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 Wykaz skrótów  

BHBP - 4,4 - dihydroksybifenyl 

BHHBP - 4,4’-bis(6-hydroksyheksyloksy)bifenyl 

DMF - N,N-dimetyloformamid 

THF - tetrahydrofuran 

BDO - 1,4- butanodiol 

PCL - poli(kaprolakton diol) 

PBA - poli(adypinian butylenu) 

HOBA - kwas 4-heksadecyloksy benzoesowy 

POSS - poliedryczne oligomeryczne silseskwioksany 

DSI-POSS - disilanolisobutylo-POSS 

TRIS-POSS - trisilanolizobutylo-POSS 

oktahydroksy-POSS - okta(3-hydroksy-3-metylobutylodimetylsiloksy)-POSS 

oktaamino-POSS - okta(fenyloaminopropylo)-POSS 

1,2-diol-POSS - 1,2-propanodioldiizobutylo-POSS 

trans-POSS - trans-cykloheksanodiolisobutylo-POSS 

TSP-POSS -  trissilanolfenyl-POSS 

MDI - diizocyjanian 4,4’- difenylometanu 

LCPU - ciekłokrystaliczne poliuretany  

2,4-TDI -  diizocyjanian tolueno-2,4-diylu 

2,6-TDI - diizocyjanian tolueno-2,6-diylu 

H12MDI - 4,4’-diizocyjanian dicykloheksylenometylenu 

IPDI - diizocyjanian izoforonu 

HDI - diizocyjanian heksametylenu 

PTMG - poli(glikol tetrametylenu) 

PTMO - poli(tlenek tetrametylenu) 

GO - tlenek grafenu (graphene oxide) 

CNT - nanorurki węglowe (carbon nanotubes) 

SWCNT - jednościenne nanorurki węglowe (single-walled carbon nanotubes) 
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MMT - montmorylonit 

MIP - polimery z nadrukiem molekularnym (molecular imprinted polymers) 

DMA - analiza termiczna dynamicznych właściwości mechanicznych (dynamic mechanical thermal 

analysis) 

FT IR-ATR - Spektroskopia osłabionego całkowitego odbicia w podczerwieni z transformatą 

Fouriera (Fourier transform attenuated total reflection infrared spectroscopy) 

DSC - skaningowa kalorymetria różnicowa (Differential scanning calorimetry)  

POM - mikroskopia optyczna z polaryzacją (Polarized optical microscopy) 

SEM - Skaningowa mikroskopia elektronowa (Scanning electron microscopy) 

EDS - spektroskopia elektronów rozproszonych (Electron dispersive spectroscopy) 

DRS - spektroskopia dielektryczna (Dielectric spectroscopy) 

NMR - spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego (Nuclear magnetic resonanse) 

WAXD - szerokokątowa dyfrakcja rentgenowska (Wide-angle X-ray diffraction) 

TG - analiza termograwimetryczna (Thermogravimetric analysis) 

MWS - polaryzacja Maxewella-Wagnera-Sillarsa 

EP - polaryzacja elektrody 

Sm - faza smektyczna 

N - faza nematyczna 

SE - segmenty elastyczne 

SN2 - substytucja nukleofilowa dwucząsteczkowa 
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 Wstęp 

Ciekłokrystaliczność jest stanem pośrednim pomiędzy trójwymiarowo uporządkowanymi ciałami 

stałymi a nieuporządkowanymi cieczami izotropowymi. Występowanie tego zjawiska sprawia, że 

makrocząsteczki mogą orientować się pod wpływem np. sił mechanicznych tworząc struktury 

równoległe do siebie przy równoczesnym nieuporządkowanym położeniu środków ciężkości. 

Warunkiem koniecznym do występowania zjawiska ciekłokrystaliczności jest obecność sztywnych, 

zwykle podłużnych cząsteczek zwanych mezogenami, które to sprzyjają porządkowaniu się 

makrołańcuchów polimerów.  

 Wśród polimerów ciekłokrystalicznych szczególną rolę – z uwagi na szerokie możliwości 

modyfikacji struktury i morfologii – zajmują poliuretany. Już w latach 80 XX w. Iimura otrzymał 

pierwszy poliuretan o właściwościach ciekłokrystalicznych w wyniku reakcji mezogenicznego 

izocyjanianu z glikolem etylenowym [1]. Aby lepiej zrozumieć zainteresowanie poliuretanami 

z ugrupowaniami mezogenicznymi, należy zwrócić uwagę na postęp, jaki w tej dziedzinie nastąpił 

wcześniej na przykładzie ciekłokrystalicznych poliestrów i poliaramidów. Znajdują one 

zastosowanie jako włókna o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, materiały o podwyższonej 

odporności chemicznej i termicznej oraz jako dodatki przetwórcze [2]. Zalety tych polimerów 

zachęcały do podjęcia prac nad ciekłokrystalicznymi poliuretanami zwłaszcza w kierunku 

połączenia wysokiej wytrzymałości z właściwościami termoplastycznymi. Dotychczas powstało 

szereg prac dotyczących doboru surowców i warunków reakcji poliaddycji prowadzących 

do otrzymania poliuretanów o właściwościach ciekłokrystalicznych [3]. Pomimo tak dużego 

zainteresowania tematyką poliuretanów zawierających mezogeny, nierozwiązanych pozostało wiele 

kwestii dotyczących m.in. powtarzalność i efektywność ciekłokrystalicznych przejść fazowych 

i uproszczenia często skomplikowanych procesów syntezy oraz poprawy właściwości użytkowych. 

 Niewątpliwy sukces, jakim okazała się modyfikacja poliuretanów w kierunku otrzymywania 

kompozytów i nanokompozytów, stał się przyczynkiem do ponownego zainteresowania się 

ciekłokrystalicznymi poliuretanami [4]. Głównym tematem badań stało się oddziaływanie 

nanostruktur na przemiany i trwałość ciekłokrystalicznych przejść fazowych [5]. Spośród badanych 

nanostruktur na szczególną uwagę zasługują funkcjonalizowane oligomeryczne poliedryczne 

silseskwioksany (POSS). Są to nanostruktury krzemowo-tlenowe o budowie klatkowej posiadające 

możliwość wbudowania chemicznego do makrołańcuchów polimerowych dzięki obecnym na 

narożach klatek grupom funkcyjnym.  
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Modyfikowanie układów ciekłokrystalicznych nanocząstkami POSS może poprawiać właściwości 

mechaniczne i termiczne, jak również stabilizować przejścia fazowe oraz poprawiać zdolność do 

porządkowania się ich struktur [5].  

 W prezentowanej pracy opisano syntezę i badania ciekłokrystalicznych nanokompozytów 

poliuretanowych wzmacnianych nanocząstkami poliedrycznych oligomerycznych 

silseskwioksanów. Na podjęcie badań na tą grupą nanokompozytów wpłynęło kilka czynników. 

W momencie podejmowania prac badawczych w literaturze nie znaleziono publikacji naukowych 

dotyczących ciekłokrystalicznych nanokompozytów poliuretanowych, co świadczy 

o innowacyjności pracy. Ponadto, doniesienia literaturowe dotyczące wpływu nanocząstek POSS na 

zjawisko ciekłokrystaliczności obejmują głównie małocząsteczkowe ciekłe kryształy i w bardzo 

małym stopniu dotyczą polimerów ciekłokrystalicznych. Co więcej, większość opisywanych 

dotychczas metod otrzymywania i badania mezogenicznych poliuretanów wykonywane było 

kilkadziesiąt lat temu, a zastosowanie obecnej wiedzy i metod badawczych pozwala na nowe 

spojrzenie na zagadnienia ciekłokrystaliczności w polimerach poliuretanowych. W pracy badawczej 

zastosowano szereg udoskonaleń dotyczących zarówno syntezy mezogeniczego diolu, jak 

i otrzymywania matrycy ciekłokrystalicznego poliuretanu, prowadzących do większej wydajności 

reakcji oraz skróceniu czasu reakcji. Istotną innowacją było opracowanie receptury efektywnego 

wprowadzania reaktywnych nanocząstek POSS o różnej strukturze chemicznej 

do ciekłokrystalicznych matryc poliuretanowych.    

 Analiza właściwości otrzymanych nanokompozytów skupiała się na trzech aspektach. 

Pierwszym z nich było określenie wpływu nanocząstek POSS na strukturę, morfologię 

i właściwości mechaniczne matryc ciekłokrystalicznego poliuretanu z zastosowaniem spektroskopii 

w podczerwieni, dyfrakcji rentgenowskiej, mikroskopii elektronowej, analizy mechanicznej-  

odporności na rozciąganie oraz analizy termicznej. Kolejno oceniono wpływ nanocząstek 

silseskwioksanu na właściwości ciekłokrystaliczne poliuretanu stosując metody kalorymetryczną, 

mikroskopową oraz spektroskopię dielektryczną. Metodą kalorymetryczną oceniano zarówno 

występowanie faz ciekłokrystalicznych na różnych etapach ogrzewania i chłodzenia oraz 

z zastosowaniem różnych szybkości pomiaru. Spektroskopia dielektryczna należy do metod dotąd 

niewykorzystywanych do opisu właściwości ciekłokrystalicznych poliuretanów, co stanowi kolejny 

element nowości pracy. Trzecim omawianym aspektem jest ocena wpływu POSS na separację 

mikrofazową struktury mezogenicznego poliuretanu poprzez pomiar temperatury zeszklenia.  
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Analizę zmiany temperatury zeszklenia wykonano trzema metodami: kalorymetryczną, 

dielektryczną oraz za pomocą DMA. Pozwoliło to na bardziej szczegółowe omówienie badanego 

zagadnienia poprzez ocenę trendów zmian występowania temperatury zeszklenia w zależności od 

rodzaju i ilości wprowadzanego nanonapełniacza.  

 W podsumowaniu warto dodać, że zjawisko ciekłokrystaliczności, w szczególności 

w kontekście modyfikacji nanocząstkami, jest przedmiotem rosnącego zainteresowania 

naukowców. Niniejsza praca, wpisuje się w ten aktualny trend badawczy i przyczynia się 

do rozwoju nowych wielofunkcyjnych materiałów ciekłokrystalicznych.  
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 Cel i zakres pracy 

Cel pracy: 

Celem pracy było opracowanie sposobu otrzymywania ciekłokrystalicznych poliuretanów (LCPU) 

oraz metody wprowadzania reaktywnych poliedrycznych oligomerycznych silseskwioksanów. 

W dalszej kolejności, celem była charakterystyka morfologii, właściwości ciekłokrystalicznych, 

termicznych, dielektrycznych i mechanicznych otrzymanych nanokompozytów  

Zakres pracy obejmował: 

-szczegółową analizę literaturową dotyczącą nanokompozytów poliuretanowych, 

ciekłokrystaliczności, ciekłokrystalicznych poliuretanów oraz wpływu nanostruktur na właściwości 

ciekłokrystaliczne materiałów. 

- wybór odpowiednich składników matrycy poliuretanowej, mezogenicznego diolu oraz 

nanonapełniaczy POSS.  

- opracowanie receptury otrzymywania mezogenicznego diolu wraz z jego charakterystyką. 

- opracowanie sposobu otrzymywania ciekłokrystalicznych poliuretanów wraz z metodyką 

wbudowania reaktywnych silseskwioksanów w strukturę poliuretanu. 

- charakterystyka struktury, morfologii, krystaliczności i stabilności termicznej otrzymanych 

nanokompozytów.  

- ocena właściwości ciekłokrystalicznych nanokompozytów poliuretanowych metodą 

kalorymetryczną, dielektryczną i za pomocą mikroskopii w świetle spolaryzowanym.  

- charakterystyka temperatury zeszklenia otrzymanych materiałów metodą kalorymetryczną, 

termomechaniczną i dielektryczną. 

- ocena właściwości termomechanicznych i mechanicznych ciekłokrystalicznych poliuretanów 

wzmacnianych reaktywnymi poliedrycznymi oligomerycznymi silseskwioksanami.    
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1. Poliuretany 

Poliuretany stanowią grupę polimerów o bardzo dużym zróżnicowaniu w budowie chemicznej 

i strukturalnej. Charakteryzują się obecnością wiązania uretanowego powstającego w wyniku 

reakcji wysoko reaktywnych grup izocyjanianowych z grupami hydroksylowymi (rysunek 

1).Unikalne właściwości otrzymanych materiałów poliuretanowych można uzyskiwać poprzez 

zastosowanie wielorakich diizocyjanianów, polioli (oligomeroli), przedłużaczy łańcucha oraz 

innych dodatków. Tak szeroka gama możliwości doboru substratów umożliwia otrzymywanie 

produktów spienionych (sztywnych, elastycznych lub wiskoelastycznych) oraz litych (elastomery, 

powłoki) [6-9]. 

 

 

Rysunek 1. Schemat powstawania wiązania uretanowego w poliuretanach.   

  

 1.1 Surowce  

Wśród stosowanych diizocyjanianów można wyselekcjonować trzy grupy: aromatyczne, 

cykloalifatyczne oraz alifatyczne. Do najczęściej stosowanych należą związki 

aromatyczne: diizocyjanian tolueno-2,4-diylu (2,4-TDI), diizocyjanian tolueno-2,6-diylu (2,6-TDI) 

oraz 4,4'-diizocyjanian difenylometylenu (MDI). Poliuretany wytworzone w oparciu o te 

izocyjaniany charakteryzuje duża stabilność termiczna [10][11] i bardzo dobre właściwości 

mechaniczne [12-14]. Spośród cykloalifatycznych komponentów izocyjanianowych do 

najważniejszych należą: 4,4’-diizocyjanian dicykloheksylenometylenu (H12MDI) i diizocyjanian 

izoforonu (IPDI). Z uwagi na wysoką elastyczność, biokompatybilność, brak struktur 

aromatycznych i stosunkowo dobre właściwości mechaniczne materiały poliuretanowe na bazie 

tych izocyjanianów znalazły zastosowanie w medycynie i bioinżynierii [15-17]. 
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Do najczęściej stosowanych alifatycznych izocyjanianów należy diizocyjanian heksametylenu 

(HDI). Poliuretany wytwarzane z udziałem HDI charakteryzują się biokompatybilnością, 

biozgodnością, wysoką krystalicznością i brakiem toksycznych produktów biodegradacji [18][19]. 

Struktury wymienionych komponentów diizocyjanianowych zostały przedstawione na rysunku 2. 

 

 

Rysunek 2. Struktury izocyjanianów stosowanych w syntezie poliuretanów. 

Źródłem grup hydroksylowych w syntezie poliuretanów mogą być polieterole, poliestrole, 

polikaprolaktamodiole lub poliwęglanodiole. Polieterole stanowią najczęściej stosowany składnik 

poliolowy z uwagi na nadawanie gotowym wyrobom wysokiej elastyczności oraz odporności 

hydrolitycznej dzięki obecnym w ich strukturze wiązaniom eterowym. Na ogół stosowane poliole 

polieterowe to: poli(tlenek tetrametylenu) PTMO oraz poli(glikol tetrametylenu) PTMG. 

Drugą grupą oligomerów są poliestrole, które otrzymuje się najczęściej w wyniku reakcji kwasów 

dikarboksylowych (adypinowego, bursztynowego, maleinowego, ftalowego oraz ich bezwodników) 

ze związkami zawierającymi grupy hydroksylowe (triole, diole, gliceryna lub epichlohydryna). 

Są one stosowane do otrzymywania materiałów odpornych na działanie czynników utleniających. 

Poliole na bazie kaprolaktamu nadają materiałom poliuretanowym odporność na hydrolizę, 

działanie rozpuszczalników i czynników utleniających, jak również bardzo dobrą elastyczność 

w niskiej temperaturze. 
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Poliuretany syntezowane z udziałem poliwęglanodioli znalazły zastosowanie w medycynie z uwagi 

na dużą odporność na hydrolizę i utlenianie oraz mniejszą wrażliwość na promieniowanie UV. 

Wyróżnia je również duża wytrzymałość na rozciąganie rzędu 45 MPa dla wydłużenia względnego 

500% [20-22]. 

Bardzo istotnym składnikiem w technologii elastomerów segmentowych są małocząsteczkowe, 

dwu lub trójfunkcyjne związki zawierające grupy hydroksylowe lub aminowe, zwane 

przedłużaczami łańcucha. Stosowane są one w syntezach jednoetapowych, w których dodawane są 

razem z komponentem poliolowym lub dwuetapowych (prepolimerowych), gdzie najpierw 

następuje reakcja nadmiaru izocyjanianu z poliolem, a pozostałe grupy izocyjanianowe reagują 

z przedłużaczem. Zastosowanie małocząsteczkowych związków aminowych lub hydroksylowych 

do wytwarzania matrycy poliuretanowej skutkuje poprawą  właściwości mechanicznych. Struktury 

wybranych dioli przedstawiono na rysunku 3. 

 

 

Rysunek 3. Struktury dioli stosowanych do otrzymywania poliuretanów.  
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1.2 Synteza poliuretanów 

Elastomery poliuretanowe otrzymuje się dwoma metodami: jednoetapową lub dwuetapową. 

W pierwszej z nich wszystkie składniki reagują ze sobą jednocześnie dając końcowy produkt 

o mało zorganizowanej strukturze. Metoda dwuetapowa polega na otrzymaniu prepolimeru 

w wyniku reakcji poliolu z nadmiarem diizocyjanianu, a następnie na dodatku przedłużacza 

łańcucha reagującego z pozostałymi grupami izocyjanianowymi. Metoda ta pozwala na lepszą 

kontrolę struktury i właściwości otrzymanego poliuretanu. 

Zawartość pozostałych w prepolimerze wolnych grup izocyjanianowych ocenia się jakościowo 

poprzez pomiar metodą FT-IR intensywności pasm pochodzących od ugrupowań uretanowych 

i izocyjanianowych oraz ilościowo, za pomocą metody miareczkowania odwrotnego.  

Syntezę przeprowadza się w temperaturze od 60 do 120 °C. Jest ona dobierana w zależności 

od stosowanych składników oraz zaprojektowanej struktury. Elastomery linowe otrzymuje się 

najczęściej w temperaturze niższej, zaś jej podwyższenie prowadzi do powstawania układów 

usieciowanych. W zależności od stosowanych składników stosuje się różnego rodzaju katalizatory 

na bazie amin lub związków cyny np. dilaurynian dibutylocyny. 

 

1.3  Budowa i właściwości elastomerów poliuretanowych 

Elastomery poliuretanowe wyróżnia budowa segmentowa. Segmenty sztywne zbudowane 

są z fragmentów pochodzących od izocyjanianiu i przedłużacza łańcucha, zaś segmenty elastyczne 

(giętkie) tworzą łańcuchy poliolowe – rysunek 4. Blokowa budowa łańcucha poliuretanowego 

prowadzi do utworzenia struktury mikrofazowej oraz do powstawania oddziaływań 

nadcząsteczkowych decydujących o właściwościach polimeru. Właściwości fizykochemiczne 

poliuretanów zależą w szczególności od: zawartości i wielkości segmentów sztywnych 

i elastycznych, wzajemnej ich orientacji i symetrii, obecności wiązań wodorowych i oddziaływań 

Van der Waalsa, jak również od stopnia krystaliczności i gęstości usieciowania. Istotną rolę pełni 

obecność polarnych grup uretanowych lub mocznikowych, które tworzą wiązania wodorowe 

pomiędzy łańcuchami polimerowymi. Obecność takich oddziaływań w segmentach sztywnych 

utrzymuje ich strukturę nawet poniżej temperatury topnienia, a wiązanie wodorowe pomiędzy 

domenami ma wpływ na mikroseparację fazową [23]. Wpływ wiązań wodorowych na właściwości 

matrycy poliuretanowe został już szeroko omówiony [24-27]; obecnie badania skupiają się na 

analizie oddziaływań w układach nanokompozytów poliuretanowych [28-31]. 
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Rysunek 4. Schemat budowy segmentowej poliuretanu. 

1.4 Kompozyty i nanokompozyty poliuretanowe 

Możliwość projektowania matrycy poliuretanowej o odpowiednich właściwościach poprzez użycie 

substratów o różnym składzie, budowie i stosunku molowych, nie zawsze spełnia wymogi 

użytkowe. W związku z tym w celu poszerzenia spectrum zastosowań i eliminowania ograniczeń 

użytkowych projektuje się materiały kompozytowe. Polimerowe materiały kompozytowe mogą być 

definiowane jako mieszanina fazy ciągłej (polimer) i fazy rozproszonej (napełniacz). 

Jako napełniacze można stosować substancje o różniej geometrii i wielkości, od rozmiarów makro 

do nano. Zastosowanie dodatków wpływa na właściwości chemiczne, termiczne i mechaniczne 

polimerów [32]. Kompozyty poliuretanowe z dodatkiem włókien szklanych oraz węglowych 

znalazły szerokie zastosowanie w przetwórstwie, przemyśle motoryzacyjnym i elektronicznym 

[33-36]. Do pozostałych szeroko stosowanych napełniaczy należą nieorganiczne minerały, grafen 

oraz krzemionka. Ich dodatek ma na celu poprawę właściwości termicznych, przewodzących oraz 

obniżenie palności termoplastycznych poliuretanów [37-40]. 

Obecnie dużym zainteresowaniem cieszą się materiały z grupy nanokompozytów poliuretanowych. 

Wyróżnić można trzy główne nurty badań tych materiałów jako: biomateriałów, materiałów 

przewodzących oraz materiałów inżynierskich. Nanokompozyty stosowane w medycynie obejmują 

szerokie spektrum modyfikowanych matryc od termoplastycznych elastomerów [41][42] przez 

materiały porowate [43][44] po poliuretany z pamięcią kształtu i hydrożele [45-47]. 

Wysoka biokompatybilność, bardzo dobre właściwości mechaniczne i zmęczeniowe sprawiają, 

że na rynku dostępny jest szereg różnorodnych termoplastycznych poliuretanów stosowanych do 

celów biomedycznych, m.in.: Pellethane®,  Cardiothane™, ChronoFlex AR®, ChronoFlex® oraz 

Bionate®. 
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W obszarze materiałów przewodzących poliuretany znajdują szerokie zastosowanie dzięki swoim 

właściwościom termoplastycznym, umożliwiającym nadanie gotowemu produktowi dowolnego 

kształtu i elastyczności. Takie materiały mogą być stosowane jako wysokoplastyczne sensory 

w robotyce, elektronice czy druku 3D [48]. Spośród najczęściej badanych 

przewodzących nanostruktur wprowadzanych do matryc PU wyróżnia się nanocząstki węglowe 

[49][50], nanorurki węglowe [51][52] oraz grafen i jego tlenki [53][54] oraz inne [55]. 

Głównym nurtem badań nanokompozytów poliuretanowych jako materiałów inżynierskich jest 

nadawanie właściwości uniepalniających oraz poprawa odporności mechanicznej i termicznej. 

Prócz wcześniej wspomnianych nanocząstek węglowych, stosuje się również nanoglinki [56], 

nanokrzemionkę [57], metale i ich związki [58][59] oraz silseskwioksany [60]. Warto również 

zaznaczyć, że dużą uwagę poświęca się otrzymywaniu zaawansowanych materiałów łączących 

wysoką odporność termiczną, biokompatybilność oraz przewodnictwo elektryczne. 
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2. Poliedryczne oligomeryczne silseskwioksany (POSS) 

 2.1 Budowa i klasyfikacja silseskwioksanów 

Silseskwioksany to związki na bazie krzemu o sumarycznym wzorze RSiO1.5, gdzie R stanowić 

może atom wodoru lub/i różne grupy funkcyjne (m.in. alkilowa, hydroksylowa, akrylowa, 

epoksydowa). Silseskwioksany mogą występować w różnych konfiguracjach strukturalnych, które 

można podzielić na dwie główne grupy. Pierwsza z nich zawiera wszystkie nanocząstki o budowie 

nieklatkowej, z których do najczęściej stosowanych (nano)technologii polimerów należą struktury 

drabiniaste oraz nieregularne (przypadkowe). Znalazły one zastosowanie w żywicach 

epoksydowych jako środki obniżające palność [61] oraz poprawiające właściwości mechaniczne 

i termiczne [62]. Drugą grupę stanowią silseskwioksany klatkowe, dzielące się na otwarto- 

i zamknięto-klatkowe o wspólnej nazwie poliedryczne oligomeryczne silseskwioksany (POSS). 

Struktury wybranych silseskwioksanów przedstawiono na rysunku 5. 

 

Rysunek 5. Struktury silseskwioksanów. 

Klatka POSS o średnicy ok. 1-3 nm zbudowana jest z wiązań atomów krzemu i tlenu. Na narożach 

struktury klatkowej mogą występować grupy funkcyjne, które klasyfikują POSS jako krzemionkę 

molekularną (wszystkie grupy funkcyjne niereaktywne), związki monofunkcyjne (jedna grupa 

reaktywna) oraz związki wielofunkcyjne (więcej niż jedna grupa reaktywna). 
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Szczególnym przypadkiem są POSS otwartoklatkowe, które posiadają grupy funkcyjne zdolne 

do reakcji chemicznych bezpośrednio przyłączone do klatki, a na narożach wystepują ugrupowania 

niereaktywne (np. izobutylowe, izooktylowe lub fenylowe).  

2.2 Nanokompozyty z POSS 

Obecność reaktywnych grup funkcyjnych w strukturze POSS pozwala na chemiczne wbudowanie 

takich nanocząstek do matrycy polimerowej. Synteza pierwszych funkcjonalizowanych nanocząstek 

POSS zmieniła podejście do otrzymywania nanokompozytów, otwierając nowe możliwości 

wytwarzania tzw. materiałów hybrydowych. Oprócz możliwości doboru odpowiednich grup 

funkcyjnych, które będą reagować z monomerami lub oligomerami, istnieje możliwość 

zaprojektowania architektury układów wielkocząsteczkowych z POSS – rysunek 6. 

Monofunkcyjne POSS mogą być wprowadzane do matrycy jako odgałęzienie (grupa wisząca) 

lub jako zakończenie łańcucha polimerowego. Dwufunkcyjne POSS mogą być wprowadzane jako 

część łańcucha głównego na podobnej zasadzie jak diole czy diaminy. Wielofunkcyjne POSS mogą 

stanowić element sieciujący, tworząc połączenia pomiędzy makro łańcuchami w ilości zależnej 

od posiadanych grup funkcyjnych. Istnieje również możliwość wprowadzania POSS jako 

napełniacza fizycznego, tworzącego mieszaniny z polimerami. Tak szerokie spektrum możliwości 

spowodowało duże zainteresowanie badaniem układów polimerów z POSS. Kompozyty 

wzmacniane POSS znajdują zastosowanie od medycyny [63][64] oraz farmacji [65][66], przez 

transport [67][68] i przemysł elektroniczny [69][70], aż po budownictwo [71][72]. 
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Rysunek 6. Możliwe umiejscowienie POSS w łańcuchu polimeru. 

W zależności od rodzaju matrycy polimerowej wprowadzanie nanocząstek POSS ma na celu 

modyfikację właściwości mechanicznych, termicznych i reologicznych. W przypadku poliolefin 

głównym celem dodatku POSS jest poprawa właściwości mechanicznych [73] i reologicznych [74] 

oraz obniżenie palności matryc [75-77]. Na ogół stosuje się nanocząstki o długich łańcuchach 

alifatycznych [78], kompatybilne do łańcucha poliolefinowego oraz funkcjonalizowane atomami 

metali [79]. 

Nanokompozyty poliamidowe i polimidowe modyfikowane POSS wykazują najczęściej większą 

odporność termiczną oraz obniżoną palność, w odniesieniu do tworzyw niemodyfikowanych [80]. 

Zauważono również poprawę efektywności separacji dla wzmacnianych nanocząstkami membran 

poliamidowych [81]. Obniżające palność właściwości POSS badano również w matrycach na bazie 

żywic epoksydowych. Stosowano różne typy nanonapełniaczy POSS m. in. trisilanolowe, 

glicydowe i metakrylowe [82]. Zaobserwowano poprawę właściwości mechanicznych 

i antykorozyjnych oraz korzystny wpływ na proces utwardzania żywic [83-85]. Kolejną grupą 

polimerów badanych pod kątem wpływu nanocząstek POSS są poli(chlorek winylu) (PCW) 

oraz poli(metakrylan metylu) (PMMA). Nanokompozyty na osnowie PCW otrzymywano w celu 

poprawy stabilności termicznej, właściwości reologicznych [86] i przetwórczych [87]. 
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Nanokompozyty PMMA/POSS charakteryzują się dobrym przewodnictwem dielektrycznym, 

odpornością mechaniczną i chemiczną, a to wszystko przy zachowaniu wysokiej transparentności 

[88][89]. Interesującym zastosowaniem POSS jest modyfikacja matryc polisiloksanowych. 

W tym przypadku zarówno matryca, jak i nanonapełniacz mają podobną budowę chemiczną 

co sprzyja mieszalności i integralności z osnową. Badaniom poddawano zarówno klasyczne 

kauczuki siloksanowe [90][91] oraz materiały spienione [92]. Zastosowanie amino 

i winylopodstawionych POSS wpłynęło korzystnie na właściwości mechaniczne i termiczne matryc 

polisiloksanowych. 

2.3 Nanokompozyty poliuretanowe z POSS 

Wspomniana już wcześniej szeroka gama dostępnych surowców oraz budowa segmentowa 

łańcucha polimeru sprawiają, że efekt wprowadzenia POSS do matrycy poliuretanowej jest 

wieloaspektowy i może mieć wpływ na różne właściwości użytkowe. Sposób wprowadzania POSS 

do poliuretanów poprzez fizyczne zmieszanie lub przez reakcje chemiczną z surowcami 

izocyjanianowymi i hydroksylowymi, również wpływa na właściwości wytworzonych 

kompozytów. 

Porównanie wpływu fizycznego i chemicznego wprowadzania POSS na właściwości 

powierzchniowe PU zostało przedstawione przez Yahyaei et al. [93]. Nanocząstki dodawane na 

drodze fizycznego zmieszania wykazywały tendencję do migracji na powierzchnię materiału, zaś 

wprowadzane w celach porównawczych - metodą chemiczną, były rozdystrybuowane 

równomiernie w całej objętości. Analogiczne porównanie przedstawione zostało w pracy [94]. 

Oktaizobutylo-POSS oraz transcykloheksanodiolizobutylo-POSS były dodawane do matrycy 

poliuretanowej, po czym zbadano ich wpływ na temperaturę zeszklenia. 

Reaktywne nanocząstki wykazały tendencję do zmniejszania temperatury zeszklenia wraz 

z zwiększaniem ilości dodatku, podczas gdy niereaktywny POSS nie wpłynął znacząco na wartość 

Tg. Bourbigot et al. [95] przedstawił analizę procesu spalania kompozytów na bazie POSS 

i termoplastycznego poliuretanu z poli(winylosiloksanem), otrzymanych poprzez mieszanie 

z topnieniem. Mimo poprawy parametrów spalania zaobserwowano tworzenie się aglomeratów 

POSS o wielkości kilkuset nanometrów oraz nieznaczne obniżenie temperatury początku degradacji 

termicznej. Funkcjonalizowane POSS badano również pod kątem możliwości ich fizycznej 

inkorporacji [91]. W efekcie określono 3 % masowy poziom dodatku 

okta(3-hydroksypropylo)-POSS jako maksymalny, niepowodujący widocznej aglomeracji.  
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Innym przykładem może być zastosowanie PEG-POSS jako nanododatku o strukturze gwiaździstej, 

wprowadzanego do układów PU wytworzonego w oparciu o MDI [97] i HDI [98] – rysunek 7. 

W obu przypadkach stwierdzono wpływ silseskwioksanów na budowę segmentową PU, 

przejawiający się w m.in. zmianach dynamicznej temperatury zeszklenia. 

 

Rysunek 7. Budowa segmentowa nanokompozytu PU/PEG POSS [98]. 

Zdecydowanie częściej w literaturze spotkać można prace dotyczące chemicznej metody 

wprowadzania POSS do łańcucha poliuretanowego. Z uwagi na obecność składników z reaktywną 

grupą izocyjanianową, można stosować funkcjonalizowane nanocząstki z grupami hydroksylowymi 

i aminowymi. Rzadziej spotyka się stosowanie POSS z grupami izocyjanianowymi [99][100]. 

Wyróżnia się trzy grupy chemicznie wprowadzanych POSS: monofunkcyjne, dwufunkcyjne lub 

wielofunkcyjne. 

Monofunkcyjne POSS stosowane są głównie jako zakończenie łańcucha polimeru. Chen et al. [101] 

wprowadzał aminopropyloizobutyl-POSS wraz (3-aminopropylo)trietoksysilanem jako mieszaninę 

terminującą wzrost łańcuchów poliuretanowych. Zaobserwowano poprawę właściwości 

mechanicznych oraz twardości otrzymanych nanokompozytów.  
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Autorzy zaproponowali również model sieciowania fizycznego układu poprzez obecność 

nagromadzonych lokalnie krystalitów POSS. 

Nanocząstki posiadające dwie grupy reaktywne wprowadza się do matrycy poliuretanowej jako 

fragment łańcucha głównego (odgałęzienie wiszące) lub jako przedłużacz łańcucha. 

Wśród dwufunkcyjnych POSS z hydroksylowymi grupami funkcyjnymi do najczęściej 

stosowanych należą 1,2-propanodioldiizobutylo-POSS (1,2-diol-POSS) oraz 

trans-cykloheksanodiolizobutylo-POSS (trans-POSS). W pracy Karabanova et al. [102] badano 

wpływ dodatku 1,2-diol POSS na właściwości mechaniczne i morfologię układu przenikających się 

sieci polimerowych na bazie poliuretanu. Stwierdzono, że małe ilości nanododatku (do 3 % mas.) 

powodują zwiększenie separacji międzyfazowej i modułu zachowawczego poliuretanu. 

Wzmacniający efekt dodatku diolowego POSS zaobserwowano w kompozytach w oparciu 

o polibutadien [103]. Autorzy zastosowali trans-POSS oraz 1,2-diol-POSS otrzymując 

nanokompozyty o lepszych właściwościach mechanicznych oraz praktycznie nie zmienionej 

temperaturze zeszklenia. 1,2-propanodiolizobutyl-POSS był również badany pod kątem poprawy 

właściwości termicznych elastomerów poliuretanowych [104][105], nanokompozyty wykazywały 

większą stabilność termiczną, zarówno dla układów syntezowanych z wykorzystaniem 

izocyjanianów aromatycznych, jak i alifatycznych. 

Drugi rodzaj diolowego POSS posiada grupy hydroksylowe przyłączone do pierścienia 

cykloalifatycznego. Nanokompozyty z dodatkiem trans-POSS znalazły swoje zastosowanie 

w biomateriałach, poprawiając właściwości adhezyjne i wykazując dużą biokompatybilność 

[106][107]. 

Porównanie wpływu diolowego i diaminowego POSS na mikroseparację fazową zostało 

przedstawione w pracy Raftopoulosa i współpracowników [108]. Autorzy badali zależność 

pomiędzy tworzonymi się po wprowadzeniu POSS wiązaniami uretanowymi (1,2-diol-POSS) 

i mocznikowymi (1,2-amina-POSS) a budową segmentową kompozytu. Dowiedziono, że POSS 

funkcjonalizowany grupami aminowymi zwiększa separację fazową poprzez większą tendencję 

do tworzenia wiązań wodorowych, co w konsekwencji wpływa na temperaturę zeszklenia 

nanokompozytu. POSS z grupami aminowymi był wprowadzany również do pianek 

poliuretanowych [109]. Badaniom poddano materiał spieniony z dodatkiem mono 

i dipodstawionych pochodnych aminowych POSS.  
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Wykazano, że nanocząstki funkcjonalizowane tylko jedną grupą aminową, mają zdecydowanie 

lepszy wpływ na morfologię oraz właściwości mechaniczne nanokompozytu. Określono również, 

że korzystny efekt jest uzyskiwany dla najmniejszych ilości dodatku POSS (0,5 % mas.). 

POSS posiadające w swojej strukturze osiem reaktywnych grup funkcyjnych (okta-POSS), 

stanowią interesującą grupę nanonapełniaczy sieciujących. Elastomery poliuretanowe z reguły 

należą do związków o budowie liniowej, a sieciowanie, jakie występuje w ich strukturze, jest natury 

fizycznej związanej z krystalizacją domen oraz występowaniem wiązań wodorowych. Z tego 

względu dodatek czynnika chemicznie sieciującego wpływa znacząco na mikro- i makro- 

uporządkowanie. Spośród stosowanych multifunkcyjnych POSS wyróżnia się hydroksylową 

pochodną okta(3-hydroksy-3-metylobutylodimetylsiloksy)-POSS (oktahydroksy-POSS) oraz 

okta(fenyloaminopropylo)-POSS (oktaamino-POSS). 

Sieciujące właściwości oktahydroksy-POSS został przedstawione przez Kazemi et al. [110]. 

Otrzymano nanokompozyty z pamięcią kształtu o poprawionych parametrach czasu regeneracji. 

Określono również mniejszy stopień separacji fazowej niż w przypadku zastosowania 

1,4-butandiolu. Podobny efekt oktahydroksy-POSS na właściwości nanokompozytów 

poliuretanowych z pamięcią kształtu został opisany w pracy [111]. Wpływ sieciującego POSS, 

zarówno na elastomery, jaki na materiały spienione, jest kompleksowo opisany w pracach zespołu 

Katedry Chemii i Technologii Polimerów Politechniki Krakowskiej. Otrzymane nanokompozyty 

analizowano pod kątem poprawy właściwości mechanicznych, termicznych jak również zmian 

morfologicznych i fazowych. Dodatkowy czynnik sieciujący w postaci wielopodstawionych 

nanocząstek POSS, znacząco poprawia odpowiedź mechaniczną pianek poliuretanowych 

sztywnych [112], lepkosprężystych [113] i elastycznych [114]. Poprawa stabilności termicznej 

poprzez immobilizację makrołańcuchów, tworzenie podczas spalania warstw bogatych w krzem 

oraz zmiana przebiegu procesów dekompozycji termicznej, zostały również opisane dla układów 

zawierających oktahydroksy-POSS [115][116]. 

Yi et al. [117] badał efekt inkorporacji oktamina-POSS do układu epoksydowo/poliuretanowego, 

wprowadzając niewielkie ilości nanonapełniacza (0,02-0,2 % mas.). Otrzymane nanokompozyty 

charakteryzowały się zwiększeniem odporności na rozciąganie oraz poprawą stabilności termicznej. 

Inna praca, w której stosowano oktaamino-POSS opisuje właściwości reologiczne modyfikowanych 

PU [118]. Autorzy dowiedli że 2,5 % mas. dodatek amino-POSS istotnie skraca czas żelowania 

układu. 
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Ostatnią grupą funkcjonalizowanych POSS stosowanych w matrycach poliuretanowych są struktury 

otwarto klatkowe, w których grupy hydroksylowe przyłączone są bezpośrednio do silikonowego 

rdzenia. Najczęściej stosowane są dwu i trójfunkcyjne pochodne z różnymi niereaktywnymi 

odgałęzieniami – izobutylowymi, cykloheksanowymi lub aromatycznymi. Podstawniki te mogą 

odgrywać istotną rolę w procesie tworzenia wiązań chemicznych z łańcuchem polimeru, z uwagi na 

tworzenie zawad sterycznych w bliskim otoczeniu grup reagujących. 

Matryce poliuretanowe modyfikowane disilanolisobutylo-POSS (DSI-POSS) wykazują wyraźną 

poprawę stabilności termicznej w atmosferze gazu obojętnego, co zostało powiązane 

 ze zwiększeniem stopnia krystaliczności spowodowanym zdolnością DSI-POSS do zarodkowania 

kryształów [119]. Podobny układ badano pod kątem zmian właściwości dielektrycznych 

i temperatury zeszklenia [120]. Autorzy pracy zaobserwowali obecność dwóch faz: jednej 

o budowie podobnej do czystej matrycy, a drugiej związanej z nanocząstkami POSS występującymi 

jako przedłużacze łańcucha. Dodatek POSS spowodował wydłużenie czasu relaksacji bez znaczącej 

zmiany temperatury zeszklenia, efekt ten został wyjaśniony jako konsekwencja obecności 

wzmocnionych struktur w domenach sztywnych. Otwartoklatkowy disilanowy POSS był również 

przedmiotem badań w pracy [121]. Nanocząstki były wprowadzane do sztywnej pianki 

poliuretanowej jako reaktywny składnik diolowy. Zaobserwowano wzrost ilości komórek 

zamkniętych oraz poprawę stabilności termicznej przy małych ilościach wprowadzonego 

nanonapełniacza (0,5 % mas.). Schemat reakcji otrzymywania nanokompozytu DSI-POSS/PU 

przedstawiono na rysunku 8. 

 

Rysunek 8. Schemat reakcji otrzymywania nanokompozytu DSI-POSS/PU [121]. 

 



 

26 

 

Innym przykładem otwartoklatkowych struktur POSS stosowanych w elastomerach 

poliuretanowych, jest trisilanolizobutylo-POSS (TRIS-POSS). Z uwagi na trzy reaktywne grupy 

hydroksylowe może stanowić składnik o charakterze sieciującym, jednak w mniejszym stopniu niż 

omawiane wcześniej okta- podstawione analogi. Interesujące zastosowanie TRIS-POSS 

w powłokach na bazie poliuretanu przedstawił zespół Mihelčič et al. [122]. 

Powłoki z nanododatkiem charakteryzowały się większym indeksem plastyczności oraz większą 

odporność na ścieranie. Zaobserwowano również wzrost hydrofobowości powierzchni, co również 

uzyskano dla tego samego POSS wprowadzanego poprzez mieszanie fizyczne [93]. Badania nad 

zastosowaniem TRIS-POSS w termoplastycznych elastomerach poliuretanowych zostały 

przedstawione w pracy [123]. Wykazano, że dodatek POSS do 13 % ma charakter separujący 

łańcuchy, a przy większych zawartościach, odległość między poszczególnymi makrołańcuchami 

maleje. Zaobserwowano również wzrost temperatury zeszklenia wynikający ze zmiany stopnia 

separacji fazowej. 
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3. Ciekłokrystaliczność  

Ciekłokrystaliczność jest stanem materii pomiędzy fazą krystaliczną a fazą cieczy izotropowej – 

rysunek 9. Jest często nazywana stanem mezomorficznym, o właściwościach, pochodzących 

od kryształów i cieczy. Stąd też materiały ciekłokrystaliczne posiadają zdolność uporządkowania 

związanego ze stanem krystalicznym oraz zachowują możliwość częściowego ruchu, pochodzącą 

od cieczy izotropowej. Cząsteczki lub fragmenty struktury, które indukują powstawanie zjawiska 

ciekłokrystaliczności określa się mianem mezogenów. Obecność mezogenu nadaje takim układom 

właściwości anizotropowe, dzięki czemu mogą orientować się lub przybierać kształt w określonej 

płaszczyźnie. 

 

Rysunek 9. Powstawanie faz ciekłokrystalicznych. 

3.1  Rodzaje faz ciekłokrystalicznych 

Stan ciekłokrystaliczny może być klasyfikowany ze względu na architekturę mezogenu, strukturę 

faz oraz warunki ich występowania. Podstawowy podział uwzględnia strukturę faz 

ciekłokrystalicznych, wśród których wyróżnia się trzy typy: nematyczna w której jedna lub dwie 

osie cząsteczkowe zorientowane są równolegle względem siebie, prowadząc do uporządkowania 

dalekiego zasięgu; smektyczna gdzie uporządkowanie dalekiego zasięgu oraz częściowe 

uporządkowanie pozycyjne, tworzą struktury warstwowe o różnorodnym ustawieniu względem 

siebie, cholesteryczną, która jest zbudowana z warstw układów nematycznych tworzących struktury 

helikalne lub skręcone [124]. 

Dzięki temu, że cząsteczki ciekłokrystaliczne wykazują dwójłomność, poszczególne fazy tworzą 

charakterystyczne barwne tekstury, możliwe do obserwacji za pomocą mikroskopii optycznej 

w świetle spolaryzowanym.  
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Z punktu widzenia fizyki proces powstawania tekstur ciekłokrystalicznych nie został jeszcze 

w pełni wyjaśniony. Niemniej jednak obserwowany obraz jest charakterystyczny dla danej 

mezofazy. 

Dopasowanie rodzaju tekstury do obserwowanego obrazu mikroskopowego jest zadaniem 

skomplikowanym i częściowo zależy od doświadczenia operatora. Istnieje wiele baz danych, 

w których zebrano mikrofotografie z przypisanymi im odpowiednimi teksturami. 

Przykładowe mikrofotografie tekstur różnych faz ciekłokrystalicznych zostały przedstawione 

 rysunku 10. 

 

   

 

 

Rysunek 10. Przykładowe tekstury ciekłokrystaliczne, od lewej: nematyczna [125], smektyczna 

[126] i cholesteryczna [127]. 

 

Kształt mezogenu, który przybiera w układach ciekłokrystalicznych, ma duże znaczenie podczas 

procesu samoorganizacji i uporządkowania łańcuchów. Jest również istotny podczas wprowadzania 

różnorodnych napełniaczy, w tym nanonapełniaczy. W tej kategorii można wyróżnić mezogeny 

o strukturze długich prętów, dysków lub ich połączenia warstwowe. Bardzo często kształt, 

jaki dany mezogen przyjmuje, ma wpływ na rodzaj występującej fazy ciekłokrystalicznej. 

Najczęściej struktury prętopodobne odpowiadają za powstanie faz nematycznych i smektycznych, 

zaś dyskotyczne mezogeny indukują powstawanie cholesteryków.  
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3.2 Indukowanie ciekłokrystaliczności 

Występowanie stanu ciekłokrystalicznego wymaga, oprócz odpowiedniej struktury chemicznej, 

zastosowania warunków, które będą go indukować. Jeżeli fazy ciekłokrystaliczne powstają 

w wyniku zmiany temperatury, nazywa się je termotropowymi. W tym przypadku, można wyróżnić 

wewnętrzny podział na enantiotropowe oraz monotropowe. Pierwszy rodzaj to taki, kiedy 

powstawanie faz zachodzi zarówno podczas ogrzewania materiału, jak i w trakcie jego chłodzenia. 

Monotropowe mezofazy tworzą się tylko podczas procesu chłodzenia. Kryształy ulegają stopieniu 

i układ przechodzi do stanu cieczy izotropowej, a podczas chłodzenia, przed właściwą krystalizacją, 

pojawiają się fazy ciekłokrystaliczne. Istotną rolę w projektowaniu układów termotropowych 

odgrywa budowa łańcucha polimerowego determinująca jego sztywność. Można ją regulować 

poprzez wprowadzenie do struktury giętkich fragmentów zwanych spacerami (odstępnikami). 

Spacery oddzielają od siebie sztywne struktury i organizują je w odpowiednim uporządkowaniu. 

Ciekłokrystaliczność może również powstawać podczas procesu rozpuszczania, a jej występowanie 

i trwałość są zależne od stężenia rozpuszczalnika. Takie układy nazywa się liotropowymi i są 

charakterystyczne dla mezogenów dyskotycznych i polimerów o sztywnych łańcuchach 

poliaramidów [2]. 

 

 3.3 Ciekłe kryształy i ciekłokrystaliczne polimery  

Do najbardziej znanych układów ciekłokrystalicznych należą małocząsteczkowe związki nazywane 

ciekłymi kryształami. Z uwagi na niewielki rozmiar cząsteczki wykazują one bardzo szybką 

odpowiedź na bodźce zewnętrzne, takie jak zmiana temperatury, natężenia światła, napięcia 

elektrycznego czy stężenia roztworu. Ta własność pozwoliła na zastosowanie ciekłych kryształów 

(głównie nematycznych) w wyświetlaczach LCD, indykatorach temperatury, bankach pamięci 

oraz bramkach logicznych. W przypadku polimerów o właściwościach ciekłokrystalicznych takie 

zastosowania są bardzo ograniczone - wysoka gęstość (upakowanie) układu powoduje, że czas 

odpowiedzi na zmianę faz ciekłokrystalicznych jest znacząco wydłużony. 

Polimery ciekłokrystaliczne znalazły jednak istotne zastosowanie jako włókna o bardzo wysokiej 

wytrzymałości. 

Wynika to z ich zdolności anizotropowych, dzięki którym uporządkowanie względem jednej osi 

nadaje im bardzo dużą odporność mechaniczną. Takie ułożenie ma jednak swoje wady w postaci 

niewielkich odporności na działanie sił przeciwnych do kierunku uporządkowania, 

np. sił ścierających.  
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Na rynku dostępna jest szeroka gama produktów na bazie włókien ciekłokrystalicznych 

od liotropowych poliaramidów (Kevlar®, Technora®) po termotropowe poliestry (Vectra®, 

Xydar®, Ultrax®) [128]. Z uwagi na ich wysoką cenę, bardzo często oferowane są w postaci blend 

z poliolefinami lub poliestrami. 

W ciekłokrystalicznych polimerach można wyróżnić podział ze względu na pozycję mezogenu 

w łańcuchu polimerowym. Mezogen może stanowić fragment łańcucha głównego i/lub jego boczne 

odgałęzienie – rysunek 11.Wprowadzone mezogeny mogą posiadać strukturę dysków lub pałeczek 

i być odseparowane od łańcucha odpowiednią ilością spacerów. 

 

 

 

Rysunek 11. Umiejscowienie mezogenu w łańcuchu polimerowym. 

 

Pozycja mezogenu w łańcuchu polimerowym ma kluczowy wpływ na charakter występujących faz 

ciekłokrystalicznych, ich trwałość i zakres występowania. W niektórych przypadkach fragment 

mezogenu mogą stanowić nawet duże fragmenty łańcucha tak jak jest to w przypadku sztywnych 

struktur poliaramidowych. 
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3.4 Ciekłokrystaliczne poliuretany 

Duży sukces ciekłokrystalicznych poliestrów i poliaramidów spowodował wzrost zainteresowania 

modyfikacją innych polimerów, w tym poliuretanów, tak aby nadać efekty poprawy ich 

właściwości. Pierwsze ciekłokrystaliczne poliuretany zsyntezowano na początku lat 80 XX w. 

w zespole Limury et al. [1], którzy zastosowali mezogeniczny diizocyjanian w reakcji 

z alifatycznym  poliolem.  

Wyróżnić można dwie drogi wprowadzania mezogenu do układu poliuretanowego. Pierwsza z nich 

dotyczy wspomnianych już mezogenów izocyjanianowych. Metoda ta posiada jednak duże 

ograniczenia preparatywne z uwagi na trudność w otrzymywaniu, modyfikowaniu 

i przechowywaniu składników izocyjanianowych. Niemniej jednak zbadano kilka możliwości 

syntezy ciekłokrystalicznych poliuretanów z mezogenicznych izocyjanianów o różnej strukturze, 

w tym zawartości pierścieni aromatycznych [126-130]. Struktury stosowanych mezogenów 

przedstawiono na rysunku 12. 

 

Rysunek 12. Wybrane mezogeny z ugrupowaniami izocyjanianowymi. 

 

Zdecydowanie prostszą i szerzej opisywaną w literaturze metodą jest zastosowanie mezogenicznego 

diolu. Stosowane diole posiadały dwa lub więcej pierścieni aromatycznych, połączonych między 

sobą bezpośrednio lub poprzez grupy funkcyjne [134-138]. Zaobserwowano, że układy na bazie 

mezogenu z dwoma pierścieniami aromatycznymi wykazywały niższą temperaturę przejść 

fazowych aniżeli ich trójpierścieniowe analogi.  
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Natomiast im większa liczba pierścieni aromatycznych, tym szerszy zakres przemian 

ciekłokrystalicznych modyfikowanych poliuretanów. Przykładowe struktury mezogenicznych dioli 

przedstawiono na rysunku 13. 

 

 

Rysunek 13. Przykładowe mezogeny diolowe. 

Podczas projektowania ciekłokrystalicznej matrycy poliuretanowej poza zastosowaniem 

odpowiedniego mezogenu, istotny jest również właściwy dobór pozostałych komponentów. 

W procesie selekcji surowców należy pamiętać, aby otrzymany układ charakteryzował się 

dostateczną mobilnością łańcuchów. Otrzymana struktura powinna umożliwiać samoorganizację 

jednostek mezogenowych oraz nie wykazywać zbyt wysokiej krystaliczności, która mogłaby 

zaburzać ciekłokrystaliczne przejścia fazowe. W literaturze opisano dwa rodzaje matryc 

ciekłokrystalicznych poliuretanów. Pierwsza z nich to układ dwuskładnikowy, w którym 

izocyjanian poddaje się reakcji z mezogenicznym diolem, co w efekcie daje produkt o gorszych 

parametrach mechanicznych. Takie układy nie mają dużego zastosowania praktycznego, niemniej 

jednak pozwoliły określić wpływ stosowanych izocyjanianów na właściwości ciekłokrystaliczne. 

I tak, MacKnight et al. [139-142] przeprowadzili szereg badań poliuretanów ciekłokrystalicznych 

na bazie TDI o różnych podstawieniach grupy izocyjanianowej. Otrzymane poliuretany 

ciekłokrystaliczne wykazywały obecność faz ciekłokrystalicznych w wąskim zakresie 

temperaturowym, a powstałe mezofazy miały charakter monotropowy o teksturach smektycznych.  
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Zaobserwowano obecność dwóch różnych struktur krystalicznych pochodzących od 2,6-TDI, 

mogących zaburzać powstawanie mezofaz. Autorzy przeprowadzili również badania porównawcze 

z zastosowaniem 2,4-TDI obserwując różnice w morfologii i przejściach ciekłokrystalicznych. 

Zbadano również wpływ powstawania faz ciekłokrystalicznych na wiązania wodorowe, analizując 

zmiany intensywności pików karbonylowych podczas ogrzewania. Stwierdzono, że w trakcie 

przejść fazowych pomiędzy stanem ciekłokrystalicznym a krystalicznym następuje wzrost 

intensywności pasm pochodzących od grup karbonylowych związanych z oddziaływaniami 

wodorowymi. 

Innym stosowanym w ciekłokrystalicznych poliuretanach izocyjanianem jest MDI. Badania Lian et 

al. [143] przedstawiają porównanie zastosowania TDI i MDI w układach ciekłokrystalicznych. 

Autorzy wykazali, że materiały na bazie MDI posiadają wyższe temperatury przejść fazowych oraz 

większą stabilność termiczną. W obu przypadkach zaobserwowano charakterystyczne tekstury 

nematyczne, jednakże w przypadku zastosowania MDI struktury są bardziej uporządkowane. 

Podobne wnioski przedstawiają badania opisane w pracy [144]. 

Badania z użyciem alifatycznych izocyjanianów w układach dwuskładnikowych należą 

do najrzadziej omawianych w literaturze. Koide et al. [145] przedstawił zastosowanie HDI 

w porównaniu do innych aromatycznych izocyjanianów. Na podstawie badań kalorymetrycznych, 

autorzy stwierdzili obecność ciekłokrystalicznych przejść fazowych dla wszystkich materiałów. 

Zaobserwowano również wysoką krystaliczność matryc na bazie HDI. Pomimo, że badacze 

nie podjeli się w swojej pracy oceny wpływu krystaliczności matrycy na właściwości 

ciekłokrystaliczne, późniejsze badania układów trójskładnikowych pokazały możliwe zaburzanie 

przejść fazowych w materiałach wytwarzanych z zastosowaniem HDI. 

Drugim typem matryc ciekłokrystalicznych PU są układy trójskładnikowe w postaci elastomerów 

blokowych z dodatkiem przedłużacza łańcucha. Takie układy pozwoliły na zbadanie wpływu 

niemezogenicznego diolu, jak również wpływu budowy segmentowej poliuretanów na właściwości 

ciekłokrystaliczne. Długość łańcucha stanowiącego segment elastyczny matrycy ma istotny wpływ 

na mobilność układu mezogenów, co jest związane z tendencją łańcuchów o dużej elastyczności 

do tworzenia charakterystycznych postaci skłębionych.  
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Wśród tego typu matryc składnik mezogenowy może stanowić zarówno przedłużacz łańcucha, 

jak i składnik poliolowy. Ze względu na występowanie oddziaływań wodorowych w segmentowych 

elastomerach poliuretanowych, mogących zaburzać mobilność mezogenu, projektowanie 

ciekłokrystalicznych matryc wymaga odpowiednio dobranej metody i komponentów. 

Pęczek et al. [146-149] przeprowadził szereg badań dotyczących wpływu zastosowania poli(tlenku 

tetraetylenu) (PTMO) na właściwości ciekłokrystalicznych poliuretanów 

z 2,2’bis-(2-hydroksyetoksy)bifenylem jako mezogenowym przedłużaczem łańcucha. 

Zaobserwowano obecność faz ciekłokrystalicznych dla układów, w których mezogeniczny diol 

zastąpiono stechiometryczną ilością PTMO odpowiadająca do 75 % mas. składników diolowych. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że zastosowanie PTMO o mniejszym ciężarze cząsteczkowym 

skutkuje formowaniem się bardziej stabilnych mezofaz ciekłokrystalicznych. Podobne badania 

z zastosowaniem 4,4’-bis(2-hydroksyheksyloksy)bifenylu (BHHBP) jako przedłużacza łańcucha 

przeprowadził Tang et al. [150][151]. Zastosowanie PTMO jako segmentu elastycznego, 

spowodowało obniżenie temperatury przemian fazowych, nie zaburzając powstawania mezofaz 

enantiotropowych. Innym badanym składnikiem diolowym w układach TDI/BHHBP lub 

MDI/BHHBP był diol poli(adypinian butylenu) (PBA) [152][153]. Autorzy prac stosowali różne 

ciężary cząsteczkowe (Mw=2000, 1000, 600) oraz różne stosunki segmentów sztywnych 

do elastycznych. Ciekłokrystaliczne tekstury były obecne tylko w układach, w których ilość 

segmentów sztywnych wynosiła conajmniej 50% dla diolu o ciężarze 2000, a w przypadku 1000 

i 600 powyżej 60 %. Odwrotną zależność zaobserwowano w pracy Padmavathy i współpracownicy 

[154]. PTMG o ciężarach cząsteczkowych 650, 1000 i 2000 był stosowany w układach z HDI 

i mezogenem estrowym o czterech pierścieniach aromatycznych jako przedłużacz łańcucha. 

Ciekłokrystaliczne przejścia fazowe występowały w matrycach o zawartości 30 % segmentów 

sztywnych dla krótkołańcuchowych dioli (650, 1000). Aby zachować występowanie mezofaz dla 

PTMG 2000 konieczne było zwiększenie ilości segmentów sztywnych. Ten sam zespół przedstawił 

również badania porównawcze z zastosowaniem poli(ε-kaprolakton)diolu [155]. Zachowanie faz 

ciekłokrystalicznych przy długich łańcuchach diolowych wymagało mniejszego niż w przypadku 

PTMG udziału segmentów sztywnych. 
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W ostatnich latach, zanotowano zwiększone zainteresowanie ciekłokrystalicznymi poliuretanami. 

Dzieje się to za sprawą prób znalezienie nowego obiecującego zastosowania dla tej grupy 

materiałów. Mowa tutaj o otrzymywaniu matryc multifunkcjonalnych, których właściwości będą 

wypadkową połączenia charakterystycznego zachowania ciekłokrystalicznego z posiadaną pamięcią 

kształtu. Chen et al. [156][157] przedstawili efekt wprowadzenia kwasu 4-heksadecyloksy 

benzoesowego (HOBA) do poliuretanu z pamięcią kształtu. Otrzymana mieszanina wykazywała 

trzy stopniowy efekt pamięci kształtu związany z wpływem ciekłokrystalicznego przejścia 

fazowego podczas topnienia kryształów HOBA. 

W kolejnej pracy autorzy opisywali właściwości samoregenerujące opracowanych mieszanin 

ciekłych kryształów z matrycą poliuretanową wskazując na potencjalne zastosowanie w medycynie. 

Zespół Mo et al. [158] badał podobne materiały z zastosowaniem amidowego przedłużacza 

łańcucha, który dzięki obecności atomów azotu miał by możliwość tworzenia wiązań wodorowych 

z HOBA tworząc bardziej stabilne układy. Otrzymane układy nie tylko zachowały przejścia 

ciekłokrystaliczne dodatku, ale wykazywały również właściwości pamięci kształtu. 

Ciekłokrystaliczne poliuretany z wbudowanym chemicznie mezogenem (cyjanobisfenylowym), 

wykazujące efekt pamięci kształtu, zostały opisane w pracy [159]. 

Interesującym rozwiązaniem jest również wprowadzenie do układów ciekłokrystalicznych 

poliuretanów z pamięcią kształtu, nanonapełniacza, tlenek grafenu (GO) [160]. 

Otrzymany nanokompozyt wykazywał krótszą odpowiedź termiczną, a w konsekwencji szybszą 

regenerację kształtu.  
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 4. Nanokompozyty ciekłokrystaliczne 

 4.1 Oddziaływanie nanostruktur na fazy ciekłokrystaliczne 

Analiza literaturowa przedstawiona w poprzednich rozdziałach wykazała niegasnące 

zainteresowanie zarówno nanomateriałami, jak i układami ciekłokrystalicznymi. Nowe ścieżki 

syntezy składników mezogenowych i nanonapełniaczy, udoskonalone metody badawcze oraz 

rosnące zapotrzebowanie na materiały wielofunkcyjne, spowodowały zainteresowanie połączeniem 

zagadnień ciekłokrystaliczności i nanotechnologii. Zarówno w przypadku układów 

ciekłokrystalicznych, jak i nanokompozytów kluczową rolę pełnią zawartość, architektura oraz 

dystrybucja składnika modyfikującego. Podczas projektowania układów ciekłokrystalicznych 

nanokompozytów szczególną uwagę poświęca się ocenie wpływu struktury i stężenia 

nanonapełniacza na właściwości anizotropowe. Obecność nanostruktur może zarówno usprawnić 

proces formowania się faz ciekłokrystalicznych poprzez np. zarodkowanie lub wspomaganie 

uporządkowania, jak również go zaburzać, tworząc aglomeraty zmniejszające mobilność 

makrołańcuchów. Z drugiej zaś strony zastosowanie składnika ciekłokrystalicznego może 

skutecznie chronić przed aglomeracją nanocząstek, separując je lub tworząc z nimi wiązania 

o charakterze chemicznym lub fizycznym. W literaturze opisano zastosowanie wielu różnych pod 

względem geometrii i budowy chemicznej nanostruktur, zarówno w połączeniu z ciekłymi 

kryształami, jak i ciekłokrystalicznymi polimerami. W celu usystematyzowania zebranych prac 

poniżej przedstawiono podział ze względu na charakter chemiczny stosowanych nanonapełniaczy. 

 4.2 Metale, tlenki metali i kropki kwantowe 

Do najczęściej stosowanych nanocząstek metalicznych w układach ciekłokrystalicznych należą 

nanozłoto i nanosrebro. Ich stosunkowo łatwy proces syntezy i wyjątkowe właściwości 

przewodzące i bakteriobójcze sprawiają, że stanowią wartościowy dodatek do ciekłokrystalicznych 

matryc używanych w medycynie [161][162]. Nanocząstki złota stosowano w układach 

nematycznych [163], dyskotycznych [164], chiralnych [165] i smektycznych [166]. We wszystkich 

badaniach zaobserwowano obniżenie napięcia progowego i zwiększenie przewodnictwa, co ma 

decydujący wpływ na odpowiedź układu na bodźce elektryczne. Pandey et al. [167] zaproponował 

funkcjonalizowanie nanocząstek złota w celu zapobieżenia aglomeracji, co pozwoliło na 

wprowadzenie większej ilości napełniacza przy zachowaniu ciekłokrystalicznych przejść fazowych. 

Podobne funkcjonalizowanie zastosowano w przypadku nanocząstek srebra [168-170].  
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Interesujące badania z zastosowaniem nanocząstek srebra w ferroelektrycznych ciekłych 

kryształach przedstawiono w pracy Vimal et al. [171]. Wprowadzenie nanosrebra w ilości powyżej 

0,1 % mas. powodowało zaburzenie helikalnej struktury smektycznej poprzez tworzenie 

samoorganizujących się 2D uszeregowań nanocząstek – rysunek 14.  

 

Rysunek 14. Schematyczne przedstawienie uporządkowania nanocząstek srebra w układzie 

ferroelektrycznych smektycznych ciekłych kryształów [171]. 

Nanocząstki tlenków metali stanowią ważną grupę nanonapełniaczy z uwagi na swoje właściwości 

optyczne, termiczne, elektryczne i magnetyczne [172][173]. Nanotlenek cynku (nano-Zn) jest 

jednym z najczęściej stosowanych napełniaczy, zarówno w układach nematycznych [174], 

smektycznych [175], jak i w strukturach kolumnowych [176]. Wprowadzenie nano-ZnO 

skutkowało zwiększeniem przewodnictwa elektrycznego wraz z poprawą właściwości 

dielektrycznych ciekłokrystalicznych matryc. W większości przypadków dla małych ilości 

napełniacza charakterystyka przejść fazowych i jakość tekstury nie ulegały pogorszeniu [177]. 

Zastosowanie nanotlenku tytanu (nano-TiO2) w układach ciekłokrystalicznych jest ciekawym 

rozwiązaniem z punktu widzenia przemysłu farb i lakierów [178]. W połączeniu z ciekłymi 

kryształami zmieniającymi barwę pod wpływem zmiany oświetlenia lub temperatury otoczenia, 

nano-TiO2 może tworzyć nanokompozyty o szerokim spektrum funkcjonalności. Na szczególną 

uwagę zasługują nanokompozyty z udziałem nematycznych ciekłych kryształów [179-181]. 

Dodatek nanonapełniacza spowodował zwiększenie efektu dwójłomności oraz wzajemne 

uporządkowanie układów ciekłokrystalicznych przy jednoczesnym obniżeniu czasu odpowiedzi na 

bodźce elektryczne. 
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Inną grupą nanotlenków stosowanych w układach ciekłokrystalicznych są cząstki magnetyczne 

nanotlenku żelaza (nano-Fe2O3). Badaniom poddawano nanocząstki modyfikowane 

oraz o zróżnicowanym kształcie i rozmiarze [182-184]. Zaobserwowano efekt okluzji nanododatku 

w układach nematycznych, skutkiem czego nie dochodziło do niepożądanej aglomeracji.  

Kropki kwantowe to struktury o wszystkich trzech wymiarach ograniczonych barierami potencjału 

sprawia to że, opis ich zachowania dokonywany jest z użyciem mechaniki kwantowej. 

Rozmiar kropek kwantowych odpowiada długości fal i poziomom energetycznym promieniowania 

emitowanego (lub absorbowanego) co umożliwiło większą dokładność w diagnostyce medycznej, 

zastępując barwniki organiczne [185]. W układach ciekłokrystalicznych bada się głównie kropki 

kwantowe na bazie selenku cynku modyfikowane siarczkiem cynku [186-188]. Niewielki dodatek 

nanonapełniacza (do 2,5 % mas.) istotnie poprawia elektro-optyczne właściwości nematycznych 

i smektycznych ciekłych kryształów przy jednoczesnym zachowaniu ciekłokrystalicznych przemian 

fazowych. Zaobserwowano zmniejszenie energii aktywacji i skrócenie czasu odpowiedzi układów, 

co ma istotne znaczenie w zastosowaniu ciekłych kryształów jako indykatorów w obrazowaniu 

medycznym. 

 4.3 Nanorurki węglowe i tlenek grafenu 

Nanorurki węglowe (CNT) stanowią najczęściej badaną grupę materiałów w odniesieniu 

do zjawiska ciekłokrystaliczności. Wynika to głównie z ich właściwości mechanicznych, 

termicznych i przewodzących, oraz możliwości samoorganizacji względem wybranej płaszczyzny 

anizotropowej. Badaniom poddawane były zarówno nematyczne ciekłe kryształy [189] 

jak i termotropowe polimery ciekłokrystaliczne [190]. Wang et al. [191] zaproponowali połączenie 

fototermicznych właściwości CNT i azobenzenu z termotropowym polimerem ciekłokrystalicznym. 

Otrzymano nanokompozyty, które mogą być stymulowane zarówno za pomocą promieniowania 

z zakresu UV, jak i bliskiej podczerwieni. Wyraźną poprawę właściwości dielektrycznych, 

przewodnictwa jonowego oraz odpowiedzi na bodźce elektryczne przy udziale 0,02 % i 0,05 % 

mas. jednościennych nanorurek węglowych (SWCNT)  opisuje praca Verma et al. [192]. 

Zauważono, że pomimo korzystnej zmiany właściwości elektrycznych, temperatura przemian 

fazowych uległa obniżeniu nawet przy niewielkim dodatku SWCNT. Nanorurki węglowe były 

badane również w układach ciekłych kryształów nanocelulozy [193]. W tym przypadku dzięki 

wysokiemu przewodnictwu CNT i samoorganizacji nanociekłych kryształów celulozy udało się 

otrzymać układ o zmiennej chiralności.  
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Zaproponowany przez autorów schemat oddziaływań nanostruktur przedstawia rysunek 15. 

Wykorzystanie własności samoorganizacji ciekłych kryształów do kierowania ułożeniem nanorurek 

węglowych wzdłuż wybranej płaszczyzny, przedstawia również praca Dalir i Javadian [194].  

 

Rysunek 15. Schemat przestawiający oddziaływanie MWCNT z nanocząstkami ciekłych 

kryształów celulozy [193]. 

Anizotropowe właściwości ciekłych kryształów mogą być wykorzystywane do utrzymywania 

odpowiednich odległości pomiędzy warstwami płaszczyzn tlenku grafenu (GO), dzięki temu 

nanostruktura będzie nadawać matrycy odpowiednie właściwości przewodzące. Takie badania 

przedstawia miedzy innymi praca zespołu Marrota [195]. Do ciekłokrystalicznego polimeru 

z pamięcią kształtu wprowadzono modyfikowany grupami epoksydowymi tlenek grafenu. Opisano 

poprawę właściwości termoresponsywnych przy jednoczesnym utrzymaniu ciekłokrystalicznych 

przemian fazowych. Układy ciekłokrystaliczne modyfikowane GO przedstawiono również 

w pracach [196][197].  

 4.4 Krzemionki warstwowe, nanokrzemionka i POSS 

Głównym zadaniem krzemionki warstwowej jest poprawa właściwości termicznych, 

mechanicznych i barierowych matryc polimerowych [198]. Powierzchnie nanostruktur 

warstwowych mogą być poddawane modyfikacji w celu zwiększania powinowactwa 

do przyłączania się różnych związków organicznych, w tym struktur ciekłokrystalicznych. 

Takie połączenia mogą skutecznie separować i zwiększać mobilność mezogenów w wysoko lepkich 

polimerach ciekłokrystalicznych. Ciekłokrystaliczne poliestry modyfikowane montmorylonitem 

(MMT) zostały opisane w pracach [199][200].  
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W obu przypadkach opisano 5 % mas. dodatek MMT jako maksymalny poprawiający stabilność 

termiczną bez wyraźnej zmiany w teksturach ciekłokrystalicznych. W przypadku zastosowania 

poliazometyny jako matrycy ciekłokrystalicznej ilość dodatku krzemionki, nie powodująca 

negatywnego wpływu na właściwości termotropowe wynosiła do 9 % mas. [201]. Smektyczne 

układy ciekłokrystaliczne również poddawano modyfikacją krzemionkami warstwowymi. W pracy 

Rao et al. [202] autorzy wykorzystali właściwości barierowe nanostruktur warstwowych 

w połączeniu z możliwościami ograniczania dyfuzji ciekłokrystalicznych epoksydów w fazach 

smektycznych. Otrzymane nanokompozyty przy dodatku 2 % mas. montmorylonitu wykazywały 

poprawę właściwości barierowych, mechanicznych i termicznych oraz krótszy czas sieciowania. 

Podobny układ przedstawia praca Shen et al. [203], w której badano wpływ ilości krzemionki 

warstwowej na proces polimeryzacji ciekłokrystalicznych polimerów.  

Zastosowanie nanokrzemionki (nano-SiO2) jako nanonapełniacza niesie ze sobą szereg korzyści, 

od poprawy parametrów mechanicznych i stabilności termicznej, po nadanie właściwości 

antyrefleksyjnych i przewodzących. Stąd też zastosowanie ich w układach ciekłokrystalicznych 

może efektywnie wpłynąć na układy światłoczułe i urządzenia elektryczne. 

Dodatkowo nanokrzemionka może poprawiać odporność na ścieranie co w przypadku wielu 

włókien ciekłokrystalicznych, może mieć istotne znaczenie użytkowe. Ciekłokrystaliczne matryce 

poliestrowe [204] oraz ich blendy [202][203] poddawano modyfikacją nanokrzemionką nadając im 

lepsze właściwości mechaniczne. Ponadto, dodatek nano-SiO2 powodował zmianę geometrii 

ciekłokrystalicznego polimeru w kierunku tworzenia struktur włóknistych – rysunek 16. 

 

Rysunek 16. Mikrofotografie SEM przedstawiające strukturę blend LCP (a i b) oraz efekt zmiany 

geometrii po wprowadzeniu nanokrzemionki (c i d) [204]. 
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Poprawa właściwości termicznych i elektrooptycznych nematycznych układów 

ciekłokrystalicznych po wprowadzeniu nanokrzemionki opisują prace [207][208]. 

W obu przypadkach istotną rolę odgrywała ilość wprowadzanego nanonapełniacza. 

Opisywana w poprzednich rozdziałach wielofunkcyjność nanocząstek silseskwioksanów, znalazła 

swoje zastosowanie również w układach ciekłokrystalicznych. Możliwość chemicznego związania 

z ciekłymi kryształami lub mezogenami, poprawa stabilności termicznej i parametrów 

mechanicznych to najważniejsze role jakie przypisuje się strukturom POSS w ciekłokrystalicznych 

matrycach. Pierwsza z prac dotyczących wzajemnych relacji POSS z ciekłokrystalicznością została 

opublikowana przez Kim et al. [209]. Zbadano układ homopolimeru z mezogenem jako boczne 

odgałęzienie i POSS z funkcyjną grupą metakrylową. Badania przedstawione w tej pracy wskazały 

na istotny problem stosowania POSS w układach wymagających odpowiedniej mobilności 

mezogenu. Poprawa stabilności termicznej wraz z większym uporządkowaniem wyrażonym 

poprzez zmianę temperatury zeszklenia wiązała się z pogorszeniem właściwości 

ciekłokrystalicznych matrycy. Możliwe zaburzenie samoorganizacji mezogenów po wprowadzeniu 

POSS okazało się kwestią wymagającą lepszego poznania mechanizmu modyfikacji. Kolejne 

badania na matrycach poli(metakrylanu metylu) wykazały tendencję do pionowego orientowania się 

niepolarnych struktur POSS względem płaszczyzny ciekłokrystalicznej [210]. Klatki POSS 

modyfikowano również grupami mezogenicznymi w celu zwiększenia kompatybilności 

z ciekłokrystaliczną matrycą [208]. Wykazano, że dla niewielkich ilości POSS, układ zachowuje 

właściwości anizotropowe oraz charakteryzuje się wertykalnym ułożeniem struktur względem 

matrycy. Korzystny efekt POSS na separację mocno uporządkowanego układu poprzez utworzenie 

par jonowych z fragmentami łańcucha przedstawili Tanaka et al. [212]. 

Zaobserwowano, że wprowadzenie sztywnej struktury klatkowej może zwiększyć odległości 

pomiędzy łańcuchami, poprawiając mobilność, z równoczesnym indukowaniem odpowiedniej 

orientacji fragmentów łańcucha. Wpływ POSS na termotropowe przejścia ciekłokrystaliczne 

zostały szczegółowo omówione w pracy [213]. Autorzy wprowadzili modyfikowane winylową 

grupą nanocząstki POSS do ciekłokrystalicznego polimeru z mezogenem azobenzenowym. 

Badania kalorymetryczne wykazały wyższe temperatury przejść fazowych, zarówno smektycznych 

do nematycznych jak i nematycznych do izotropowych, co zostało wyjaśnione obecnością sztywnej 

struktury klatkowej.  
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Małocząsteczkowe nematyki także były przedmiotem modyfikacji nanocząstkami POSS. 

Korzystne efekty wertykalnego uporządkowania względem płaszczyzny ciekłych kryształów 

poprawa właściwości elektrycznych i termicznych zostały opisane przy niewielkim dodatku POSS 

o różnej funkcjonalności w pracach [214-219]. 

Najnowsze publikacje na temat ciekłokrystalicznych nanokompozytów z POSS dotyczą polimerów 

z nadrukiem molekularnym (MIP). Zastosowanie mezogenów ciekłokrystalicznych okazało się 

korzystne z uwagi na obniżenie gęstości usieciowania pozwalając na wydajniejszy transport 

poprzez strukturę MIP [220]. Takie układy doczekały się również modyfikacji przy użyciu 

nanocząstek POSS [221][222]. Obecność klatkowych struktur miało za zadanie zrównoważyć 

niespecyficzne oddziaływania pomiędzy łańcuchami poprzez osadzenie ich w wolnych 

przestrzeniach sieci – rysunek 17. W obu przypadkach zaobserwowano korzystny efekt POSS 

na właściwości płynące i pamięć kształtu matryc. 

 

 

Rysunek 17. Schemat przedstawiający zastosowanie nanostruktur POSS w matrycach polimerów 

z nadrukiem molekularnym [222]. MAA - kwas metakrylowy, EDMA - dimetakrylan glikolu 

etylenowego, MPDE - 4-metylofenylodicykloheksyloetylen, POSS – metakrylizobutylo-POSS. 
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5. Podsumowanie opracowania literaturowego 

Poliuretany to grupa związków wielkocząsteczkowych o różnorodnych właściwościach użytkowych 

i wszechstronnych aplikacjach praktycznych. Cechy te wynikają z możliwości zastosowania 

szeregu rozmaitych surowców, takich jak izocyjaniany, poliole, diole i diaminy o zróżnicowanej 

budowie chemicznej i fizycznej. Ponadto istotną rolę pełni również udział poszczególnych 

składników, sposób ich rozmieszczenia w łańcuchu, charakter usieciowania oraz struktura 

domenowa. Wszystkie wskazane elementy pozwalają na kształtowanie właściwości gotowego 

materiału pod kątem konkretnych zastosowań. 

Matryce poliuretanowe można poddawać modyfikacji przy użyciu napełniaczy i nanonapełniaczy 

celem poprawy ich właściwości użytkowych lub nadania im nowych, unikatowych cech. 

Zastosowanie nanonapełniaczy w głównej mierze oddziałuje na separację mikrofazową, 

krystaliczność oraz budowę domenową co ma przełożenie na poprawę parametrów użytkowych. 

Do najczęściej stosowanych nanonapełniaczy należą: metale i ich związki, nanorurki węglowe 

i tlenki grafenu, nanokrzemionka i krzemiany warstwowe oraz silseskwioksany. 

Silseskwioksany stanowią grupę związków zbudowanych z krzemu i tlenu o zróżnicowanej 

budowie, od nieregularnej do klatkowej. Najczęściej stosowane jako nanonapełniacze są związki 

o strukturze klatkowej otwartej lub zamkniętej, tzw. poliedryczne oligomeryczne silseskwioksany 

(POSS). Cechą charakterystyczną tych materiałów jest możliwość wprowadzenia do ich struktury 

grup funkcyjnych umożliwiając im tworzenie z łańcuchem polimerowym wiązań kowalencyjnych. 

Wbudowany chemicznie POSS w matrycach poliuretanowych stanowi fragment łańcucha 

głównego, jego odgałęzienie lub węzeł sieci. Istnieje również możliwość wprowadzenia 

niereaktywnego POSS, tworząc blendy. Modyfikacje nanocząstkami POSS prowadzą głównie 

do poprawy stabilności termicznej i parametrów mechanicznych. Mogą one również wpływać 

na właściwości optyczne, dielektryczne oraz powierzchniowe. 

Ciekłokrystaliczność jest stanem materii pomiędzy sztywnymi strukturami krystalicznymi 

a nieuporządkowaną cieczą izotropową. Stan ciekłokrystaliczny może występować w różnych 

fazach i konformacjach, spośród których najczęściej występują smektyczna, nematyczna 

i cholesteryczna; reprezentowane są przez charakterystyczne obrazy mikroskopowe w świetle 

spolaryzowanym – tekstury. Zjawisko ciekłokrystaliczności może być indukowane poprzez zmianę 

temperatury lub/i stężenia roztworu układów małocząsteczkowych - ciekłych kryształów lub 

wielkocząsteczkowych - polimerów ciekłokrystalicznych. 
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Ciekłe kryształy znalazły zastosowanie w wyświetlaczach LCD, obrazowaniu medycznym 

i indykatorach temperatury, zaś polimery ciekłokrystaliczne to głównie włókna o doskonałych 

właściwościach mechanicznych. 

Ciekłokrystaliczne poliuretany po raz pierwszy otrzymano w drugiej połowie lat osiemdziesiątych 

XX w. Od tego czasu opisano szereg różnych układów z opartych o izocyjaniany, diole 

 i przedłużacze łańcucha jako składniki mezofazy. Istotnym elementem umożliwiającym 

występowanie ciekłokrystaliczności w matrycach poliuretanowych jest odpowiedni dobór 

składników, ich udziału procentowego oraz metody otrzymywania. Izocyjaniany aromatyczne, 

poliole o niskim ciężarze cząsteczkowym oraz mezogeny o odpowiedniej ilości giętkich spacerów 

należą do najefektywniejszych składników  poliuretanów ciekłokrystalicznych. 

Nanokompozyty ciekłokrystaliczne to nowa klasa materiałów łącząca właściwości nanostruktur 

z anizotropowymi ciekłymi kryształami i ciekłokrystalicznymi polimerami. Badaniom poddawane 

są nanocząstki metaliczne, węglowe i krzemowe o różnej geometrii i strukturze chemicznej. 

Efektywna modyfikacja zależna jest głównie od rozmiarów i ilości wprowadzanych nanocząstek 

oraz ich tendencji do aglomeracji. Nanostruktury mogą korzystnie wpływać na właściwości 

użytkowe matryc ciekłokrystalicznych, takie jak przewodnictwo cieplne i elektryczne, 

biokompatybilność czy czas reakcji na bodźce. Istotny jest również pozytywny wpływ na procesy 

uporządkowania ciekłych kryształów oraz ich mobilność. 

POSS w matrycach ciekłokrystalicznych może prowadzić do podwyższenia stabilności termicznej 

i poprawy parametrów mechanicznych. Ponadto opisano jego korzystny wpływ na samoorganizację 

i wzajemne ułożenie struktur ciekłokrystalicznych oraz zwiększenie się zakresu temperaturowego 

występowania mezofaz. 
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 6. Metody eksperymentalne 

 

-Spektroskopia w podczerwieni z tranformacją Fouriera (FT-IR) 

Badania FT-IR wykonywano przy zastosowaniu przystawki całkowitego osłabionego 

promieniowania (ATR) dla materiałów stałych i ciekłych. Analizowano zarówno strukturę 

surowców, przebieg procesu polimeryzacji oraz wytworzone materiały. Zakres pomiarowy wynosił 

od 4000 cm-1 do 500 cm-1 z częstotliwością 16 skanów i rozdzielczością 4 cm-1. Ze względu na 

szczegółową interpretację widm obejmujące niewielkie przesunięcia i intensywności położeń 

maksimów na wykresach, zbadano każdorazowo próbki w 10 różnych punktach pomiarowych, 

a następnie wyniki uśredniono. 

Aparatura: spektrometr Nicolet iS5 Thermo Scientific z przystawką diamentową ATR iS7. 

-Analiza termograwimetryczna (TGA) 

Ocenie stabilności termicznej poddawano mezogeniczny diol, nanonapełniacze i otrzymane z nich 

nanokompozyty. Pomiary wykonywano w zakresie temperatur 25-600 °C w atmosferze 

utleniającej. Próbki o masie około 3,5 mg umieszczano w uprzednio przygotowanym tyglu z tlenku 

glinu i ogrzewano z szybkością 10 K/min. 

Aparatura: Netzsch TG 209. 

-Węglowy magnetyczny rezonans jądrowy (13C NMR) 

Badano strukturę otrzymanego mezogenicznego diolu w ciele stałym. 

Aparatura: Spektrometr jądrowego rezonansu magnetycznego (NMR), Bruker 500 MHz. 

- Wyznaczenie temperatury topnienia 

Pomiar temperatury topnienia otrzymanego mezogenicznego diolu dokonywano w celu oceny 

czystości związku. Próbkę umieszczano w szklanej kapilarze i ogrzewano z prędkością 1 °C/min. 

obserwując zmiany w stanie skupienia. 

Aparatura: Barnstead Electrothermal BI 9200. 

-Skaningowa kalorymetria różnicowa (DSC) 

Badaniom poddano mezogeniczny diol oraz kompozyty poliuretanowe otrzymane z jego udziałem. 

W celu wyznaczenia efektów ciekłokrystalicznych zastosowano dwukrotne ogrzewanie i chłodzenie 

w zakresie 25-200 °C z prędkością 10 K/min.  
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Dodatkowo dla wybranych układów wyznaczono temperatury zeszklenia, stosując program 

w zakresie -80 - 180 °C, obejmujący dwukrotne ogrzewanie z szybkością 10 K/min i dwukrotne 

chłodzenie z szybkością 2 K/min. Dla wybranego układu zastosowano również model dynamiczny 

w którym ogrzewano próbki z szybkością 10 K/min, a następnie chłodzono z szybkościami 1, 2, 5, 

10, 20, 50, 100 K/min. 

Aparatura: Skaningowy kalorymetr różnicowy Mettler-Toledo 823. 

-Mikroskopia optyczna z polaryzacją (POM) 

Ocenie mikroskopowej poddano mezogeniczny diol oraz kompozyty z PU. Wycięto próbki 

o rozmiarze mieszczącym się w obrazie kamery mikroskopu o wymiarach  (1,37 mm x 1,03 mm) 

i badano na szkiełku nakrywkowym, bez nacisku. W trakcie pomiaru próbki były ogrzewane na 

stoliku grzewczym z szybkością 10 K/min. 

Aparatura: Mikroskop polaryzacyjny Leica DM2700P ze stolikiem grzewczym Linkam LTS420. 

-Szerokokątowa dyfrakcja rentgenowska (WAXD) 

Ocenie struktury krystalicznej poddano mezogeniczny diol, nanonapełniacze POSS oraz kompozyty 

otrzymane z ich udziałem. Pomiar kątów 2θ wykonano w zakresie 5-40 ° przy użyciu szczeliny 

o szerokości i 0,1 mm oraz przesłony 1 mm. Czas zliczeń wynosił 0,5 s. Zastosowano standardową 

anodę miedziową o długości fali promieniowania λ = 1,54184 Å. 

Aparatura: Dyfraktometr Bruker 2D Phaser. 

-Skaningowa mikroskopia elektronowa (SEM) 

Badaniu morfologii powierzchni poddano próbki nanokompozytów. W celu oceny dystrybucji 

nanocząstek POSS wykonano analizę rozkładu krzemu (mapping) na wybranym mikroobszarze 

próbki na powierzchni oraz w przełamie.     

Aparatura: Skaningowy mikroskop elektronowy JEOL InTouchScope JSM-6010LV z systemem 

EDS (energy dispersive spectroscopy). 

-Analiza termiczna dynamicznych właściwości mechaniczna (DMA) 

Pomiary prowadzono w warunkach dynamicznych dla próbek nanokompozytów 40SE 

z TRIS-POSS i TSP-POSS, w zakresie temperaturowym  -80 – 80 °C przy szybkości ogrzewania 
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2 K/min oraz w atmosferze gazu inertnego. Pomiary wykonano dla częstotliwości: 1; 2,5; 5; 10 Hz 

przy amplitudzie 50 µm oraz parametrach Fd=5 N oraz Ff=1,1. 

Aparatura: Aparat DMA 242C. 

-Statyczne właściwości mechaniczne podczas rozciągania 

Testom poddano próbki nanokompozytów w postaci cienkich filmów o formie wiosełek zgodnie 

z normami ISO 527-2 5A oraz ISO 372. Pomiary wykonano dla  5 próbek z każdej serii w trybie 

rozciągania w temperaturze pokojowej. 

Aparatura: Teksturometr Brukfield CT3. 

- Spektroskopia dielektryczna (DRS) 

Badanie wykonano pomiędzy płytkami równoległego kondensatora kołowego umieszczono folie 

o średnicy 10 mm i grubości 0,5 mm. Temperaturę kontrolowano w kriostacie, chłodzonym 

strumieniem par azotu.  

Aparatura: Analizator impedancji firmy Zurich.  
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 7. Wybrane surowce i odczynniki 

 

 7.1 Składnik izocyjanianowy – 4,4'-diizocyjanian difenylometylenu (MDI) 

 

Na podstawie analizy literaturowej stwierdzono, że dzięki swojej liniowej i symetrycznej 

strukturze, MDI jest jednym z najefektywniejszych składników izocyjanianowych w syntezie 

ciekłokrystalicznych poliuretanów [143][144]. MDI był przechowywany w temperaturze -20 °C 

w atmosferze gazu obojętnego. W związku z możliwą dimeryzacją, izocyjanian topiono przed 

reakcją w temperaturze 60 °C. 

 

 7.2 Składnik poliolowy – glikol poli(tetrametylenowy) (PTMG) 

 

Jako główny składnik poliolowy stosowano PTMG o masie molowej 650 g/mol i liczbie 

hydroksylowej 185,5 mg KOH/g. Wybór PTMG 650 był podyktowany następującymi kwestiami: 

- prace [146-149] wykazały, że PTMG o niskiej masie cząsteczkowej zachowuję ciekłokrystaliczne 

przejścia fazowe w szerokim zakresie temperaturowym. 

- zastosowanie stosunkowo krótkich łańcuchów diolu zapewnia odpowiednią mobilność jednostek 

mezogenowych. 

- PTMG o wyższych masach cząsteczkowych mają tendencję do krystalizacji, co mogłoby zaburzać 

proces samorganizacji ciekłokrystalicznego mezogenu. 

Składnik poliolowy był suszony w temperaturze 80 °C pod obniżonym ciśnieniem 

i przechowywany w eksykatorze. Proces suszenia powtarzano co tydzień, tak aby zapewnić 

możliwie najniższą zawartość wody. 

 

 7.3. Składnik mezogenowy 4,4-’bis(6-hydroksyheksyloksy)bifenylu (BHHBP) 

 

Składnikiem odpowiadającym za nadanie właściwości ciekłokrystalicznych był 

4,4-’bis(6-hydroksyheksyloksy)bifenyl (BHHBP) o strukturze przedstawionej na rysunku 18. 

 

 

Rysunek 18. Struktura BHHBP. 
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Wybrany składnik mezogenowy jest najczęściej stosowanym diolem w syntezie 

ciekłokrystalicznych poliuretanów. Z uwagi na stosunkowo prostą ścieżkę syntezy oraz możliwość 

kontroli ilości grup metylenowych jest składnikiem szeroko stosowanym w poliuretanach 

i poliestrach [150-153]. BHHBP wprowadzono do matrycy poliuretanowej jako przedłużacz 

łańcucha. Z uwagi na wysoką reaktywność dodanie go do układu jako głównego składnika 

poliolowego uniemożliwiłoby efektywne wprowadzenie PTMG i nanonapełniacza. W tej pracy 

otrzymano mezogen o sześciu grupach metylenowych oddzielających sztywne pierścienie 

aromatyczne od hydroksylowych grup funkcyjnych. Doniesienia literaturowe wskazują taką 

strukturę jako tworzącą najbardziej stabilne fazy ciekłokrystaliczne [223]. Istotny jest również 

aspekt ekonomiczny, ponieważ 6-chloro-1-heksanol stosowany w syntezie BHHBP jest najbardziej 

dostępny oraz najtańszy spośród pozostały analogów. Szczegółowy opis procesu syntezy 

i charakterystyka mezogenu zostały przedstawione w rozdziale 8. 

 

 7.4 Nanonapełniacze POSS 

 

Jako reaktywne nanonapełniacze zastosowano POSS o trzech grupach hydroksylowych 

przyłączonych bezpośrednio do częściowo-otwartej struktury klatkowej. Wybrano dwa rodzaje 

POSS, jeden posiadający w narożach klatki pierścienie aromatyczne – trisilanolofenylo-POSS 

(TSP-POSS), drugi grupy izobutylowe - trisilanoloizobutylo-POSS (TRIS-POSS). 

Struktury przedstawiono na rysunku 19. 

 

 

Rysunek19. Struktury POSS; a) TRIS-POSS, b) TSP-POSS. 

 

a) b) 
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Zastosowanie POSS o takiej budowie wynika z następujących założeń: 

- trójfunkcyjny POSS ma możliwość częściowego sieciowania łańcuchów poliuretanu, nadając tym 

samym układowi odpowiednią sztywność przy zachowaniu mobilności mezogenu. 

- otwartoklatkowa struktura nadaje sztywność modyfikowanej matrycy w mniejszym stopniu niż 

zamkniętoklatkowe POSS. Pozwala to na zachowanie odpowiedniej samoorganizacji mezogenu 

przy jednoczesnej poprawie parametrów mechanicznych. 

- dwa typy POSS pozwalają na ocenę wpływu podstawnika niereaktywnego (będącego 

przestrzennym separatorem pomiędzy łańcuchami polimeru) na właściwości ciekłokrystaliczne 

kompozytu. 

Charakterystyka wybranych nanocząstek podana przez producenta – firma Hybrid Plastics® - 

została przedstawiona w tabeli 1. 

 

Tabela 1. Charakterystyka POSS wg. producenta [224]. 

Nazwa Trisilanoloizobutylo-POSS Trisilanolofenylo-POSS 

Skrót TRIS-POSS TSP-POSS 

Wzór sumaryczny C28H66O12Si7 C42H38O12Si7 

Masa molowa 791,42 g/mol 931,34 g/mol 

Wygląd  Biały proszek Biały proszek 

Rozpuszczalność Aceton, THF, heksan Aceton, THF, etanol 

 

TRIS-POSS był suszony w 80 °C przez 24h pod obniżonym ciśnieniem, a następnie 

przechowywany w eksykatorze. TSP-POSS zgodnie z zaleceniem producenta był przechowywany 

w temperaturze 5 °C. Oba nanonapełniacze poddano badaniom metodą spektroskopii FT-IR –

rysunek 20, oraz ocenie stabilności termicznej metodą TG – rysunek 21. 
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Rysunek 20. Widma FT-IR stosowanych POSS. 

Analiza FT-IR wykazała obecność pasm pochodzących od grup hydroksylowych przy liczbach 

falowych 3240 cm-1. W przypadku obu POSS zaobserwowano występowanie intensywnego pasma 

przy liczbie falowej ok. 1100 cm-1, charakterystycznego dla wiązań Si-O-Si oraz Si-OH. 

Pasma pochodzące od grup izobutylowych w TRIS-POSS występują przy liczbach falowych 

2920 cm1 i 2805 cm-1 dla asymetrycznychi symetrycznych drgań grup metylenowych 1380 cm-1 

oraz 950 cm-1 dla grup metylenowych w połączeniu izobutylowym. Dla TRIS-POSS widoczne jest 

również pasmo przy 1250 cm-1 pochodzące od wiązania atomu krzemu z grupą metylenową. 

Słabe pasmo absorpcji dla pierścieni aromatycznych w TSP-POSS widoczne jest dla liczb falowych 

ok. 3100 cm-1. Drgania rozciągające oraz zginające pierścienia aromatycznego (C=C) reprezentują 

pasma kolejno przy 1450 cm-1 oraz 700 cm-1. Wiązania krzemu z węglem aromatycznym widoczne 

są jako pasmo absorpcji przy liczbie falowej 650 cm-1 [225]. 
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Rysunek. 21. Krzywe TG i DTG POSS w atmosferze utleniającej. 

Analiza termograwimetryczna wykazała znaczącą różnicę w stabilności termicznej stosowanych 

POSS. Degradacja termiczna w warunkach utleniających w przypadku obu POSS rozpoczyna się 

w temperaturach 226 °C (TRIS-POSS) oraz 230 °C (TSP-POSS) i najprawdopodobniej pochodzi 

od rozkładu wiązań Si-OH. W przypadku TRIS-POSS etap ten związany jest z większym ubytkiem 

masy niż w przypadku TSP-POSS, co może wskazywać na równoczesny rozkład grup 

izobutylowych przyłączonych do tego wiązania. Maksimum szybkości ubytku masy dla 

TRIS-POSS w temperaturze 314 °C (pik DTG) odpowiada rozkładowi grup izobutylowych. 

W przypadku TSP-POSS główny etap rozkładu termicznego rozpoczyna się w temperaturze 

dopiero 594 °C, co wynika z efektu stabilizacji termicznej w skutek obecności pierścieni 

aromatycznych. 
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 7.5 Pozostałe odczynniki chemiczne 

W badaniach laboratoryjnych opisanych w niniejszej pracy wykorzystywano następujące 

odczynniki: 

- 1 - chloroheksanol 97 %, Alfa Aesar, 

- wodorotlenek sodu cz.d.a, Chempur, 

- 4,4 - dihydroksybifenyl 98 %, Alfa Aesar, 

- alkohol etylowy 99,8 % bezwodny cz.d.a, POCH, 

- alkohol etylowy 95 % cz.d.a, POCH, 

- 1 - butanol cz.d.a, Chempur, 

- dimetyloformamid 99,8 % bezwodny, Sigma Aldrich, 

- dibutyloamina 98 %, ACROS, 

- toluen cz.d.a, Chempur, 

- metanol cz.d.a, POCH, 

- błękit bromofenylowy 1 % w metanolu, 

- tetrahydrofuran 99 %, ACROS, 

- 1,4 - butanodiol cz.d.a, Sigma Aldrich. 
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 8. Synteza 4,4’-bis(6-hydroksyheksyloksy)bifenylu (BHHBP) 

 8.1 Dobór warunków syntezy i preparatyka BHHBP 

BHHBP otrzymywano z 4,4’-dihydroksybisfenylu (BHBP) i 6-chloro-1-heksanolu. W pierwszym 

etapie zachodzi zobojętnianie fenolu wodorotlenkiem sodu, w wyniku czego otrzymuje się dianion 

fenolanowy. Następnie wprowadzono chloro alkohol, który reagował według mechanizmu 

substytucji nukleofilowej dwucząsteczkowej (SN2) – rysunek 22. Reakcje przeprowadzono 

w środowisku alkoholu etylowego. 

 

Rysunek 22. Reakcja otrzymywania mezogenicznego diolu BHHBP. 

BHHBP otrzymywano zgodnie z procedurą opisaną przez Stenhouse et al. [139] z uwzględnieniem 

wniosków wynikających z prac [135][150][152]. Poszczególne receptury różnią się między sobą 

w niewielkim stopniu, jednakże otrzymane wydajności wskazują na istotną rolę każdego z etapów. 

Z uwagi na brak szczegółowego opisu syntezy BHHBP, podczas przygotowania przepisu 

preparatywnego w tej pracy dokonano analizy poszczególnych etapów – Tabela 2. 

Tabela 2.Parametryzacja procesu syntezy BHHBP. 

Zmienne 
Zastosowane 

rozwiązanie 
Obserwacje 

Wydajność 

[%] 

Temp. 

topnienia [°C] 

Środowisko 

reakcji 

Etanol 95% 
- 

32-36 
- 

Etanol 99,8% 67-85 

Kolejność wprowadzania 

reagenłów 

1.NaOH 

2.BHBP 

Brązowe ciało 

stałe 
32 165,6-167,2 

1.BHBP 

2.NaOH 
Żółte ciało stałe 80 169,1-170,4 

Temp. wprowadzenia 

reagentów 

25 °C Białe  ciało stałe 67 167,9-169,3 

78 °C Żółte ciało stałe 86 170,6-171,5 
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Literatura przedmiotu wskazuje jeszcze na dwa istotne aspekty preparatyki BHHBP: ilość 

stosowanego 6-chloroheksanolu oraz proces oczyszczania. W przypadku chloroalkoholu 

we wszystkich pracach stosowano co najmniej 2-krotny nadmiar w stosunku do BHBP, co też 

zostało zastosowane w tej pracy. Zastosowanie mniejszej ilości spowodowało istotny spadek 

wydajności procesu. Oczyszczanie surowego produktu prowadzono kilkuetapowo poprzez 

rekrystalizacje z takich związków jak etanol, DMF, 1-butanol i dioksan w różnych konfiguracjach. 

Wybrano dwuetapowy proces etanol/DMF i 1-butanol z uwagi na najwyższe temperatury topnienia 

gotowego produktu. 

18,6 g 4,4’- dihydroksybifenylu rozpuszczono w 250 ml wrzącego etanolu, a następnie małymi 

porcjami wprowadzano 16 g NaOH do całkowitego rozpuszczenia. Kolejno wkraplano przez 2 h 

60 ml 6-chloroheksanolu, obserwując zmianę zabarwienia mieszaniny – rysunek 23. Układ pod 

chłodnicą zwrotną utrzymywano w temperaturze wrzenia rozpuszczalnika, intensywnie mieszając 

przez 24 h. Tak otrzymaną mieszaninę reakcyjną wlewano do wody z lodem. Wytrącony surowy 

produkt sączono pod zmniejszonym ciśnieniem, przemywając kilkukrotnie wodą do uzyskania 

obojętnego odczynu przesączu. Suszenie prowadzono w suszarce próżniowej w temperaturze 

100 °C przez 48 h. Oczyszczanie prowadzono przez krystalizację w dwóch etapach: w pierwszym 

zastosowano mieszaninę 250 ml DMF/etanol w stosunku 1:3, a kolejno 250 ml 1-butanolu. 

Oczyszczony produkt suszono w 100 °C przez 3 h i przechowywano w szczelnie zamkniętym 

pojemniku w eksykatorze. 

 

Rysunek 23. Zmiana zabarwienia układu reakcyjnego podczas syntezy BHHBP: [A] etanol, 

[B] po dodaniu BHBP, [C] po dodaniu NaOH, [D] po wkropleniu 6-chloroheksanolu. 
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 8.2 Charakterystyka otrzymanego mezogenicznego diolu 

Otrzymany produkt poddano analizie strukturalnej metodą spektroskopii FT-IR – rysunek 24 oraz 

jądrowego rezonansu magnetycznego 13C NMR – rysunek 25. 

 

Rysunek 24. Widmo FT-IR BHHBP. 

Analiza widma FT-IR mezogenicznego diolu wykazała obecność pasm charakterystycznych 

dla grup hydroksylowych przy liczbie falowej około 3260 cm-1. W zakresie 3072-3029 cm-1 można 

zaobserwować pasmo o małej intensywności pochodzące od drgań rozciągających wiązań 

pomiędzy pierścieniem aromatycznym a atomami wodoru. Kolejno dwa wyraźne pasma przy 

liczbach falowych 2923 cm-1 oraz 2805 cm-1 pochodzą od asymetrycznych i symetrycznych drgań 

ugrupowań metylenowych. Obecność struktur pierścienia aromatycznego potwierdzają pasma 

wiązań rozciągających przy długościach fali 1880, 1869, 1605 i 1496 cm-1. Drgania deformacyjne 

wiązania tlenu z grupą metylenową można zaobserwować dla pasma absorpcji przy liczbie falowej 

1440 cm-1. W zakresie liczb falowych 1300-1040 cm-1 występują pasma charakterystyczne dla 

wiązań eterowych węgli alifatycznych i aromatycznych o charakterze drgań rozciągających. 

Ponadto, dla liczb falowych 920, 820 i 800 cm-1 obecne są pasma drgań deformacyjnych wiązań 

węgla aromatycznego z wodorem. Szerokie pasmo przy liczbie falowej 690 cm-1 odpowiada 

drganiom deformacyjnym poza płaszczyzną, pochodzącym od wiązań grupy hydroksylowej. 
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Rysunek 25. Widmo 13C NMR w ciele stałym dla BHHBP. 

 

Na widmie 13C NMR gwiazdką oznaczono sygnały nie związane ze strukturą badanego materiału, 

pochodzące  z procesu wirowania. Otrzymane widmo odpowiada danym przedstawionym 

w literaturze [141]. Szczegółowa charakterystyka poszczególnych sygnałów jest następująca: 

1,1’-130 ppm; 2,2’-110,118 ppm; 3,3’-125 ppm; 4,4’-159 ppm; 5,5’-68 ppm; 6,6’-30 ppm; 7,7’-28 

ppm; 8,8’-31 ppm; 9,9’-39 ppm.10,10’-62 ppm. 

Charakter ciekłokrystaliczny otrzymanego BHHBP został zbadany za pomocą różnicowej 

kalorymetrii skaningowej – rysunek 26, oraz mikroskopii polaryzacyjnej – rysunki 27 i 28. 
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Rysunek 26. Termogramy DSC otrzymanego diolu BHHBP. 

 

Dla przebiegu DSC w trybie ogrzewania obserwowano endotermiczne zmiany fazowe przy 

temperaturach 92 °C (topnienie nieklarowne) i 173 °C (topnienie klarowne), którym odpowiadały 

entalpie: -51,69 J/g oraz -102,18 J/g. Pierwsza z nich odpowiada przejściom z fazy krystalicznej 

do smektycznej, natomiast druga, przemianie fazy smektycznej w ciecz izotropową. Zostało 

to potwierdzone obserwacjami mikroskopowymi, zaprezentowanymi w dalszej części pracy. 

Ponadto, entalpia przejścia fazowego ze stanu krystalicznego do ciekłokrystalicznego jest o połowę 

mniejsza niż w przypadku przejścia w stan izotropowy, co jest charakterystyczne dla faz 

smektycznych. W trybie chłodzenia zaobserwowano dwie przemiany egzotermiczne 

w temperaturach: 171 °C i 90 °C, którym odpowiadały entalpie 109,40 J/g oraz 44,76 J/g. 

Powstająca faza smektyczna ma charakter enantiotropowy. Badanie mikroskopowe były 

wykonywane we współpracy z dr inż. Maciejem Czajkowskim z Sieci Badawczej PORT we 

Wrocławiu. Obserwacje mikroskopowe w świetle spolaryzowanym wykonywane były na stoliku 

Peltiera gdzie materiał był umieszczony pomiędzy dwoma szkiełkami nakrywkowymi. 

Zarejestrowane obrazy przedstawiono na rysunkach 27 i 28. 
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Rysunek 27. Obraz mikroskopowy w świetle spolaryzowanym dla BHHBP w trybie ogrzewania. 

Jednostka na skali 100 µm. 

 

W trybie ogrzewania przejścia fazowe ze stanu krystalicznego do smektycznego zaobserwowano 

w zakresie temperatur 93-97 °C. Następnie w temperaturach pomiędzy 125-130 °C zauważono 

nieznaczną zmianę tekstury, która całkowicie zanikła po osiągnięciu temperatury 170-178 °C 

i przejściu w stan cieczy izotropowej. 

 

 

 

 

30 °C 97 °C 

130 °C 174 °C 

176 °C 180 °C 
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Rysunek 28. Obraz mikroskopowy w świetle spolaryzowanym dla BHHB w trybie chłodzenia. 

Jednostka na skali 100 µm. 

 

Podczas chłodzenia. zaobserwowano dendrytowy wzrost fazy tworzącej tekstury mozaikowe – 

rysunek 28. Podczas dalszego chłodzenia obserwowana jest niewielka zmiana tekstury mozaikowej 

w jednolitych obszarach. Przedstawione tekstury mozaikowe odpowiadają fazom SmB lub SmG 

o wysokim uporządkowaniu [226].  

170 °C 160 °C 

125 °C 50 °C 

50 °C 50 °C 
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 9. Synteza ciekłokrystalicznych poliuretanów 

 

Najczęściej stosowaną metodą otrzymywania ciekłokrystalicznych poliuretanów jest metoda 

rozpuszczalnikowa. Polega ona na prowadzeniu reakcji w dużym nadmiarze rozpuszczalnika przez 

kilka godzin, aż do całkowitego przereagowania substratów. Tak otrzymany produkt wytrąca się 

z wody lub metanolu w postaci proszku lub włóknopodobnych struktur [135][141][150]. Metoda ta 

pozwala na utrzymanie odpowiedniej lepkości mieszaniny oraz zastosowanie trudnotopliwych 

składników. Wadami takiego sposobu prowadzenia reakcji jest zastosowanie dużych ilości 

rozpuszczalnika, długi czas reakcji oraz otrzymywanie produktu w formie bezkształtnej. 

Alternatywą do metody rozpuszczalnikowej jest prowadzenie syntezy w masie. Technika ta zakłada 

wpierw topienie składników, a następnie prowadzenie reakcji w wysokich temperaturach. 

W tym przypadku gotowy produkt wlewa się do formy, nadając mu odpowiedni kształt [227]. 

W nowszych badaniach stosowana jest metoda rozpuszczalnikowa, w której produkt wlewa się do 

formy, a nadmiar rozpuszczalnika usuwa się poprzez odparowanie [154][223]. Pozwala to na 

odpowiednią kontrolę lepkości reakcji, obniżenie temperatury procesu wraz z nadaniem właściwego 

kształtu produktowi końcowemu. W pracy zastosowano metodę rozpuszczalnikową, a jako 

rozpuszczalnik wybrano odwodniony N,N-dimetyloformamid (DMF).  

 

 9.1 Opracowanie receptury 

 

W niniejszej pracy przygotowano trzy rodzaje matryc poliuretanowych o stosunku segmentów 

sztywnych do elastycznych 60/40, 50/50 oraz 40/60. Miało to na celu sprawdzenie minimalnej 

ilości mezogenu, potrzebnej do formowania się faz ciekłokrystalicznych. W celu obliczenia składu 

matryc przyjęto następujące założenia:  

- procentowa zawartość segmentów elastycznych jest równoważna masie poliolu użytego do 

reakcji. Jednocześnie mezogeniczny diol jest wliczany jako komponent segmentów 

sztywnych.Takie założenie sprawia, że ilościowy wkład BHHBP w matrycy jest zależny 

tylko od ilości PTMG. 

- całkowita masa matrycy stanowi sumę masy izocyjanianu, poliolu i przedłużacza łańcucha. 

- 1 mol gramorównoważnika diizocyjanianowego reaguje z 1 molem gramorównoważnika 

poliolowego i z 1 molem gramorównoważnika przedłużacza łańcucha. 

- masa produktu końcowego wynosi 15 g. 
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Na podstawie powyższych założeń. wyprowadzono równania pozwalające obliczyć ilość 

poszczególnych substratów. 

𝐦𝐋𝐂𝐏𝐔 = 𝐦𝐌𝐃𝐈 + 𝐦𝐏𝐓𝐌𝐆 + 𝐦𝐁𝐇𝐇𝐁𝐏                                                                                   (𝟏) 

𝐦𝐏𝐓𝐌𝐆 = 𝐱 ∗ 𝐦𝐋𝐂𝐏𝐔                                                                                                                 (𝟐) 

𝐦𝐌𝐃𝐈 = 𝐦𝐋𝐂𝐏𝐔 − 𝐦𝐏𝐓𝐌𝐆 − 𝐦𝐁𝐇𝐇𝐁𝐏                                                                                   (𝟑) 

𝐦𝐌𝐃𝐈

𝐑𝐌𝐃𝐈
=

𝐦𝐏𝐓𝐌𝐆

𝐑𝐏𝐓𝐌𝐆
+

𝐦𝐁𝐇𝐇𝐁𝐏

𝐑𝐁𝐇𝐇𝐁𝐏
                                                                                                    (𝟒) 

𝑚𝑀𝐷𝐼 = 𝑚𝐿𝐶𝑃𝑈 − 𝑚𝐿𝐶𝑃𝑈 ∗ 𝑥 − 𝑚𝐵𝐻𝐻𝐵𝑃                                                                              (5) 

𝑚𝐿𝐶𝑃𝑈 − 𝑚𝐿𝐶𝑃𝑈 ∗ 𝑥 − 𝑚𝐵𝐻𝐻𝐵𝑃

𝑅𝑀𝐷𝐼
=

𝑚𝐿𝐶𝑃𝑈 ∗ 𝑥

𝑅𝑃𝑇𝑀𝐺
+

𝑚𝐵𝐻𝐻𝐵𝑃

𝑅𝐵𝐻𝐻𝐵𝑃
                                                (6) 

𝒎𝑩𝑯𝑯𝑩𝑷 =
𝒎𝑳𝑪𝑷𝑼 ∗ 𝑹𝑩𝑯𝑯𝑩𝑷 ∗ (𝑹𝑷𝑻𝑴𝑮 − 𝒙 ∗ 𝑹𝑷𝑻𝑴𝑮 − 𝒙 ∗ 𝑹𝑴𝑫𝑰)

𝑹𝑷𝑻𝑴𝑮 ∗ (𝑹𝑴𝑫𝑰 + 𝑹𝑩𝑯𝑯𝑩𝑷)
                              (𝟕) 

𝑅𝑃𝑇𝑀𝐺 =
56100

𝐿𝑂𝐻
=

56100

185,5
= 302.42                                                                                     (8) 

𝑹𝑴𝑫𝑰 =
𝑴𝑴𝑫𝑰

𝒇
=

𝟐𝟓𝟎, 𝟐𝟓

𝟐
= 𝟏𝟐𝟓, 𝟏𝟑                                                                                    (𝟗) 

    𝑅𝐵𝐻𝐻𝐵𝑃 =
56100

𝐿𝑂𝐻
=

56100

316,82
= 177,07                                                                               (𝟏𝟎)     

 

gdzie: 

R∎ - równoważnik składnika, f- funkcyjność składnika, x- ułamek wagowy poliolu. 

 

Szczegółowe ilości poszczególnych reagentów wyliczone na podstawie wzoru (7) zestawiono 

w tabeli  3. 

Tabela 3. Masowy udział substratów do otrzymania matryc LCPU. 

SS/SE MDI [g] PTMG [g] BHHBP [g] DMF [ml] 

60/40 5,26 6,00 3,74 15,00 

50/50 4,98 7,50 2,53 15,00 

40/60 4,69 9,00 1,31 15,00 

SS- segmenty sztywne; SE- segmenty elastyczne 
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W celu opracowania receptury dla materiałów kompozytowych przyjęto założenie, że reaktywne 

nanocząstki stanowić będą komponent poliolowy. Do matryc wprowadzano 2, 4 i 6 % mas. POSS 

w przeliczeniu na masę całości nanokompozytu. Do obliczeń wykorzystano wzór (7) uzupełniając 

go o dane wprowadzanych POSS. Wartość równoważników POSS (RTRIS-POSS=212,8  

i RTSP-POSS=311,7) jest zbliżona do wartości równoważnika PTMG, stąd przy niewielkim dodatku 

nanonapełniacza, ilości MDI i BHHBP potrzebne do reakcji nie różnią się znacząco z ilościami 

stosowanymi podczas syntezy matrycy. W tabeli 4 zestawiono ilości składników użytych 

do przygotowania nanokompozytów. 

Tabela 4. Masowy udział substratów w syntezie nanokompozytów. 

% POSS/% SE MDI [g] PTMG [g] POSS [g] BHHBP [g] DMF [ml] 

2/40 5,26 5,70 0,30 3,73 15,00 

4/40 5,27 5,40 0,60 3,72 15,00 

6/40 5,28 5,10 0,90 3,71 15,00 

2/50 4,97 7,20 0,30 2,49 15,00 

4/50 4,98 6,90 0,60 2,45 15,00 

6/50 4,99 6,60 0,90 2,41 15,00 

2/60 4,69 8,70 0,30 1,27 15,00 

4/60 4,69 8,40 0,60 1,23 15,00 

6/60 4,69 8,10 0,90 1,20 15,00 

 

9.2 Dobór warunków syntezy 

Reakcje przeprowadzano w trójszyjnym, szczelnie zamkniętym reaktorze szklanym. Układ był 

zaopatrzony w system doprowadzania gazu inertnego, który miał za zadanie zminimalizować 

obecność wilgoci w przestrzeni reakcyjnej. Pozostałe elementy stanowiły: system dozujący 

składniki oraz czasza grzewcza z regulatorem temperatury. Całość mieszano przy użyciu mieszadła 

mechanicznego o dużych szybkościach mieszania. 

Syntezy wykonywano według następującej procedury: do kociołka reakcyjnego odważano 

odpowiednią ilość stałego MDI, następnie układ zamykano i włączano przepływ gazu inertnego. 

Izocyjanian topiono w 60 °C do uzyskania pełnej transparentności. Należało dokładnie 

przeprowadzić proces topnienia izocyjanianu, tak aby wyeliminować obecność białego osadu, 

świadczącego o obecności dimerów MDI. Następnie do układu wprowadzano PTMG i uprzednio 

rozpuszczony w 5 ml DMF POSS.  
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Całość intensywnie mieszano, a  po ustabilizowaniu temperatury (reakcja egzotermiczna), 

podnoszono ją do 80 °C. Reakcję prowadzono do osiągnięcia założonej ilości wolnych grup 

izocyjanianowych, co było wyznaczane za pomocą pomiarów FT-IR i miareczkowania odwrotnego. 

Po osiągnięciu teoretycznej, procentowej ilości wolnych grup izocyjanianowych, do układu 

wprowadzano rozpuszczony w 10 ml DMF, mezogeniczny diol. Całość energicznie mieszano 

i wylewano do uprzednio ogrzanej, stalowej formy. Suszenie elastomeru prowadzono 

w temperaturze 100 °C przez 24 h. Po tym czasie sprawdzano przy użyciu spektroskopii 

w podczerwieni zakres występowania ugrupowań NCO, świadczących o przereagowaniu układu. 

Schemat reakcji otrzymywania nanokompozytu poliuretanowego przedstawiony został na rysunku 

29. 

Przebieg reakcji monitorowano poprzez pomiary FT-IR prepolimeru. W odstępach 15 min 

pobierano kroplę mieszaniny reakcyjnej i badano zmianę intensywności charakterystycznych pasm 

absorpcji, przy liczbach falowych około 2270 cm-1 (grupy – NCO). Obserwowano spadek 

intensywności pasm pochodzących od izocyjanianów, a przy liczbach falowych ok. 1700 cm-1 

wzrost pasm od grup karbonylowych występujących w wiązaniu uretanowym. Reakcje uznawano 

za zakończoną, kiedy intensywność pasm nie ulegała zmianie w czasie 30 min. Następnie pobierano 

do kolby stożkowej ze szlifem około 0,45 g gram mieszaniny reakcyjnej. Dodawano 5 ml 0,5 

molowego roztworu n-dibutyloaminy w toluenie 5 ml THF oraz 3 krople wskaźnika – 1 % błękitu 

bromofenylowego w metanolu. Całość mieszano przez 15 min, a następnie wprowadzano 10 ml 

metanolu i miareczkowano 0,2 molowym, mianowanym roztworem kwasu chlorowodorowego. 

Miareczkowanie prowadzano do zmiany barwy mieszaniny z niebieskiej na żółtą. Pomiary 

wykonywano dla 3 próbek oraz ślepej próby. Procentowa zawartość wolnych grup NCO 

wyznaczana była ze wzoru:  

𝑥𝑁𝐶𝑂 =
4.2 ∗ 0.2 ∗ (𝑉ś𝑙 − 𝑉𝑝𝑟)

𝑚𝑝𝑟
                                                                                                        (11) 

gdzie: 

4,2 – współczynnik uwzględniający masę molową grupy – NCO oraz zamianę jednostek na 

procenty, 0,2 – stężenie molowe HCl użytego do miareczkowania [ml], Vśl – objętość HCl zużyta 

na miareczkowanie ślepej próby [ml], 𝑉𝑝𝑟 – objętość HCl zużyta na miareczkowanie próbki 

prepolimeru [ml], 𝑚𝑝𝑟 – masa próbki prepolimeru [g]. 
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Po wykonaniu miareczkowania, na podstawie otrzymanych wyników zawartości wolnych 

grup izocyjanianowych obliczono średnią arytmetyczna, którą wstawiono do wzoru pozwalającego 

obliczyć masę przedłużacza łańcucha:  

𝑚𝐵𝐻𝐻𝐵𝑃 =
177 ∗ 𝑥𝑁𝐶𝑂̅̅ ̅̅ ̅̅ ∗ 𝑚𝑝𝑟𝑒𝑝𝑜𝑙𝑖𝑚𝑒𝑟𝑢 𝑝𝑜𝑧𝑜𝑠𝑡𝑎ł𝑒𝑔𝑜 𝑤 𝑟𝑒𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑧𝑒

4200 ∗ 1,05
                                                         (12) 

gdzie: 

177 – równoważnik BHHBP. 

4200 – masa molowa grupy – NCO z uwzględnieniem zmiany jednostki. 

1,05 – stosunek wolnych grup – NCO do wolnych grup – OH pochodzących od przedłużacza. 
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Rysunek 29. Schemat przebiegu reakcji otrzymywania ciekłokrystalicznego nanokompozytu 

LCPU/TRIS-POSS.
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 10. Badania strukturalne i morfologia nanokompozytów 

 10.1 Analiza strukturalna FT-IR 

Widma IR LCPU/TSP-POSS przedstawiono na rysunku 30, zaś widma LCPU/TRIS-POSS na 

rysunku 31. Jako matrycę LCPU stosowano układ 50SE. 

 

Rysunek 30. Widma FTIR nanokompozytów LCPU/TSP-POSS. 

 

Rysunek 31. Widma FTIR nanokompozytów LCPU/TRIS-POSS. 
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Analiza widm FT-IR wykazała obecność pasm charakterystycznych dla poliuretanów. Dla liczby 

falowej 2250 cm-1 nie zaobserwowano pasma od grup izocyjanianowych, co świadczy 

o całkowitym przereagowaniu substratów. Przy liczbie falowej 3300 cm-1 występują pasma 

pochodzące od drgań rozciągający grupy NH tworzących wiązania wodorowe. Brak pasm przy 

3500 cm-1 świadczących o obecności wolnych grup NH oznacza, że wszystkie te grupy biorą udział 

w tworzeniu się wiązań wodorowych. Następne charakterystyczne pasma pochodzą 

od asymetrycznych i symetrycznych drgań grup CH i występują przy liczbach falowych odp. 

2950 cm-1 oraz 2850 cm-1. W zakresie liczb falowych 1720-1660 cm-1 widoczne są pasma 

pochodzące od drgań rozciągających grupy karbonylowej w wiązaniu uretanowym. 

Kolejno zaobserwować można nakładające się pasma w obszarze 1250-1030 cm-1, które pochodzą 

od drgań wiązań eterowych w poliolu (1150-1030 cm-1), drgań rozciągających wiązań grupy 

hydroksylowej z metylenową (1250 cm-1) oraz drgań rozciągających Si-O-Si pochodzących od 

klatki POSS (1010 cm-1). Bardzo istotnym jest zaobserwowane pasmo przy liczbach falowych 

985 cm-1 związane z obecnością połączenia Si-O-C, które występuję pomiędzy łańcuchem 

polimerowym a nanocząstkami POSS. Można zatem stwierdzić, że reaktywny nanonapełniacz 

został efektywnie wprowadzony w strukturę ciekłokrystalicznego poliuretanu. 

Wyszczególnić można również obecność pasm przy liczbie falowej 750-720 cm-1, pochodzących od 

drgań rozciągających wiązań Si-C w narożach klatki POSS, oraz drgań rozciągających Si-O 

struktury POSS przy liczbach falowych 590 i 480 cm-1 [225]. 

Na szczególną uwagę zasługuje zakres występowania drgań grup karbonylowych pochodzących 

z wiązań uretanowych. To właśnie te grupy biorą udział w tworzeniu się wiązań wodorowych 

mających istotny wpływ na separacje fazową poliuretanu. Grupy karbonylowe nie związane 

wiązaniem wodorowym dają pasmo charakterystyczne przy liczbie falowej 1725 cm-1. 

Związane grupy karbonylowe wykazują pasma absorpcji przy liczbach falowych 1700 i 1650 cm-1, 

co odpowiada uporządkowanemu i nieuporządkowanemu połączeniu oddziaływaniami 

wodorowymi. Jako uporządkowane wiązania opisuje się te, które zachodzą w domenach sztywnych, 

zaś nieuporządkowane to oddziaływania wodorowe w fazie elastycznej [228][229]. Na rysunkach 

32 i 33 przedstawiono region widma FTIR, gdzie występują grupy karbonylowe 

dla nanokompozytów z TSP-POSS oraz TRIS-POSS. Analiza separacji fazowej w strukturze 

poliuretanu na podstawie widma FT-IR, z uwagi na względność pomiarową ma charakter głównie 

informacyjny i umożliwia stwierdzenie, że wprowadzona modyfikacja ma wpływ na mikrostrukturę 

badanego materiału. 
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Rysunek 32. Widmo regionu karbonylowego dla nanokompozytu z TSP-POSS. 

 

Rysunek 33. Widmo regionu karbonylowego dla nanokompozytu z TRIS-POSS. 

Dla matrycy z 40% zawartością segmentów elastycznych dodatek POSS zmniejsza intensywność 

pasm związanych grup połączonych wiązaniem wodorowym na rzecz zwiększenia intensywności 

wolnych grup karbonylowych. Może to wskazywać na niekompletną mikroseparację fazową 

spowodowaną obecnością struktury klatkowej POSS. Dla matrycy o równocennym udziale 

segmentowym intensywność poszczególnych pasm nie zmienia się znacząco względem siebie. 

Różnice w zastosowanych POSS widać jedynie w przypadku układu z 60 SE, gdzie dla TSP-POSS 

udział nieuporządkowanych wiązań C=O wzrasta, a w przypadku TRIS-POSS maleje.  
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Może to wynikać z obecności izobutylowych grup funkcyjnych zwiększających kompatybilność 

z układem o większej zawartości podobnych chemicznie makrołańcuchów.  

 10.2 Analiza struktury krystalicznej 

Dyfraktogramy rentgenowskie nanokompozytów wraz z analizą matematyczną rozkładu 

i dopasowania pików przedstawione zostały na rysunkach 34-37. Dopasowanie zostało wyliczone 

za pomocą standardowych funkcji Gaussa i Lorentza: 

𝑦 = 2𝐴 [
𝑠√𝑙𝑛2

𝑤√𝜋
𝑒𝑥𝑝 (−4𝑙𝑛2 (

𝑥 − 𝑥𝑐

𝑤
)

2

) +
1 − 𝑠

𝜋𝑤 [1 + 4 (
𝑥−𝑥𝑐

𝑤
)

2

]
] 

gdzie: 

xc- kąt 2θ w połowie szerokości piku, w – szerokość piku, A- powierzchnia piku, s- współczynnik 

kształtu piku. 

Zaprezentowane dopasowania dotyczą materiałów referencyjnych o różnej zawartości segmentów 

elastycznych. W celu charakterystyki poszczególnych pików dyfrakcyjnych wykonano również 

pomiary dla układów MDI z mezogenicznym diolem, MDI z butanodiolem oraz dla czystego 

mezogenicznego diolu.  

Dyfraktogramy matryc poliuretanowych przedstawiają szerokie maksima dyfuzyjnego rozpraszania, 

co wskazuje na amorficzną strukturę zarówno w fazie miękkiej, jak i sztywnej. Widoczne główne 

maksima dyfuzyjnego rozpraszania są charakterystyczne dla amorficznych poliuretanów. 

Maksimum o najintensywniejszym refleksie występuje w zakresie kątów rozpraszania 2θ ≈ 15-30° 

i jest opisywane w literaturze jako główne halo amorficzne. Jest ono powiązane z uśrednioną 

odległością pomiędzy wzajemnie sąsiadującymi, rozprostowanymi fragmentami łańcucha polimeru, 

uwarunkowaną występowaniem oddziaływań intermolekularnych o niewielkim zasięgu (van der 

Waalsa). Budowa segmentowa poliuretanu (struktura nadcząsteczkowa) prowadzi do asymetrii 

głównego halo amorficznego, wskazując podział na dwa maksima, z których jedno związane jest 

z uśrednionymi odległościami pomiędzy fragmentami segmentów sztywnych w fazie twardej 

(kolor zielony), a drugie z uśrednioną odległością pomiędzy elementami segmentów elastycznych 

w fazie miękkiej (kolor niebieski) [230]. Badania przedstawione przez Janowski et al. [231] 

wykazały, że maksimum przy mniejszej wartości kątów rozpraszania odpowiada segmentom 

sztywnym, a dla większych kątów 2θ, segmentom elastycznym. Przedstawione w tej pracy 

matematyczne dopasowanie potwierdza powyższą tezę. 
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Wraz z wzrostem ilości segmentów elastycznych  w matrycach zmienia się stosunek powierzchni 

pików pochodzących od segmentów sztywnych do pików charakterystycznych dla segmentów 

elastycznych. Dla kątów 2θ=20° uśredniona odległość pomiędzy fragmentami łańcuchów wynosi 

4,4 Å (0,44 nm), zaś dla 2θ=22° równa się 4,2 Å (0,42 nm). Dla matrycy 60 SE można zauważyć 

interesujący efekt przesunięcia się maksimum dla pików pochodzących od segmentów elastycznych 

w kierunku mniejszych wartości kąta rozpraszania. Może to być efektem dużej zawartości fazy 

miękkiej, w której dochodzi do całkowitego wymieszania faz. Na dyfraktogramach można również 

zaobserwować dwa maksima dyfuzyjnego rozpraszania o mniejszej intensywności przy kątach 

2θ=8° oraz 2θ=11°, którym odpowiadają uśrednione odległości odp. d= 9,4 Å (0,94 nm) oraz 9,0 Å 

(0,7 nm). Na krzywych dopasowania zostały zaznaczone kolorami czarnym oraz czerwonym 

refleksy dla kąta rozpraszania odp. 8°, 11°. Analiza literaturowa nie daje jednoznacznej odpowiedzi 

na pochodzenie refleksu w zakresie 11° kątów rozpraszania, jednakże można założyć, że pochodzi 

on od uśrednionych odległości między segmentami sztywnymi rozproszonymi w fazie miękkiej. 

W celu określenia charakteru refleksu przy maksimum kątów rozpraszania 8° zbadano układy, 

w których MDI poddano reakcji zarówno z mezogenicznym diolem, jak i z butanodiolem. 

Maksimum przy 2θ=8 ° pojawiło się jedynie  układzie z BHHBP co może świadczyć o obecności 

sztywnych struktur MDI-BHHBP rozproszonych w fazie miękkiej. Ostatnim z zarejestrowanych 

pików na dyfraktogramach (kolor żółty na wykresach dekonwolucji) jest znajdujący się przy 

maksimum kątów rozpraszania 24° słaby pik o uśrednionej odległości między łańcuchami 

wynoszącej 3,7 Å (0,37 nm). Na podstawie pracy Koijo et al. [232] można przypuszczać, że pik ten 

ma charakter krystaliczny i pochodzi od odległości pomiędzy łańcuchami w domenach sztywnych. 
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Rysunek 34. Matematyczne dopasowanie pików dyfrakcyjnych oraz dyfraktogram układów MDI 

z przedłużaczami łańcucha i czystym BHHBP. 
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Rysunek 35. Dyfraktogramy rentgenowskie dla nanokompozytów 40SE LCPU/POSS. 

Dyfraktogramy stosowanych nanonapełniaczy wskazują na wyraźnie krystaliczny charakter POSS. 

W obu przypadkach w zakresie kątów rozpraszania 5-10° występują wyraźnie piki krystaliczne 

mogące pochodzić od częściowo otwartej struktury klatkowej. Warto zaznaczyć. że podstawiony 

grupami aromatycznymi POSS (TSP-POSS) charakteryzuje się większą krystalicznością niż jego 

analog z grupami izobutylowymi. Analizując dyfraktogramy nanokompozytów z 40% zawartością 

segmentów elastycznych można zauważyć wyraźny wzrost intensywności pików przy maksimum 

kątów rozpraszania 24°, co może świadczyć o zwiększającym się stopniu krystaliczności wraz 

z zwiększającą się ilością POSS. Efekt ten jest szczególnie widoczny dla dodatku TRIS-POSS 

w ilości 6 % mas. Można przypuszczać, że dochodzi do tworzenia się większej ilości struktur 

krystalicznych domen sztywnych zbudowanych z fragmentów MDI-BHHBP-MDI, jako że czysty 

mezogen posiada w tym zakresie wyraźne piki krystaliczne. Tak widoczny wzrost krystaliczności 

ma wpływ na właściwości termomechaniczne materiału, co zostanie omówione w dalszej części 

pracy. W przypadku TSP-POSS można zauważyć również wzrost intensywności pików przy 2θ=8° 

wynikający z nakładania się refleksów krystalicznych POSS na amorficzny prepik od układów 

MDI-BHHBP i/lub na tworzenie się większej ilości fragmentów MDI-POSS-MDI rozproszonych 

w fazie miękkiej. Co ważne, w żadnym z nanokompozytów nie zaobserwowano pików 

krystalicznych pochodzących od aglomeratów POSS. 
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Rysunek 36. Dyfraktogramy rentgenowskie dla nanokompozytów 50SE LCPU/POSS. 

Dla matrycy o 50 % segmentach elastycznych zaobserwowano niewielki wzrost intensywności 

dla pików przy maksimum kątów rozpraszania 8 ° i 24 ° wraz ze wzrostem ilości POSS. 

 

Rysunek 37. Dyfraktogramy rentgenowskie dla nanokompozytów 60SE LCPU/POSS. 

Matryce 60 SE po wprowadzeniu POSS wykazują niewielką zmianę profilów dyfraktogramów 

w kierunku bardziej amorficznych wraz ze wzrostem ilości nanonapełniacza. Zaobserwowano 

niemal całkowity zanik prepików pochodzących od segmentów sztywnych zdyspergowanych 

w fazie miękkiej. Można zatem wnioskować, że tak duża ilość segmentów elastycznych prowadzi 

do prawie całkowitego wymieszania i rozproszenia segmentów sztywnych. 
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 10.3 Ocena morfologii powierzchni 

W celu potwierdzenia wyników zebranych podczas pomiarów dyfrakcji rentgenowskiej 

przeprowadzono badanie SEM morfologii powierzchni oraz powierzchni przełamów 

nanokompozytów - rys. 38-43. Stopień zdyspergowania, w tym ewentualną obecność aglomeratów 

POSS oceniono poprzez tzw. mapping krzemu techniką EDS.  

 

Rysunek 38. Mikrofotografie SEM wraz z mappingiem krzemu dla nanokompozytu 6 % TSP-POSS 

w matrycy 40 SE, [A] powierzchnia próbki, [B] przełam. 
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Rysunek 39. Mikrofotografie SEM wraz z mappingiem krzemu dla nanokompozytu 6 % TSP-POSS 

w matrycy 50 SE, [A] powierzchnia próbki, [B] przełam. 

 

Rysunek 40. Mikrofotografie SEM wraz z mappingiem krzemu dla nanokompozytu 6 % TSP-POSS 

w matrycy 60 SE, [A] powierzchnia próbki, [B] przełam. 
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Rysunek 41. Mikrofotografie SEM wraz z mappingiem krzemu dla nanokompozytu 

6 % TRIS-POSS w matrycy 40 SE, [A] powierzchnia próbki, [B] przełam. 

 

Rysunek 42. Mikrofotografie SEM wraz z mappingiem krzemu dla nanokompozytu 

6 % TRIS-POSS w matrycy 50 SE, [A] powierzchnia próbki, [B] przełam. 
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Rysunek 43. Mikrofotografie SEM wraz z mappingiem krzemu dla nanokompozytu 

6 % TRIS-POSS w matrycy 60 SE, [A] powierzchnia próbki, [B] przełam. 

Mikrofotografie z mappingiem krzemu dla nanokompozytu LCPU 40SE/6% TSP-POSS 

przedstawiają równomierne rozdyspergowanie nanocząstek na powierzchni materiału. 

W przestrzeni przełamu można zaobserwować lokalnie występujące aglomeraty POSS. 

W przypadku matrycy 50 SE TSP-POSS jest równomiernie rozdyspergowany, zarówno 

w przestrzeni przełamu, jak i na powierzchni. Lokalnie występują skupiska małych aglomeratów 

silseskwioksanu. Dla matrycy 60 SE można zaobserwować efekt odwrotny niż w przypadku matryc 

40SE. Większość nanocząstek POSS migruje na powierzchnie próbki, gdzie tworzą równomiernie 

rozmieszczone aglomeraty. Efekt ten może być spowodowany mniejszą lepkością wewnętrzną 

układu związaną z większą ilością segmentów elastycznych. Przypadek migrowania 

na powierzchnię nanocząstek otwartoklatkowego POSS jest zjawiskiem spotykanym w matrycach 

polimerowych [122].  
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Podobnie jak w przypadku TSP-POSS nanocząstki TRIS-POSS są regularnie rozmieszczone 

w matrycy zarówno na powierzchni, jak i w przestrzeni przełamu. W przełamie widać występujące 

aglomeraty TRIS-POSS w większej ilości niż w przypadku poprzednio omawianego POSS. 

Widoczne ostre struktury krystaliczne zostały zbadane przy pomocy punktowego EDS, wykazując 

obecność chlorku sodu, będącym zanieczyszczeniem wprowadzonym w trakcie przygotowania 

próbki. Analiza mikrofotografii nanokompozytu 50 SE z TRIS-POSS wskazuje na znaczną 

migrację nanocząstek na powierzchnie próbki. Proces ten wraz ze zmniejszaniem się sztywności 

matrycy postępuje i dla układu 60 SE zdecydowana większość TRIS-POSS znajduje się na 

powierzchni materiału. Na obrazach SEM można również zauważyć, że miejsca przerwania 

ciągłości matrycy są bogate w krzem, co może sugerować tendencję TRIS-POSS do zaburzania 

ciągłości struktury matrycy. 

 

 10.4 Badanie stabilności termicznej 

Otrzymane nanokompozyty LCPU/POSS poddano badaniom stabilności termicznej w atmosferze 

syntetycznego powietrza. Na rysunkach 45 i 46 przedstawiono wykresy termograwimetryczne, 

a w tabelach 5 i 6 zestawiono temperatury rozkładu dla procentowych ubytków mas oraz stałą 

pozostałość po ogrzewaniu do 600 °C. 

Klasyczne matryce poliuretanowe z 1,4 - butanodiolem jako przedłużaczem łańcucha 

charakteryzują się kompleksowym przebiegiem procesu rozkładu termicznego obejmującym takie 

etapy jak depolimeryzację czy rozkład wiązania uretanowego z wytworzeniem lotnych związków 

amin, olefin i dwutlenku węgla. W często opisywanym dwuetapowym procesie rozkładu 

termicznego, w pierwszym etapie dochodzi do dekompozycji składowych segmentów sztywnych 

poliuretanu (pik DTG w temperaturze około 350 °C). W drugim etapie rozkładowi termicznemu 

ulegają oligodiole zawarte w segmentach elastycznych [105][233]. W omawianych w tej pracy 

nanokompozytach LCPU/POSS zaobserwowano obecność trzeciego etapu rozkładu w temperaturze 

około 550 °C. Jest on związany z zastosowaniem BHHBP jako przedłużacza łańcucha, który w tej 

temperaturze wykazuje jeden z etapów rozkładu termicznego – rysunek 44. 
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Rysunek 44. Krzywe termograwimetryczne BHHBP. Pomiar wykonany w atmosferze powietrza 

syntetycznego.

 

 

Rysunek 45. Krzywe termograwimetryczne nanokompozytów LCPU/TSP-POSS. 
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Tabela 5. Dane termograwimetryczne nanokompozytów LCPU/TSP-POSS. 

Próbka 
T3% 

[°C] 

T5% 

[°C] 

T10% 

[°C] 

T50% 

[°C] 

DTG max [°C] Stała 

poz. 

600 °C 

[%] 

1 2 3 

0/40SE 272,5 298,7 320,5 375,5 355,7 435,0 548,2 5,63 

2/40SE 312,5 320,7 331,7 396,5 349,1 409,9 554,2 8,22 

4/40SE 308,2 317,5 331,7 388,5 347,7 375,1 553,9 9,79 

6/40SE 305,7 317,5 295,2 405,2 351,0 428,7 563,7 12,57 

0/50SE 305,5 313,0 325,0 377,5 342,5 425,0 554,5 5,18 

2/50SE 297,7 310,0 324,5 388,0 349,4 403,0 551,5 8,19 

4/50SE 297,2 307,7 324,2 387,7 347,4 413,6 554,4 9,87 

6/50SE 304,7 315,5 328,2 421,7 343,8 433,7 561,8 13,83 

0/60SE 251,5 286,5 311,5 383,7 341,7 429,5 554,7 5,61 

2/60SE 303,2 313,0 325,0 394,0 338,1 425,7 550,7 5,04 

4/60SE 290,4 301,7 317,5 411,0 341,8 424,8 551,4 5,54 

6/60SE 295,7 308,2 323,5 401,7 342,9 421,8 552,7 5,95 

 

Zastosowanie POSS podstawionego grupami aromatycznymi znacznie poprawiło stabilność 

termiczną ciekłokrystalicznego poliuretanu. Dla matryc 40 SE i 60 SE najlepsze właściwości 

termiczne wykazywały materiały o zawartości POSS 2 % wt. W przypadku większej zawartości 

silseskwioksanu stabilność termiczna maleje, niemniej nie poniżej odpowiedniej wartości dla 

matryc referencyjnych. Odmienne właściwości cechuje matryca 50SE. Dla wszystkich zawartości 

POSS temperatura początku rozkładu termicznego jest niższa niż dla materiału referencyjnego. 

Wraz z postępem procesu degradacji termicznej zmniejsza się różnica temperatur dla ubytku masy 

5 i 10 %, co może świadczyć o tym że, efekt skutkujący podwyższeniem stabilności termicznej 

matrycy na początku procesu degradacji, w dalszym etapie jest tłumiony stabilizującym efektem 

POSS. Poprawa stabilności termicznej za sprawą wprowadzenia reaktywnego TSP-POSS została 

opisana również dla kompozytów polieteroketonów [234] czy polisiloksanów [235]. Istotną kwestią 

jest także ilość stałej pozostałości po degradacji. W przypadku nanokompozytów z 40 SE i 50 SE 

masa pozostałości rośnie proporcjonalnie do ilości wprowadzanego POSS. Ma to duże znaczenie 

z punktu widzenia obniżenia palności polimeru poprzez wytworzenie warstwy krzemowej 

na powierzchni zgorzeliny, która tworzy barierę dla tlenu, spowalaniając proces spalania. 

Zdolność POSS do obniżania palności jest tematem szeroko omawianym w literaturze [236]. 

Efekt ten nie jest widoczny w przypadku nanokompozytów na matrcy 60SE co może być wynikiem 

dużej ilości produktów utlenienia, pochodzących z nadmiaru diolu PTMG, a przyspieszających 

degradacje POSS. 
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Rysunek 46. Krzywe termograwimetryczne nanokompozytu LCPU/TRIS-POSS. 

Tabela 6. Dane termograwimetryczne nanokompozytu LCPU/TRIS-POSS. 

Próbka T3% 

[°C] 

T5% 

[°C] 

T10% 

[°C] 

T50% 

[°C] 

DTG max [°C] Stała poz. 

600 °C 

[%] 
1 2 3 

0/40SE 272,5 298,7 320,5 375,5 355,7 435,0 548,2 5,63 

2/40SE 305,7 314,2 326,2 389,0 343,5 435,5 546,0 6,83 

4/40SE 278,5 303,0 324,7 410,5 341,2 425,5 556,7 6,40 

6/40SE 238,0 271,2 295,2 405,5 320,0 435,0 523,0 2,35 

0/50SE 305,5 313,0 325,0 377,5 342,5 425,0 554,5 5,18 

2/50SE 284,2 302,5 324,2 383,7 342,0 425,0 552,7 8,60 

4/50SE 302,7 314,0 328,2 398,7 348,0 420,5 552,7 10,78 

6/50SE 297,2 309,2 325,5 406,5 344,7 426,5 563,2 10,72 

0/60SE 251,5 286,5 311,5 383,7 341,7 429,5 554,7 5,61 

2/60SE 302,5 311,5 324,5 395,0 345,2 420,2 546,0 6,25 

4/60SE 293,2 302,2 315,2 397,0 335,2 424,0 548,7 6,52 

6/60SE 278,0 298,0 320,5 383,2 342,2 422,0 546,0 13,73 
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Opis stabilności termicznej nanokompozytów LCPU z TRIS-POSS jest bardziej zróżnicowany. 

W układach opartych na matrycy 40 SE zwiększenie temperatury początku degradacji zostało 

zaobserwowane dla dodatku 2 i 4 % mas. POSS. Większa ilość nanocząsteczek silseskwioksanu 

destabilizuje integralność nanokompozytu, co zostało również zaobserwowane w przypadku badań 

dyfraktometrycznych i mechanicznych. W układach ze stosunkiem segmentów 50/50 efekt poprawy 

stabilności termicznej można zauważyć tylko dla 4 % mas. TRIS-POSS. Kompozyt ten również 

charakteryzuje się najwyższą stałą pozostałością po degradacji. W przypadku matrycy 60 SE 

najwyższa temperatura początku degradacji występuje po wprowadzeniu 2 % mas. TRIS-POSS. 

Zwiększenie zawartości nanododatku pogarsza stabilność termiczną, jednakże nie poniżej 

stabilności niemodyfikowanego materiału. Różnice w stałej pozostałości po degradacji mogą 

wynikać z obecności grup izobutylowych w narożach klatki TRIS-POSS. Z uwagi na obecność 

trzeciorzędowego protonu w strukturze grupy izobutylowej, wrażliwego na utlenianie 

w temperaturze 600 °C, proces degradacji może znacząco przyspieszać.  
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 11. Badania kalorymetryczne i mechaniczne 

 11.1 Analiza przemian ciekłokrystalicznych 

 11.1.1 Analiza kalorymetryczna 

Analiza przemian ciekłokrystalicznych opiera się na zastosowaniu głównie dwóch metod: 

pomiarów kalorymetrycznych oraz oceny występowania tekstur w świetle spolaryzowanym. 

W celu charakterystyki przemian termicznych w układach termotropowych wykonuje się pomiary 

kalorymetryczne w trybie ogrzewania i chłodzenia, stosując różne szybości zmiany temperatury. 

Na rysunku 47 przedstawiono wyniki pomiarów DSC dla matryc poliuretanów z mezogenicznym 

diolem o róznym stosunku segmentów elastycznych do segmentów sztywnych. 

 

Rysunek 47. Termogramy DSC matryc poliuretanowych. 

Dla wszystkich matryc w procesie ogrzewania wyszczególnić można szeroką krzywą topnienia, 

wskazująca na występowanie co najmniej dwóch etapów procesu. W przypadku matryc 40 SE 

i 50 SE proces topnienia rozpoczyna się w temperaturze ok. 100 °C, nieco wyższej niż w przypadku 

samego mezogenu. 
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Dla BHHBP w tej temperaturze zachodziło przejście ze stanu krystalicznego w stan smektyczny, 

można więc zakładać, że podobne przejście fazowe będzie zachodzić w matrycach. 

W przypadku temperatury przejścia fazowego do cieczy izotropowej dla matrycy 40 SE wyróżnić 

można dodatkowy efekt w postaci małego piku w zakresie temperatur 150-158 °C, świadczyć to 

może o występowaniu bardziej uporządkowanej struktury krystalicznej lub ciekłokrystalicznej, 

nie występującej w pozostałych matrycach. Dla zawartości segmentów elastycznych 60 % proces 

topnienia zachodzi w zdecydowanie niższym zakresie temperatur. Może to wynikać z dużo 

większej mobilności mezogenu z uwagi na niższą lepkość układu, w wyniku czego wymagana jest 

mniejsza ilości ciepła, aby układ przeszedł w stan ciekłokrystaliczny [136].  

Proces krystalizacji podczas trybu chłodzenia zdecydowanie różni się w zależności od badanej 

matrycy. Dla 40 i 50 % segmentów elastycznych obserwuje się dwa piki krystaliczne występujące 

w podobnym zakresie temperatur, jednak różnice są w wartościach zmiany entalpii. W przypadku 

matrycy 40 SE pierwszy pik krystaliczny charakteryzuje się większym efektem energetycznym, 

drugi zaś co najmniej dwa razy mniejszym. Takie ułożenie pików krystalicznych można było  

zaobserwować również dla mezogenicznego diolu, co przypuszczalnie świadczy o podobnym 

charakterze ciekłokrystalicznym. Matryca 50SE przejawia odwrotny układ pików krystalicznych 

 w związku z czym prawdopodobnie przejścia fazowe i struktury krystaliczne mają nieco odmienne 

cechy. Ostatnia z omawianych matryc przejawia efekty cieplne w zakresie 25-75 °C o profilu 

podobnym do 50 SE. Efekt ten jest najsłabszy i wynika z zastosowania najmniejszej ilości 

mezogenu. Profil krystalizacji wyróżnia się szerokim zakresem o małym efekcie cieplnym, co może 

świadczyć o występowaniu małej ilości fazy krystalicznej z mniejszym uporządkowaniem.  

Termogramy nanokompozytów z POSS przedstawiono na rysunkach 48 i 49. 
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Rysunek 48. Termogramy DSC nanokompozytów LCPU/TSP-POSS. 

Zastosowanie TSP-POSS w matrycach poliuretanu ciekłokrystalicznego istotnie wpłynęło 

na termotropowe przemiany fazowe. W matrycach o najwyższej zawartości mezogenu wraz 

z ilością wprowadzanego POSS wzrasta temperatura topnienia i izotropizacji. Prawdopodobnie 

wynika to z tworzenia się bardziej uporządkowanych struktur krystalicznych i ciekłokrystalicznych 

po wprowadzeniu silseskwioksanu. Pozostałe matryce wykazują podobną zależność, jednakże nie 

dla wszystkich wprowadzanych ilości nanocząstek POSS. Warto również zauważyć, że dla 

nanokompozytów całkowity efekt topnienia w porównaniu do czystych matryc jest zauważalnie 

mniejszy [213].  

Podczas chłodzenia nanokompozytów zauważono istnienie krystalizacji kilkuetapowej, 

reprezentowanej przez wzajemnie nakładające się trzy piki. Sugeruje to powstawanie struktur 

krystalicznych o różnym uporządkowaniu, a tym samym o różnej temperaturze krystalizacji. 

W nanokompozycie o dodatku 2 % mas. TSP-POSS w matrycy 40 SE proces krystalizacji zaczyna 

się w temperaturze o około 20 °C wyższej niż w materiale przed modyfikacją.  
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Efekt ten utrzymuje się dla 4 % mas. i maleje przy maksymalnym dodatku POSS. 

Potwierdza to istnienie struktur różniących się od siebie stopniem uporządkowania.  

Modyfikowana matryca 50 SE charakteryzuje się również występowaniem kilku etapów 

krystalizacji, jednakże temperatura początku przejść fazowych z cieczy izotropowej nie zmienia się. 

Nie zaobserwowano rozdziału pików krystalicznych po wprowadzeniu reaktywnych nanocząstek 

TSP-POSS do matrycy 60 SE. W tym przypadku wzrost temperatury krystalizacji wiążę się jedynie 

z powstawaniem stosunkowo jednorodnych struktur ciekłokrystalicznych o większym 

uporządkowaniu.  

 

Rysunek 49. Termogramy DSC nanokompozytów LCPU/TRIS-POSS. 

Dodatek TRIS-POSS wykazuje podobny wpływ na procesy topnienia i krystalizacji jak przypadku 

TSP-POSS. Zaobserwować można jednak kilka różniących się efektów. Wzrost ilości 

nanonapełniacza powoduje rozdzielenie pików krystalicznych na trzy o mniejszym efekcie 

cieplnym. Może to sugerować powstawanie większej ilości różnych struktur ciekłokrystalicznych 

o wyraźnie odmiennym uporządkowaniu.  
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Dla poliuretanu 40 SE wprowadzanie TRIS-POSS spowodowało podwyższenie temperatury 

początku degradacji, która jednak maleje wraz z jego zwiększającą zawartością.  

Podobny efekt zaobserwowano dla matrycy 50 SE, jednak w tym przypadku wzrost ilości 

nanocząstek silseskwioksanowych nie ma wpływu temperaturę początku krystalizacji. Znaczące 

zmiany zachodzą po domieszkowaniu POSS ciekłokrystalicznego poliuretanu z 60 % zawartością 

segmentów elastycznych.  

Proces krystalizacji rozpoczyna się w temperaturze o 25 °C wyższej, charakteryzujący się 

wyraźnym efektem cieplnym. Wraz ze zwiększaniem się ilości dodatku POSS, efekt ten maleje 

i przesuwa się w kierunku niższych temperatur.  

W celu zbadania wpływu parametru szybkości chłodzenia na proces krystalizacji wykonano 

dynamiczne pomiary kalorymetryczne. Do analizy wybrano materiały domieszkowane TSP-POSS 

w matrycy 40 SE. Pomiar składał się z cyklów naprzemiennego ogrzewania z szybkością 10 K/min 

i chłodzenia z szybkościami: 1, 2, 5, 10, 20, 50 i 100 K/min.  Wyniki pomiarów przedstawiono 

na rysunku 50. Z uwagi na znaczne różnice entalpii krystalizacji pomiary znormalizowano 

względem zarówno masy próbki, jak i temperatury. W celach porównawczych, dokonano 

matematycznego dopasowania pików i odczytano temperaturę  w maksimum efektów krystalizacji. 

Wyniki zestawiono na wykresie zależności szybkości chłodzenia od położenia maksimum pików - 

rysunek 51. 
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Rysunek 50. Termogramy DSC (pomiary dynamiczne) nanokompozytów 40SE LCPU/TSP-POSS. 
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Rysunek 51. Wykresy zależności położenia maksimum pików dla różnych szybkości chłodzenia. 

Szybkość chłodzenia ma istotny wpływ na proces krystalizacji. Im jest on wolniej prowadzony, tym 

więcej czasu mają krystality do utworzenia struktury bardziej uporządkowanej. Ma to bezpośredni 

wpływ na efekt topnienia otrzymanych struktur, który również różni się istotnie w zależności 

od zastosowanego wcześniej trybu chłodzenia. Po wprowadzeniu POSS do matrycy 40 SE można 

zauważyć wyraźną zmianę procesu krystalizacji. Przy najmniejszej prędkości chłodzenia można 

zaobserwować duży pik krystaliczny o profilu ostrzejszym niż w przypadku niemodyfikowanej 

matrycy. Świadczy to istnieniu wysoko krystalicznej, uporządkowanej struktury. Co więcej, 

niezależenie od szybkości ogrzewania, proces krystalizacji dla nanokompozytów rozpoczyna się 

w wyższej temperaturze. Dla pików krystalicznych występujących w przedziale 155-130 °C, 

dodatek 6 % mas. TSP-POSS skutkuje najwyższą temperaturą krystalizacji.  
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Ponadto, występujący w temperaturze ok. 145 °C mały pik krystaliczny, który dla matrycy zanikał, 

gdy szybkość chłodzenia wzrastała, po wprowadzeniu TSP-POSS, utrzymuje się nawet przy 

prędkości chłodzenia 20 K/min.  

Można więc wnioskować, że dodatek TSP-POSS ułatwia i zwiększa efektywność krystalizacji 

ciekłokrystalicznej matrycy poliuretanowej. Proces topnienia przedstawia nieco odmienne 

zależności. Efekty cieplne topnienia struktur krystalicznych, powstałych po powolnym chłodzeniu 

dla wszystkich materiałów, występują w podobnym przedziale temperaturowym. Przyspieszenie 

procesu chłodzenia skutkuje powstawaniem struktur o zróżnicowanym efekcie topnienia. 

Odmienny efekt topnienia widać w przypadku nanokompozytu 2 % mas. TSP-POSS dla którego 

główny pik występuje w  szerszym zakresie temperatury oraz w niższych temperaturach, co może 

świadczyć o zdefektowaniu struktur krystalicznych powstałych podczas chłodzenia.  

Warto zwrócić uwagę na występowanie małego efektu topnienia przy temperaturze około 165 °C, 

który nie występuję w pozostałych materiałach. Dowodzi to obecności pewnej ilości wysoko 

uporządkowanych struktur krystalicznych nawet przy chłodzeniu z dużą szybkością. 

Struktury krystaliczne o wysokiej temperaturze krystalizacji w PU z dodatkiem 6 % mas. 

silseskwioksanu posiadają również najwyższe temperatury topnienia, utrzymujące się nawet przy 

zastosowaniu szybszego chłodzenia.  

 11.1.2. Analiza metodą szerokopasmowej spektroskopii dielektrycznej (DRS) 

Ciekłokrystaliczne przejścia fazowe analizowano również z zastosowaniem szerokopasmowej 

spektroskopii dielektrycznej. Badania przeprowadzono we współpracy z dr hab. Jackiem Nizołem 

z Katedry Fizyki i Materii Skondensowanej Akademii Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica 

w Krakowie i dr. Konstantinosem N. Raftopoulosem z Katedry Chemii i Technologii Polimerów 

Politechniki Krakowskiej. Pomiary wykonano w zakresie temperatur -30 do 200 °C 

z częstotliwością od 1 Hz do 1 MHz. Wyniki pomiarów przedstawiono na rysunku 52. Jako próbki 

reprezentatywne wybrano nanokompozyty na osnowie 40 SE z dodatkiem TSP-POSS. 
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Rysunek 52. Zależność przenikalności dielektrycznej i strat dielektrycznych od częstotliwości. 

Pomiary wykonane w niższych temperaturach pozwoliły zaobserwować relaksację typu α, 

która w materiałach polimerowych odpowiada przejściu szklistemu. Zwiększenie temperatury 

pomiaru powoduje pojawienie się na krzywej ε’(f) dwóch kroków (oznaczonych jako MWSI 

i MWSII). Kroki te związane są najprawdopodobniej z polaryzacją Maxewella-Wagnera-Sillarsa. 

Efekt ten jest wynikiem rozdziału ładunków na granicy faz i jest obserwowany w przypadku analizy 

niehomogenicznych materiałów, takich jak np. koloidy, polimery wykazujące separację fazową 

i blendy. W przypadku poliuretanów polaryzacja ta występuje, gdy wolne ładunki zostają 

zatrzymane na powierzchniach o różnej przewodności, tzn. następuje ich separacja na granicy 

dwóch mikrofaz – sztywnej i elastycznej.  
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Występowanie polaryzacji MWS świadczy o heterogeniczności materiału. Jednak w przypadku 

badanych próbek obserwuje się nie jedną relaksację typu MWS, lecz dwie. Oznacza to, że mamy 

do czynienia z dwoma rodzajami granic międzyfazowych. Jedną z nich jest wcześniej wspomniana 

granica między dwoma mikrofazami w matrycy poliuretanowej. Przypuszczalnie druga granica 

międzyfazowa jest związana z obecnością POSS w badanych materiałach. Na krzywej ε’’(f) 

polaryzacja MWS jest praktycznie zupełnie przysłonięta przez przewodnictwo stałe (σdc), 

występujące w środkowym obszarze częstotliwości. Przewodność elektryczną można przedstawić 

jako połączenie części silnie zależnej od częstotliwości oraz części niezależnej od częstotliwości. 

Ta ostatnia jest właśnie definiowana jako przewodnictwo stałe. 

Dla niskich częstotliwości obserwuje się gwałtowny wzrost przenikalności dielektrycznej. Efekt ten 

związany jest z polaryzacją elektrod (EP – electrode polarization) i wynika z uwięzienia wolnych 

ładunków na granicy faz próbka-elektroda. Polaryzacja elektrodowa jest powszechnie znanym 

zjawiskiem utrudniającym pomiary wielu układów przy niskich częstotliwościach, takich jak 

dyspersje, mikroemulsje czy roztwory polimerów [237]. 

Rysunek 53 przedstawia izochroniczne krzywe ε’(f) oraz ε’’(f). Na krzywych tych wyraźnie widać 

relaksację α, o której wspomniano wcześniej. Widoczna jest tu zależność, którą zaobserwowano 

również przy analizie krzywych DSC. 

 

Rysunek 53. Izochroniczne krzywe ε’(f) oraz ε’’(f). 
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Dodatkowo dla matrycy oraz dla materiałów zawierających 2 i 6 % mas. POSS zaobserwować 

można gwałtowny wzrost zarówno przenikalności dielektrycznej, jak i polaryzowalności, najpierw 

przy około 135 °C, a następnie przy 165 °C. Efekty te związane są z przejściami morfologicznymi, 

w których zwiększona zostaje mobilność materiału lub jego fragmentu (jego zdolność 

po polaryzacji).  

W przypadku badanych materiałów zwiększenie mobilności jest związane z przechodzeniem 

segmentów sztywnych do fazy elastycznej (mieszanie mikrofaz). Segmenty sztywne obecne w fazie 

elastycznej wykazują większą mobilność niż segmenty sztywne w domenach sztywnych, 

gdzie wiązania wodorowe pomiędzy tymi segmentami wymuszają na nich organizację. 

Koresponduje to z endotermicznym pikiem na krzywej DSC, którego obecność wiąże się z przejście 

typu porządek-nieporządek (order-disorder transition). Dla próbki zawierającej 4 % mas. POSS 

tylko jeden taki efekt jest widoczny i pozostaje to w zgodzie z efektami zaobserwowanymi metodą 

DSC. 

11.1.3 Analiza tekstur ciekłokrystalicznych 

Analizie obrazu mikroskopowego w świetle spolaryzowanym poddano zarówno matryce – rysunki 

54-56, jak i nanokompozyty – rysunki 57-58. 

 

Rysunek 54. Obraz mikroskopowy w świetle spolaryzowanym matrycy 40 SE. 
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Rysunek 55. Obraz mikroskopowy w świetle spolaryzowanym matrycy 50 SE. 

 

Rysunek 56. Obraz mikroskopowy w świetle spolaryzowanym matrycy 60 SE. 
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Analiza obrazu mikroskopowego w świetle spolaryzowanym potwierdziła obecność anizotropii 

we wszystkich badanych matrycach. Charakterystyka tekstur nie była jednak możliwa z uwagi 

na bardzo rozproszony i niewyraźny obraz wynikający z wysokiej lepkości oraz nieregularnych 

kształtów badanych próbek. W matrycy 40SE można zaobserwować bardziej uporządkowaną 

strukturę krystaliczną, podobną do tej, którą wykazywał czysty mezogen; potwierdza to wnioski 

wynikające z analizy DSC. Mniej wyrazisty obraz większych domen wykazuje matryca 50 SE. 

Duże o intensywniejszej barwie domeny, występują częściej w układach nematycznych [238]. 

W przypadku matrycy 60 SE obraz mikroskopy jest mało charakterystyczny, co wynika z dużego 

rozproszenia niewielkiej ilości ciekłokrystalicznego diolu. 

Podczas chłodzenia próbek oceniano szybkość i efektywność powrotu anizotropii. We wszystkich 

materiałach powrót ten jest bardzo wolny, co jest charakterystyczne dla układów o dużej lepkości. 

Istotnym było również przeprowadzenie pomiarów bez przekraczania temperatury izotropizacji. 

W celu przyspieszenia powrotu anizotropii materiały ciekłokrystaliczne poddaje się działaniom sił 

mechanicznych, pola magnetycznego lub elektrycznego. Efekt zastosowania sił ściskających jest 

powiązany z badaniami mechanicznymi i zostanie szczegółowo omówiony w dalszej części pracy. 

 

Rysunek 57. Obraz mikroskopowy w świetle spolaryzowanym dla nanokompozytu 40SE LCPU/ 

6% TSP-POSS. 
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Jako układ reprezentatywny dla wszystkich nanokompozytów zawierających TSP-POSS wybrano 

nanokompozyt 40SE LCPU/6%. Analiza obrazu podczas ogrzewania wskazuje na typowy zanik 

anizotropii, która podobnie jak w przypadku matryc, powraca bardzo powoli. Obraz mikroskopowy 

wskazuje na istnienie kilku różnych, zmieszanych wzajemnie domen w których dwójłomność 

charakteryzuje się wieloma barwami. Z tego też względu nie było możliwe jednoznaczne określenie 

typu występującej tekstury. Najprawdopodobniej jest to związane z powstawaniem struktur 

ciekłokrystalicznych o różnym uporządkowaniu, co było widoczne na termogramach DSC. 

 

Rysunek 58. Obraz mikroskopowy w świetle spolaryzowanym nanokompozytu 40SE LCPU/ 

6% TRIS-POSS. 

Obraz mikroskopowy w świetle spolaryzowanym nanokompozytów poliuretanowych z TRIS-POSS 

wykazuje bardzo mały stopień występowania dwójłomności. Najprawdopodobniej związane jest 

to z widocznym na termogramach DSC podzieleniem efektu cieplnego krystalizacji. 

W konsekwencji powstające domeny ciekłokrystaliczne charakteryzują się większym 

rozproszeniem i mniejszym uporządkowaniem, co za tym idzie wykazują mniejszą dwójłomność 

w obrazowaniu mikroskopem polaryzacyjnym. W tym przypadku określenie rodzaju tekstury 

również było niemożliwe. 
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 11.2 Analiza temperatury zeszklenia 

Podczas szybkiego chłodzenia polimeru (semi)krystalicznego ze stanu stopionego następuje jego 

przejście w stan szklisty. Obniżając temperaturę, zwiększa się lepkość polimeru, a tym samym 

zmniejsza się ruchliwość makrołańcuchów. W konsekwencji układ nie osiąga równowagi 

termodynamicznej w danej temperaturze. W momencie przekroczenia temperatury, umownie 

nazwanej temperaturą zaszklenia, wszelkie ruchy translacyjne makrołańcuchów wygasają. 

Układ przechodzi w stan szklisty, będący pewną odmianą stanu stałego.  Mobilność łańcuchów jest 

ograniczona do ruchów drgających wokół przestrzeni, w której położeniu znalazły się 

przypadkowo. Przejście w stan szklisty nie jest przemianą fazową, lecz kinetyczną, 

a makrołańcuchy znajdujące się w tym stanie nie są w równowadze termodynamicznej. 

Na temperaturę zeszklenia ma przede wszystkim wpływ szybkości chłodzenia i ogrzewania, 

budowa polimeru oraz obecność dodatków [128].  

W poliuretanach wartość temperatury zeszklenia wskazuje na stopień separacji fazowej. Im wyższa 

temperatura procesu zeszklenia tym mniejsza separacja, a co za tym idzie, większe wymieszanie 

domen sztywnych i elastycznych. Mierzona temperatura zeszklenia odnosi się do przejść szklistych 

fazy elastycznej i zazwyczaj przyjmuje duże wartości ujemne. Stąd też jeżeli dochodzi do mieszania 

domen sztywnych z elastycznymi, wartość temperatury zeszklenia wzrasta. 

Pomiarów temperatury zeszklenia można dokonywać różnymi technikami. W niniejszej pracy 

zastosowano metodę kalorymetryczną, termomechaniczną i dielektryczną. 

Metodologia wyznaczania temperatur zeszklenia różnymi technikami znacząco się od siebie różni. 

Stąd też nie porównuje się wartości liczbowych, ale trendy wynikające z pomiarów 

w poszczególnymi metodami. Dzięki temu można uzyskać kompleksowy obraz obszaru zeszklenia 

materiałów polimerowych. 
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 11.2.1 Temperatura zeszklenia – DSC 

Wartości temperatury zeszklenia nanokompozytów PU/POSS wraz z odpowiadającym im ciepłem 

właściwym, wyznaczone metodą kalorymetryczną przedstawiono w tabeli 7. W celach porównania 

wyników z wynikami otrzymanymi innymi metodami odczyty temperatury dokonano dla cyklu 

pierwszego ogrzewania.  

 Tabela 7. Zestawienie temperatur zeszklenia na podstawie termogramów DSC. 

 

 

 

 

 

Ciepło właściwe zeszklenia wskazuje na ilość energii potrzebną do zajścia tego procesu. Im wyższa 

wartość, tym trudniej materiał przechodzi  w stan szklisty, co może wskazywać na obecność domen 

sztywnych w fazie elastycznej.  

Zastosowanie dodatku POSS o różnej strukturze podstawników istotnie wpłynęło na temperatury 

zeszklenia matrycy 40SE. Dla nanokompozytów z TSP-POSS przy udziale 2 % mas. temperatura 

zeszklenia nie ulega zmianie. Wskazuje to na dobrą kompatybilność dodatku z matrycą, przez 

co nie dochodzi do zmian w budowie segmentowej polimeru. Odczytane ciepło właściwe przejścia 

szklistego ma mniejszą wartość, na podstawie czego można wnioskować, że domieszkowanie 2 %  

mas. TSP-POSS powoduje niewielką poprawę separacji fazowej nanokompozytu. 

Wraz ze wzrostem ilość podstawionego grupami aromatycznymi POSS, temperatura zeszklenia 

rośnie, co świadczy o zaburzeniu separacji fazowej w kierunku większego zmieszania domen, a co 

za tym idzie ograniczeniu mobilności łańcuchów w fazie miękkiej. Wzrost temperatury zeszklenia 

jest często obserwowanym efektem wprowadzania POSS do matrycy poliuretanowej [60][239]. 

 

 

Materiał 
  

Tg [°C] ΔCp [J/gK] 

0/40 -20,57 0,247 

2/40 TSP-POSS -20,81 0,197 

4/40 TSP-POSS -19,18 0,308 

6/40 TSP-POSS -12,50 0,228 

2/40 TRIS-POSS -8,91 0,244 

4/40 TRIS-POSS -11,78 0,275 

6/40 TRIS-POSS -19,50 0,227 
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Dla układów z TRIS-POSS, najwyższą temperaturę zeszklenia zarejestrowano dla dodatku 

2 % mas. Wraz ze wzrostem ilości nanonapełniacza wartość temperatury zeszklenia maleje. 

Jest to efekt odwrotny do zaobserwowanego dla układów z TSP-POSS. Obniżenie temperatury 

przejścia szklistego może być wynikiem uplastyczniających właściwości TRIS-POSS, 

wynikających z obecności w ich strukturze grup izobutylowych o dużej kompatybilności 

z domenami elastycznymi. Efekt plastyfikacji POSS został opisany w pracy [97]. 

Analiza stopnia separacji fazowej daje możliwość oceny charakteru wiązań wodorowych i pozwala 

na uzyskanie informacji dotyczących mobilności łańcuchów. W rozdziale 10 omówione zostały 

różne typy wiązań worowych w zależności od tego, czy występują pomiędzy segmentami 

sztywnymi czy segmentami sztywnymi i elastycznymi. Ma to istotny wpływ na stopień 

ograniczenia mobilności makrołańcuchów, spowodowany obecnością łączących je wiązań 

wodorowych. Uporządkowane wiązania wodorowe w większym stopniu ograniczają ruchy drgające 

i translacyjne makrołańcuchów PU niż wiązania nieuporządkowane. Swoboda w poruszaniu się 

łańcuchów w pewnej ograniczonej przestrzeni ma duże znaczenie dla ciekłokrystalicznych 

mezogenów. Aby można było zachować właściwości anizotropowe, fragmenty łańcucha 

odpowiedzialne za przejścia ciekłokrystaliczne muszą posiadać swobodę zmiany orientacji. 

Zakłada się, że powstawanie mniejszej ilości uporządkowanych wiązań wodorowych w regionie 

obecności mezogenu (domeny  sztywne) umożliwi większą jego mobilność. 

Większe zmieszanie faz może mieć dwojaki efekt na mobilność mezogenu w łańcuchu. 

Z jednej strony segmenty sztywne rozproszone w domenie elastycznej wykazują mniejszą tendencję 

do tworzenia uporządkowanych wiązań wodorowych. Dzięki temu w rejonie wiązania uretanowego 

tworzonego z mezogenem BHHBP można spodziewać się większej swobody ruchu. Zastosowanie 

POSS powoduje większe mieszanie się faz, a tym samym zmianę w tworzonych wiązaniach 

wodorowych, co potwierdzają obserwacje zmian intensywności pasm regionu karbonylowego – 

rysunek 32 i 33. Z drugiej zaś strony zwiększenie udziału segmentów sztywnych w domenach 

elastycznych powoduje zmniejszenie mobilności całego układu, w tym makrołańcuchów 

z  mezogenicznym przedłużaczem łańcucha. Wnioskować można zatem, że wpływ POSS 

na uporządkowanie mezogenów ma charakter kompleksowy, na który składa się wiele czynników. 
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 11.2.2 Temperatura zeszklenia – DMA 

Temperaturę zeszklenia oraz energię aktywacji procesu relaksacji wyznaczono za pomocą 

dynamicznej analizy mechanicznej (DMA) na podstawie częstotliwościowej zależności tangensa 

kąta przesunięcia fazowego od temperatury. Materiały poddawano sinusoidalnym odkształceniom, 

mierząc powodowane przez nie naprężenie - rysunek 59. Otrzymane wyniki zestawiono w tabeli 8. 

W przypadku materiału 6 % mas. TRIS-POSS niemożliwe było dokonanie pomiaru z uwagi na 

wysoką kruchość materiału w temperaturach poniżej 0 °C.  

 

Rysunek 59. DMA nanokompozytów na bazie matrycy 40SE częstotliwości naprężenia 1 Hz; 

[A]-LCPU/TSP-POSS, [B]- LCPU/TRIS-POSS.  

Energia wywołująca odkształcenia jest barierą potencjału, konieczną do pokonania przez dany 

układ w celu aktywacji ruchu fragmentów łańcucha. Ruch ten jest nazywany procesem 

relaksacyjnym, a jego energię wyznacza się na podstawie równania Arrheniusa [240]. 

Poniżej przedstawiono równanie Arrheniusa w postaci logarytmicznej: 

log𝑓max = 𝐴 −
𝐸𝑎

2,303𝑅
×

1

𝑇𝑚𝑎𝑥
 

gdzie:             

A - czynnik przedeksponencjalny [min-1]; fmax - częstotliwość pomiaru; Ea - energia aktywacji 

[kJ/mol]; R - stała gazowa 8,31 [J/mol•K]; Tmax - temperatura, przy której występuje maksimum tg 

δ. 
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Na podstawie pomiarów w różnych częstotliwościach sporządzono wykresy zależności log (fmax) od 

1000/T, które przedstawiają tzw. zależność arrheniusowską – rysunek 60. Na wykresach 

wyznaczoną linię trendu, której równanie prostej posłużyło do wyznaczenia energii aktywacji, 

gdzie b=A i a= -Ea/2,303R. Temperaturę zeszklenia oraz energię aktywacji zestawiono w tabeli 7.  

 

Rysunek 60. Zależności arrheniusowskie dla nanokompozytów TSP-POSS i TRIS-POSS. 

Tabela 8. Wartości temperatur zeszklenia dla częstotliwości 1 Hz wraz z wyznaczonymi 

 energiami aktywacji nanokompozytów LCPU/POSS. 

Materiał Tg [°C] 1Hz Ea [kJ/mol] 

0/40 6,1 256,6 

2/40 TSP-POSS 6,6 101,9 

4/40 TSP-POSS 6,8 239,9 

6/40 TSP-POSS 15,5 308,9 

2/40 TRIS-POSS 16,1 182,0 

4/40 TRIS-POSS 18,8 273,5 

6/40 TRIS-POSS - - 

 

Temperatura zeszklenia wyznaczona metodą DMA wzrasta wraz z dodatkiem zarówno TSP-POSS, 

jak i TRIS-POSS. Dla podstawionego grupami aromatycznymi POSS zmiana ta jest niewielka przy 

dodatku do 4 % mas. Dla tych nanokompozytów energia aktywacji łańcucha przyjmuje wartości 

zbliżone do siebie.  

y = -13,403x + 48,054
R² = 0,9805 (0% POSS)

y = -5,3212x + 19,27
R² = 0,7615 (2% POSS)

y = -12,365x + 44,165
R² = 0,9999 (4% POSS)

y = -16,132x + 55,928
R² = 0,9897 (6% POSS)
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Wynika z tego, że dodatek TSP-POSS do 4 % mas. nie wpływa znacząco na proces relaksacji 

łańcuchów poliuretanu. Przy 6 % mas. następuje gwałtowny wzrost temperatury zeszklenia oraz 

energii aktywacji. Otrzymany nanokompozyt wyróżniać może duża sztywność fragmentów 

łańcuchów, których relaksacje wymagają przekroczenia większej energii aktywacji. 

W przypadków nanokompozytów z TRIS-POSS duży wzrost temperatury zeszklenia zanotowano 

już przy dodatku 2 % mas. Zwiększeniu temperatury przejścia szklistego towarzyszy spadek energii 

aktywacji przejść relaksacyjnych. Pomimo większego wymieszania faz, a co za tym idzie mniejszej 

mobilności układu w fazie miękkiej, przejścia relaksacyjne poszczególnych fragmentów łańcucha 

wymagają mniejszego nakładu energii. Przypuszczalnie niewielki dodatek TRIS-POSS tworzy 

w łańcuchach miejsca o większej możliwości ruchów relaksacyjnych. Zwiększenie ilości dodatku 

skutkuje dalszym postępem wzrostu temperatury dynamicznego przejścia szklistego, 

który równocześnie zwiększa energię aktywacji przejść relaksacyjnych. Dla 6 % mas. TRIS-POSS 

pomiar okazał się niemożliwy. Obserwowana już w przypadku badań rentgenowskich i stabilności 

termicznej zmiana integralności nanokompozytu przejawia się dużą kruchością, szczególnie 

 w zakresie temperatur pomiarowych.  

Wyznaczone metodą DMA temperatury zeszklenia dla nanokompozytów z TSP-POSS 

i TRIS-POSS pokrywają się z zależnościami otrzymanymi metodą kalorymetryczną. 

 

 11.2.3. Temperatura zeszklenia – DRS 

Temperaturę zeszklenia wyznaczano również na podstawie omawianych wcześniej badań 

spektroskopii dielektrycznej. W tym celu należało dobrać odpowiednie modele matematyczne. 

Relaksacje zostały opisane przy zastosowaniu modelu Cole-Cole’a [241]: 

𝜀∗(𝑓) = 𝜀∞ +
∆𝜀

1 + (𝑖
𝑓

𝑓0
)𝑎𝐶𝐶

 

W modelu tym ε∞ reprezentuje chwilową funkcję dielektryczną odpowiadającą polaryzacji 

ugrupowań o czasie relaksacji mniejszym od badanych (𝜀∞ = 𝑙𝑖𝑚𝜔𝜏𝜀 ′(f)), ∆𝜀 odpowiada udziałowi 

badanej relaksacji w statycznej funkcji dielektrycznej, f0 stanowi charakterystyczną częstotliwość 

badanej relaksacji (f0=1/2πτ, gdzie τ jest czasem relaksacji). Współczynnik aCC odpowiada 

symetrycznemu poszerzeniu pasma w porównaniu do jednostkowego czasu relaksacji Debye’a 

(aCC=1 oznacza jednostkowy czas relaksacji, aCC<1 oznacza szerszą dystrybucję). 
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Przyczynek przewodności stałej w widmie ε’’ określono na podstawie modelu [242]: 

𝜀′′(𝑓) =
𝜎𝑑𝑐

𝜀0 ∗ 2𝜋𝑓
 

gdzie: 

𝜎𝑑𝑐 - przewodnictwo; 𝜀0 - przepuszczalność dielektryczna próżni. 

Rysunek 60 przedstawia widmo ε’’(f) nanokompozytu PU zawierającego 2 % POSS 

z dopasowanymi matematycznie funkcjami. Pomimo występującego szumu (zakres niskich 

częstotliwości) oraz silnego wpływu na stratność dielektryczną łączenia ogniwa z analizatorem 

impedancji, możliwe było dopasowanie wybranych modeli matematycznych do danych.  

Aby zredukować liczbę zmiennych i zapewnić wiarygodność statystyczną dopasowań, 

wprowadzono następujące założenia: 

• Wartość Δε została przyjęta za stałą w analizowanym przedziale temperatur. 

• Przyczynek w ε’’ pochodzący od łączenia ogniwa z analizatorem modelowano 

w oparciu o funkcję w postaci wielomianu drugiego stopnia. 

• Przyczynek w polaryzacji MWS przy niskich częstotliwościach był zamodelowany 

na bazie prawa potęgowego. Wykładnik potęgowy został przyjęty jako stały 

w analizowanym zakresie temperatur. 

 

Rysunek 60. Straty dielektryczne w regionie alfa relaksacji dla 40SE LCPU/2% TSP-POSS. 

Dla łatwości w odczycie w legendzie opisano tylko istotne temperatury. Linie ciągłe i przerywane 

przedstawiają dopasowanie matematyczne.   
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Dekonwolucja została przeprowadzona jednocześnie dla całego spektrum danego materiału. 

Oznacza to, że dla wartości uznanych za stałe wybrano jedną wartość dla całego zakresu 

temperatur. Na podstawie dobranych parametrów modeli przeprowadzono dalszą analizę relaksacji 

typu α. 

Zależność charakterystycznej częstotliwości w funkcji temperatury prezentuje Rysunek 61, 

na którym przedstawiono tzw. mapę Arrheniusa stosując równanie Vogel-Fulcher-Tammanna 

(VFT) w formie zaproponowanej przez Angella [243]: 

𝑓0(𝑇) = 𝑓∞𝑒
−

𝐷𝑇0
𝑇−𝑇0 

gdzie: 

 f∞ - częstością fononowa,T0 - temperatura Vogla, D - parametr siły (opisuje „kruchość” relaksacji). 

 

Rysunek 61. Mapa Arrheniusowska nanokompozytu 40SE LCPU/TSP-POSS. 

Temperatura Vogla jest temperaturą, poniżej której nie jest możliwa relaksacja strukturalna, a zatem 

nie jest możliwa reorientacja ani zmiana konfiguracji. W temperaturze Vogla wszystkie ruchy 

atomów obecnych w łańcuchu polimerowym ustają. Otrzymana z modelu VFT częstość fononowa 

ma charakterystyczną wartość dla polimerów (1013 Hz).  
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Parametr siły (D) określa, czy dany materiał daje silną, czy słabą odpowiedź podczas przejścia 

szklistego. Im wyższy jest parametr siły dla danej relaksacji, tym mocniej odbiega on od zależności 

arrheniusowskiej. Materiały, których relaksacja α jest charakteryzowana przez parametr siły 

większy niż 10 są uznawane za materiały posiadające tzw. „silne” przejście szkliste. Jeżeli parametr 

D jest mniejszy niż 10, przejście szkliste jest określane jako „kruche” [244].  

Aby zredukować liczbę parametrów równania przyjęto, że częstość fononowa jest stała dla 

wszystkich analizowanych materiałów. Parametry otrzymane na podstawie analizy w oparciu 

o równanie VFT zostały zebrane w Tabeli 8. 

Tabela 8. Parametry Vogla-Fulchera-Tammana. 

%POSS log(f∞) D T0 (K) Tg,diel (°C) 

0 

12,9 ± 0,6 

10,2 ± 1,6 203 ± 6 -13,4 ± 0,9 

2 10,3 ± 1,5 202 ± 6 -13,2 ± 0,9 

4 12,4 ± 2,1 194 ± 7 -12,5 ± 1,2 

6 9,5 ± 1,4 215 ± 5 -1,6 ± 0,8 

 

Temperatury dielektrycznych przejść szklistych (Tg,diel) wyraźnie zależą od zawartości POSS 

w materiale. Najniższa wartość Tg,diel obserwowana jest dla matrycy poliuretanowej, natomiast wraz 

ze wzrostem zawartości POSS jej wartość rośnie. Bardzo wyraźny wzrost dielektrycznej 

temperatury zeszklenia obserwowany jest dla materiału zawierającego 6 % mas. POSS.  

Ze względu na dość istotne niepewności pomiarowe, nie można z całą pewnością określić 

zależności parametru D od zawartości POSS, jednak widać wyraźnie, że najwyższą wartość 

parametru siły obserwuje się dla materiału zawierającego 4 % mas POSS, a najmniejszą (i znacząco 

odbiegającą od pozostałych materiałów) dla materiału zawierającego 6 % mas POSS.  

Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, że obecność POSS wpływa na właściwości 

dielektryczne materiału.  

Temperatura dielektrycznych przejść szklistych charakteryzuje się podobną tendencją wzrostu 

z zwiększającym się udziałem POSS jak temperatura zeszklenia mierzona metodą kalorymetryczną 

i DMA.  
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 11.3 Właściwości mechaniczne 

Właściwości mechaniczne określono w trybie rozciągania dla próbek w postaci cienkich filmów. 

Wykresy naprężenia do odkształcenia dla nanokompozytów LCPU/TSP-POSS przedstawiono 

na rysunku 62, a dla LCPU/TRIS-POSS – 63. Moduł Young’a wyznaczony na podstawie 

otrzymanych krzywych zestawiono w tabeli 9. 

 

 

Rysunek 62. Właściwości mechaniczne nanokompozytów LCPU/TSP-POSS. 

 

Rysunek 62. Właściwości mechaniczne nanokompozytów LCPU/TRIS-POSS. 

Tabela 9. Moduł Younga nanokompozytów LCPU/POSS. 

Materiał REF TSP TRIS TSP TRIS TSP TRIS 

POSS[%] 0 2 4 6 

SE 

40 Moduł 

Younga 

[MPa] 

35,68 67,75 37,93 55,27 65,96 96,57 50,26 

50 37,72 23,93 23,72 34,33 55,75 32,26 21,89 

60 14,23 14,76 8,86 17,75 11,86 22,42 14,05 
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Wprowadzenie reaktywnych nanocząstek do matrycy 40SE w istotny sposób wpłynęło na poprawę 

jej właściwości mechanicznych. POSS z ugrupowaniami aromatycznymi w ilości 6 % zwiększył 

wartość modułu Younga 3-krotnie w porównaniu do niemodyfikowanej matrycy. Pozostałe 

nanokompozyty na tej osnowie wykazywały wysoki moduł Younga, równocześnie miały tendencje 

do zrywania się przy małym odkształceniu. Nanokompozyty 40SE z TRIS-POSS wykazały 

najlepszą odpowiedź mechaniczną przy dodatku 4 % mas. Omówiony we wcześniejszych 

rozdziałach przypadek zaburzenia integralności matrycy po 6 % dodatku TRIS-POSS jest widoczny 

również dla badań rozciągania. Próbka charakteryzuje się wysokim modułem Younga, lecz ze 

względu na swoją kruchość zrywa się przy małych odkształceniach. Przedstawiono wyniki dla 

modyfikowanej matrycy 40 SE korespondują z modułem zachowawczym w 25 °C mierzonym 

na DMA. W przypadku matrycy 50 SE wzmocnienie przy udziale nanocząstek występowało tylko 

dla 4 % mas. TRIS-POSS. Warto jednak zauważyć, że matryca ta wykazywała tendencje 

do zrywania większą niż w przypadku nanokompozytów. Przy zawartości segmentów elastycznych 

60 % odpowiedź mechaniczna wzrasta wraz z ilością wprowadzanych nanocząstek dla modyfikacji 

z TSP-POSS. Dodatek TRIS-POSS nie wpłynął znacząco na właściwości mechaniczne matrycy 

60SE. 

Interesujący efekt można zauważyć w nanokompozytach z największym dodatkiem POSS. Polega 

on na widocznej skokowej poprawie właściwości mechanicznej przy dużych odkształceniach. 

Jest to związane z procesem indukowanej krystalizacji i anizotropizacji pod wpływem działania 

dużych sił ściskających, która dodatkowo wzmacnia rozciąganą matrycę. Można zatem 

wnioskować, że dodatek POSS wpływa na przyspieszenie zarodkowania krystalizacji 

i przyspieszania anizotropizacji. Fakt ten potwierdzają obserwacje mikroskopowe w świetle 

spolaryzowanym – rysunek 63. W badaniu tym materiał, po przekroczeniu temperatury 

izotropizacji, poddano działaniu siły ściskającej, która to w bardzo krótki czasie wymusiła powrót 

anizotropii widoczny poprzez barwne obrazy w świetle spolaryzowanym.  
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Rysunek 63. Obraz mikroskopowy w świetle spolaryzowanym materiału 40SE LCPU/2% 

TRIS-POSS poddanego działania sił ściskających po przekroczeniu temperatury izotropizacji.  
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 11. Podsumowanie badań własnych 

4,4’-bis(6-hydroksyheksyloksy)bifenyl (BHHBP) stosowany jako przedłużacz łańcuchów 

w otrzymywanych w niniejszej pracy elastomerach poliuretanowych, tworzy enancjotropową fazę 

smektyczną o charakterystycznych mozaikowych teksturach. Właściwości ciekłokrystaliczne 

otrzymanego diolu określono w oparciu o badania metodą kalorymetryczną (DSC) oraz mikroskopii 

polaryzacyjnej (POM). Strukturę BHHBP potwierdzono za pomocą spektroskopii podczerwieni 

i jądrowego rezonansu magnetycznego. Mezogeniczny diol jest związkiem o wysokiej 

krystaliczności i stabilności termicznej - początek rozkładu następuje w 400 °C. 

Otrzymano trzy różne matryce poliuretanowe wykorzystując jako monomery 4,4'-diizocyjanian 

difenylometylenu (MDI), glikol poli(tetrametylenowy) (PTMG) o masie molowej 650 g/mol oraz 

BHHBP. Elastomery te otrzymano przy różnym stosunku segmentów sztywnych do elastycznych 

40/60, 50/50, 60/40 z różną zawartością mezogenicznego diolu. Badania DSC potwierdziły 

występowanie faz ciekłokrystalicznych we wszystkich matrycach w stopniu zależnym od ilości 

wprowadzanego mezogenu. Do każdej z otrzymanych matryc wprowadzono dwa rodzaje 

reaktywnych nanocząstek POSS: trisilanolfenylo-POSS (TSP-POSS) posiadający w swojej 

strukturze grupy aromatyczne oraz trisilanolizobutylo-POSS (TRIS-POSS) dekorowany grupami 

izobutylowymi. Ilości wprowadzanych nanododatków wynosiły 2, 4 i 6 % mas. względem masy 

całości układu.   

W oparciu o badania spektroskopowe stwierdzono chemiczne wprowadzenie POSS  do łańcucha 

ciekłokrystalicznego poliuretanu. Określono strukturę krystaliczną oraz morfologię otrzymanych 

nanokompozytów. Nanocząstki silseskwioksanowe były równomiernie rozproszone w matrycy, 

przy czym POSS wykazywał tendencję do migrowania na powierzchnię w elastomerach o dużej 

zawartości segmentów elastycznych. Określono poprawę stabilności termicznej matryc 40 i 60 % 

SE po wprowadzeniu POSS, jak również stwierdzono obecność dużej ilości stałej pozostałości po 

rozkładzie termicznym, co korzystnie rokuję pod kątem ograniczenia palności.  

Na podstawie badań DSC stwierdzono istotny wpływ wprowadzanych silseskwioksanów na proces 

topnienia i krystalizacji nanokompozytów. Zaobserwowano zwiększenie się temperatur oraz 

zakresu przejść fazowych zarówno po domieszkowaniu TSP-POSS jak i TRIS-POSS. Za pomocą 

mikroskopii polaryzacyjnej nie udało się jednoznacznie określić charakteru tekstur faz 

ciekłokrystalicznych jednak szerokopasmowa spektroskopia dielektryczna potwierdziła obecność 

przejść fazowych obserwowanych podczas badań kalorymetrycznych.  
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Zbadano wpływ dodatku POSS na temperaturę przejścia szklistego segmentów elastycznych. 

Wykorzystano trzy techniki pomiarowe: kalorymetryczną, termomechaniczną i dielektryczną, 

notując wzrost temperatury zeszklenia wraz z dodatkiem TSP-POSS. W przypadku TRIS-POSS 

temperatura przejść szklistych wzrastała przy niewielkim dodatku silseskwioksanu i malała przy  

zwiększaniu jego ilości. Dodatek POSS spowodował zmniejszenie stopnia separacji fazowej układu 

powodując większe zmieszanie się domen. Wpłynęło to na usztywnienie fazy elastycznej 

i zmniejszenie wpływu uporządkowanych wiązań wodorowych na strukturę mikrofazową.  

Po przeprowadzeniu statycznych badań mechanicznych stwierdzono znaczące zwiększenie się 

odpowiedzi mechanicznej – blisko 3-trotne układów 40 SE i 60 SE po wprowadzeniu TSP-POSS. 

Najlepsze wzmocnienie matryc ciekłokrystalicznego poliuretanu z użyciem TRIS-POSS 

zanotowano dla 4 % w układzie 40 SE. Podczas badań rozciągania statycznego nanokompozytów 

zaobserwowano efekt wzmocnienia przez krystalizację dla dużych odkształceń. Stwierdzono 

korzystny wpływ zarodkowania POSS na proces krystalizacji i powrotu anizotropii pod wpływem 

sił ściskających.  
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 Streszczenie pracy  

W pracy przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące otrzymywania i charakteryzowania 

właściwości ciekłokrystalicznych poliuretanów modyfikowanych poliedrycznymi oligomerycznymi 

silseskwioksanami (POSS) oraz wpływu nanostruktur na właściwości ciekłokrystaliczne. 

Opracowano metodykę otrzymywania ciekłokrystalicznego mezogenicznego diolu 

4,4-’bis(6-hydroksyheksyloksy)bifenylu (BHHBP) stosowanego jako przedłużacz łańcucha. 

Stosując techniki jądrowego rezonansu magnetycznego (NMR) oraz spektroskopii w podczerwieni 

(IR) określono strukturę otrzymanego diolu. Pomiary kalorymetryczne wykazały obecność dwóch 

pików topnienia i dwóch pików krystalizacji charakterystycznych dla układów 

ciekłokrystalicznych. Badania w świetle spolaryzowanym wykazały obecność smektycznych, 

mozaikowych faz ciekłokrystalicznych.   Wykorzystując otrzymany BHHBP, diizocyjanian 

difenylometylenu (MDI) i poli(glikol tetrametylenu) (PTMG) przygotowano serię mezogenicznych 

poliuretanów o różnym stosunku segmentów sztywnych do elastycznych oraz opisano ich 

właściwości ciekłokrystaliczne. Opracowano metodę wprowadzania trójfunkcyjnych reaktywnych 

nanocząstek POSS – trisilanoloizobutyl-POSS (TRIS-POSS) i trisilanolofenyl-POSS (TSP-POSS) 

w ilościach 2, 4, i 6 % mas. Na podstawie analizy wyników IR dowiedziono chemiczne związanie 

nanocząstek POSS z matrycą poliuretanową. Przedstawiono charakterystykę struktury, morfologii, 

krystaliczności i stabilności termicznej otrzymanych nanokompozytów wskazując na brak 

występowania dużych aglomeratów silseskwioksanów w całej objętości nanokompozytu. Analiza 

mikrofotografii SEM wskazała na tendencję nanocząstek POSS do migracji na powierzchnię 

materiału dla nanokompozytów o dużych zawartościach segmentów elastycznych. 

Opisano poprawę stabilności termicznej oraz wskazano na obecność stałej pozostałości krzemowej 

o potencjalnych właściwościach uniepalniających. Oceny wpływu ilości i struktury stosowanych 

nanocząstek na właściwości ciekłokrystaliczne matryc poliuretanowych dokonano metodami 

kalorymetryczną i mikroskopową. Określono zmiany w przebiegu procesu krystalizacji i topnienia 

po wprowadzeniu nanocząstek silseskwioksanu wskazując na istotny wpływ ilości wprowadzonego 

nanonapełniacza na właściwości ciekłokrystaliczne. Analiza kalorymetryczna z zastosowaniem 

różnych szybkości chłodzenia wykazała istotną rolę nanocząstek POSS w procesie krystalizacji 

poliuretanów z mezogenicznym diolem. Ciekłokrystaliczne przemiany termotropowe zbadano 

również metodą spektroskopii dielektrycznej potwierdzając obecność uporządkowanych przejść 

fazowych. Zmianę temperatury zeszklenia po wprowadzeniu reaktywnych nanocząstek określono 

metodami kalorymetryczną, termomechaniczną i dielektryczną. Wykazano, że budowa chemiczna 

stosowanych POSS i ich właściwości plastyfikujące mają wpływ na przebieg procesu zeszklenia 

badanych materiałów kompozytowych. Zaobserwowano istotną poprawę modułu Younga w trybie 

rozciągania po wprowadzeniu POSS do matryc ciekłokrystalicznych poliuretanów o zawartości 

segmentów elastycznych 40 i 50%. Nanocząstki podstawione grupami aromatycznymi wykazywały 

najlepszą, ponad trzykrotną poprawę właściwości mechanicznych. Podczas pomiarów w trybie 

rozciągania zaobserwowano wzmocnienie nanokompozytu przy dużych naprężeniach związane 

najprawdopodobniej z procesem wymuszonej anizotropii.   
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 Abstract 

Selected issues concerning the preparation and characterization of liquid crystalline properties 

of polyurethanes modified with polyhedral oligomeric silsesquioxanes (POSS) and the influence 

of nanostructures on liquid crystalline properties have been studied. Methodology for the 

preparation of a liquid crystal mesogenic 4,4-'bis(6-hydroxyhexyloxy)biphenyl diol (BHHBP) used 

as a chain extender was developed. The structure of the obtained diol was determined using nuclear 

magnetic resonance (NMR) and infrared spectroscopy (IR) techniques. Calorimetric measurements 

showed the presence of two melting peaks and two crystallization peaks characteristic for liquid 

crystalline systems. Tests in polarized microscope showed the presence of smectic, mosaic liquid 

crystalline phases. Using the obtained BHHBP, diphenylmethylene diisocyanate (MDI) and 

poly(tetramethylene glycol) (PTMG), a series of mesogenic polyurethanes with different rigid 

to flexible segment ratio was prepared, and their liquid crystal properties were characterized. 

A method for introducing the trisilanolisobutyl-POSS (TRIS-POSS) and trisilanolphenyl-POSS 

(TSP-POSS) in amounts of 2, 4, and 6 wt.% was developed. Based on the analysis of the IR 

measurement results, chemical bonding of POSS nanoparticles with the polyurethane matrix was 

proved. The characteristics of the structure, morphology, crystallinity and thermal stability of the 

obtained nanocomposites were presented, indicating the absence of large agglomerates 

of silsesquioxanes in the entire volume of the nanocomposite. SEM analysis showed the tendency 

of POSS nanoparticles to migrate to the material surface for nanocomposites with high contents 

of flexible segments. Improvements in the thermal stability and the presence of a solid silicon 

residue with potential flame retardant properties are described. The assessment of the impact of the 

amount and structure of the nanoparticles on the liquid crystal properties of polyurethane matrices 

was investigated using calorimetric and microscopic methods. The changes in the course of the 

crystallization and melting processes after the introduction of silsesquioxane nanoparticles were 

determined, indicating a significant influence of the nanofiller amount on the liquid crystal 

properties. Calorimetric analysis with the use of different cooling rates showed a significant role of 

POSS nanoparticles in the process of crystallization of polyurethanes with mesogenic diol. 

Liquid crystal thermotropic transformations were also examined by means of dielectric 

spectroscopy confirming the presence of ordered phase transitions. The change in the glass 

transition temperature after the introduction of reactive nanoparticles was determined 

by calorimetric, thermomechanical and dielectric methods. It has been shown that the chemical 

structure of the POSS has an influence on the course of the glass transition through the plasticizing 

effects of silsesquioxanes. Significant improvement in Young's modulus in the tensile mode was 

observed after the introduction of POSS into the matrix of liquid crystal polyurethanes with 

a content of elastic segments of 40 and 50%. Aromatic substituted nanoparticles showed the 

highest, more than threefold improvement in mechanical properties. During measurements in the 

tensile mode, the strengthening of the nanocomposite at high stresses was observed, most likely 

related to the process of forced anisotropy. 
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