozkład endotermiczny 

z wydzieleniem wody). 
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Tabela nr 26. Charakterystyczne temperatury i zmiany entalpii dodatków przetwórczych 

wyznaczone metodą DSC. 

Próbka Tm [°C] ∆Hm [J/g] Tk [°C] ∆Hk [J/g] 

Stearynian wapnia  129 / 147 -136.92 / -20.44 107 / 142 33.01 / 1.31 

DSC1 -3.85 / 36.5 -13.14 / -0.66 -15.50 2.90 Olej sojowy 
epoksydowany DSC2 -13.53 -33.84 -18.34 1.56 

Tm – temperatura topnienia 

Tk – temperatura krystalizacji 

∆Hm – zmiana entalpii topnienia 

∆Hk – zmiana entalpii krystalizacji 

Testując różne warunki pomiarów DSC dla nanokompozytów PVC/MMT, zaobserwowano, 

że wyniki pomiarów przeprowadzanych z większą szybkością ogrzewania lub chłodzenia 

charakteryzowały się wyraźnymi przebiegami, pozwalającymi na rozdzielenie pików. Na Rys. 

nr 63 - Rys. nr 65 zaprezentowano zestawienie pomiarów DSC dla różnych zakresów 

temperatur. Widać, że kondycjonowanie próbki w temperaturze ok. 0°C wpływa na subtelną 

zmianę jej właściwości termicznych (metoda a). 
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Rys. nr 63. Krzywe DSC ogrzewania PVC*. 
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Rys. nr 64. Krzywe DSC nanokompozytów 

PVC/NaMMT z 3% zawartością napełniacza*. 
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* oznaczenia:  

a – metoda a, 1 ogrzewanie 0-180°C, 20°C/min;  

b – metoda b, 1 ogrzewanie 25-180°C, 20°C/min;  

c – metoda c, 1 ogrzewanie 25-180°C, 20°C/min 

Rys. nr 65. Krzywe DSC nanokompozytów 

PVC/SE3010 z 3% zawartością  napełniacza*.  

W celu porównania wyników DSC do wyników innej metody analizy termicznej, 

wykorzystywanej do wyznaczania temperatury zeszklenia polimerów – metody DMA, 

przeprowadzono również pomiary DSC z szybkością ogrzewania 4 °C/min, która jest 

powszechnie stosowana do pomiarów DMA - Rys. nr 66. 
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Rys. nr 66. Krzywe DSC PVC i jego nanokompozytów (4 ºC/min). 

Na temperaturę zeszklenia PVC wpływa skład kompozycji, w tym duża zawartość 

antypirenu (Tabela nr 27). Obecność plastyfikatora, powoduje obniżenie Tg na skutek 

rozsunięcia makrocząsteczek, a tym samym ułatwienia ich ruchów segmentowych [230]. 
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Tabela nr 27. Charakterystyczne temperatury i zmiany entalpii kompozycji PVC i 

nanokompozytów PVC wyznaczone metodą DSC (4 ºC/min). 

Próbka Tg [°C] ∆Cp [J/g*K] ∆Hx [J/g] Tx [°C] 

PVC S 67 83.87 0.245 - - 

B 56.02 0.138 -1.26 109 

B/Na-3 55.36 0.146 -1.32 113 

B/SE-3 54.81 0.160 -0.83 105 

∆Cp – zmiana pojemności cieplnej związana z przejściem szklistym 

∆Hx – zmiana entalpii w procesie topnienia/żelowania 

Tx – temperatura topnienia/żelowania 

W trakcie przetwórstwa PVC mogą zachodzić dwa procesy – żelowanie (proces absorpcji 

plastyfikatora przez makrocząsteczki polimeru) oraz topnienie w temperaturach powyżej 

150°C. W trakcie przetwórstwa materiał poddawany jest również gwałtownym zmianom 

temperatury, na skutek ciepła powstałego z tarcia makrocząsteczek, czy też szybkiego 

chłodzenia po wytłoczeniu materiału [231]. 

Z krzywych DSC wynika, że przetworzony materiał oprócz przejścia szklistego wykazuje 

również efekt endotermiczny, który przypisać można żelowaniu materiału bądź też 

częściowemu topnieniu lameli w temperaturze ok. 110-120ºC (Rys. nr 66).  

Próbki poddane procesowi wygrzewania charakteryzują się podwyższoną temperaturą 

przejścia szklistego (Tabela nr 28), co jest związane z odparowaniem części plastyfikatora. 

Ponadto materiały po procesie wygrzewania charakteryzują się większą wartością entalpii 

związaną z procesem topnienia/żelowania. Wskazuje to, że w czasie procesu wygrzewania 

dochodzi do reorganizacji makrocząsteczek polimerowych, co wpływa z kolei na wzrost 

zawartości fazy krystalicznej. 

Tabela nr 28. Porównanie wyników DSC nanokompozytów PVC/MMT przed i po procesie 

wygrzewania. 

Próbka Tg [°C] ∆Cp [J/g*K] ∆Hx [J/g] Tx [°C] 

B 56.02 0.138 -1.26 109 

B/a* 74.98 0.083 -1.42 109 

B/Na-3 55.36 0.146 -1.32 113 

B/Na-3/a 83.27 0.059 -1.47 113 

B/SE-3 54.81 0.160 -0.83 105 

B/SE-3/a 76.96 0.059 -0.87 107 

* a – próbka po procesie wygrzewania; 

∆Hx – zmiana entalpii wyznaczona dla procesu topnienia/żelowania; 

Tx – temperatura, w której zachodzi proces topnienia/żelowania. 
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RÓŻNICOWA KALORYMETRIA SKANINGOWA Z MODULACJĄ TEMPERATURY – TOPEM®
 DSC 

Analiza wieloczęstotliwościowa TOPEM® DSC umożliwia na drodze modulacji 

temperatury rozdzielenie strumienia ciepła na składowe odwracalne i nieodwracalne, co 

pozwala wnioskować o charakterze przemian (termodynamiczny, kinetyczny), a także 

analizować procesy o subtelnej naturze. Zestawienie parametrów termicznych wyznaczonych 

w trakcie pomiarów TOPEM® DSC zawiera Tabela nr 29 i Tabela nr 30.  

Temperatura zeszklenia charakteryzująca nanokompozyty PVC jest niższa niż 

temperatura dla blendy PVC bez napełniacza, co może wskazywać na to, że napełniacz nie 

wpływa na ograniczenie ruchów makrocząsteczek polimeru, a ponadto, zwłaszcza 

modyfikowany MMT, wykazuje działanie plastyfikujące. Temperatura zeszklenia 

nanokompozytów polimerowych jest zależna od wzajemnych interakcji polimer-napełniacz 

oraz od morfologii kompozytu związanej ze stopniem zdyspergowania napełniacza w matrycy 

polimeru [232]. Nanokompozyty polimerowe mogą wykazywać dwie temperatury zeszklenia 

– jedną wynikającą z ruchów segmentowych przemiany łańcuchów polimeru znajdujących się 

w dużej odległości od cząstek napełniacza, oraz drugą, związaną z ruchami makrocząsteczek 

w bezpośrednim sąsiedztwie cząstek napełniacza. Materiały badane w pracy wykazywały 

tylko jedną temperaturę zeszklenia, co sugeruje, że oddziaływania pomiędzy matrycą a MMT 

są raczej słabe. Bardzo duże znaczenie ma również obecność plastyfikatora – ftalanu dioktylu. 

Plastyfikator ułatwia ruchy makrocząsteczek polimeru, a tym samym prawdopodobnie 

maskuje efekt pochodzący od nanonapełniacza (w badanych próbkach zawartość MMT 

wynosiła 3% wag.).  

Tabela nr 29. Parametry wyznaczone z wykorzystaniem metody TOPEM® DSC. 

Relaksacja  Endotermiczna przemiana 
Próbka Tg [°C] 

∆cp 
[(10 -3) J/g*K] ∆H [J/g] T [°C] T nr [°C] ∆Hnr [J/g] Tt [°C] ∆H t [J/g] 

B 57.4 51.91 -0.41 54.6 110.5 -0.98 110.8 -1.15 

B/Na-1 55.0 43.41 -0.57 56.5 111.5 -0.87 111.8 -1.08 

B/Na-3 54.7 42.70 -0.67 57.1 112.4 -0.88* 112.4 -1.20 

B/SE-1 51.2 32.53 -0.87 57.5 108.8 -0.69 115.1 -0.76 

B/SE-3 52.4 53.37 -0.58 55.6 108.1 -0.71 107.8 -0.85 

B/I1-3 53.3 26.70 -0.47 57.5 111.8 -0.82 111.8 -0,99 

nr – efekt oznaczony na krzywej nieodwracalnej (non-reversing), odpowiadający procesowi żelowania bądź 

częściowego topnienia 

t – efekt oznaczony na krzywej całkowitego strumienia ciepła (total), odpowiadający procesowi żelowania 

bądź częściowego topnienia 

* – efekt endotermiczny występuje również na krzywej odwracalnej strumienia ciepła (reversing) 
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Tabela nr 30. Parametry procesu topnienia/żelowania wyznaczone z wykorzystaniem metody 

TOPEM® DSC. 

Endotermiczna przemiana 
Próbka 

Tnr [°C] ∆Hnr [J/g] Tt [°C] ∆H t [J/g] 

B/K/Na-3 112.1 -1.06 111.5 -0.92 

B/P/Na-3 111.8 -0.88* 112.1 -1.05 

B/NaSi-3 112.1 -1.03 112.1 -0.98 

PO WYGRZEWANIU 

B/a 111.8 -0.68 112.1 -0.74 

B/Na-3/a 114.5 -1.38 114.1 -1.18 

B/SE-3/a 109.8 -1.24 109.8 -1.05 

nr – efekt oznaczony na krzywej nieodwracalnej (non-reversing), odpowiadający procesowi żelowania bądź 

częściowego topnienia,  

t – efekt oznaczony na krzywej całkowitego strumienia ciepła (total), odpowiadający procesowi żelowania 

bądź częściowego topnienia 

Analiza krzywych nieodwracalnych strumienia ciepła pozwoliła określić efekt relaksacji 

materiału w trakcie ogrzewania - Rys. nr 67. Najniższa wartość została określona dla czystej 

blendy, co można tłumaczyć tym, że obecność nanododatku wpływa na uporządkowanie 

makrocząsteczek polimeru podczas procesu przetwarzania, co jest równoznaczne ze 

zwiększeniem efektu relaksacji materiału. Relaksację entalpii wiąże się również z efektem 

starzenia fizycznego materiału - entalpia utracona w trakcie starzenia fizycznego ulega 

odzyskaniu i obserwowana jest jako endotermiczny pik w obszarze zeszklenia materiału [233, 

234]. W trakcie wytłaczania dochodzi do uporządkowania zgodnie z kierunkiem wytłaczania, 

a gwałtowne chłodzenie materiału po wyjściu z ekstrudera „zamraża” tak wytworzoną 

strukturę - makrocząsteczki znajdują się w stanie nierównowagowym, a wewnętrzne 

naprężenia nie ulegają relaksacji [235]. 

Materiały zawierające NaMMT i OMMT prezentują odmienne właściwości – dodatek 

niemodyfikowanego MMT powoduje mniejszy spadek Tg niż w przypadku materiałów 

zawierających OMMT oraz wpływa na nieznaczne podwyższenie temperatury, w której 

dochodzi do żelowania/topnienia materiału – Rys. nr 69. Ponadto dla materiału z 3-

procentową zawartością NaMMT zarejestrowano endotermiczny efekt na krzywej 

odwracalnej strumienia ciepła, który wskazuje na obecność w materiale mniej stabilnych 

struktur krystalicznych. 
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Rys. nr 67. Krzywe DSC TOPEM® blendy PVC 

(a) i nanokompozytów PVC z NaMMT (b) i 

napełniaczem Nanofil® SE3010 (c) –  

obszar przejścia szklistego. 

Zależność pojemności cieplnej od temperatury w funkcji częstotliwości dla układów 

PVC, przedstawiono na Rys. nr 68.  

Najniższą wartość pojemności cieplnej zarejestrowano dla nanokompozytu z sodowym MMT 

– materiał ten wykazuje największą stabilność strukturalną ze względu na to, że nie zawiera 

organicznej soli użytej do modyfikacji MMT. 



 

 

 121 

52 56 60 64

temperatura ( oC)

1.2

1.22

1.24

1.26
po

je
m

no
ś
ć
 c

ie
pl

na
 (

J/
g 

.  o
C

)

cp* [0.025 Hz]
cp* [0.02 Hz]
cp* [0.015 Hz]
cp* [0.01 Hz]
cp0

  

a) 

50 52 54 56

temperatura (oC)

1.18

1.19

1.2

1.21

po
je

m
no
ść

 c
ie

pl
na

 (
J/

g 
.  o

C
)

cp* [0.025 Hz]
cp* [0.02 Hz]
cp* [0.015 Hz]
cp* [0.01 Hz]
cp0

  b) 

50 52 54 56 58

temperatura ( oC)

1.28

1.3

1.32

po
je

m
no
ść

 c
ie

pl
na

 (
J/

g 
.  o

C
)

cp* [0.025 Hz]
cp* [0.02 Hz]
cp* [0.015 Hz]
cp* [0.01 Hz]
cp0

  c) 

Rys. nr 68. Zależność pojemności cieplnej od 

częstotliwości zmian temperatury kompozycji 

PVC a) i nanokompozytów PVC/MMT  

b) B-Na-3 i c) B/SE-3. 

Wyniki pomiarów kalorymetrycznych dla próbek po procesie wygrzewania (obszar 

topnienia) zamieszczono na Rys. nr 69 i w tabeli (Tabela nr 29). 

Zaobserwowano, że proces wygrzewania materiałów w temperaturze ok. 70°C prowadzi do 

nieznacznego podwyższenia temperatury, w której dochodzi do żelowania/topnienia PVC 

(Tabela nr 29). Jest to skutek reorganizacji makrocząsteczek polimeru oraz cząstek 

glinokrzemianu w trakcie wygrzewania, co zaobserwowano również w literaturze [137].  

Wygrzewanie prowadzi do wtórnego uporządkowania strukturalnego, a tym samym sprzyja 

powstawaniu struktur krystalicznych o większej stabilności termicznej. 
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Rys. nr 69. Krzywe DSC TOPEM®  

blendy PVC a) i nanokompozytów PVC  

b) B/Na-3 i c) B/SE-3, po procesie wygrzewania. 

Ponadto, zaobserwowany wzrost efektu cieplnego związany z topnieniem/żelowaniem może 

sugerować, że MMT posiada zdolność nukleowania krystalizacji, podobnie jak 

zaobserwowano dla innych polimerów [236, 237]. Najwyższą wartość entalpii po procesie 

wygrzewania wykazują układy zawierające niemodyfikowany MMT i wskazuje to na to, że 

modyfikacja powierzchniowa glinokrzemianu osłabia zdolność nukleowania. 

DYNAMICZNA  ANALIZA  MECHANICZNA  (DMA) 

Odpowiednio przygotowane próbki nanokompozytów PVC w postaci belek o 

określonych wymiarach poddano działaniu siły w trakcie rozciągania materiału, co pozwoliło 

określić dynamiczny moduł sprężystości (E´), moduł stratności (E´´) i tangens kąta stratności 

mechanicznej (tgδ). Dla wybranych próbek wykonano po trzy oddzielne pomiary w celu 

sprawdzenia powtarzalności. Materiał był poddawany działaniu siły z różną częstotliwością: 

1, 2.5, 5 i 10 Hz oraz z różną amplitudą odkształceń (20 i 40 µm).  Próbki badano w zakresie 

temperatur od -130ºC do 150ºC, co pozwoliło na obserwację procesu zeszklenia polimeru. 

W obszarze temperatur niższych od temperatury zeszklenia (1) lub w zakresie 

wysokich częstotliwości odkształceń materiał znajduje się w stanie szklistym – jest 

materiałem twardym i kruchym. Makrocząsteczki są unieruchomione w matrycy polimeru, a 
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ich ruchy ograniczają się jedynie do drgań. Wraz z podwyższeniem temperatury następuje 

gwałtowne obniżenie modułu, a krzywa tangensa kąta stratności mechanicznej przechodzi 

przez swoje maksimum (2). Materiał znajduje się w obszarze przemiany zeszklenia, w której 

krzywe modułu stratności i kąta stratności osiągają swoje maksima, przy zadanych 

częstotliwościach drgań. W obszarze wyższych temperatur (3) krzywa E’ przyjmuje formę 

plateau, zwanego krzywą plateau elastyczności kauczukowej. W punkcie (4) można mówić o 

topnieniu materiału, czyli jego przejściu w stan elastoplastyczny - Rys. nr 70. Krzywa modułu 

zachowawczego E´ może być interpretowana jako miara sztywności materiału. 

 
Rys. nr 70. Zależność modułu zachowawczego E' w trakcie pomiaru metodą DMA [238]. 

Zwykle w polimerach amorficznych obserwuje się przemiany relaksacyjne, oznaczane w 

porządku α, β, γ, δ, .. z obniżającą się temperaturą. Relaksacja α określana jest jako 

temperatura zeszklenia i wiąże się z dużymi zmianami modułu E’. Pozostałe rodzaje 

relaksacji odzwierciedlają ruchy łańcuchów bocznych (najczęściej grup estrowych, relaksacja 

β) czy grup metylowych przyłączonych do głównego lub bocznego łańcucha polimeru 

(relaksacje γ i δ). W obszarze zeszklenia dochodzi do uporządkowania makrołańcuchów w 

obrębie fazy amorficznej oraz do ich topnienia [238]. 

Istnieje kilka metod wyznaczenia temperatury zeszklenia metodą DMA i w tym celu 

wykorzystuje się krzywą modułu stratności E’, modułu zachowawczego oraz krzywą tg kąta 

stratności mechanicznej. Z krzywej E’ wyznacza się TONSET (oś wartości zwykła lub 

logarytmiczna, log E’), natomiast z krzywych E” i tgδ  temperaturę maksimum piku. 

Najczęściej w literaturze dotyczącej kompozytów PVC spotyka się ostatnią z wymienionych 

metodę wyznaczania Tg [90, 128, 129, 139]. Metoda oparta na maksimum krzywej modułu 

stratności E”, jak donoszą źródła [239, 240, 241, 242, 243] jest zbliżona do wartości Tg 

wyznaczonej przy pomocy metody DSC. Wyniki pomiarów zamieszczono w tabeli (Tabela nr 

31) i na rysunkach (Rys. nr 71, Rys. nr 72). W omówieniu wyników badań własnych jako Tg 

przyjęto wartości wyznaczone z krzywych tgδ. 
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Tabela nr 31. Wartości Tg nanokompozytów PVC określone metodą DMA (amplituda 20 µm). 

tgδ E” E’ 

częstotliwość [Hz] 
Próbka 1.0 2.5 5.0 10 1.0 2.5 5.0 10 1.0 2.5 5.0 10 

B 42.3 44.1 47.1 49 -0.2 2.8 4.2 7.2 -29.3 -27 -26.4 -25.2 

B/Na-1 36.3 39.8 42.7 44.6 -0.4 2.1 1.8 2.6 -32.8 -30.7 -29.3 -28.5 

B/Na-3  42.8 44.6 46.3 48.6 4.9 5.6 4.9 7.8 -30.1 -27.6 -26.0 -23.1 

B/Na-5  43.6 44.9 47.9 50.2 -0.3 7.7 2.7 2.4 -30.0 -27.6 -27.3 -25.4 

B/SE-1  43.9 45.7 48.7 51.4 -1.3 -1.0 -0.2 -1.4 -40.2 -37.1 -36.7 -35.5 

B/SE-3  42.6 44.6 47.5 49.5 4.3 5.5 6.3 8.2 -32.7 -30.7 -29.7 -28.2 

B/N15-3  43.8 45.5 47.9 50.2 5.7 5.1 1.2 6.8 -29.2 -26.2 -24.8 -23.1 

B/I1-3  40.7 43.9 45.6 48.4 -3.1 1.2 2.2 3.2 -32.4 -29.5 -28.9 -28.3 

B/F1-3  41.6 45.2 48.3 50.3 -2.3 -3.4 0.2 0.8 -37.4 -36.2 -35.7 -33.4 

B/P/SE-3  34.8 40.2 42.4 44.7 -1.6 1.6 1.9 4.3 -27.4 -25.8 -25.0 -24.0 

Jak pokazują uzyskane wyniki, duże znaczenie ma odpowiedni dobór parametrów pomiaru, 

dlatego też porównując wyniki DMA należy pamiętać o wyborze pomiarów 

przeprowadzanych w jednakowych warunkach pomiarowych. 

Tabela nr 32. Wyniki DMA PVC i nanokompozytów PVC MMT (amplituda 40 µm). 

tgδ E” E’ 

częstotliwość [Hz] 
Próbka 1.0 2.5 5.0 10 1.0 2.5 5.0 10 1.0 2.5 5.0 10 

B 43.5 45.7 48.2 50.0 9.9 8.5 11.9 11.7 -17.4 -16.8 -15.1 -14.3 

B/Na-3  31.6 35.0 36.9 39.0 -7.9 -3.5 -1.9 -1.0 nie ozn. nie ozn. nie ozn. nie ozn. 

B/Na-5  42.8 44.9 47.3 49.4 2.6 6.6 8.0 7.3 -26.5 -23.2 -21.9 -21.7 

B/SE-3  29.9 30.9 35.3 37.5 -5.7 -4.7 -2.5 -1.7 nie ozn. nie ozn. nie ozn. nie ozn. 

Dla materiałów nanokompozytowych zaobserwowano w zakresie temperatur -60-100ºC 

gwałtowny spadek wartości modułu zachowawczego, co jest związane z przejściem szklistym 

(Rys. nr 71). Tym samym, na podstawie wyników zamieszczonych w tabeli (Tabela nr 31) 

można stwierdzić, że dodatek 1% wag. niemodyfikowanego MMT wpływa na obniżenie 

temperatury zeszklenia PVC, natomiast dodatek MMT modyfikowanego solą amoniową 

powoduje jej podwyższenie w stosunku do kompozycji bez napełniacza. Jednocześnie, 

nanokompozyty zawierające MMT modyfikowany innymi solami oniowymi oraz układ 

kompatybilizowany PCL charakteryzują się nieznacznie obniżoną wartością Tg.  

Temperatura zeszklenia wzrasta wraz ze zwiększaniem zawartości glinki. Najwyższą 

temperaturę zeszklenia wykazują materiały zawierające dodatek 1% wag. napełniacza Nanofil 

SE3010® i 3% wag. napełniacza Nanofil15®.  
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Obniżenie temperatury zeszklenia może wynikać z faktu, że OMMT działa jako wewnętrzny 

środek smarujący, podczas gdy jej podwyższenie wskazuje na ograniczenie ruchliwości 

makrołańuchów polimeru. Frakcja polimeru zamknięta w obrębie sztywnych płytek 

glinokrzemianu wymaga dostarczenia większej ilości energii do pokonania siły oddziaływań 

napełniacz-polimer i do przejścia w stan elastyczny. 

Wartości modułów E i E” wzrastają wraz z częstotliwością, a jednocześnie nieznacznie 

maleją wraz z wprowadzeniem 1% wag. napełniacza, co jest typowe dla materiałów 

kompozytowych [244]. Podobnego trendu zmian wartości modułów nie zaobserwowano dla 

materiałów z większą zawartością napełniacza, co wskazuje na zmianę charakteru 

oddziaływań napełniacz-polimer. 
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Rys. nr 71. Zestawienie krzywych E’ i tgδ PVC i nanokompozytów z  

3% dodatkiem napełniacza (1 Hz). 

Biorąc pod uwagę wartość modułu zachowawczego można stwierdzić, że materiały 

zawierające 3% dodatek NaMMT i napełniacza Nanofil SE3010® charakteryzują się wyższą 

wartością modułu zachowawczego w porównaniu do blendy PVC. 
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Rys. nr 72. Zestawienie krzywych E’, E” i tgδ nanokompozytów PVC z dodatkiem NaMMT (1 Hz). 

Wyniki DMA mogą dostarczyć również informacji na temat jednorodności układu – 

rozdwojenie pików na krzywej tgδ zwykle charakteryzuje układy kilkukomponentowe o 

ograniczonej kompatybilności i jednorodności – analizowane materiały nie wykazywały 

rozdwojenia piku, co wskazuje na ich jednorodność [238]. 

11.3.4. Badanie właściwości mechanicznych (metoda statyczna) 

Wytrzymałość materiału na rozciąganie jest to opór, jaki stawia materiał poddawany 

działaniom sił rozciągających, które dążą do jego odkształcenia bądź rozerwania. Miarą 

wytrzymałości na rozciąganie jest naprężenie, jakie próbka jest zdolna przenieść. Podczas 

badania, próbki poddawane były działaniu naprężenia rozciągającego statycznego przy stałej 

szybkości odkształcania. Charakterystyka wytrzymałościowa materiału zawiera wartości 

naprężenia maksymalnego, wydłużenia przy sile maksymalnej, naprężenia przy zerwaniu, 

wydłużenia przy zerwaniu  oraz modułu sprężystości E. 

Wyniki pomiarów przeprowadzonych dla nanokompozytów PVC/MMT otrzymanych 

metodą wytłaczania zaprezentowano w tabelach (Tabela nr 33, Tabela nr 34) i na rysunkach 

(Rys. nr 73, Rys. nr 75). 
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Tabela nr 33. Wyniki badań wytrzymałościowych w warunkach statycznych nanokompozytów 

PVC/MMT. 

Próbka 
Zawartość 
MMT [%] 

Naprężenie max 
[MPa] 

Wydłużenie przy max 
naprężeniu [%] 

Moduł sprężystości 
E [N/mm2] 

A 0 13.7645 104.84 77.90 

1 5.2946 86.52 32.60 

3 15.332 133.1 81.50 A/Na 

5 6.6426 85.84 80.73 

1 11.694 64.13 141.4 

3 12.186 75.92 199.1 A/SE 

5 11.165 61.49 181.4 

A/N15-3 3 12.679 64.46 98.83 

B 0 10.360 121.3 48.23 

1 5.3419 92.28 29.85 
B/Na 

3 15.095 166.8 67.18 

1 8.5684 74.14 49.10 
B/SE 

3 12.498 104.8 93.35 

1 14.278 130.3 67.58 

3 14.569 130.4 88.18 B/N15 

5 13.089 114.1 98.60 

 

Tabela nr 34. Porównanie wyników badań wytrzymałościowych nanokompozytów PVC/MMT z 3-

proc. zawartością nanonapełniacza. 

Próbka 
Naprężenie max 

[MPa] 
Wydłużenie przy max 

naprężeniu [%] 
Moduł sprężystości E 

[N/mm2] 

B 10.360 121.3 48.23 

B/I1-3 15.006 161.5 89.55 

B/I2-3 8.2951 80.19 64.73 

B/F1-3 7.2408 53.82 72.83 

B/F2-3 11.010 73.79 107.7 

B/K/Na-3 4.199 102.2 15.41 

B/K/SE-3 6.3703 81.67 36.93 

B/P/Na-3 7.9492 82.01 74.38 

B/P/SE-3 12.414 84.60 85.48 

B/oK/Na-3 5.4563 128.7 16.10 

B/oK/SE-3 15.107 82.00 116.0 

B/NaSi-3 13.023 141.1 40.03 

B/P/PNa-3 15.181 152.0 118.1 
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Rys. nr 73. Wykres zmian naprężenia maksymalnego nanokompozytów PVC/MMT  

z różną zawartością MMT. 

Na podstawie analizy uzyskanych wyników (Tabela nr 33) można stwierdzić, iż 

większość nanokompozytów PVC/MMT wykazuje lepsze właściwości wytrzymałościowe w 

porównaniu do PVC bez napełniacza już przy zawartości OMMT 3% wag. Wyjątek stanowią 

materiały zawierające 3% wag. MMT modyfikowanego solą F1 (chlorek triheksylo-

tetradecylo fosfoniowy) i solą I2 (chlorek 1-heksylo-3-metylo imidazoliowy).  

Zdecydowanie najlepsze właściwości wytrzymałościowe wykazują materiały zawierające 

Nanofil 15® w całym zakresie udziałów napełniacza, co wynika prawdopodobnie z 

charakteru modyfikatora użytego do modyfikacji MMT. Obecność dwóch długich łańcuchów 

alkilowych w strukturze modyfikatora sprzyja plastyfikowaniu matrycy polimerowej.  

Ponadto wysokie wartości naprężenia wykazują również układy z dodatkiem 3% wag. 

NaMMT oraz 3% wag. MMT modyfikowanego solą I1 i napełniacza Nanofil SE3010®. 

Naprężenie max osiągnęło najwyższe wartości dla próbek zawierających 3% wag. NaMMT, 

podobnie ma się również wartość wydłużenia przy naprężeniu maksymalnym. 

Brak poprawy własności wytrzymałościowych obserwowany dla układów zawierających 

kompatybilizator oraz plastyfikator polimeryczny PCL wynika z osłabienia oddziaływań 

napełniacz-polimer. Co ciekawe, efekt ten nie występuje dla układów z OMMT (próbka 
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B/oK/SE-3 i B/P/SE-3) i sugeruje to, że oligomeryczny PCL sprzyja zdyspergowaniu cząstek 

napełniacza w matrycy polimeru, a tym samym wzmocnieniu kompozycji. Kompozycje z 

dodatkiem antypirenu, tritlenku antymonu charakteryzują się wyższymi wartościami 

naprężenia maksymalnego w porównaniu do kompozycji bazowej, co jest prawdopodobnie 

spowodowane niewielkim rozmairem ziarna antypirenu. 
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Rys. nr 74. Wykres zmian naprężenia maksymalnego nanokompozytów PVC/MMT  

modyfikowanych PCL i tlenkiem antymonu. 

Nanokompozyty w większości wykazały spadek wartości wydłużenia przy naprężeniu 

maksymalnym, wyjątek stanowią układy z napełniaczem Nanofil 15® oraz te zawierające 

oligomeryczny PCL, sodowy MMT i MMT modyfikowany polimerem PEG. Poprawa 

wydłużenia przy naprężeniu max dla materiałów zawierających napełniacz Nanofil 15® jest 

najprawdopodobniej wywołana zjawiskiem plastyfikacji PVC przez małocząsteczkowe 

związki powierzchniowe użyte do modyfikacji MMT. Poli(ε-kaprolakton) użyty w 

charakterze plastyfikatora i kompatybilizatora wpływa na poprawę właściwości elastycznych 

kompozycji w obecności niemodyfikowanego MMT. 

 Krzywą naprężenia, czyli zależność naprężęnia w funkcji odkształcenia dla 

materiałów nanokompozytowych zaprezentowano na Rys. nr 75. Przebieg krzywej wskazuje, 

że materiały w zakresie niewielkich odkształceń spełniają prawo Hooke’a, a wartości modułu 
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sprężystości (współczynnik proporcjonalności krzywej naprężenia) osiąga wyższe wartości 

niż kompozycja bazowa. Wartość modułu sprężystości jest wyższa dla większości 

nanokompozytów (w porównaniu do kompozycji PVC bez napełniacza) oraz rośnie wraz ze 

wzrostem zawartości MMT w badanym zakresie udziałów nanododatku. Odstępstwa 

wykazują materiały z 1-procentowym dodatkiem niemodyfikowanego MMT oraz układy 

NaMMT/kompatybilizator. Kompozycja zawierająca 3% wag. niemodyfikowanego MMT 

charakteryzują się największą sprężystością.  

Najkorzystniejsze właściwości wytrzymałościowe, jednoczesną poprawę wydłużenia przy 

granicy plastyczności oraz wartości modułu Younga zaobserwowano dla materiałów 

zawierającyh napełniacz Nanofil 15®.  
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Rys. nr 75. Porównanie zależności naprężenia w funkcji odkształcenia  

nanokompozytów PVC z 3% zawartością MMT. 

Dodatek chloroparafiny na poziomie 3% wag. wpływa na zwiększenie elastyczności 

materiałów ze względu na wprowadzenie do układu długich łańcuchów alifatycznych. 

Nanokompozyty charakteryzują się więc poprawioną wytrzymałością mechaniczną przy 

jednoczesnym zachowaniu właściwości elastycznych. Stwierdzono ponadto, że układ 

zawierający 5% wag. napełniacza (próbka B/N15-3) cechuje się mniejszym wydłużeniem 

przy naprężeniu maksymalnym, co potwierdza że optymalna zawartość nanonapełniacza 

wprowadzanego dla poprawy właściwości mechanicznych PVC wynosi 3% wag. 
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Zmiana właściwości mechanicznych jest również widoczna w zależności od składu 

kompozycji bazowej – kompozycja A charakteryzuje się wyższymi wartościami naprężenia 

maksymalnego i modułu sprężystości niż kompozycja B. Dla materiałów zawierających jako 

matrycę PVC S58 nie uzyskano poprawy właściwości mechanicznych – wyjątek stanowi 

materiał zawierający 3% wag. NaMMT, dla którego podobnie jak w przypadku innych 

układów uzyskano największą wartość naprężenia. 

11.3.5. Charakterystyka cech palnych 

Wybrane próbki nanokompozytów PVC/MMT otrzymanych metodą wytłaczania 

poddano spalaniu w mieszaninie azotu i tlenu o kontrolowanym składzie i zawartości tlenu 

równej 27%. Skład mieszanki gazowej został dobrany tak, aby podtrzymywać proces palenia 

się materiałów kompozytowych, stąd zawartość tlenu jest większa od wartości indeksu 

tlenowego wyznaczonego dla poszczególnych materiałów. Proces spalania próbek 

zawierających dodatek sodowego MMT i MMT modyfikowanego różnymi typami związków 

oniowych poddano rejestracji przy użyciu kamery termowizyjnej. Wyznaczone parametry 

procesu spalania, zebrane w Tabela nr 35, pozwalają na określenie wpływu budowy 

chemicznej związku powierzchniowo czynnego, tj. soli amoniowej, imidazoliowej lub 

fosfoniowej, na przebieg procesu spalania nanokompozytów PVC/MMT.  

Podczas badania zaobserwowano, że materiał pali się w płomieniu i gaśnie po jego usunięciu. 

Płomień miał barwę żółtą z zielonym obrzeżem. Materiał ulegał zmięknieniu, a następnie 

tworzył zwęgloną pozostałość –zdjęcia próbek po próbach zapalności przedstawiono na Rys. 

nr 76. Stopiona część beleczki w przypadku próbek bez nanonapełniacza miała kolor 

brązowy, a dla nanokompozytów - fioletowy. W czasie spalania wydzielał się ponadto biały 

dym o charakterystycznym zapachu chlorowodoru. Ponadto próbki nanokompozytów 

charakteryzowały się mniejszym dymieniem, zgodnie z danymi literaturowymi [129, 155] . 

Efekt samogaśnięcia materiału uzyskuje się przez wprowadzenie do tworzywa związków 

zawierających atomy chloru (chloroparafiny) na poziomie 5%. Synergistyczne działanie 

chloroparafiny i MMT wpływa prawdopodobnie na zmniejszenie palności nanokompozytów. 

Obecność napełniacza Nanofil 15® zwiększa wydajność procesów karbonizacji podczas 

spalania, a tworząca się warstwa węglowa jest skuteczną barierą dla transportu masy i ciepła 

w trakcie spalania.  
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Rys. nr 76. Nanokompozyt B/Na-3 po spaleniu. 

Wartości indeksu tlenowego dla nanokompozytów zawierających glinokrzemian nie 

uległy znaczącym zmianom w porównaniu do wartości LOI zmierzonej dla kompozycji 

plastyfikowanego PVC bez dodatku nanonapełniacza. Jednak dla kompozycji zawierającej 

kation fosfoniowy jako modyfikator MMT nastąpiło zwiększenie wartości LOI.  

Obserwacje procesu spalania w mieszaninie gazowej o składzie wzbogaconym w tlen, w 

stosunku do składu powietrza atmosferycznego, pozwoliły na wskazanie typu 

glinokrzemianu, którego dodatek spowoduje zmniejszenie szybkości spalania próbki i/lub 

zmniejszenie maksymalnych i średnich temperatur płomienia. Spośród badanych 

nanokompozytów najkorzystniejszy czas wystąpienia maksymalnej temperatury w trakcie 

spalania próbki i całkowity czas spalania próbki uzyskano dla niemodyfikowanego MMT, 

natomiast najmniejsze wartości maksymalnej temperatury płomienia, średniej maksymalnych 

temperatur do termograficznego zgaśnięcia próbki oraz średniej powierzchni piku 

temperaturowego do momentu termograficznego zgaśnięcia próbki zarejestrowano dla 

kompozycji zawierającej Nanofil SE3010®. Obserwacje spalania nanokompozytów w 

atmosferze wzbogaconej w tlen dla pozostałych badanych próbek pokazały większe szybkości 

spalania i uzyskiwanie wyższych profili temperaturowych niż w przypadku PVC bez 

nanododatku (Rys. nr 77 - Rys. nr 82), ponieważ w próbach zapalności prowadzonych w 

atmosferze powietrza nanokompozyty PVC/MMT charakteryzowały się mniejszymi 

szybkościami spalania, poczynione obserwacje wskazują na istotny wpływ stężenia tlenu na 

przebieg reakcji zachodzących w czasie spalania układów poli(chlorek 

winylu)/montmorylonit. 
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Tabela nr 35. Wyniki analizy przebiegu procesu spalania PVC i nanokompozytów PVC/MMT na 

podstawie danych termograficznych. 

Próbka 
tmaxT 
[s] 

PmaxT 
Tmax 
[oC] 

STmax 
[oC] 

tsp 
[s] 

tcp5cm 
[s] Α  

OI 
[%] 

A 61.2 103 583 492 92.0 60.3 16009.5 

B 25.1 112 577 451 83.2 67.8 16214.3 B 

C 60.8 91 597 457 63.1 62.7 17785.1 

26.2 

A 35.2 100 637 510 78.1 73.8 17557.2 

B 63.2 95 604 470 85.3 63.5 16848.1 B/Na-3 

C 38.2 99 657 539 66.3 49.1 21796.4 

26.2 

A 29.8 99 595 480 61.4 60.2 18908.7 

B 42.9 87 648 536 71.0 70.3 20015.8 B/N15-3 

C 39.5 85 603 485 54.9 54.9 18850.8 

26.2 

A 7.6 123 562 455 72.2 47.4 17148.3 

B 36.3 111 572 403 70.8 43.6 17117.1 B/SE-1 

C 4.2 125 594 498 50.0 24.7 18081.8 

25.7 

B/SE-3 A - 24.6 

A 9.7 123 584 453 21.2 0.00 14337.0 

B 46.9 99 631 518 61.7 44.3 20481.9 B/F1-3 

C 28.9 114 605 517 75.3 47.9 18903.5 

26.4 

A 6.6 119 597 496 40.7 30.6 16272.9 

B 57.2 92 591 457 72.7 65.0 16753.0 B/I1-3 

C 5.5 112 570 483 56.0 55.3 20255.7 

26.0 

tmaxT – czas wystąpienia maksymalnej temperatury w trakcie spalania próbki 

PmaxT – punkt odpowiadający maksymalnej temperaturze 

Tmax – maksymalna zarejestrowana temperatura 

STmax – średnia maksymalnych temperatur do termograficznego zgaśnięcia próbki (ostatniego wystąpienia 

temperatury przekraczającej 400 oC) 

tsp – czas spalania próbki 

tcp5cm – czas spalania 5 cm-ego odcinka próbki (pomiędzy punktami 115 i 70) 

Α – średnia powierzchnia piku temperaturowego do momentu termograficznego zgaśnięcia próbki 

OI – indeks tlenowy 
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Rys. nr 77. Wyniki obserwacji termograficznej procesu spalania próbki B. 

próbka B 

próbka C 
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Rys. nr 78. Wyniki obserwacji termograficznej procesu spalania próbki B/Na-3. 

próbka A 

próbka B 
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Rys. nr 79. Wyniki obserwacji termograficznej procesu spalania próbki B/I1-3. 

próbka B 

próbka C 



 

 

 137 

0 20 40 60 80 100

Czas [s]

0

40

80

120

160

200

240

O
dl

eg
ło
ś
ć
 o

d 
pu

nk
tu

 o
dn

ie
si

en
ia

 [p
un

kt
y]

0

100

200

300

400

500

600

700

T
em

pe
ra

tu
ra

 [o C
]

 

0 20 40 60 80 100

Czas [s]

0

40

80

120

160

200

240

O
dl

eg
ło
ś
ć
 o

d 
pu

nk
tu

 o
dn

ie
si

en
ia

 [p
un

kt
y]

0

100

200

300

400

500

600

700
T

em
pe

ra
tu

ra
 [o C

]

 

Rys. nr 80. Wyniki obserwacji termograficznej procesu spalania próbki B/N15-3. 
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Rys. nr 81. Wyniki obserwacji termograficznej procesu spalania próbki B/F1-3. 
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Rys. nr 82. Wyniki obserwacji termograficznej procesu spalania próbki B/SE-1. 

próbka A 

próbka B 
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11.3.6. Ocena właściwości barierowych 

Oceny właściwości barierowych nanokompozytów PVC/MMT dokonano poprzez 

kondycjonowanie uprzednio wysuszonej i zważonej próbki badanego tworzywa w wodzie w 

przez określony czas i w ustalonej temperaturze, a następnie oznaczaniu zmiany masy próbki 

przed zanurzeniem w wodzie oraz po wysuszeniu kondycjonowanej próbki. Otrzymane 

wyniki zestawiono na Rys. nr 83. 
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Rys. nr 83. Zmiana masy nanokompozytów PVC/MMT  

w trakcie badania chłonności wody. 

Dla wszystkich badanych nanokompozytów zarejestrowano zwiększenie masy po badaniu 

chłonności wody, przy czym największe zmiany wykazały materiały zawierające 1% wag. 

NaMMT, 3% wag. napełniaczy I1 i F1 oraz materiały z dodatkiem kompatybilizatora. 

Prawdopodobnie zwiększenie chłonności wody może być spowodowane obecnością w 

materiale mikroporów, wytworzonych w trakcie przetwórstwa – dodatek glinokrzemianu, 

zwłaszcza modyfikowanego MMT sprzyja tworzeniu mikroporów. 
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11.4. OCENA ZACHOWANIA NANOKOMPOZYTÓW PVC/MMT W WARUNKACH 

STARZENIA 

Zmiana cech kompozytów PVC spowodowana starzeniem jest wynikiem procesów 

dehydrochlorowania, fotooksydacji oraz sieciowania, które powodują zmiany w strukturze 

poli(chlorku winylu). Wzajemne oddziaływania pomiędzy czynnikami zewnętrznymi 

(atmosferycznymi) oraz matrycą PVC zawierającą w swoim składzie substancje pomocnicze 

są bardzo złożone.  

W czasie procesu starzenia zachodzą procesy degradacji: (1) chemicznej (pękanie wiązań 

makrołańcuchów, reakcje sieciowania, utleniania, eliminacji chlorowodoru), (2) fizycznej 

(odparowanie plastyfikatora) oraz (3) mechano-chemicznej (w trakcie przetwórstwa, gdy 

głównie na skutek sił tarcia dochodzi do tworzenia wolnych rodników inicjujących 

dehydrochlorowanie łańcucha polimerowego). Degradacja termiczna na skutek działanie 

podwyższonej temperatury poprzez wstępne dehydrochlorowanie i tworzenie podwójnych 

wiązań, które w dalszym etapie ulegają sprzężeniu na skutek dalszej eliminacji chlorowodoru. 

 Nanokompozyty PVC/MMT otrzymane w wyniku wytłaczania poddano starzeniu 

termicznemu oraz starzeniu w warunkach sztucznego naświetlania promieniowaniem UV i 

nawilżania w komorze klimatycznej oraz ocenie zmian pod wpływem kompostowania w 

glebie. 

 

11.4.1. Starzenie termiczne 

Materiały po procesie starzenia termicznego poddano ocenie morfologii (PLM) oraz 

badaniu struktury (FTIR) w celu oceny zmian zachodzących na powierzchni materiałów w 

trakcie procesu termicznego starzenia (Tabela nr 36).  

Materiały zawierające modyfikowany montmorylonit w trakcie procesu zmieniły barwę z 

jasnobeżowej na ciemnofioletową, podczas gdy materiał odniesienia, PVC bez napełniacza 

oraz nanokompozyt z sodowym MMT, pozostały praktycznie niezmienne. Zmiana barwy jest 

dowodem na rozkład soli amoniowej użytej do modyfikacji MMT, która może częściowo 

ulegać procesom degradacji termomechanicznej już w trakcie sporządzania kompozycji w 

maszynie przetwórczej, a następnie w warunkach starzenia. Powstające produkty rozkładu 

termicznego kationów amoniowych oraz produkty ich następczych reakcji z innymi 
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organicznymi składnikami kompozycji PVC oraz z samym polimerem, wywołują zmianę 

zabarwienia kompozycji. 

Tabela nr 36. Mikrofotografie nanokompozytów PVC/MMT przed i po starzeniu termicznym w 125oC 

(10 mm). 

Próbka  
      czas 0 min 15 min 75 min 

B 
 

      

B/Na-3 
 

      

B/SE-3 
 
 
       

Na Rys. nr 84 zaprezentowano fotografie nanokompozytów PVC/MMT po procesie starzenia 

w temperaturze 180ºC – nanokompozyty poddane dłuższemu czasowi działania temperatury 

ciemnieją, co świadczy o postępującym procesie degradacji termicznej. 

Czas starzenia [min] 

 

Rys. nr 84. Fotografie próbek nanokompozytów PVC przed i po procesie starzenia w temp. 180oC. 
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Widma FTIR nanokompozytów po procesie starzenia termicznego wykazują różnice 

w intensywności pasm w trzech głównych obszarach [89, 245]: 

- 1200-1350 cm-1 – drgania rozciągające C-H w grupie CH-Cl, 

- 1570-1770 cm-1 – drgania wiązania C=O (1720 cm-1) i wiązania C=C (1579/1652 cm-1), 

- 2790-3000 cm-1 – drgania rozciągające C-H w grupie CH2. 
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1652 cm-1

 

Rys. nr 85 Widma FTIR (ATR) kompozycji PVC po procesie starzenia termicznego  

w 180ºC (zakres 1550-1800 cm-1). 

Obliczone dla uśrednionych widm wartości indeksu polienowego (PI1579 i PI1652), 

świadczącego o postępie procesu degradacji, zamieszczono na Rys. nr 86 . Pasma przy liczbie 

falowej 1579 i 1652 cm-1 odpowiadają odpowiednio drganiom sprzężonego wiązania C=C 

oraz izolowanego wiązania podwójnego C=C [246]. Tworzenie sprzężonych wiązań 

podwójnych sprzyja procesowi żółknięcia materiału. Stały trend wzrostu PI1579 

zaobserwowano jedynie dla materiału zawierającego niemodyfikowany MMT, jednakże 

najwyższe wartości PI1579 wykazują materiały z dodatkiem OMMT. Wartości PI1652 odnoszą 

się do zawartości izolowanych wiązań podwójnych – zgodnie z wyznaczonymi wartościami 

PI1652 ilość wiązań podwójnych w materiale rośnie wraz z czasem starzenia dla materiałów z 

sodowym MMT. Nieregularny trend wzrostu indeksu PI jest prawdopodobnie spowodowany 

tym, że w trakcie degradacji dochodzi jednocześnie do tworzenia rodników inicjujących 

degradację, jak i do ich dezaktywacji. Makrorodniki inicjujące reakcje następcze w czasie 

degradacji mogą ulegać dezaktywacji m.in. w trakcie reakcji z grupą hydroksylową. Zarówno 

stosowany antypiren, jak i napełniacz i sojowy olej epoksydowany zawierają w swojej 

strukturze grupy hydroksylowe. Obserwowane zmniejszenie intensywności pasm w obszarze 
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drgań absorpcyjnych grupy hydroksylowej sugeruje, że część makrorodników mogła ulec 

dezaktywacji. 
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 c
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Rys. nr 86. Wartości indeksu polienowego dla pasma 1579 (a) i 1652 cm-1 (b) kompozycji PVC i 

nanokompozytów PVC/MMT po procesie starzenia termicznego w 180oC. 

Obliczone wartości indeksu karbonylowego CI maleją wraz z czasem działania temperatury. 

Jednakże, ze względu na zawartość w kompozycji plastyfikatora dającego silne pasmo 

karbonylowe wartość indeksu karbonylowego nie odzwierciedla procesu degradacji, ale 

raczej desorpcję plastyfikatora z kompozycji PVC.  

Widma FTIR (ATR) nanokompozytów PVC/MMT po procesie starzenia termicznego 

w temp. 180oC przedstawiono na Rys. nr 87 i Rys. nr 88. 
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Rys. nr 87. Widma FTIR nanokompozytu B/SE-3 przed i po procesie starzenia termicznego w 180oC:  

a) zakres 1600-1800 cm-1 i b) 2600-4000 cm-1. 

Nanokompozyty PVC/OMMT wykazują odmienny trend zmian niż materiały zawierające 

niemodyfikowany MMT – intensywność pasm w obszarze drgań grupy hydroksylowej 3000-

3600 cm-1 maleje dla materiałów z dodatkiem 3% wag. napełniacza Nanofil SE3010®, 

podczas gdy dla układów z sodowym MMT nieznacznie wzrasta. Może to być związane 
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zarówno z odmiennym sposobem degradacji materiałów, jak i z degradacją amoniowego 

modyfikatora MMT. Podobnie sytuacja przedstawia się dla pasm absorpcji w zakresie liczby 

falowej 2800-3000 cm-1 – zmiany widoczne na widmach układów z OMMT mogą świadczyć 

o rozkładzie modyfikatora MMT oraz rozszczepianiu makrołańcuchów polimeru (Rys. nr 87). 
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Rys. nr 88. Widma FTIR nanokompozytu B/Na-3 przed i po procesie starzenia termicznego w 180oC:  

a) zakres 1600-1800 cm-1 i b) 2600-4000 cm-1. 

Wybrane nanokompozyty i kompozycję PVC podano eksperymentowi starzenia w 

warunkach izotermicznego (2 h) pomiaru TG – w temp. 125, 145 i 165°C. Ubytek masy dla 

kompozycji bazowej wyniósł odpowiednio dla wzrastającej temp.: 0.32; 0.80 i 2.44%, przy 

czym nanokompozyty w temperaturze 165°C charakteryzowały się ubytkiem masy 

wynoszącym: 2.46% (B/Na-3) i 2.95% (B/SE-3). Otrzymane wyniki wskazują, że OMMT 

wpływa na pogorszenie długotrwałej stabilności termicznej kompozycji PVC, podczas gdy 

niemodyfikowany MMT praktycznie nie powoduje zmian. 

11.4.2. Starzenie w komorze klimatycznej 

Nanokompozyty PVC/MMT po procesie starzenia w komorze klimatycznej poddano 

ocenie zmian morfologicznych (SEM), zmian barwy oraz zmian strukturalnych (FTIR).  

Zdjęcia SEM pokazują istotne zmiany w morfologii materiałów poddanych działaniu 

promieniowania UV, podwyższonej temperatury i podwyższonej wilgotności. Ponadto analiza 

mikroobszarów za pomocą metody EDS pozwala stwierdzić, że w trakcie starzenia w 

komorze klimatycznej zachodzi migracja nieorganicznych składników kompozycji do 

powierzchni materiału (Tabela nr 37). 
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Tabela nr 37. Morfologia (SEM) materiału referencyjnego (PVC) oraz nanokompozytów PVC/MMT 

przed i po starzeniu. 
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Zdjęcia w mniejszym powiększeniu pokazują pęknięcia powstałe w skutek erozji powierzchni 

materiałów badanych (Rys. nr 89). 
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 a)  b) 

Rys. nr 89. Morfologia powierzchni kompozycji PVC a) i nanokompozytu B/Na-3 b) po 

procesie starzenia w komorze klimatycznej (1 i 2 mm). 

Analiza składu powierzchniowego dla próbki referencyjnej PVC przed i po starzeniu oraz dla 

nanokompozytu zawierającego 3% wag. NaMMT po starzeniu przedstawiona została na 

rysunkach (Rys. nr 90, Rys. nr 91).  

                 (a)          (b)        
 

Spectrum  
1 2 3 

Składnik 
(% wag.) 

O K 42.26 21.99 25.46 
Al K 5.01 2.63 3.59 
Cl K 41.63 75.38 70.95 
Ca K 11.11 - - 

 
 
 
 
 
 

c) 

Spectrum  
1 2 3 

Składnik 
(% wag.) 

O K 36.05 57.55 48.71 
Al K 7.21 10.43 13.49 
Si K 3.78 17.72 7.60 
Cl K 52.96 14.30 30.21 

 
Składnik % wag. % at. 

O K 27.67 45.15 
Al K 6.84 6.62 
Cl K 65.49 48.23 
Suma 100.00   

 
Składnik % wag. % at. 

O K 36.05 54.31 
Al K 7.21 6.44 
Si K 3.78 3.24 
Cl K 52.96 36.01 
Suma 100.00  

d) 
Rys. nr 90. Morfologia oraz wyniki analizy składu PVC  

przed (a) oraz po 1000h starzenia (b), skład punktowy (c) oraz skład powierzchniowy uśredniony (d). 

Na powierzchni materiałów są widoczne skupiska tlenku glinu (III) oraz krzemu, zgodnie z 

hipotezą, że w trakcie procesu starzenia dochodzi do migracji nieorganicznych składników 
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kompozycji do powierzchni materiałów (Rys. nr 90). Analiza powierzchniowa próbki 

nanokompozytu B/Na-3 dowodzi, że na powierzchni obecne są również atomy wapnia, 

pochodzące z dodawanego stearynianu wapnia (Rys. nr 91). 

   
 

Składnik % wag. % at. 
O K 54.60 69.13 
Al K 10.72 8.05 
Si K 20.11 14.50 
Cl K 14.56 8.32 
Suma 100.00  

 
(a) 

 
Składnik % wag. % at. 

O K 53.51 68.12 
Al K 11.88 8.97 
Si K 20.19 14.64 
Cl K 14.22 8.17 
Ca K 0.19 0.10 
Suma 100.00  

b) 

Rys. nr 91. Morfologia nanokompozytu B/Na-3 po starzeniu  -  

analiza punktowa (a) oraz powierzchniowa (b). 

 

OKREŚLENIE  INDEKSU  ZAŻÓŁCENIA (YI) 

Wskaźnik YI jest często wykorzystywany w celu określenia zmiany barwy materiału, 

spowodowanej ekspozycją na czynniki atmosferyczne (w warunkach naturalnych bądź 

sztucznych) [101, 247, 248, 249]. Zjawisko żółknięcia materiałów  PVC było tematem wielu 

badań i dyskusji naukowych, które doprowadziły do konkluzji, że żółta barwa podczas 

degradacji jest wynikiem procesu dehydrochlorowania polimeru (tworzenia sprzężonych 

wiązań podwójnych - polienowych), zainicjowanego w czasie przetwórstwa i 

kontynuowanego w czasie fotodegradacji [250]. 

Wyniki pomiarów zmiany barwy nanokompozytów PVC/MMT wyrażone poprzez YI 

oraz zmianę YI, zawiera Rys. nr 92 i Rys. nr 93. Badane próbki nanokompozytów 

charakteryzowały się zwiększonym indeksem żółknięcia mierzonym zarówno przed procesem 

starzenia, jak i po określonym czasie przebywania w komorze starzeniowej [87, 118, 251].  
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Rys. nr 92. Indeks zażółcenia YI i zmiana YI (DYI) nanokompozytów PVC/MMT. 

Uzyskane wyniki wskazują, że kompozycja PVC i nanokompozyty z NaMMT w miarę 

naświetlania ulegają ciemnieniu (wartości YI maleją), podczas gdy materiały zawierające 

modyfikowany MMT charakteryzują się odmiennym zachowaniem – wartość YI nieznacznie 

wzrasta wraz z czasem naświetlania. Różnice te spowodowane są faktem, że zmiana barwy 

może być zależna od rodzaju naświetlania – w przypadku użycia promieniowania 

słonecznego materiały PVC mogą ulegać jednocześnie dwóm różnym procesom, żółknięciu, 

jak i fotowybielaniu [252, 253]. Żółknięcie materiału związane jest z powstawaniem 

sprzężonych wiązań podwójnych na skutek procesu dehydrochlorowania. Natomiast, 

fotowybielanie związane jest z procesem utleniania – rodniki hydroksylowe powstałe w 

trakcie utleniania ulegają przyłączeniu do wiązania podwójnego, zmniejszając w ten sposób 

liczbę długich sprzężonych sekwencji polienowych, które są odpowiedzialne za żółknięcie 

materiału. Oprócz tego w procesie utleniania powstają alkohole, ketony i aldehydy oraz 

dochodzi do skracania makrołańcucha: 

 
⋅+→−+⋅ '' RROHHRRO  

 
Powstałe produkty utleniania są wrażliwe na obecność wilgoci lub rozpuszczalne w wodzie, a 

więc łatwo ulegają desorpcji z powierzchni materiału tworząc mikropęknięcia lub 
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przyczyniając się do erozji powierzchniowej [34]. Różnice w barwie i zmiany pokazano na  

Rys. nr 93. 

 0 h 500 h (I)  1000 h (II) 

B 

B/Na-3 

B/SE-3 

 

Rys. nr 93. Fotografie próbek nanokompozytów PVC przed i  

po procesie starzenia w komorze klimatycznej. 

Z drugiej strony, dodatki przetwórcze wykorzystane w kompozycji PVC, mogą w dość istotny 

sposób wpływać na wartość YI [143]. Istotny jest ponadto fakt, że modyfikowane glinki 

posiadają barwę beżową i zmieniają zabarwienie kompozycji wyjściowej PVC. 

Wyniki uzyskane w pomiarach spektrofotometrycznych zaprezentowano w tabeli (Tabela nr 

38), a na Rys. nr 94 zestawienie współrzędnych systemu CIELAB.  

Tabela nr 38. Zmiana współrzędnych kolorymetrycznych nanokompozytów PVC/MMT po 

starzeniu w komorze klimatycznej (I – 500 h, II – 1000 h starzenia). 

∆E ∆L ∆a ∆b Próbka 

            etap 
I II I  II I  II I  II 

B 32.57 28.03 -25.05 -24.50 15.82 9.82 13.53 9.44 

B/SE-3 41.21 42.00 -36.79 -41.14 16.72 8.45 8.10 -0.61 

B/Na-3 34.45 44.15 -23.06 -40.64 13.97 13.76 21.45 10.39 

 

Można zaobserwować, że kompozyt zawierający dodatek NaMMT wykazuje większe różnice 

w zabarwieniu po procesie starzenia w porównaniu do pozostałych badanych materiałów 

(Rys. nr 94).  
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Rys. nr 94. Zestawienie współrzędnych systemu CIELAB nanokompozytów PVC/MMT  

po 500 h (I) i 1000 h (II) starzenia. 

 

OKREŚLENIE ZMIAN STRUKTURALNYCH (FTIR) 

Powierzchnia materiałów poddanych starzeniu w warunkach komory klimatycznej 

została zbadana metodą ATR (Rys. nr 95 i Rys. nr 96), jednakże ze względu na silny 

charakter zmian powierzchniowych prawidłowy pomiar, jak i interpretacja wyników są 

niezwykle utrudnione – większość pasm jest niewidoczna bądź o bardzo niskiej 

intensywności. 
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Rys. nr 95. Widma FTIR kompozycji PVC przed i  

po starzeniu w warunkach komory klimatycznej (I – 500 h, II – 1000 h). 
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Rys. nr 96. Widma FTIR nanokompozytów PVC/NaMMT przed i po starzeniu  

w warunkach komory klimatycznej (I – 500 h , II -1000 h). 

 

Zaprezentowane widma dowodzą, że w nanokompozytach PVC/MMT zachodzą istotne 

zmiany pod wpływem promieniowania UV. W ocenie procesu starzenia materiałów PVC 

metodą IR bierze się pod uwagę charakterystyczny obszar w zakresie liczb falowych 1735 - 

1560 cm-1, w którym obserwuje się pasma odpowiadające drganiom grupy karbonylowej C=O 

i winylowej C=C, wskazujące na postęp procesu fotodegradacji oksydacyjnej. Ponadto, co 

charakterystyczne dla procesu starzenia pod wpływem UV, pasmo absorpcyjne przy ok. 1723 

cm-1 ulega poszerzeniu. Świadczy to o powstaniu szeregu produktów fotooksydacji 

zawierających grupę karbonylową, jak np. ugrupowanie –COCl, dla którego słabe pasmo 

drgań leży przy ok. 1785 cm-1 [254]. W trakcie ekspozycji UV dochodzi do tworzenia w 

strukturze materiału sprzężonych struktur polienowych, odpowiedzialnych za żółknięcie 

materiału.  
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Rys. nr 97. Widma FTIR nanokompozytów PVC/SE przed i  

po procesie starzenia UV (I - 500 h, II – 1000h). 

 
 

11.4.3. Ocena zachowania nanokompozytów w warunkach kompostowania w glebie 

W pierwszej fazie eksperymentu charakterystyce poddano właściwości gleby 

stosowanej w eksperymencie kompostowania – oznaczono wartość pH oraz zawartość części 

organicznych.  

Wyznaczona w wyniku obliczeń zawartość części organicznych wyniosła 

odpowiednio 0.0002, 0.0004 i 0.0002% dla gleby miejskiej, sztucznej i wiejskiej. Pozwala to 

sklasyfikować stosowane gleby do grupy gleb mineralnych, w których zawartość części 

organicznych wynosi poniżej 2%. 

Wyniki pomiarów wartości pH uzyskane w sposób normowy i szacunkowy za pomocą 

kwasomierza Helliga, zamieszczono w poniższej tabeli – Tabela nr 39. Wykorzystane w 

eksperymencie kompostowania podłoża charakteryzują się obojętnym lub lekko zasadowym 

odczynem. 
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Tabela nr 39. Wartości pH wyznaczone dla różnych rodzajów gleby 

Próbka                    
Metoda 

Gleba wiejska Gleba miejska Gleba sztuczna 

pH 7.25 7.89 6.92 

pH/analiza 
zabarwienia  

(metoda Helliga) 

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie różnic w masie próbek po eksperymencie kompostowania obliczono 

stopień dezintegracji jako średnią arytmetyczną z trzech pomiarów (Tabela nr 40). Ubytek 

masy obserwowany dla materiałów poddanych kompostowaniu wynika głównie z utraty 

części plastyfikatora wbudowanego w strukturę materiału [255]. Zastosowany w kompozycji 

plastyfikator (DOP) jest szczególnie podatny na indukowaną obecnością drobnoustrojów 

hydrolizę, zwłaszcza w warunkach kompostowania w glebie [233, 256, 257]. Największy 

stopień dezintegracji (w porównaniu do kompozycji bazowej B) zarejestrowano dla materiału 

z 5% dodatkiem napełniacza Nanofil SE3010®. Materiały zawierające komercyjne 

napełniacze i niemodyfikowany MMT można sklasyfikować pod względem stopnia 

dezintegracji D w następującym szeregu: 

B <  B/SE-1 < B/Na-5 < B/Na-5 < B/N15-1 < B/N15-5 < B/SE-5 
 

wzrost stopnia dezintegracji 

Nanokompozyty zawierające niemodyfikowany MMT prezentują odmienny trend zmian D w 

porównaniu do materiałów z dodatkiem OMMT, ponadto charakteryzują się niższymi 

wartościami stopnia dezintegracji, co może być spowodowane tym, że niemodyfikowany 

MMT, jako składnik mineralny wpływa na większą stabilność kompozycji PVC/MMT. 

Można również wywnioskować, że charakter gleby (pH, stopień granulacji, obecność 

mikroorganizmów) ma raczej nieznaczny wpływ na stopień dezintegracji badanych 

materiałów, wpływa natomiast na stopień dyfuzji dodatków obecnych w strukturze 

nanokompozytów. 
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Tabela nr 40. Średni stopień dezintegracji D nanokompozytów PVC/MMT po 8 miesiącach 

kompostowania. 

D  (%) 
Próbka 
 
            gleba Gleba sztuczna (gs) Gleba wiejska (gw) Gleba miejska (gm) 

A 0.24 ± 0.0852 1.88 ± 0.1470 0.57 ± 0.0264 

A/Na-1 1.20 ± 0.1238 0.34 ± 0.0343 0.68 ± 0.0066 

A/Na-5 0.90 ± 0.0610 1.23 ± 0.0771 0.56 ± 0.1111 

A/SE-1 0.69 ± 0.0447 1.41 ± 0.1813 1.16 ±0.1613 

A/SE-3 1.30 ± 0.0119 2.76 ± 0.0673 1.67 ± 0.1434 

A/SE-5 0.85 ± 0.0281 1.55 ± 0.0955 1.52 ± 0.1038 

B 1.21 ± 0.0088 2.26 ± 0.0686 1.44 ± 0.1556 

B/Na-1 1.87 ± 0.0165 2.87 ± 0.1164 1.77 ± 0.0808 

B/Na-5 1.28 ± 0.2105 2.21 ± 0.0012 0.90 ± 0.1591 

B/SE-1 1.58 ± 0.1019 1.94 ± 0.0265 0.68 ± 0.0291 

B/SE-5 2.72 ± 0.1299 4.34 ± 0.1279 1.97 ± 0.0802 

B/N15-1 0.89 ± 0.1025 3.02 ± 0.1021 2.31 ± 0.1527 

B/N15-5 2.37 ± 0.0624 4.17 ± 0.1095 1.73 ± 0.1880 

B/SE-3 1.27 ± 0.1080 2.10 ± 0.0540 2.21 ± 0.0841 

B/K/SE-3 1.51 ± 0.0809 3.94 ± 0.0877 2.12 ± 0.1798 

B/oK/SE-3 2.88 ± 0.1432 3.32 ± 0.1792 2.90 ± 0.1408 

B/P/SE-3 2.85 ± 0.0576 3.50 ± 0.0614 3.33 ± 0.1820 

B/K/Na-3 2.20 ± 0.2535 2.22 ± 0.1760 1.88 ± 0.0280 

B/oK/Na-3 4.83 ± 0.2253 5.43 ± 0.0593 5.17 ± 0.1338 

B/P/Na-3 3.57 ± 0.2193 3.61 ± 0.0705 3.23 ± 0.0080 

B/F1-3 1.62 ± 0.1935 6.20 ± 0.0680 6.03 ± 0.2049 

B/F2-3 1.18 ± 0.1870 2.67 ± 0.0597 3.43 ± 0.1409 

B/I1-3 1.34 ± 0.2619 2.42 ± 0.1000 1.98 ± 0.2106 

B/I2-3 0.46 ± 0.0037 1.97 ± 0.0703 1.56 ± 0.1379 

 

Na podstawie danych przedstawionych w tabeli (Tabela nr 40), można również stwierdzić, że 

mniejszy stopień dezintegracji wykazują kompozycje typu A, oparte o PVC S58, 

charakteryzujący się mniejszym ciężarem cząteczkowym niż PVC S67. Zaobserwowano, że 

materiały kompostowane w warunkach gleby wiejskiej charakteryzują się największymi 

wartościami ubytku masy. Wynika to prawdopodobnie z tego, że podłoże to zawiera 

drobnoustroje i bakterie sprzyjające mikrobiologicznemu rozkładowi. 
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Rys. nr 98. Stopień dezintegracji wybranych kompozycji PVC/MMT. 

Układy z 3-procentową zawartością nanonapełniacza pokazują podobne zachowanie w 

warunkach kompostowania, z wyjątkiem próbki zawierającej napełniacz modyfikowany solą 

triheksylo-tetradecylo fosfoniową (Rys. nr 98).  

W przypadku materiałów zawierających kompatybilizator – poli(ε-kaprolakton), polimer 

który w środowisku naturalnym ulega biodegradacji, zarejestrowano najwyższe wartości 

stopnia dezintegracji. Biodegradowalny polimer prawdopodobnie ulega rozkładowi, 

zwiększając wolne objętości w kompozycji PVC/MMT, a tym samym rozwijając 

powierzchnię kontaktu ze środowiskiem glebowym. 
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Rys. nr 99. Porównanie stopnia dezintegracji wybranych kompozycji PVC/MMT. 
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Ocena zmian morfologicznych (SEM) prowadzi do stwierdzenia, że powierzchnia 

nanokompozytów praktycznie nie ulega zmianie i wskazuje, że część składników gleby 

zostaje zamknięta w mikroporach obecnych na powierzchni materiału – Tabela nr 41 i Rys. nr 

100. 

Tabela nr 41. Mikrofotografie SEM nanokompozytów PVC przed i po procesie kompostowania w 

glebie. 

Etap eksperymentu  B B/Na-3 B/SE-3 

start 

   

koniec  

   

 

 a) 
  

b)

 c) 

Rys. nr 100. Wyniki analizy w mikroobszarach 

PVC (a) i nanokompozytów B/SE-3 (b) i B/Na-3 

(c) po procesie kompostowania w glebie. 

 

Wybrane odpowiednio przygotowane próbki nanokompozytów PVC/MMT poddano 

kompostowaniu w glebie z terenów wiejskich, a następnie zbadano właściwości termo-

mechaniczne. Otrzymane wyniki wskazują, że materiały po okresie kompostowania wykazują 

nieznaczne podwyższenie temperatury zeszklenia (Tabela nr 42), co spowodowane jest utratą 

plastyfikatora. 
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Tabela nr 42. Porównanie wyników badań mechanicznych (DMA) dla próbek referencyjnych i 

próbek kompostowanych w glebie z terenu wiejskiego (20 µm) 

Rodzaj krzywej DMA 

tgδ E” E’ 

częstotliwość [Hz] 
Próbka 1.0 2.5 5.0 10 1.0 2.5 5.0 10 1.0 2.5 5.0 10 

B 42.3 44.1 47.1 49 -0.2 2.8 4.2 7.2 -29.3 -27.0 -26.4 -25.2 

B (gw)  43.4 46.0 49.4 52.5 7.0 8.3 9.1 10.0 -27.4 -25.0 -23.9 -21.4 

B/Na-3 42.8 44.6 46.3 48.6 4.9 5.6 4.9 7.8 -30.1 -27.6 -26.0 -23.1 

B/Na-3 (gw) 45.0 49.7 52.8 55.3 8.9 9.5 9.7 11.5 -27.3 -25.4 -24.2 -22.5 

B/SE-3 42.6 44.6 47.5 49.5 4.3 5.5 6.3 8.2 -32.7 -30.7 -29.7 -28.2 

B/SE-3 (gw) 43.3 48.3 50.8 54.5 3.6 7.2 8.2 6.9 -30.3 -28.3 -27.2 -26.5 

 

W celu oceny zmian strukturalnych próbki po kompostowaniu poddano także analizie FTIR 

(Rys. nr 101 i Rys. nr 102). 
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Rys. nr 101. Widma FTIR PVC przed i po okresie kompostowania w różnego rodzaju glebach. 
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Rys. nr 102. Widma FTIR PVC przed i po okresie kompostowania w różnego rodzaju glebach. 

W plastyfikowanym PVC może następować powolna dyfuzja ftalanów i innych dodatków 

przetwórczych do powierzchni materiału. W istocie, zaobserwowano również rozwój 

drobnoustrojów [258, 259] oraz procesy biodegradacji plastyfikatora [260, 261]. 

Widma FTIR dla próbek gleby przedstawiono na Rys. nr 103. potwierdzają, że dodatkowe 

pasma absorpcyjne widoczne dla nanokompozytów PVC/MMT po procesie kompostowania, 

pochodzą od cząstek gleby zamkniętych w porach układów PVC/MMT.  
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Rys. nr 103. Widma FTIR próbek gleby wykorzystanej w eksperymencie kompostowania. 
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11.5. PRÓBY APLIKACYJNE ZASTOSOWANIA NANOKOMPOZYTÓW PVC/MMT 

JAKO OSŁON KABLOWYCH 

W ramach wykorzystania otrzymanych nanokompozytów PVC/MMT do produkcji 

osłon kablowych przeprowadzono próby aplikacyjne z wykorzystaniem laboratoryjnej linii do 

produkcji mikrokabli. W tym celu nanokompozyty PVC/MMT (granulki) zastosowano jako 

przedmieszkę i zmieszano z komercyjnym granulatem firmy ANWIL do produkcji osłon 

kabli (EWO-4), a następnie przetworzono korzystając z odpowiedniej linii produkcyjnej 

[185]. 

Jako rdzeń mikrokabli zastosowano przewód jednodrutowy stalowy o średnicy 0.5 

mm. Drut podawany za pomocą urządzenia podawczego, przechodząc przez specjalną 

głowicę połączoną z wytłaczarką, został powleczony mieszanką komercyjnego granulatu i 

nanokompozytu PVC/MMT. W celach porównawczych otrzymano również mikrokabel z 

osłonką wykonaną z mieszanki EWO-4 i blendy PVC bez nanonapełniacza. Najkorzystniejsze 

parametry pracy elementów linii do produkcji mikrokabli, umożliwiające uzyskanie otoczki 

kabla o równomiernej grubości i dobrej jakości powierzchni, określone na podstawie serii 

wstępnych eksperymentów, zebrano w tabeli (Tabela nr 43). 

Tabela nr 43. Parametry przetwórcze linii do wytwarzania mikrokabli. 

Strefa wytłaczarki 1 2 3 4 5 6 7 

Temp. [°C] 130 140 145 145 150 150 160 

 Wytłaczarka Zasyp Pompa 

Obroty napęd 45 [obr./min] 30 [obr./min] 45 [obr./min] 

Prędkość linii 10 [obr./min] 

Wytworzono mikrokable, wykorzystując mieszankę referencyjną PVC, mieszankę 

nanokompozytu B/Na-3 oraz nanokompozytu B/SE-3 z granulatem komercyjnym EWO-4 w 

różnych proporcjach. Próby aplikacyjne pokazały, że przetworzenie mieszanki zawierającej 

nanokompozyt z niemodyfikowanym MMT było możliwe przy 30-procentowym dodatku 

przedmieszki PVC/MMT, natomiast stabilne przetwarzanie mieszanki z nanokompozytem 

zawierającym organofilizowany MMT było możliwe przy udziale przedmieszki w 

wytłaczanym materiale  do 10% wag. Przetwarzanie kompozycji z większą ilością 

przedmieszki okazało się utrudnione ze względu na postępującą degradację materiału i 

wzrastające ciśnienie stopu polimeru. Wystąpiły trudności przy powlekaniu przewodu 
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drucianego podczas wytłaczania. Fotografie wytworzonych kabli i ich przekrojów 

przedstawiono na Rys. nr 104. 

  

Mikrokabel 30% B 

  

Mikrokabel 30% B/Na-3 

  
Mikrokabel 10% B/SE-3 

Rys. nr 104. Fotografie otrzymanych mikroprzewodów. 
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12. WNIOSKI 

1. Badania strukturalne napełniaczy glinokrzemianowych poddanych modyfikacji 

pozwalają stwierdzić, że doszło do interkalacji warstw krzemianowych przez kationy 

amoniowe oraz do wytworzenia oddziaływań pomiędzy wprowadzonymi w trakcie 

organofilizacji związkami a grupami funkcyjnymi obecnymi na powierzchni płytek MMT. Na 

dyfraktogramach WAXD nastąpiło przesunięcie maksimów pików dyfrakcyjnych MMT oraz 

zmniejszenie ich intensywności, co potwierdza interkalację MMT przez kationy organiczne 

zarówno w przypadku handlowych typów nanonapełniaczy bentonitowych, jak i dla próbek 

syntetyzowanych laboratoryjnie. 

Z porównania krzywych termograwimetrycznych wynika, że najmniej stabilny termicznie jest 

MMT komercyjny – Nanofil SE3010®, a największą stabilnością spośród syntetyzowanych 

napełniaczy charakteryzują się glinki modyfikowane solami imidazoliowymi. 

2. Dla układów PVC/MMT otrzymywanych metodą rozpuszczalnikową stwierdzono, 

że wstępna interkalacja napełniacza w środowisku rozpuszczalnika sprzyja uzyskaniu bardziej 

jednorodnej struktury kompozytów. Niemodyfikowany MMT ze względu na swój 

hydrofilowy charakter jest trudny do równomiernego zdyspergowania w matrycy polimeru, a 

ponadto ma tendencję do tworzenia aglomeratów, co potwierdza analiza mikroskopowa. 

Badania metodą dyfrakcji rentgenowskiej dowodzą, że materiały zawierające modyfikowany 

MMT wykazują przesunięcie piku dyfrakcyjnego charakterystycznego dla MMT bądź też 

znaczne zmniejszenie jego intensywności, co świadczy o interkalacji lub eksfoliacji MMT 

przez makrocząsteczki polimeru. Dodatek napełniacza krzemianowego - 1% wag. sodowego 

MMT, napełniacza Nanofil 15® oraz dla układów z dodatkiem kompatybilizatora, powoduje 

poprawę stabilności termicznej PVC. Co ważne, ubytek masy nanokompozytów w trakcie 

pierwszego etapu jest mniejszy w porównaniu do czystego PVC. Dodatek napełniacza 

Nanofil 15® wpływa na podwyższenie temperatury, w której następuje odpowiednio 10 i 

50% ubytek masy, co jednocześnie sugeruje obniżenie palności kompozytu, na skutek 

ograniczenia dyfuzji lotnych produktów rozkładu. 

3. Wyniki badań strukturalnych (WAXD) dla materiałów wytworzonych metodą 

homogenizacji w stopie wskazują, że nanonapełniacz uległ całkowitemu zdyspergowaniu w 

matrycy polimerowej, tworząc strukturę eksfoliowaną. Na podstawie zdjęć mikroskopowych 

(SEM) stwierdzono, że w strukturze materiału obecne są liczne pory, powstałe w trakcie 

przetwórstwa materiałów oraz warstwowe uskoki, które wynikają z faktu, że OMMT działa 

jako wewnętrzny środek smarujący PVC. Wpływa to na podwyższenie chłonności wody 

przez nanokompozyty PVC/MMT. Zaobserwowane na zdjęciach SEM oraz AFM aglomeraty 

zgodnie z wynikami analizy chemicznej mikroobszarów pochodzą od dodanego antypirenu - 

ATH. 
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4. Najlepszą stabilnością termiczną charakteryzują się przetworzone materiały 

nanostrukturalne PVC/MMT zawierające dodatek niemodyfikowanego MMT oraz 

nanokompozyty, w których plastyfikator organiczny zastąpiono plastyfikatorem 

polimerycznym (oPCL). Porównanie wyników otrzymanych metodą termograwimetryczną 

(TG) dla blend i dodatków stosowanych w przetwórstwie pokazuje, że zaobserwowane efekty 

nie pochodzą od pojedynczego składnika kompozycji, ale są wynikiem przemian 

zachodzących w przetworzonej kompozycji. Materiały szybciej ulegają rozkładowi w 

atmosferze powietrza, gdzie obecność wolnych rodników tlenu sprzyja zainicjowaniu procesu 

degradacji, co potwierdzają również wartości stałej pozostałości po degradacji. Zwiększenie 

wartości stałej pozostałości po dekompozycji w materiałach zawierających nanonapełniacz 

jest istotną wskazówką sugerującą, że materiały mogą charakteryzować się obniżoną 

palnością. W istocie, próbki nanokompozytów charakteryzowały się mniejszym dymieniem 

oraz efektem samogaśnięcia, co jest spowodowane synergicznym działaniem chloro parafiny 

oraz MMT. 

5. Nanokompozyty zawierające 3% wag. NaMMT i napełniacza Nanofil SE3010® 

charakteryzują się wyższymi wartościami modułu zachowawczego E’ wyznaczonego metodą 

DMA, który związany jest ze sztywnością materiału. Większość nanokompozytów 

PVC/MMT wykazuje lepsze cechy wytrzymałościowe w porównaniu do bazowego PVC bez 

napełniacza już przy zawartości 3% wag. OMMT - najlepsze wyniki uzyskano dla materiałów 

zawierających Nanofil 15®, 3% wag. NaMMT oraz 3% wag. MMT modyfikowanego solą 

imidazoliową zawierającą w strukturze podstawniki butylowe i metylowe. Metoda analizy 

termicznej wykorzystująca stochastyczne zmiany temperatury – TOPEM® DSC pozwoliła 

stwierdzić, że temperatura zeszklenia charakteryzująca nanokompozyty PVC jest niższa niż 

dla blendy PVC bez napełniacza, co może wskazywać na to, że napełniacz nie wpływa na 

ograniczenie ruchów makrocząsteczek polimeru, a ponadto, zwłaszcza modyfikowany MMT, 

wykazuje działanie plastyfikujące. Obecność tylko jednej temperatury zeszklenia wskazuje, 

że oddziaływania pomiędzy matrycą polimerową a MMT są słabe. Najniższa wartość zmiany 

pojemności cieplnej układu zarejestrowana w pomiarze DSC dla nanokompozytów z 

niemodyfikowanym MMT świadczy o tym, że charakteryzują one się większą stabilnością 

strukturalną w porównaniu do kompozycji referencyjnej oraz zawierającej OMMT. 

6. W wyniku starzenia nanokompozytów w komorze klimatycznej, w której materiał 

narażony jest na działanie promieniowania UV, podwyższonej temperatury i zwiększonej 

wilgotności, dochodzi do erozji powierzchniowej (powstawania licznych mikroszczelin) oraz 

zachodzi migracja składników nieorganicznych do powierzchni materiału, co potwierdzają 

wyniki analizy XRD. Badane próbki PVC, jak również nanokompozyty PVC/NaMMT wraz z 

dłuższym czasem naświetlania ulegają ciemnieniu (wartości YI maleją), podczas gdy 

materiały zawierające modyfikowany MMT charakteryzują się odmiennym zachowaniem – 

wartość YI nieznacznie wzrasta wraz z czasem naświetlania. Na zmianę barwy ma wpływ 

rodzaj naświetlania – materiały PVC mogą ulegać procesom żółknięcia lub fotowybielania. 
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Badania materiału referencyjnego i nanokompozytów PVC/MMT po procesie kompostowania 

w glebie pozwalają stwierdzić, że dochodzi do niewielkiego ubytku masy, związanego 

głównie z ubytkiem plastyfikatora. Zastosowany w kompozycji plastyfikator (DOP) jest 

szczególnie podatny na indukowaną obecnością drobnoustrojów hydrolizę. Zaobserwowano, 

że materiały kompostowane w warunkach gleby wiejskiej charakteryzują się największą 

dezintegracją, co spowodowane jest obecnością drobnoustrojów i bakterii glebowych, 

sprzyjających mikrobiologicznemu rozkładowi. 

7. Wyniki wstępnych badań o charakterze aplikacyjnym wskazują, że materiały 

nanokompozytowe PVC/MMT mogą z powodzeniem zostać wykorzystane do wytwarzania 

osłon kabli. Istotny jest jednakże odpowiedni dobór parametrów przetwórstwa, jak i składu 

kompozycji. 
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13. STRESZCZENIE 

Wytwarzanie układów nanokompozytowych stanowi efektywną metodę zmiany właściwości 

tradycyjnych materiałów polimerowych. Głównym celem pracy było wytworzenie 

nanokompozytów poli(chlorku winylu) z montmorylonitem (PVC/MMT) metodą 

homogenizacji w stopie charakteryzujących się poprawionymi właściwościami 

mechanicznymi i termicznymi. W tym celu jako napełniacze wykorzystano komercyjne 

napełniacze modyfikowane solami amoniowymi oraz napełniacze otrzymane na drodze 

modyfikacji MMT solami fosfoniowymi i imidazoliowymi. Stwierdzono, że wprowadzenie w 

strukturę glinokrzemianu soli organicznych wpływa na zwiększenie odległości 

międzywarstwowych oraz prowadzi do hydrofobizacji powierzchni napełniacza, przez co 

poprawia kompatybilność z matrycą polimerową. Otrzymane materiały nanokompozytowe 

scharakteryzowano pod kątem poszukiwania zależności między rodzajem nanonapełniacza i 

jego stopniem zdyspergowania, a zmianą właściwości mechanicznych i termicznych. 

Najlepszą stabilność termiczną wykazują materiały zawierające niemodyfikowany MMT, 

MMT modyfikowany solami imidazoliowymi oraz układy zawierające kompatybilizator 

polimeryczny - poli(ε-kaprolakton - PCL). Efekt poprawy stabilności termicznej związany 

jest zarówno z wysokim stopniem dyspersji uzyskanym dla układów kompatybilizowanych, 

jak i ze stabilizującym wpływem napełniaczy i kompatybilizatora. Wyniki badań 

strukturalnych wskazują, że obecność warstwowego napełniacza powoduje zmianę przebiegu 

procesu dekompozycji termicznej. Badania morfologiczne przy pomocy mikroskopii 

elektronowej (SEM) i sił atomowych (AFM) dowodzą, że w strukturze materiału obecne są 

liczne pory, powstałe w trakcie przetwórstwa materiałów oraz warstwowe uskoki, które 

wynikają z faktu, że OMMT działa jako wewnętrzny środek smarujący PVC. 

Nanokompozyty PVC/MMT, a zwłaszcza układy z dodatkiem napełniacza modyfikowanego 

solą z dwoma długimi podstawnikami alkilowymi (Nanofil 15®), charakteryzują się wysoką 

wytrzymałością na rozciąganie. Na podstawie badań DSC stwierdzono, że organofilizowany 

MMT wykazuje działanie plastyfikujące, natomiast niemodyfikowany MMT może działać 

jako nukleant krystalizacji PVC. Na podstawie profilów temperaturowych w trakcie spalania i 

wartości stałej pozostałości po procesie pirolizy do temp. 600°C, stwierdzono, że dodatek 

MMT sprzyja procesowi karbonizacji. 

Dodatek modyfikowanego MMT wpływa na zmianę barwy układów PVC/OMMT w wyniku 

działania temperatury, promieniowania UV i określonej wilgotności względnej, podczas gdy 

materiały z niemodyfikowanym MMT charakteryzują się podobną stabilnością UV w 

porównaniu do PVC. Porowata struktura wytworzonych materiałów sprzyja zarówno 

procesowi absorpcji wody, jak i dezintegracji w czasie kompostowania w glebie.  

Sporządzone materiały nanokompozytowe PVC/MMT wykorzystano, po dobraniu 

odpowiedniego składu kompozycji i warunków przetwórstwa, do wytwarzania osłon kabli. 
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14. ABSTRACT 

Preparation of polymeric nanocomposites is an affective route to change properties of 

conventional polymeric materials. 

The aim of this work was to prepare poly(vinyl chloride) nanocomposites with 

montmorillonite (PVC/MMT) by melt blending, which are characterized by improved 

mechanical and thermal properties. 

The nanofillers were commercially available clays modified with ammonium salts and 

labscale prepared fillers, modified with phosphonium and imidazolium salts. Structural 

investigations showed that organic salts influence the interlayer distance in the MMT 

structure and its surface character. This result in improvement of MMT dispersibility and 

compatibility with the polymer matrix. 

The influence of nanofiller on the mechanical and thermal properties of PVC/MMT 

nanocomposites was studied. It was found that nanocomposites with non modified MMT, 

MMT modified by imidazolium salts and materials with compatibilizer (poly(ε-caprolactone) 

- PCL) are characterized by enhanced thermal stability compared with reference PVC blend. 

This effect comes from stabilizing ability of MMT, as well as its fine dispersion level in the 

polymer matrix. Besides, it was also observed that MMT changes the pathway of 

nanocomposites’ degradation. 

The scanning electron microscopy (SEM) and atomic force microscopy (AFM) showed that 

there are numerous microstructural pores, formed during processing, and layered leaps due to 

OMMT action as an internal lubricant. 

The tensile strength of PVC/MMT nanocomposites was found to be higher compared with the 

reference, especially the tensile properties of materials with MMT modified by ammonium 

salt built with two long alkyl chains. 

DSC analysis proved that organically modified MMT (OMMT) act as an internal plasticizer, 

while the non modified MMT plays a role of a nucleating agent of PVC crystallization. MMT 

influences also the flame behavior – temperature profiles and the char residue at 600ºC 

suggest that MMT favor carbonization process what in result can reduce the polymer 

flammability. 

After thermal aging and UV weathering discoloration of PVC/OMMT nanocomposites 

occurs, while non modified MMT practically has no influence on the UV stability, as 

compared to the reference blend. The porous structure of PVC/MMT nanocomposites 

facilitates water absorption, as well as disintegration under soil burial test. 

The prepared nanocomposite PVC/MMT materials, after appropriate selection of their 

composition and processing parameters, have been utilized to fabricate cable outer layers. 



 

 

 167 

15. SPIS LITERATURY 

                                                 

[1] praca zb. pod red. A. Mazurkiewicza, Nanonauki i nanotechnologie, wyd. Instytutu 

Technologii Eksploatacji – PIB, zał. 2 (2007). 

[2] Roco M.C., J. Nanopart. Res., 13, 427 (2011). 

[3] Kamalha E., Shi X., Mwasiagi J.I., Zeng Y., Macromol. Res., 20(9), 891 (2012). 

[4] Mihranyan A., Ferraz N., Strømme M., Prog. Mater. Sci., 57, 875 (2012). 

[5] Durán N., Marcato P.D., Int. J. Food Sci. Technol., 48, 1127 (2013). 

[6] Adams F.C., Barbante C., Spectrochim. Acta  B, 86, 3 (2013). 

[7] Gołębiewski J., Przemysł chemiczny, 83/1, 544-547 (2003). 

[8] Utracki L.A., Clay-containing polymeric nanocomposites, Vol.1, Rapra Technology Ltd., 

Shawbury (2004). 

[9] Utracki L.A., Clay-containing polymeric nanocomposites, Vol. 2, Rapra Technology Ltd., 

Shawbury (2004). 

[10] Kacperski M., Polimery, 47, 801 (2002). 

[11] Kacperski M., Polimery, 48, 85 (2003). 

[12] Alexandre M., Dubois P., Mater. Sci. Eng., 28, 1 (2000). 

[13] Maniar K.K., Polym–Plast. Technol., 43(2), 427–443 (2004). 

[14] Ellsworth, M.W.; Novak, B.M., J. Am. Chem. Soc., 113(7), 2756-2758 (1991). 

[15] Huang, Z.H.; Qiu, K.Y., Polymer, 38(3), 521-526 (1997). 

[16] Rodrigues, D.E.; Risch, B.G.; Wilkes, G.L., Chem. Mater., 9(12), 2709-2719 (1997). 

[17] Lepoittevin B., Pantoustier N., Devalckenaere M., Alexandre M., Calberg C., Jérôme R., 

Henrist C., Rulmont A., Dubois P., Polymer, 44, 2033 (2003). 

[18] Peeterbroeck S., Lepoittevin B., Pollet E., Benali S., Broekaert C., Alexandre M., Bonduel 

D., Viville P., Lazzaroni R., Dubois P., Polym. Enger. Sci.,46(8), 1022–1030 (2006). 

[19] Jaworek A., Krupa A., Lackowski M., Sobczyk A.T., Czech T., Ramakrishna S., Sundarrajan 

S., Pliszka D., Fibres & Textiles in Eastern Europe, 17(4), 77-81 (2009). 

[20] Malesa M., Elastomery, maj – czerwiec, nr 3, 12-17 (2004). 

[21] Królikowski W., Rosłaniec Z., Kompozyty, 4(9), 3-16 (2004). 

[22] Utracki L.A., Sepehr M., Boccaleri E., Polym. Adv. Technol., 18, 1–37 (2007). 

[23] Njuguna J., Pielichowski K., Desai S., Polym. Adv. Technol., 19, 947–959 (2008). 

[24] Pagacz J., Pielichowski K., J. Vinyl Addit. Technol., 15 (2) 61-76 (2009). 

[25] Red. Kelsall R.W, Hamley I.W., Geoghegan M., Nanotechnologie, Wyd. naukowe PWN, 

Warszawa (2008).  

[26] Makles Z., Bezpieczeństwo pracy, 2, 2-4 (2005). 



 

 

 168 

                                                                                                                                                         

[27] Endo K., Prog. Polym. Sci., 27, 2021 (2002). 

[28] Babinsky R., J. Vinyl Addit. Technol., 13, 1 (2007). 

[29] http://news.cision.com/reportbuyer/r/global-demand-for-pvc-forecast-grow-at-4-9--a-year-

until-2020-says-new-report,c9321704 (aktualizacja: 5.08.2013 r.). 

[30] http://www.plasticseurope.org/documents/document/20121120170458-

final_plasticsthefacts_nov2012_en_web_resolution.pdf (aktualizacja: 20.11.2012 r.). 

[31] http://www.pvc.org/en/p/how-is-pvc-used (aktualizacja: 25.10.2013). 

[32] Pielichowski K., Pielichowski J., German K.,Polimery, 40(5), 317-322 (1995). 

[33] Daniels P.H., J. Vinyl Addit. Technol., 15(4), 219-223 (2009). 

[34] Wilkes C.E., Summers J.W., Daniels C.A. (Ed.): PVC handbook, Hanser Publishers, Munich 

(2005). 

[35] Piszczek K., Żelowanie suspensyjnego, nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu), Rozprawa 

habilitacyjna, Wydawnictwa uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 

Bydgoszcz 2009 (ISSN 0209-0597). 

[36] Weil E.D., Levchik S., Moy P., J. Fire Sci., 24, 211 (2006). 

[37] Obłój-Muzaj M., Świerz-Motysia B., Szabłowska B., Poli(chlorek winylu), WNT Warszawa 

(1997). 

[38] http://certech.com.pl/pm/?sub=5&wpr=tak (aktualizacja 18.10.2013 r.). 

[39] Pan Ch., Shen Y-H., Commun. Soil Sci. Plant Anal., 34 (3/4) 497 (2003). 

[40] Rhodes C.N., Brown D.R., Clay Miner., 29, 799 (1994). 

[41] Penkala T., Zarys krystalochemii, tom II - Krystalochemia szczegółowa, wyd.II, Warszawa 

(1972). 

[42] Bellucci F., Camino G., Frache A., Ristori V., Sorrentino L., Iannace S., Bian X., Guardasole 

M., Vaccaro S., e –Polymers, No. 14, 1-10 (2006). 

[43] Ertem G., Ferris J.P., Origins of Life and Evolution of the Biosphere, 28 (4-6), 485 (1998). 

[44] Rong M.Z., Zhang M.Q., Ruan W.H., Mater. Sci. Technol., 22(7), 787 (2006). 

[45] Song L., Hu Y., Lin Z., Xuan S., Wang S., Chen Z., Fan W. , Polym. Degrad. Stab., 86, 535 

(2004). 

[46] Xiong J., Liu Y., Yang X., Wang X., Polym. Degrad. Stab., 86, 549 (2004). 

[47] Zhao Y., Wang K., Zhu F., Xue P., Jia M., Polym. Degrad. Stab., 91, 2874 (2006). 

[48] Chigwada G., Jiang D.D., Wilkie Ch.A., Thermochim. Acta, 436, 113 (2005). 

[49] Boukerrou A., Duchet J., Fellahi S., Kaci M., Sautereau H., J. Appl. Polym. Sci., 103, 3547 

(2007). 

[50] Jiratumnukul N., Pruthipaitoon S., Pitsaroup T., J. Appl. Polym. Sci., 102, 2639 (2006). 

[51] Nigam V., Setua D. K., Mathur G. N., Kar K.K., J. Appl. Polym. Sci., 93, 2201 (2004). 



 

 

 169 

                                                                                                                                                         

[52] Zheng H., Zhang Y., Peng Z., Zhang Y., J. Appl. Polym. Sci., 92, 638 (2004). 

[53] Pospíšil M., Čapková P., Weiss Z., Maláč Z., Šimoník J., J. Colloid Interface Sci., 245, 126 

(2002). 

[54] Pat. EP20050762976, Daren S., Solomon-Tsvetkov F., Melnikov V., Peled M.,: Method For 

Purification And Modification Of Mineral Clays In Non-Aqueous Solvents. 

[55] Avalos F., Ortiz J.C., Zitzumbo R., López-Manchado M.A., Verdejo R., Arroyo M., Appl. 

Clay Sci., 43 (1), 27 (2009). 

[56] Patel H.A., Somani R.S., Bajaj H.C., Jasra R.V., Appl. Clay Sci., 35, 194 (2007). 

[57] Hartwig A., Putz D., Schartel M., Wendschuh-Josties M., Macromol. Chem. Phys., 204, 2247 

(2003). 

[58] Kim M.H., Park C.I., Choi W.M., Lee J.W., Lim J.G., Park O O., Kim J.M., J. Appl. Polym. 

Sci., 92, 2144 (2004). 

[59] Costache M.C., Heidecker M.J., Manias E., Gupta R.K., Wilkie C.A., Polym. Degrad. Stab., 

92, 1753 (2007). 

[60] Vazquez A., López M., Kortaberria G., Martín L., Mondragon I., Appl. Clay Sci., 41, 24 

(2008). 

[61] Bottino F.A., Fabbri E., L. Fragalà I., Malandrino G., Orestano A., Pilati F., Pollicino A., 

Macromol. Rapid Commun., 24, 1079 (2003). 

[62] Zheng X., Gilbert M., J. Vinyl Addit. Technol., 17(2), 77 (2011). 

[63] Kim N.H., Malhotra S.V., Xanthos M., Micropor. Mesopor. Mater., 96, 29 (2006). 

[64] Zhang J., Manias E., Wilkie C.A., J. Nanosci. Nanotechnol., 8, 1597 (2008). 

[65] Shen Y.-H., Chemosphere, 44, 989 (2001). 

[66] Xie W., Gao Z., Liu K., Pan W.-P., Vaia R., Hunter D., Singh A., Thermochim. Acta, 367-

368, 339 (2001). 

[67] Kozak M., Domka L., J. Phys. Chem. Solids, 65, 441 (2004). 

[68] Yang Z., Li B., Tang F., J. Vinyl Addit. Technol., 13, 31 (2007). 

[69] Chih-Wei Chiu, Chien-Chia Chu, Wen-Tung Cheng, Jiang-Jen Lin, Eur. Polym. J., 44, 628 

(2008). 

[70] Zhu A., Cai A., Zhou W., Shi Z., Appl. Surf. Sci., 254, 3745 (2008). 

[71] Betega de Paiva L., Morales A.R., Valenzuela Díaz F.R., Appl. Clay Sci., 42, 8 (2008). 

[72] Burmistr M.V., Sukhyy K.M., Shilov V.V., Pissis P., Spanoudaki A., Sukha I.V., Tomilo 

V.I., Gomza Y.P., Polymer, 46, 12226 (2005). 

[73] Kollár T., Pálinkó I., Kónya Z., Kiricsi I., J. Mol. Struct., 651-653, 335 (2003). 

[74] Wang D., Wilkie C.A., Polym. Degrad. Stab., 82, 309 (2003). 

[75] Hussain F., Hojjati M., Okamoto M., Gorga R.E., J. Compos. Mater., 40 (17) 1511 (2006). 



 

 

 170 

                                                                                                                                                         

[76] Piecyk L., Tworzywa sztuczne i Chemia, 1, styczeń/luty, 43 (2006). 

[77] Piecyk L., Tworzwa Sztuczne i Chemia, 2, marzec/kwiecień, 20 (2006). 

[78] http://www.eupen.com/cable/publications/index.html (aktualizacja 24.08.2013 r.). 

[79] http://www.rtpcompany.com/info/data/nano/index.htm (aktualizacja 2.10.2013 r.). 

[80] http://www.nanocor.com/tech_sheets/I103.pdf (aktualizacja 25.10.2013 r.). 

[81] http://www.nanocor.com/tech_sheets.asp (aktualizacja 25.10.2013 r.). 

[82] Kim Y., White J.L., J. Appl. Polym. Sci., 90, 1581 (2003). 

[83] Chen C.-H., Teng C.-C., Yang C.-H., J. Polym. Sci. Part B: Polym. Phys., 43, 1465 (2005). 

[84] Chen C.-H., Teng C.-C., Tsai M.-S., Yen F.-S., J. Polym. Sci. Part B: Polym. Phys., 44, 2145 

(2006). 

[85] Wang Q., Zhang X., Jin Y., Gui H., Dong W., Lai J., Liu Y., Gao J., Huang F., Song Z., Qiao 

J., Macromol. Mater. Eng., 291, 655 (2006). 

[86] Wan C., Tian G., Cui N., Zhang Y., Zhang Y., J. Appl. Polym. Sci., 92, 1521 (2004). 

[87] Wan C., Zhang Y., Zhang Y.X., Polym. Test., 23, 299 (2004). 

[88] Kovarova L., Kalendova A., Gerard J.-F., Malac J., Simonik J., Wiess Z., Macromol. Symp., 

221, 105 (2005). 

[89] Peprnicek T., Kalendova A., Pavlova E., Simonik J., Duchet J., Gerarad J.F., Polym. Degrad. 

Stab., 91, 3322 (2006). 

[90] Romero-Guzmán M.E., Romo-Uribe A., Ovalle-García E., Olayo R., Cruz-Ramos C.A., 

Polym. Adv. Technol., 19, 1168 (2008). 

[91] Ren J., Huang Y., Liu Y., Tang X., Polym. Test., 24, 316 (2005). 

[92] Zhao Y., Wang K., Zhu F., Xue P., Jia M., Polym. Degrad. Stab., 91, 2874 (2006). 

[93] Yalcin B., Cakmak M., Polymer, 45, 6623 (2004). 

[94] Wan C., Qiao X., Zhang Y., Zhang Y.X., J. Appl. Polym. Sci., 89, 2184 (2003). 

[95] Wan C., Qiao X., Zhang Y., Zhang Y.X., Polym. Test., 22, 453 (2003). 

[96] Ren T., Yang J., Huang Y., Ren J., Liu Y., Polym. Compos., 27, 55 (2006). 

[97] Ismail H., Munusamy Y., J. Reinforced Plast. Compos., 26, 1681 (2007). 

[98] Gong F., Feng M., Zhao C., Zhang S., Yang M., Polym. Degrad. Stab., 84, 289 (2004). 

[99] Obłój-Muzaj M., Zielecka M., Kozakiewicz J., Abramowicz A., Szulc A., Domanowski W., 

Polimery, 51, 133 (2006). 

[100] Yang D.-Y., Liu Q.-X., Xie X.-L., Zeng F.-D., J. Therm. Anal. Cal., 84, 355 (2006). 

[101] Sterky K., Hjertberg T., Jacobsen H., Polym. Degrad. Stab., 94, 1564 (2009). 

[102] Beyer G., Nanopolymers, (2008). 

[103] Mingliang G.E., Demin J., J. Elastomers Plast., 40, 223 (2008). 

[104] Mingliang G., Denim J., J. Thermoplast. Compos. Mater., 23, 855 (2010). 



 

 

 171 

                                                                                                                                                         

[105] Yang L., Hu Y., Guo H., Song L., Chen Z., Fan W., J. Appl. Polym. Sci., 102, 2560 (2006). 

[106] Wang Q., Zhang X., Dong W., Gui H., Gao J., Lai J., Liu Y., Huang F., Song Z., Qiao J., 

Mat. Letters, 61, 1174 (2007). 

[107] Zeng X.F., Wang W.Y., Wang G.Q., Chen J.F., J. Mater. Sci., 43, 3505 (2008). 

[108] Xie X.-L., Kwok-Yiu Li R., Liu Q.-X., Mai Y.-W., Polymer, 45, 2793 (2004). 

[109] Bao Y.-Z., Huang Z.-M., Weng Z.-X., J. Appl. Polym. Sci., 102, 1471 (2006). 

[110] Yong-zhong B., Zhi-ming H., Shen-xing L., Zhi-xue W., Polym. Degrad. Stab., 93, 448 

(2008). 

[111] Liu J., Chen G., Yang J., Ding L., Mater. Chem. Phys., 118, 405 (2009). 

[112] Liu J., Chen G., Yang J., Ma Y., Chem. Lett., 36(12), 1454 (2007). 

[113] Broza G., Piszczek K., Schulte K., Sterzynski T., Compos. Sci. Technol., 67, 890 (2007). 

[114] Mamunya Ye., Boudenne A., Lebovka N., Ibos L., Candau Y., Lisunova M., Compos. Sci. 

Technol., 68, 1981 (2008). 

[115] Sterzyński T., Tomaszewska J., Piszczek K., Skórzewska K., Compos. Sci. Technol., 70, 

966 (2010). 

[116] V.H. Pham, T.T. Dang, S.H. Hur, E.J. Kim, J.S. Chung, J. Nanosci. Nanotechnol. 12, 5820-

5826 (2012) 

[117] Benderly D., Osorio F., IJdo W.L., J. Vinyl Addit. Technol., 14, 155 (2008). 

[118] Awad W.H., Beyer G., Benderly D., Ijdo W.L.,  Songtipya P., Jimenez-Gasco M. del M., 

Manias E., Wilkie C.A., Polymer, 50, 1857 (2009). 

[119] Zhu A., Shi Z., Cai A., Zhao F., Liao T., Polym. Test., 27, 540 (2008). 

[120] Zhu A., Cai A., Zhang J., Jia H., Wang J., J. Appl. Polym. Sci., 108, 2189 (2008). 

[121] Al-Hartomy O.A., Al-Salamy F., Al-Ghamdi A.A., Fatah M.A., Dishovsky N., El-Tantawy 

F., J. Appl. Polym. Sci., 120, 3628 (2011). 

[122] Al-Ghamdi A.A., Al-Salamy F., Al-Hartomy O.A., Al-Ghamdi A.A., Abdel Daiem A.M., 

El-Tantawy F., J. Appl. Polym. Sci., 124, 1144 (2012). 

[123] Gao J., Du Y., Dong C., Inter. J. Polym. Mater., 59, 15 (2010). 

[124] Wan C.Y., Zhang Y., Zhang Y.X., Qiao X.Y., Teng G.M., J. Polym. Sci. Part B: Polym. 

Phys., 42, 286 (2004). 

[125] Matuana L.M., Karuk O., ANTEC 1248 (2007). 

[126] Yang D.-Y., Liu Q.-X., Xie X.-L., Zeng F.-D., J. Therm. Anal. Cal., 84, 355 (2006). 

[127] Gong F.L., Zhao C.G., Feng M., Qin H.L., Yang M.S., J. Mater. Sci., 39, 293 (2004). 

[128] Bibi N., Sarwar M.I., Ishaq M., Ahmad Z., Polym. Polym. Compos., 15, 313 (2007). 

[129] Liang Z.-M., Wan C.-Y., Zhang Y., Wei P., Yin J., J. Appl. Polym. Sci., 92, 567 (2004). 

[130] Wang D., Wilkie C.A., J. Vinyl Addit. Technol., 8, 238 (2002). 



 

 

 172 

                                                                                                                                                         

[131] Aguilar-Solis C., Xu Y., Brittain W., Polym. Prepr., 43 (2), 1019 (2002). 

[132]  Gong F., Feng M., Zhao C., Zhang S., Yang M., Polym. Test., 23, 847 (2004). 

[133] Pan M., Shi X., Li X., Hu H., Hang L., J. Appl. Polym. Sci., 94, 277 (2004). 

[134] Mondragón M., Sánchez-Valdés S., Sanchez-Espíndola M.E., Rivera-López J.E., Polym. 

Eng. Sci., 51, 641 (2011). 

[135]  Du J., Wang D., Wilkie C.A., Wang J., Polym. Degrad. Stab., 79, 319 (2003). 

[136]  Wang D., Parlow D., Yao Q., Wilkie Ch. A., J. Vinyl Addit. Technol., 7, 203 (2001). 

[137] Wang D., Parlow D., Yao Q., C. Wilkie, J. Vinyl. Addit. Technol., 8, 139 (2002). 

[138] Dimitry O.I.H., Sayed W.M., Mazroua A.M., Saad A.L.G., Polimery, 54(1), 8 (2009). 

[139] Peprnicek T., Duchet J., Kovarova L., Malac J., Gerard J.F., Simonik J., Polym. Degrad. 

Stab., 91, 1855 (2006). 

[140] Trlica J., Kalendova A., Malac Z., Simonik J., Pospisil L., ANTEC 748 (2005). 

[141] Francis N., Schmidt D., Improved Lead-Free Wire and Cable Insulation Performance 

Using Nanocomposites, Technical Report No. 58, University of Massachusetts - Lowell (2006). 

[142] Dorairaju G., Morose G., Schmidt D.F., Technical Papers, Regional Technical Conference - 

Society of Plastics Engineers 2, 1079-1083 (2008). 

[143] Karmalm P., Hjertberg T., Jansson A., Dahl R., Polym. Degrad. Stab., 94, 2275 (2009). 

[144] Chuayjuljit S., Thongraar R., Saravari O., J. Reinf. Plast. Compos., 27, 431 (2008). 

[145] Pagé D.J.Y.S., Cunningham N., Chan N., Carran G., Kim J., J. Vinyl Addit. Technol., 13, 91 

(2007). 

[146] Yarahmadi N., Polym. Degrad. Stab., 95, 132 (2010). 

[147] Early J.W., Osthaus B.B., Milne I.H., Am. Mineral , 38, 707 (1953). 

[148] Xu W.B., Zhou Z.F., Ge M.L., Pan W.-P., J. Therm. Anal. Calorim., 78, 91 (2004). 

[149] Wan C.Y., Zhang Y., Zhang Y.X., Chin. Chem. Lett., 15, 77 (2004). 

[150] Gilbert M., Thomas N.L., Zheng X., Georgiadou S., Brooks B., ANTEC 1233 (2007). 

[151] Kalendova A., Pospisil M., Kovarova L., Merinska D., Valaskova M., Vlkova H., Simonik 

J., Capkova P., Plast. Rubber. Compos., 33, 279 (2004). 

[152] Kovarova L., Kalendova A., Simonik J., Malac J., Weiss Z., Gerard J.F., Plast. Rubber. 

Compos., 33, 287 (2004). 

[153] Mousa A., Halim N.A., Al-Robaidi A., Polym. Plast. Technol. Eng., 45, 513 (2006). 

[154] Leszczyńska A., Njuguna J., Pielichowski K., Banerjee J.R., Thermochim. Acta, 454, 1 

(2007). 

[155] Beyer G., Polym. Adv. Technol., 19, 485 (2008). 

[156] Bellucci F., Camino G., Frache A., Sarra A., Polym. Degrad. Stab., 92, 425 (2007). 



 

 

 173 

                                                                                                                                                         

[157] Pandey J.K., Raghunatha Reddy K., Pratheep Kumar A., Singh R.P., Polym. Degrad. Stab., 

88, 234 (2005). 

[158] Vyazovkin S., Dranca I., Fan X., Advincula R., J. Phys. Chem. B., 108, 11672 (2004). 

[159] Zhu J., Uhl F.M., Morgan A.B., Wilkie C.A., Chem. Mater., 13(12), 4649 (2001). 

[160] Leszczyńska A., Njuguna J., Pielichowski K., Banerjee J.R., Thermochim. Acta, 453, 75 

(2007). 

[161] Owen E.D., Degradation and Stabilization of PVC, Elsevier, London (1984). 

[162] del Hoyo C., J. Therm. Anal. Calorim., 94(1), 227 (2008). 

[163] Stoeffler K., Lafleur P. G., Renault J., Polym. Degrad. Stab., 93, 1332 (2008). 

[164] Hofmann A.W., Chem. Ber., 14, 659 (1881). 

[165] Hofmann A.W., Chem. Ber., 14, 705 (1881). 

[166] Liu X.H., Wu Q.J., Polymer, 42, 10013 (2001). 

[167] Ash B.J., Schadler L.S., Siegel R.W., Mater. Lett., 55, 83 (2002). 

[168] Pal G.,Macskasy H., Plastics – Their Behaviour in Fires, Budapest, Akademi Kiado (1991). 

[169] Beyer G., Plastic Add. Compound., 22 (2002). 

[170] Fina A., Camino G., Modern Polymeric Materials for Environmental Applications; Vol. 5 

(1), 111 (2013). 

[171] Härkki O., Saarimäki E., Kiviranta K., Modern Polymeric Materials for Environmental 

Applications; Vol. 5 (1), 167 (2013). 

[172] Liang S., Gaan S., Modern Polymeric Materials for Environmental Applications; Vol. 5 (2), 

1 (2013). 

[173] Schartel B., Bartholmai M., Knoll U., Polym. Adv. Technol., 17, 772 (2006). 

[174] Beyer G., J. Fire Sci., 25, 65 (2007). 

[175] Feynman R.P, Handbook of Nanoscience, Engineering and Technology, Goddard W.A, 

Brenner D.W., Lyshevsky S.E., Jafrate G.J., rozdz. 1, London, CRC Press (2003). 

[176] Sinha Ray S., Okamoto M., Prog. Polym. Sci., 28, 1539 (2003). 

[177] Kim J.-K., Hu C., Woo R.S.C., Sham M.-L., Compos. Sci. Technol., 65, 805 (2005). 

[178] Rana H.T., Gupta R.K., GangaRao H.V. S., Sridhar L. N., AIChE J., 51. 3249 (2005). 

[179] http://www.plasticseurope.org/documents/document/20110422155920-

vinyl2010__progress_report_2011.pdf (aktualizacja 25.10.2013 r.). 

[180] http://www.vinyloop.com/en/ (aktualizacja 25.10.2013 r.). 

[181] Reddy J.E., Hackett J.A., J. Vinyl Addit. Technol., 8(3),  (2002). 

[182] Vijayendran B.R., Benecke H., Elhard J.D., McGinniss V.D., ANTEC Plastics: The Lone 

Star, Volume 3: Special Areas , Environmentally Friendly Plasticizers for Polyvinyl Chloride 

(PVC) Resins (508), (2001). 



 

 

 174 

                                                                                                                                                         

[183] Persico P., Ambrogi V., Acierno D., Carfagna C., J. Vinyl Addit. Technol., 15, 139 (2009). 

[184] www.anwil.com.pl (aktualizacja 25.10.2013 r.). 

[185] http://www.zamak.pl/pl/laboratoryjne/index.php (aktualizacja 25.10.2013 r.). 

[186] Praca doktorska Agnieszka Leszczyńska, Nanofazowe układy polioksymetylenu (POM) - 

otrzymywanie, badanie właściwości i zastosowanie, Kraków (2007). 

[187] Kim T.K., Int. J. Mater. Form., Suppl 1, 615–618 (2008). 

[188] Sung C.H., Lee K.S., Macromol. Res., 15(5), 443 (2007). 

[189] Zýkováa J., Kalendová A., Kovářová, Maláč J., Materiały konferencyjne, 20- 22.10.2009, 

Rožnov pod Radhoštěm, Česká Republika. 

[190] Pat.6,274,527. 

[191] Meghabar R., Megherbi A., Belbachir M., Polymer, 44, 4097 (2003). 

[192] Usuki A., Tukigase A., Kato M., Polymer, 43, 2185 (2002). 

[193] PN-EN 60811-501:2012E: Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody 

badań materiałów niemetalowych -- Część 501: Badania mechaniczne -- Sprawdzenie 

właściwości mechanicznych mieszanek izolacyjnych i powłokowych. 

[194] Schawe J.E.K., Hütter T., Heitz C., Alig I., Lellinger D., Thermochim. Acta, 446, 147 

(2006). 

[195] Fraga I., Montserrat S., Hutchinson J.M., J. Thermal Anal. Calorim., 87(1), 119 (2007). 

[196] Fraga I., Montserrat S., Hutchinson J. M., Macromol. Chem. Phys., 211, 57 (2010). 

[197] IEC 60332-1: Badanie odporności na rozprzestrzenianie płomienia na pojedynczym kablu 

lub przewodzie (dla przewodów układanych pojedynczo).  

[198] PN-76/C-89020: Tworzywa sztuczne: Badanie zapalności metodą wskaźnika tlenowego. 

[199] PN – 81/C89032 Tworzywa sztuczne : Oznaczanie chłonności wody. 

[200] PN-EN ISO 4892-2: Tworzywa sztuczne - Metody ekspozycji na laboratoryjne źródła 

światła - Część 2: Źródła ksenonowe o wyładowaniu łukowym. 

[201] Berns R.S., Principals of Color Technology, 3rd edition, John Wiley & Sons (2000). 

[202] Balköse D., Egbuchunam T.O., Okieimen F.E., J. Vinyl Addit. Technol., 14(2), 65 (2008). 

[203] Kumanayaka T.O., Parthasarathy R., Jollands M., Polym. Degrad. Stab., 95, 672 (2010). 

[204] PN - ISO 10390:1997: Jakość gleby - Oznaczanie pH. 

[205] PN-88/B-04481 – Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

[206] PN-ISO: 11266: 1997: Jakość gleby - Zasady prowadzenia badań laboratoryjnych nad 

biodegradacją związków organicznych w glebie w warunkach tlenowych). 

[207] PN-EN ISO: 20200:2005: Tworzywa sztuczne - Oznaczanie stopnia dezintegracji 

materiałów polimerowych w warunkach symulowanego kompostowania w skali laboratoryjnej. 



 

 

 175 

                                                                                                                                                         

[208] PN-ISO: 11268-1:1997: Jakość gleby - Wpływ zanieczyszczeń na dżdżownice (Eisenia 

fetida) - Oznaczanie ostrej toksyczności z zastosowaniem sztucznego podłoża glebowego. 

[209] Tyagi B., Chudasama C.D., Jasra R.V., Spectrochim. Acta A, 64, 273 (2006). 

[210] Silverstein R. M., Webster F. X., Kremle D. J., Spektroskopowe metody identyfikacji 

związków organicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (2007). 

[211] Greene-Kelly R., The montmorillonite minerals, in: R.C. Mackenzie (Ed.), The Differential 

Thermal Investigation of Clays, Mineralogical Society, London, p. 140 (1957). 

[212] Ramesh S., Leen Koay Hang, Kumutha K., Arof A.K., Spectrochim. Acta A, 66, 1237 

(2007). 

[213] Tyagi B., Chudasama C.D., Jasra R.V., Spectrochim. Acta A, 64, 273 (2006). 

[214] Starnes Jr. W.H., Prog. Polym. Sci., 27, 2133 (2002). 

[215] Gonzalez N., Mugica A., José Fernandez-Berridi M., Polym. Degrad. Stab., 91, 629 (2006). 

[216] Ponce-Ibarra V.H., Benavides R., Cadenas-Pliego G., Palos-Pizarro I., Huerta B.M., Polym. 

Degrad. Stab., 91, 499 (2006). 

[217] Sari A., Iþýldak Ö., Bull. Chem. Soc. Ethiop., 20(2), 259 (2006). 

[218] Elderfield H., Hem J.D., Mineralogical Magazine, 39, 89 (1973). 

[219] Wypych G., Handbook of plasticizers, ch. 10.3, ChemTec Publishing (2004). 

[220] Yang L., Dai H., Yi A., Lin B., Li G., J. Thermal Anal. Calorim., 93, 875 (2008). 

[221] Christensen P.A., Egerton T.A., Martins-Franchetti S.M., Jin C., White J.R, Polym. Degrad. 

Stab., 93, 305 (2008). 

[222] Pigna M., Krishnamurti G.S.R., Violante A., Soil Sci. Soc. Am. J., 70, 2017 (2006). 

[223] http://webmineral.com/data/Gibbsite.shtml#.UI-7TGf3Qkg. (aktualizacja 25.10.2013 r.). 

[224] Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C., Handbook of Mineralogy, 

Mineralogical Society of America (http://www.handbookofmineralogy.org/index.html, 

aktualizacja 5.09.2013). 

[225] Van Krevelen D.W., Hoftyzer P.J., Properties of Polymers, Elsevier, New York, p. 529 

(1976). 

[226] Romero-Guzmán M.E., Flores O., Flores A., Romo-Uribe A., Alvarado-Tenorio B., 

Campillo B., Polym. Adv. Technol., 22, 836 (2011). 

[227] Beyler C.L., Hirschler M.M., Thermal decomposition of polymers, SFPE Handbook of fire 

protection engineering (3rd Ed.), NFPA, Quincy, MA, Ch.7 (2001). 

[228] Gilbert M., Petiraksakul P., Mathieson I., Mater. Sci. Technol., 17, 1472 (2001). 

[229] Hapuarachchi T.D., Peijs T., eXPRESS Polymer Letters, 3 (11), 743 (2009). 

[230] Thomas N.L., J. Cell. Plast., 43, 237 (2007). 



 

 

 176 

                                                                                                                                                         

[231] Fillot L.-A., Hajji P., Gauthier C., Masenelli-Varlot K., J. Appl. Polym. Sci., 104, 2009 

(2007). 

[232] Pryamitsyn V., Ganesan V., Macromolecules, 39, 844 (2006). 

[233] Scheirs J., Mechanical Failure Mechanisms in Polymers: Compositional and failure 

Analysis of Polymers, ch. 12 Chichester, John Wiley & Sons, Ltd (2000). 

[234] Guarrotxena N., de Frutos M., Retes J., Macromol. Rapid Commun., 25, 1968 (2004). 

[235] Pagacz J., Pielichowski K., J. Therm. Anal. Calorim., DOI 10.1007/s10973-012-2484-2 

(2012). 

[236] Mingliang G., Demin J., Weibing X., Polym.-Plast Technol Eng., 46(10), 985 (2007). 

[237] Strawhecker K., Manias E., American Physical Society, Annual APS March Meeting, 

March 18 – 22 (2002). 

[238] Materiały konferencyjne V Szkoły Analizy Termicznej SAT’08: Teoretyczne podstawy 

analizy termicznej dynamicznych właściwości mechanicznych (DMTA). Stosowane aparaty 

metodyka prowadzenia pomiarów. 

[239] Riesen R., Schawe J., The glass transition temperature measured by different TA 

techniques. Part 1: Overview, Mettler-Toledo UserCom, 1/2003 and Part 2: Determination of 

glass transition temperatures 2/2003 

[240] Menard K.P., Dynamic Mechanical Analysis.A Practical Introduction, CRC Press Boca 

Raton London New York Washington, D.C. (1999). 

[241] Wu J., Huang G., Qu L., Zheng J., J. Non-Crystall. Solids., 355, 1755 (2009). 

[242] Rodolfo A., Jr., Innocentini-Mei L.H., J. Appl. Polym. Sci., 116, 422 (2010) 

[243] Brostow W. (ed.), Performance of Plastics, Principles of DMA, ch. 6, Hanser (2001). 

[244] Krishnamoorti R., Vaia R., Giannelis E., Chem. Mater., 8(8), 1728 (1996). 

[245] Beltran M., Marcilla A., Eur. Polym. J., 33(7), 1135 (1997). 

[246] Red. Brandrup, J.; Immergut, Edmund H.; Grulke, Eric A.; Abe, Akihiro; Bloch, Daniel R., 

Polymer Handbook (4th Edition), John Wiley & Sons (1999; 2005). 

[247] Pimentel Real L.E., Ferraria A.M., Botelho do Rego A.M., Polym. Test., 27(6), 743 (2008). 

[248] García-Castañeda C., Benavides R., Martínez-Pardo M.E., et al., Radiat. Phys. Chem., 

79(3), 335 (2010). 

[249] Matuana L.M., J. Vinyl Addit. Technol., 15(2), 77 (2009). 

[250] Wypych W., (ed.), Handbook of Material Weathering, 4th Edition, ChemTec Publishing, 

Ontario (2008). 

[251] Thomas S., Zaikov G.E. (ed.), Polymer Nanocomposite Research Advances, Nova Science 

Publishers Inc., New York, str.33 (2008). 

[252] Andrady A.L., Fueki K., Torikai A., J. Appl. Polym. Sci., 39, 763 (1990). 



 

 

 177 

                                                                                                                                                         

[253] Shashoua Y., Polym. Prep., 41, 2, 1796 (2000). 

[254] Matuana L.M., Kamdem D.P., Polym. Eng. Sci., 42(8), 1657 (2002). 

[255] Kaczmarek H., Bajer K., J. Polym. Sci. Pol. Phys., 45, 903 (2007). 

[256] Williams, G.R., Dale R., Int. Biodeteriation, 19, 37 (1983). 

[257] Decoste, J.B., IEC Prod. Res. Dev., 7, 238 (1968). 

[258] Mersiowsky I., J. Vinyl Addit. Technol., 8(1), 36 (2002). 

[259] Raport: The behaviour PVC in landfill, European Commission DGXI.E.3, ARGUS assoc. 

University Rostock-Prof. Spillmann, Carl Bro a|s and Sigma Plan S.A. (2000). 
[260] Kaczmarek H., Bajer K., J. Polym. Sci. B Polym. Phys., 45, 903 (2007). 

[261] Feldman D., Banu D., J. Polym. Environ., 13(3), 287 (2005). 


