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Moim osiągnięciem naukowym, po otrzymaniu tytułu magistra, stanowiącym oryginalne 

rozwiązanie problemu naukowego oraz wykazującym ogólną wiedzę teoretyczną w chemii 

i umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej, zgodnie z § 11, 

pkt 1 i 2 Jednolitego Regulaminu prowadzenia przewodów do uzyskania stopnia doktora nauk 

chemicznych w zakresie chemii na Wydziale Chemii Uniwersytetu Opolskiego jest cykl 

powiązanych tematycznie prac zatytułowany: 

 

„Kompozyty na osnowie poliolefin z udziałem związków krzemu  

– otrzymywanie i charakterystyka” 

 

Podstawę pracy obejmuje osiem publikacji ([D1] ÷ [D8]) w czasopismach indeksowanych 

w bazie Journal Citation Reports oraz powiązane z nimi dwa krajowe zgłoszenia patentowe 

([D9] ÷ [D10]) wykazane poniżej: 
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1. Wprowadzenie 

 

Znaczny rozwój technologii w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zrodził potrzebę 

poszukiwania oraz projektowania innowacyjnych grup materiałów o lepszych, 

a niejednokrotnie nowych właściwościach [1, 2]. Obecnie, największą część światowej 

produkcji tworzyw sztucznych stanowią poliolefiny. Jednakże, pomimo szeregu ich zalet, 

takich jak niska cena, możliwość recyklingu czy też różnorodność właściwości 

fizykomechanicznych, wykazują one niewystarczającą do wielu zastosowań odporność 

termiczną oraz znaczną podatność na palenie, co istotnie pogarsza bezpieczeństwo ich 

użytkowania [3]. Te niekorzystne cechy wymuszają konieczność opracowania nowych 

materiałów polimerowych, które winny spełnić stawiane im wymagania. Najnowsze trendy 

w tej dziedzinie są związane z rozwojem hybrydowych (tj. organiczno-nieorganicznych) 

materiałów kompozytowych [1, 2].  

Polimerowe materiały kompozytowe są szeroką grupą materiałów złożonych z osnowy 

polimerowej oraz co najmniej jednego składnika organicznego lub nieorganicznego (tzw. 

napełniacza), który nie tworzy z osnową trwałych wiązań chemicznych [1, 3]. Osnowę 

polimerową mogą stanowić zarówno tworzywa termoplastyczne, jak i termoutwardzalne, 

chociaż największe znaczenie mają polimery stosowane komercyjnie, takie jak polietylen, 

polipropylen, poli(chlorek winylu), polistyren, poliamidy, poliestry i inne [4]. W ostatnich 

latach, szczególne znaczenie, jako napełniacze w materiałach polimerowych, zyskały 

syntetyczne związki nieorganiczne. Otrzymane z ich udziałem kompozyty polimerowe są 

wykorzystywane głównie jako materiały konstrukcyjne, choć z powodzeniem stosowane są 

one także do produkcji opakowań dla żywności lub sprzętu medycznego, co wynika przede 

wszystkim z braku zanieczyszczeń metalami ciężkimi oraz toksynami w tego rodzaju 

dodatkach [5-8]. 

W przypadku poliolefinowych materiałów kompozytowych, ich niekorzystną cechą jest 

skłonność hydrofilowych drobin napełniaczy nieorganicznych do agregacji i aglomeracji po 

ich wprowadzeniu do osnowy polimerowej. Powoduje to tworzenie defektów strukturalnych 

w otrzymywanych materiałach, co pogarsza ich właściwości użytkowe [1]. Często stosowaną 

metodą zapobiegania temu zjawisku jest wykorzystanie dodatkowego, amfifilowego 

składnika kompozytu - substancji sprzęgającej, zwanej też kompatybilizatorem [9]. Innym, 

zdecydowanie rzadziej wykorzystywanym, sposobem poprawy mieszalności wymienionych 

wyżej składników jest zmniejszenie hydrofilowego charakteru powierzchni napełniacza 

poprzez funkcjonalizację powierzchniowymi grupami hydrofobowymi [1, 10]. 

W grupie nieorganicznych napełniaczy materiałów polimerowych, na szczególną uwagę 

zasługują związki krzemu, a przede wszystkim krzemionka [11]. Jest to spowodowane jej 

niską ceną, ogólną dostępnością, a także wysoką stabilnością termiczną i korzystnymi 

właściwościami fizykochemicznymi [11]. Niestety, krzemionka pochodząca z zasobów 

naturalnych (kwarc, trydymit, krystobalit) jest zanieczyszczona metalami, co ogranicza 

możliwości jej wykorzystania [12]. Z tego też względu, coraz większe znaczenie zyskuje 

syntetyczna krzemionka otrzymywana metodą zol-żelową (tzw. metodą Stöbera) [6, 8, 13, 

14]. 

Do jednej z najważniejszych korzyści wynikających z zastosowania metody zol-żelowej, 

zalicza się możliwość funkcjonalizacji krzemionki poprzez wprowadzenie na jej powierzchnię 

odpowiednich grup funkcyjnych [11, 15, 16-18]. Taka forma modyfikacji krzemionki jest 

szczególnie istotna w przypadku wykorzystania jej jako napełniacza w kompozytach 
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polimerowych, gdzie konieczne jest zapewnienie odpowiedniego poziomu oddziaływań 

międzyfazowych pomiędzy składnikami materiału [11]. Należy jednak zauważyć, że spośród 

wielu prac dotyczących syntezy i modyfikacji krzemionki metodą zol-żelową, niewielka ich 

grupa dotyczy opisu produktów krzemionkowych poddanych funkcjonalizacji poprzez 

wprowadzenie na ich powierzchnię długich podstawników alkilowych [18-24]. Co więcej, 

tylko nieliczne doniesienia literaturowe opisują zastosowanie takiego produktu jako 

napełniacza w poliolefinowych materiałach kompozytowych oraz jego wpływu na 

właściwości otrzymanego materiału [19-23]. 

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat obserwuje się wyraźny wzrost zainteresowania inną 

grupą związków krzemu, jakimi są poliedryczne oligomeryczne silseskwioksany (POSS – 

ang. polyhedral oligomeric silsesquioxanes) [1, 10]. Silseskwioksany są grupą organiczno-

nieorganicznych materiałów hybrydowych złożonych z krzemowo-tlenowego rdzenia, do 

którego mogą być przyłączone różnorodne grupy funkcyjne [25-27]. Związki POSS są 

opisywane ogólnym wzorem sumarycznym (RSiO3/2)n, gdzie R oznacza grupę reaktywną, 

niereaktywną lub atom wodoru, a n może przyjmować wartości 6, 8, 10 lub wyższe [28-30]. 

Co więcej, związki te mogą mieć strukturę nieuporządkowaną, drabinkową, klatkową oraz 

niecałkowicie zamkniętej klatki [26, 28-31]. Ogromną zaletą związków POSS jest szerokie 

spektrum możliwości modyfikacji ich właściwości fizykochemicznych poprzez odpowiedni 

dobór zarówno struktury rdzenia krzemowo-tlenowego, jak i też podstawników znajdujących 

się w jego otoczeniu [26, 28-31]. Umożliwia to dostosowanie właściwości silseskwioksanów 

tak, aby mogły one spełnić wymagania stawiane im w konkretnych zastosowaniach [32-39]. 

Na ogół, związki POSS charakteryzują się wysoką stabilnością termiczną i chemiczną oraz 

przyjmują rozmiary w zakresie 1-3 nm, co sprawia, że mogą one być postrzegane jako 

najmniejsze znane dotychczas cząstki krzemionki [28-31, 40]. Należy podkreślić, że 

silseskwioksany były już z powodzeniem zastosowane jako napełniacze materiałów 

polimerowych [41-57], w tym również poliolefin [27, 58-105]. Jednakże, do tej pory zaledwie 

kilku autorów podjęło się określenia wpływu struktury związków POSS na właściwości 

fizykochemiczne otrzymanych z ich udziałem materiałów kompozytowych [87, 93].  

W literaturze znajdujemy szereg prac dotyczących zastosowania związków 

silseskwioksanowych (POSS) jako napełniaczy w poliolefinowych materiałach 

kompozytowych [27, 58-105], lecz zdecydowana ich większość skupia się na badaniach 

kompozytów zawierających napełniacze silseskwioksanowe ze stosunkowo krótkimi 

podstawnikami alkilowymi. Brak jest natomiast kompleksowej charakterystyki materiałów 

zawierających związki POSS z dłuższymi niż oktylowe podstawnikami alkilowymi, które 

powinny wpłynąć na uzyskanie większej jednorodności składu kompozytów poliolefinowych. 

Należy zaznaczyć, że pomimo szeregu korzystnych właściwości kompozytów 

poliolefina/POSS, ich komercyjne zastosowanie jest wciąż ograniczone, co wynika przede 

wszystkim z wysokich cen związków POSS. Poszukiwania tańszej alternatywy związków 

POSS doprowadziły do opracowania nowej grupy pochodnych silseskwioksanów, jakimi są 

żywice siloksanowo-silseskwioksanowe [106-108]. Związki te są wskazywane jako tańsza 

alternatywa dla typowych silseskwioksanów [108], jednak dotąd tylko nieliczne prace 

dotyczą ich zastosowania jako napełniaczy [109-111] lub reagentów [112] materiałów 

polimerowych. 

 

2. Cel pracy 
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Głównym celem mojej pracy doktorskiej było określenie wpływu budowy i udziału 

wagowego wybranych napełniaczy krzemowych (silseskwioksanów, żywic siloksanowo-

silseskwioksanowych i krzemionek) funkcjonalizowanych długimi podstawnikami 

n-alkilowymi, na właściwości strukturalne i fizykochemiczne (termiczne, morfologiczne, 

przetwórcze i mechaniczne) kompozytów na osnowie poliolefin. 

Podstawowym celem pracy było zdefiniowanie, otrzymanie i kompleksowa 

charakterystyka materiałów polimerowych z udziałem wybranych, syntetycznych związków 

krzemu. Idea mojej pracy doktorskiej zakładała użycie napełniaczy krzemowych, 

w przypadku których istniałaby możliwość zmniejszenia hydrofilowego charakteru ich 

powierzchni, poprzez jej funkcjonalizację powierzchniowymi grupami hydrofobowymi 

(długimi podstawnikami n-alkilowymi), aby zwiększyć oddziaływania pomiędzy łańcuchami 

polimerowymi a cząstkami napełniacza. Rozwiązanie to miało na celu poprawę dyspersji 

napełniacza w osnowie polimerowej, a w konsekwencji zwiększenie efektu możliwych, 

korzystnych zmian właściwości dostępnych handlowo polimerów. Ponadto, kompleksowa 

charakterystyka właściwości strukturalnych oraz użytkowych otrzymanych kompozytów, 

miała na celu określenie korelacji pomiędzy mikro- a makrostrukturą badanych materiałów. 

Odpowiedni dobór ilości, a przede wszystkim struktury krzemowego napełniacza powinien 

umożliwić uzyskanie materiałów o zadanych właściwościach, odpowiednich dla danego 

kierunku ich wykorzystania.  

 

3. Omówienie i dyskusja uzyskanych wyników 

 

3.1. Kompozyty poliolefinowe z napełniaczami POSS  

 

W ramach prowadzonych prac przygotowałem materiały kompozytowe na osnowach 

poliolefinowych, w tym polipropylenie (PP), polietylenie dużej gęstości (HDPE) oraz 

polietylenie małej gęstości (LDPE), z napełniaczami POSS8 i POSS18 (rys. 1), 

zawierającymi odpowiednio podstawniki n-oktylowe oraz n-oktadecylowe.  

 
Rys. 1. Struktura napełniaczy (a) POSS8 oraz (b) POSS18. 

 

Zastosowane związki POSS8 oraz POSS18 zostały zsyntezowane oraz 

scharakteryzowane (z wykorzystaniem metod FTIR, 
1
H NMR, 

13
C NMR i 

29
Si NMR) przez 

dr. Michała Dutkiewicza oraz dr. Mariusza Szołygę w zespole prof. dr. hab. Bogdana 

Marcińca z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu. Kompozyty zostały 

otrzymane przeze mnie metodą mieszania w stanie stopionym polimeru w procesie 

dwuetapowym, obejmującym w pierwszym etapie uzyskanie koncentratów polimerowych, 

z których następnie przygotowałem kompozyty o zawartości POSS w zakresie 1-10% wag. 

Pełne zestawienie otrzymanych kompozytów poliolefinowych zawierających napełniacze 

silseskwioksanowe znajduje się w tabeli 1.  
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Tabela 1. Zestawienie przygotowanych poliolefinowych materiałów kompozytowych 

zawierających napełniacze silseskwioksanowe. 

Rodzaj 

napełniacza 

Ilość 

napełniacza 

Rodzaj osnowy polimerowej 

PP HDPE LDPE 

POSS8 

1% wag. 

3% wag. 

5% wag. 

10% wag. 

PP/1%POSS8 

PP/3%POSS8 

PP/5%POSS8 

PP/10%POSS8 

HDPE/1%POSS8 

HDPE/3%POSS8 

HDPE/5%POSS8 

HDPE/10%POSS8 

LDPE/1%POSS8 

LDPE/3%POSS8 

LDPE/5%POSS8 

LDPE/10%POSS8 

POSS18 

1% wag. 

3% wag. 

5% wag. 

10% wag. 

PP/1%POSS18 

PP/3%POSS18 

PP/5%POSS18 

PP/10%POSS18 

HDPE/1%POSS18 

HDPE/3%POSS18 

HDPE/5%POSS18 

HDPE/10%POSS18 

LDPE/1%POSS18 

LDPE/3%POSS18 

LDPE/5%POSS18 

LDPE/10%POSS18 

 

3.1.1. Właściwości termiczne 

 

Jedną z najkorzystniejszych cech kompozytów poliolefinowych zawierających jako 

napełniacze związki POSS są ich właściwości termiczne, niejednokrotnie lepsze, 

w porównaniu do czystych poliolefin [27, 61, 69, 70, 75-78, 80, 81, 84, 87-90, 93]. Z tego też 

względu, w pierwszym etapie prowadzonych prac, polietylenowe i polipropylenowe materiały 

kompozytowe otrzymane z udziałem związków POSS8 oraz POSS18, zostały poddane 

analizie właściwości termicznych z wykorzystaniem różnicowej kalorymetrii skaningowej 

(DSC) oraz termograwimetrii (TG). Efekty tych badań zostały opisane w publikacji D1. 

Na podstawie uzyskanych wyników analizy DSC wykazałem, że temperatura topnienia 

(Tm) wszystkich badanych materiałów kompozytowych zmieniała się niesystematycznie, 

niezależnie od rodzaju zastosowanej osnowy polimerowej oraz rodzaju i ilości napełniacza 

POSS w kompozycie. Wprowadzenie napełniaczy POSS do osnowy PP oraz LDPE 

skutkowało natomiast wzrostem temperatury krystalizacji (Tc) tych materiałów nawet o 1,6 ºC 

(w przypadku kompozytu LDPE/10%POSS8), w porównaniu do czystej osnowy polimerowej 

(rys. 2).  

  
Rys. 2. Termogramy DSC (proces krystalizacji) kompozytów (a) PP/POSS8 

oraz (b) LDPE/POSS8. 

 

Wzrost Tc materiału poliolefinowego został także zaobserwowany przez innych autorów, 

którzy jako napełniacze w kompozytach poliolefinowych zastosowali związki POSS 

z krótszymi podstawnikami alkilowymi (metylowymi, izo-butylowymi lub izo-oktylowymi) 

[80, 81, 87, 90, 93]. Z kolei, w przypadku kompozytów HDPE/POSS, wartości Tc wzrastały 

nieznacznie (maksymalnie o 0,4 ºC), co jest prawdopodobnie związane z większym 

(b) 

LDPE 

LDPE/1%POSS8 

LDPE/3%POSS8 

LDPE/5%POSS8 

LDPE/10%POSS8 

(a) 

PP 

PP/1%POSS8 

PP/3%POSS8 

PP/5%POSS8 

PP/10%POSS8 



8 

uporządkowaniem łańcuchów polimerowych w ich strukturze, w porównaniu do samych 

osnów LDPE i PP. Wprowadzenie związków POSS do poliolefin skutkowało także 

niewielkim wzrostem wartości stopnia krystaliczności (Хc) kompozytów PP/POSS, 

HDPE/POSS oraz LDPE/POSS, w odniesieniu do czystych polimerów, szczególnie w 

przypadku materiałów o większym udziale wagowym napełniaczy silseskwioksanowych. 

Przedstawione zmiany wartości temperatury krystalizacji oraz stopnia krystaliczności 

sugerują, że zastosowane związki POSS8 oraz POSS18 mogą pełnić rolę tzw. czynników 

zarodkujących, które przyspieszają proces krystalizacji polimeru oraz wpływają na wzrost 

uporządkowania łańcuchów polimerowych.  

Należy także zauważyć, że struktura związku POSS miała wyraźny wpływ na 

właściwości termiczne otrzymanych kompozytów poliolefinowych. Napełniacz POSS8, który 

zawierał krótsze (n-oktylowe) podstawniki alkilowe przyłączone do klatki krzemowo-

tlenowej, okazał się bardziej efektywny jako dodatek nukleujący, w porównaniu do POSS18. 

Różnice te są generalnie zgodne z wynikami opisywanymi w literaturze, gdzie wykazano, że 

wydłużanie podstawników alkilowych (od metylowych do izo-oktylowych) w strukturze 

POSS zmniejsza ich efektywność jako czynników zarodkujących proces krystalizacji 

polimeru [87, 93]. 

Istotną korzyścią, wynikającą z obecności związków POSS jako napełniaczy 

w materiałach polimerowych, jest także, w wielu przypadkach, podwyższona stabilność 

termiczna otrzymanych kompozytów [27, 69, 76-78, 84, 87-89]. Autorzy prac w tym zakresie 

twierdzą, że termooksydacyjna degradacja takich materiałów prowadzi do wytworzenia 

krzemowo-tlenowej (ceramicznej) powłoki na ich powierzchni, która blokuje przepływ ciepła 

oraz gazów do ich wnętrza, ograniczając tym samym proces palenia [84, 85, 113]. Wykazano 

także, że rodzaj osnowy polimerowej, a także struktura oraz ilość zastosowanego napełniacza 

silseskwioksanowego mają ogromny wpływ na zakres poprawy stabilności termicznej takich 

materiałów [76-78, 84, 85, 88, 89,113]. 

Moja ocena stabilności termicznej kompozytów poliolefinowych otrzymanych 

z udziałem związków POSS poprzedzona była analizą odporności termicznej samych 

napełniaczy. Analiza TG związków POSS przeprowadzona w atmosferze azotu wykazała, że 

POSS8 oraz POSS18 są stabilne termicznie do ok. 400 ºC. Bardziej stabilny termicznie okazał 

się napełniacz silseskwioksanowy zawierający podstawniki n-oktadecylowe przy klatce 

krzemowo-tlenowej (POSS8: T5=411,4 ºC; POSS18: T5=439,9 ºC, gdzie T5 oznacza 

temperaturę ubytku 5% masy badanej próbki). Z kolei, odporność termiczna tych związków w 

atmosferze powietrza była zdecydowanie niższa, gdyż proces ich degradacji rozpoczynał się 

już powyżej 250 ºC. Napełniacz POSS18 okazał się mniej stabilny termicznie niż POSS8 

(POSS8: T5=315,0 ºC; POSS18: T5=263,1 ºC), co wynika przede wszystkim z obecności 

dłuższych podstawników alkilowych w cząsteczce POSS18, które są bardziej podatne na 

procesy utleniania w obecności tlenu znajdującego się w powietrzu.  

Badania stabilności termicznej kompozytów PP/POSS oraz LDPE/POSS prowadzone 

w atmosferze azotu wykazały, że obecność napełniaczy POSS w materiale powoduje wzrost 

wartości parametrów T5, T25 oraz T50 (temperatury ubytku odpowiednio 5, 25 i 50% masy 

badanej próbki), w porównaniu do czystych polimerów. W przypadku kompozytu 

PP/5%POSS18, wartość parametru T5 wzrastała nawet o 28 ºC, w porównaniu do 

odpowiedniej wartości dla PP.  

W przypadku badań TG prowadzonych w atmosferze powietrza, zaobserwowano, że 

wprowadzenie napełniaczy POSS8 oraz POSS18 do osnów poliolefinowych ma niezwykle 
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korzystny wpływ na stabilność termiczną takich materiałów. Wszystkie kompozyty PP/POSS, 

HDPE/POSS oraz LDPE/POSS charakteryzowały się wyższymi wartościami T5, T25 oraz T50, 

w porównaniu do czystych osnów polimerowych. Największy wzrost wartości parametru T5 

(aż o 65 ºC) stwierdzono dla kompozytu na osnowie HDPE, zawierającego tylko 1% wag. 

napełniacza POSS18. 

Należy zauważyć, że bez względu na rodzaj zastosowanej osnowy polimerowej i związku 

POSS, najbardziej korzystne zmiany stabilności termicznej badanych materiałów 

kompozytowych zaobserwowano przy użyciu zaledwie 1% wag. napełniaczy (rys. 3). Co 

więcej, nieco lepsze rezultaty uzyskano w przypadku kompozytów zawierających związek 

POSS18, w porównaniu do materiałów z napełniaczem POSS8. Wyniki te wyraźnie sugerują, 

że kompatybilność pomiędzy składnikami kompozytu, a tym samym jednorodność dyspersji 

napełniacza silseskwioksanowego w osnowie poliolefinowej, są głównymi czynnikami, które 

decydują o stabilności termicznej badanych materiałów.  

 
Rys. 3. Termogramy TG (atmosfera powietrza) kompozytów (a) HDPE/POSS18 

oraz (b) LDPE/POSS8. 

 

W celu potwierdzenia tej hipotezy, próbki kompozytów HDPE/POSS poddano badaniom 

z wykorzystaniem skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) (rys. 4). W przypadku 

kompozytu HDPE/5%POSS8 (rys. 4a), na powierzchni przełomu tej próbki można zauważyć 

występowanie skupisk cząstek napełniacza silseskwioksanowego. Z kolei, na powierzchni 

przełomu materiału HDPE/5%POSS18 (rys. 4b) nie były widoczne żadne agregaty drobin 

POSS, co świadczy o większej jednorodności tego materiału. 

        
Rys. 4. Mikrofotografie SEM kompozytów (a) HDPE/5%POSS8 oraz (b) HDPE/5%POSS18. 

 

3.1.2. Mikrostruktura i właściwości kompozytów PP/POSS 

 

Wyniki opisane w pracy D1 wskazują, że długość podstawników alkilowych 

przyłączonych do cząsteczki POSS ma znaczący wpływ na właściwości termiczne 

otrzymanych z ich udziałem poliolefinowych materiałów kompozytowych. Niestety, 

(b) (a) 

(b) (a) 
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w literaturze przedmiotu brak jest prac, które w sposób jednoznaczny i kompleksowy 

opisywałyby wpływ budowy napełniacza silseskwioksanowego na mikrostrukturę materiałów 

poliolefinowych, a w konsekwencji na ich właściwości. Z uwagi na powyższe, w ramach 

publikacji D2 podjąłem się określenia korelacji pomiędzy mikro- a makrostrukturą 

kompozytów na przykładzie materiałów PP/POSS. 

Zastosowanie spektroskopii czasów życia pozytonów (PALS) pozwoliło potwierdzić, że 

wprowadzenie związków POSS8 oraz POSS18 do osnowy PP powoduje zmiany 

w mikrostrukturze polimeru. Obecność związków POSS w materiale przyczyniała się do 

wzrostu zarówno rozmiarów (ocenianych na podstawie wartości τ3; rys. 5a), jak i liczby (I3; 

rys. 5b) objętości swobodnych w polimerze. Co więcej, wzrost udziału wagowego POSS 

w kompozycie skutkował generalnie wzrostem wartości parametrów τ3 oraz I3. 

 
Rys. 5. Zmiany wartości parametrów (a) τ3 oraz (b) I3 wraz ze wzrostem 

udziału napełniaczy POSS w osnowie PP. 

 

Należy zauważyć, że większy wzrost wartości parametrów τ3 oraz I3 zaobserwowano 

w przypadku kompozytów zawierających napełniacz POSS8 niż POSS18. Wyjaśnieniem tego 

zjawiska wydaje się być mniejsza kompatybilność pomiędzy cząstkami napełniacza POSS8 

a łańcuchami polimerowymi PP, co skutkuje tworzeniem większej liczby agregatów POSS 

w materiale, a tym samym sprzyja tworzeniu defektów strukturalnych. Z kolei, w przypadku 

kompozytu PP/POSS18 większa jednorodność dyspersji napełniacza w osnowie PP ogranicza 

powstawanie większej liczby objętości swobodnych w polimerze. Dodatkowym 

potwierdzeniem tego wyjaśnienia są rezultaty uzyskane z wykorzystaniem metody SEM. 

W pracy D2 przedstawiono także wpływ zmian objętości swobodnych w osnowie PP, 

spowodowanych dodaniem związków POSS, na właściwości otrzymanych kompozytów. 

Wykazano, że wzrost liczby objętości swobodnych (I3) powoduje zmniejszenie wartości 

stopnia krystaliczności takiego materiału (w obliczeniach nie uwzględniono udziału 

wagowego POSS; rys. 6a). Obecność cząstek POSS zaburza upakowanie łańcuchów 

polimerowych, co sprzyja tworzeniu defektów strukturalnych, a tym samym skutkuje 

zmniejszeniem wartości stopnia krystaliczności. Największe obniżenie wartości Хc 

zaobserwowano w przypadku kompozytu PP/POSS8, dla którego zauważono także 

największy wzrost wartości parametrów τ3 oraz I3. 

Wzrost liczby objętości swobodnych (I3) w materiale miał także wyraźny wpływ na 

zmiany wartości masowego wskaźnika szybkości płynięcia (MFR) kompozytów 

zawierających napełniacze silseskwioksanowe (rys. 6b). Wartości tego parametru korzystnie 

zwiększały się wraz ze wzrostem udziału wagowego POSS w kompozycie. Wyjaśnieniem 

tego zjawiska jest zmniejszenie upakowania łańcuchów polimerowych spowodowane większą 

ilością objętości swobodnych w materiale jako efekt obecności drobin POSS. Dodatkowo, 

(b) (a) 
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większy wzrost parametru MFR w przypadku kompozytów PP/POSS18 sugeruje, że 

kompatybilność pomiędzy składnikami takiego materiału ma wyraźny wpływ na 

różnicowanie się wartości tego parametru. Zaobserwowane zmiany pozwalają zaklasyfikować 

napełniacze POSS8 oraz POSS18 jako tzw. smary wewnętrze, bądź też plastyfikatory, które 

generują objętości swobodne w osnowie PP, a tym samym zmniejszają lepkość stopu 

polimerowego, co ma niezwykle istotne znaczenie z technologicznego punktu widzenia. 

  
Rys. 6. Zmiany wartości parametrów (a) Хc (w obliczeniach nie uwzględniono udziału 

wagowego POSS w kompozycie) oraz (b) MFR wraz ze wzrostem 

udziału napełniaczy POSS w osnowie PP. 

 

3.1.3. Mikrostruktura i właściwości kompozytów PE/POSS 

 

W kolejnym etapie prowadzonych badań, w podobny sposób oceniłem korelację 

pomiędzy mikrostrukturą a właściwościami materiałów kompozytowych na osnowie 

polietylenu o budowie liniowej (HDPE), oraz rozgałęzionej (LDPE). W publikacji D3 

przedstawiłem wyniki analiz właściwości strukturalnych kompozytów HDPE/POSS oraz 

LDPE/POSS oraz ich wpływ na właściwości przetwórcze i mechaniczne tych materiałów. 

Badania z wykorzystaniem metody PALS wykazały, że wprowadzenie niewielkich ilości 

wagowych (1-3% wag.) związków POSS8 oraz POSS18 do osnowy HDPE skutkuje 

nieznacznym zmniejszeniem liczby objętości swobodnych w polimerze (obniżenie wartości 

parametru I3; rys. 7b). Zmiany te wynikają prawdopodobnie z wypełniania przez cząstki 

napełniacza objętości swobodnych występujących w polimerze. Jednakże, zwiększając udział 

wagowy napełniaczy POSS w materiale, dochodzi do wzrostu zarówno rozmiarów (τ3; rys. 

7a), jak i liczby (I3; rys. 7b) objętości swobodnych. Jest to związane przede wszystkim 

z zaburzeniem upakowania łańcuchów polimerowych przez agregaty cząstek napełniacza 

silseskwioksanowego, co sprzyja tworzeniu defektów strukturalnych.  

 
Rys. 7. Zmiany wartości parametrów (a) τ3 oraz (b) I3 wraz ze wzrostem 

udziału napełniaczy POSS w osnowie HDPE. 

(b) (a) 

(b) (a) 
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W przypadku kompozytów LDPE/POSS, wartości parametrów τ3 oraz I3 zmieniały się 

mniej systematycznie (rys. 8), co może być skutkiem małego uporządkowania 

makrołańcuchów LDPE. Cząstki napełniacza POSS mogą rozlokowywać się w objętościach 

swobodnych wynikających z rozgałęzień głównego łańcucha polimerowego. Zatem, może 

dochodzić do jednoczesnego wypełniania już istniejących objętości swobodnych w materiale 

oraz generowania nowych defektów strukturalnych, co skutkuje brakiem wyraźnych zmian 

wartości parametrów τ3 (rys. 8a) oraz I3 (rys. 8b). Dopiero wprowadzenie aż 10% wag. 

związków POSS spowodowało wyraźny wzrost liczby i rozmiarów objętości swobodnych 

w badanych kompozytach (rys. 8). 

 
Rys. 8. Zmiany wartości parametrów (a) τ3 oraz (b) I3 wraz ze wzrostem 

udziału napełniaczy POSS w osnowie LDPE. 

 

Następnie, za pomocą szerokokątowej dyfraktometrii rentgenowskiej (WAXS) 

wykazano, że wprowadzenie związków POSS do osnów HDPE oraz LDPE nie zaburza 

struktury krystalicznej polietylenu, co wynika z braku znaczących przesunięć refleksów 

związanych z siecią krystaliczną polimeru na dyfraktogramach WAXS. 

W przypadku kompozytów HDPE/5%POSS8 oraz HDPE/10%POSS8, na 

dyfraktogramach WAXS tych materiałów pojawiają się refleksy związane z tworzeniem 

agregatów cząstek napełniacza (rys. 9a). Jednakże, sygnały te są bardzo małe, co pozwala 

sądzić, że zarówno liczba, jak i rozmiary tworzonych agregatów POSS są niewielkie. 

Natomiast, zastosowanie napełniacza POSS18 skutkowało pojawieniem się odpowiedniego 

refleksu dopiero w przypadku kompozytu HDPE/10%POSS18 (rys. 9b). Wyniki te świadczą 

o lepszym zdyspergowaniu napełniacza POSS18 w osnowie HDPE, w porównaniu do 

napełniacza POSS8, co zostało również potwierdzone w badaniach z wykorzystaniem metody 

SEM/EDS. Należy także zauważyć, że przedstawione rezultaty są zgodne z wcześniej 

opisanymi wynikami uzyskanymi za pomocą metody PALS. 

 
Rys. 9. Dyfraktogramy WAXS kompozytów (a) HDPE/POSS8 oraz (b) HDPE/POSS18. 

(b) 

≈ 7,0º 

(a) 

≈ 6,4º - 6,5º 

(b) (a) 
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Niestety, w przypadku kompozytów LDPE/POSS, przeprowadzenie analogicznej 

interpretacji dyfraktogramów WAXS okazało się być niemożliwe, ze względu na brak 

refleksów związanych z obecnością napełniaczy POSS w materiale. Dopiero zastosowanie 

wąskokątowej dyfraktometrii rentgenowskiej (SAXS) pozwoliło wykazać różnice pomiędzy 

strukturami krystalicznymi czystej osnowy LDPE oraz badanych kompozytów. Sygnały 

związane z tworzeniem agregatów cząstek POSS w materiale były widoczne jedynie na 

dyfraktogramach SAXS kompozytów LDPE/10%POSS8 oraz LDPE/10%POSS18. Zatem, 

można przyjąć, że agregacja napełniaczy POSS w osnowie LDPE jest ograniczona, ze 

względu na dużą liczbę rozgałęzień łańcuchów polimerowych. To wyjaśnienie jest również 

zgodne z wynikami uzyskanymi w badaniach prowadzonych z wykorzystaniem metody 

PALS. 

Co więcej, wartości stopnia krystaliczności wyznaczonego metodą WAXS generalnie 

wzrastały wraz ze wzrostem udziału wagowego napełniaczy POSS w kompozytach, co 

wskazuje, że zastosowane związki mogą działać jako tzw. czynniki zarodkujące, które 

zwiększają uporządkowanie łańcuchów polimerowych. Obserwacje te są zgodne z wynikami 

uzyskanymi metodą DSC, opisanymi w pracy D1.  

Przedstawione wyżej zmiany mikrostrukturalne badanych kompozytów HDPE/POSS 

oraz LDPE/POSS miały także wyraźny wpływ na ich właściwości przetwórcze. 

Wprowadzenie napełniaczy POSS8 oraz POSS18 do osnowy polietylenowej skutkowało 

znacznym wzrostem wartości parametru MFR, który wzrastał wraz ze zwiększaniem udziału 

napełniaczy silseskwioksanowych w materiale. W pracy D3, podobnie jak w pracy D2, 

zauważono zależność pomiędzy parametrami I3 oraz MFR. Wzrost liczby objętości 

swobodnych w materiale spowodował rozluźnienie upakowania łańcuchów polimerowych, co 

skutkowało korzystnym wzrostem wartości MFR. Należy także podkreślić, że ponownie 

największy wzrost wartości tego parametru zaobserwowano w przypadku kompozytów 

zawierających napełniacz POSS18, co wskazuje, że kompatybilność pomiędzy napełniaczem 

a osnową polimerową ma wpływ na właściwości przetwórcze takiego materiału. Uzyskane 

wyniki potwierdzają, że napełniacze POSS8 oraz POSS18 pełnią rolę tzw. smarów 

wewnętrznych, nie tylko dla osnowy PP, ale także dla osnów HDPE oraz LDPE. 

W przypadku badań właściwości mechanicznych kompozytów HDPE/POSS zwiększanie 

udziału POSS w materiale powodowało wzrost wartości wydłużenia względnego przy 

zerwaniu oraz udarności wg Charpy’ego, przy jednoczesnym zmniejszeniu wytrzymałości na 

rozciąganie oraz twardości wg Shore’a. Z kolei, wartości parametrów właściwości 

mechanicznych kompozytów LDPE/POSS zmieniały się niesystematycznie, co wynika 

głównie ze stosunkowo małego uporządkowania łańcuchów LDPE.  

Badania właściwości mechanicznych wykazały również, że udział wagowy napełniaczy 

POSS w materiale wpływa na zmiany tych właściwości w większym stopniu niż rodzaj 

podstawników alkilowych w strukturze napełniacza. Zastosowanie niewielkich ilości 

związków POSS8 oraz POSS18 nie powodowało generalnie znaczących zmian wartości 

parametrów takich jak udarność wg Charpy’ego, wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie 

względne przy zerwaniu czy też twardość wg Shore’a. Natomiast, wprowadzenie większych 

ilości napełniaczy silseskwioksanowych skutkowało bardziej widocznym zróżnicowaniem 

wartości tych parametrów.  

Uzyskane wyniki wskazują, że obecność agregatów POSS w materiałach 

kompozytowych, wpływających na cechy mikrostrukturalne materiału, przyczyniała się także 

do zmian we właściwościach makroskopowych kompozytów. Ponadto, na podstawie 
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przeprowadzonych badań można wnioskować, że właściwości mechaniczne kompozytów 

HDPE/POSS oraz LDPE/POSS zależały przede wszystkim od: (1) siły oddziaływań 

pomiędzy cząstkami napełniacza a łańcuchami polimerowymi, (2) kompatybilności pomiędzy 

tymi składnikami, (3) tendencji POSS do agregacji oraz (4) stopnia dyspersji POSS 

w polimerze. 

 

3.1.4. Badania jednorodności materiałów kompozytowych 

 

Wyniki badań opisanych w pracach D1÷D3 pozwoliły wykazać, że jednorodność 

dyspersji związków POSS w osnowie poliolefinowej jest jednym z głównych czynników, 

które determinują właściwości otrzymanych z ich udziałem materiałów kompozytowych. 

Należy jednak podkreślić, że w zdecydowanej większości publikacji, homo- lub 

heterogeniczność otrzymanych kompozytów jest określana jedynie w sposób pośredni 

(poprzez badania właściwości rentgenostrukturalnych lub mechanicznych) [27, 62, 69, 76, 80, 

87, 88, 114-116], czy też poprzez subiektywną ocenę mikrofotografii uzyskanych za pomocą 

metod mikroskopowych (SEM/EDS, TEM/EDS, AFM) [117-119]. W ostatnich latach, coraz 

większym zainteresowaniem cieszą się natomiast komputerowe algorytmy analizy obrazów 

oparte na metodach analizy ilościowej [120-123].  

W pracy D4 przedstawiłem zostały wyniki badań jednorodności kompozytów PP/POSS8 

oraz PP/POSS18 przeprowadzone z wykorzystaniem metod klasycznych (WAXS, badania 

właściwości mechanicznych oraz SEM/EDS) oraz metody separowanych deskryptorów 

entropowych, która została opracowana przez dr. hab. Ryszarda Piaseckiego, prof. UO, 

z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego oraz dr. Daniela Frączka z Wydziału 

Budownictwa Politechniki Opolskiej. Dodatkowo, rezultaty uzyskane w przypadku 

materiałów PP/POSS porównano z wynikami otrzymanymi dla kompozytów o stosunkowo 

dużej niejednorodności, tj. kompozytów PP zawierających jako napełniacz komercyjną 

krzemionkę (SiO2).  

Badania rentgenostrukturalne z wykorzystaniem metody WAXS pozwoliły określić, że 

zastosowany polipropylen jest materiałem polimorficznym, tj.  składającym się z dwóch 

odmian krystalicznych: jednoskośnej (α) oraz heksagonalnej (β). Wprowadzenie napełniaczy 

POSS oraz komercyjnej krzemionki do osnowy PP nie spowodowało znaczących przesunięć 

refleksów sieci krystalicznej polimeru, co dowodzi, że zastosowane napełniacze nie zaburzają 

krystalicznej struktury PP. Zaobserwowano jednak, wyraźne zmniejszenie intensywności 

refleksów odpowiadających odmianie krystalicznej β, co świadczy, że POSS oraz SiO2 

ograniczają, bądź też blokują powstawanie tej odmiany krystalicznej PP. 

W przypadku kompozytów PP/5%POSS8 oraz PP/10%POSS8, na dyfraktogramach 

WAXS tych materiałów pojawiają się refleksy związane z obecnością agregatów cząstek 

napełniacza. Sygnały takie są zdecydowanie mniej intensywne na dyfraktogramach WAXS 

kompozytów PP/POSS18, co potwierdza lepszą dyspersję napełniacza POSS18 w osnowie 

PP, w porównaniu do napełniacza POSS8. Należy podkreślić, że przedstawione rezultaty są 

bardzo zbliżone do wyników uzyskanych dla kompozytów HDPE/POSS opisanych w pracy 

D3. Z kolei, określenie dyspersji napełniacza SiO2 w osnowie PP okazało się niemożliwe 

z wykorzystaniem metody WAXS ze względu na amorficzną naturę krzemionki. 

Wartości stopnia krystaliczności wyznaczonego metodą WAXS zmniejszały się wraz ze 

wzrostem udziału wagowego napełniaczy POSS oraz SiO2 w materiale. Należy jednak 

zauważyć, że obserwowane obniżenie wartości tego parametru wynikało przede wszystkim 
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z ograniczenia, czy też blokowania powstawania krystalitów formy β. Stopień krystaliczności 

związany jedynie z odmianą krystaliczną α (Хc-α) wzrastał po wprowadzeniu związków 

POSS8 oraz POSS18 do osnowy PP. Wynik ten świadczy o działaniu napełniaczy POSS jako 

tzw. czynników zarodkujących, przyspieszających krystalizację polimeru, co jest zgodne 

z wynikami opisanymi w pracy D1. Natomiast, zastosowanie SiO2 skutkowało zmniejszaniem 

wartości parametru Хc-α, co jest związane z zaburzaniem uporządkowanej struktury polimeru 

przez agregaty drobin krzemionki.  

Badania właściwości mechanicznych (udarności wg Charpy’ego oraz wydłużenia 

względnego przy zerwaniu) pozwoliły wykazać zmiany w jednorodności jedynie 

w przypadku kompozytów, które znacząco różniły się stopniem dyspersji napełniacza 

w osnowie polimerowej (różnice między PP/POSS oraz PP/SiO2), a dla materiałów 

o zbliżonej homogeniczności (PP/POSS8 oraz PP/POSS18) okazało się to być niemal 

niemożliwe. 

Zakres prowadzonych badań obejmował także określenie jednorodności kompozytów 

polipropylenowych na podstawie analizy SEM/EDS, która jest w znacznym stopniu metodą 

subiektywną. Okazało się, że obecność agregatów cząstek napełniacza stwierdzono jedynie 

w przypadku kompozytów PP/SiO2 (rys. 10), co świadczy o małej jednorodności dyspersji 

komercyjnej krzemionki w osnowie PP. Z kolei, napełniacze POSS8 oraz POSS18 były 

niemal równomiernie zdyspergowane w osnowie PP, niezależnie od ich udziału wagowego w 

materiale (rys. 10). Ponownie, niemożliwe okazało się wykazanie różnic pomiędzy stopniem 

dyspersji napełniaczy POSS8 oraz POSS18 w osnowie PP.  

 
Rys. 10. Mikrofotografie SEM/EDS kompozytów PP/POSS8, PP/POSS18 oraz PP/SiO2 

(obszary zawierające duże ilości krzemu są podświetlone na biało). 

 

Obiektywnej oceny stopnia dyspersji zastosowanych napełniaczy krzemowych 

w osnowie PP dokonano z zastosowaniem metody separowanych deskryptorów entropowych 

[123]. Wartość deskryptorów entropowych informuje o stopniu niejednorodności 

analizowanej fazy, tj. im większa wartość deskryptora, tym układ jest mniej jednorodny. Co 

więcej, ważną cechą deskryptorów jest ich zależność od tzw. skali, w jakiej zostały 

przeprowadzone obliczenia [123]. Analizie ilościowej za pomocą tej metody poddano 

mikrofotografie SEM/EDS, na podstawie których obliczono stopień dyspersji napełniaczy 

POSS8, POSS18 oraz SiO2 w osnowie PP.  

1% wag. 3% wag. 5% wag. 10% wag. 

POSS8 

POSS18 

SiO
2
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Uzyskane wyniki potwierdziły, że spośród zastosowanych napełniaczy, to właśnie 

komercyjna krzemionka była najmniej jednorodnie zdyspergowana w osnowie PP (rys. 11a). 

Dodatkowo, udowodniono, że napełniacz POSS18 charakteryzuje się nieco wyższym 

stopniem dyspersji, w porównaniu do napełniacza POSS8 (rys. 11b). W badaniach 

z wykorzystaniem metody WAXS wykazano, że POSS8 zaczyna tworzyć agregaty w osnowie 

polimerowej już przy udziale 5% wag. w kompozycie, podczas gdy POSS18 zaczyna 

agregować dopiero, gdy jego zawartość wynosi 10% wag. Rezultaty uzyskane za pomocą 

metody separowanych deskryptorów entropowych potwierdzają te obserwacje. Warto również 

zaznaczyć, że wyniki otrzymane tą ostatnią metodą, okazały się być niezależne od 

zastosowanej skali (
2k = 100, 1000 oraz 3000). 

  
Rys. 11. Średnie wartości niejednorodności napełniaczy (a) POSS i SiO2 

oraz (b) POSS8 i POSS18 dla kompozytów na osnowie PP w skali 
2k = 1000. 

 

3.2. Kompozyty poliolefinowe zawierające żywice siloksanowo-silseskwioksanowe 

 

Stosunkowo nową grupą pochodnych silseskwioksanów są żywice siloksanowo-

silseskwioksanowe [106-108]. Związki te stanowią przedmiot intensywnych badań zespołu 

prof. dr. hab. Bogdana Marcińca z UAM w Poznaniu. Żywice siloksanowo-

silseskwioksanowe charakteryzują się rozbudowaną (usieciowaną) strukturą przestrzenną, 

w której klatki silseskwioksanowe, tworzące węzły sieci, są ze sobą połączone łańcuchami 

siloksanowymi [106-112]. Niewątpliwą zaletą tej grupy związków krzemu jest możliwość 

różnicowania ich właściwości zarówno poprzez zmianę długości mostka siloksanowego, jak 

również poprzez jego funkcjonalizację [108, 112].  

Brak doniesień dotyczących zastosowania żywic siloksanowo-silseskwioksanowych jako 

napełniaczy w kompozytach poliolefinowych oraz opisu właściwości takich materiałów, 

a także interesujące i obiecujące rezultaty uzyskane w przypadku badań kompozytów 

poliolefina/POSS (opisane w podrozdziale 3.1), skłoniły mnie do podjęcia prac z nową grupą 

syntetycznych napełniaczy krzemowych, jakimi są żywice siloksanowo-silseskwioksanowe. 

Z tego też względu, w kolejnym etapie badań, otrzymałem materiały kompozytowe na 

osnowach PP oraz HDPE z niefunkcjonalizowanymi (S4SQ-H, S8SQ-H), a także 

funkcjonalizowanymi grupami n-oktylowymi (S4SQ-8, S8SQ-8) oraz n-oktadecylowymi 

(S4SQ-18) żywicami siloksanowo-silseskwioksanowymi (rys. 12). Zakres prowadzonych 

prac badawczych obejmował określenie wpływu długości łańcucha siloksanowego łączącego 

klatki silseskwioksanowe, funkcjonalizacji żywic podstawnikami alkilowymi oraz długości 

wprowadzonych grup alkilowych na właściwości kompozytów poliolefinowych. Żywice 

(b) 
φk

2 

= 1000 
(a) 

φk
2 

= 1000 

2
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S4SQ-H, S4SQ-8, S4SQ-18, S8SQ-H oraz S8SQ-8 zostały zsyntezowane w zespole prof. dr. 

hab. inż. Bogdana Marcińca przez dr. Mariusza Szołygę (UAM w Poznaniu).  

Z uwagi na fakt, iż przedstawione żywice siloksanowo-silseskwioksanowe zostały 

zastosowane po raz pierwszy w charakterze napełniaczy na osnowie poliolefin, zarówno 

skład, jak i sposób otrzymywania materiałów kompozytowych z ich udziałem, stanowią 

przedmiot zgłoszeń patentowych D9 oraz D10. 

 
Rys. 12. Struktury żywic siloksanowo-silseskwioksanowych (a) S4SQ-H,  

(b) S4SQ-8, (c) S4SQ-18, (d) S8SQ-H oraz (e) S8SQ-8. 

 

Kompozyty poliolefina/żywica siloksanowo-silseskwioksanowa otrzymałem metodą 

mieszania w stanie stopionym polimeru w procesie dwuetapowym, w sposób analogiczny do 

przygotowania kompozytów poliolefina/POSS (podrozdział 3.1). Pełne zestawienie 

uzyskanych materiałów poliolefinowych zawierających żywice siloksanowo-

silseskwioksanowe przedstawiłem w tabeli 2.  

 

Tabela 2. Zestawienie przygotowanych poliolefinowych materiałów kompozytowych 

zawierających żywice siloksanowo-silseskwioksanowe. 

Rodzaj 

napełniacza 
Ilość napełniacza 

Rodzaj osnowy polimerowej 

PP HDPE 

S4SQ-H 

1% wag. 

3% wag. 

5% wag. 

10% wag. 

PP/1%S4SQ-H 

PP/3%S4SQ-H 

PP/5%S4SQ-H 

PP/10%S4SQ-H 

HDPE/1%S4SQ-H 

HDPE/3%S4SQ-H 

HDPE/5%S4SQ-H 

HDPE/10%S4SQ-H 

S4SQ-8 

1% wag. 

3% wag. 

5% wag. 

10% wag. 

PP/1%S4SQ-8 

PP/3%S4SQ-8 

PP/5%S4SQ-8 

PP/10%S4SQ-8 

HDPE/1%S4SQ-8 

HDPE/3%S4SQ-8 

HDPE/5%S4SQ-8 

HDPE/10%S4SQ-8 

S4SQ-18 

1% wag. 

3% wag. 

5% wag. 

10% wag. 

PP/1%S4SQ-18 

PP/3%S4SQ-18 

PP/5%S4SQ-18 

PP/10%S4SQ-18 

HDPE/1%S4SQ-18 

HDPE/3%S4SQ-18 

HDPE/5%S4SQ-18 

HDPE/10%S4SQ-18 

S8SQ-H 

1% wag. 

3% wag. 

5% wag. 

10% wag. 

PP/1%S8SQ-H 

PP/3%S8SQ-H 

PP/5%S8SQ-H 

PP/10%S8SQ-H 

- 
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S8SQ-8 

1% wag. 

3% wag. 

5% wag. 

10% wag. 

PP/1%S8SQ-8 

PP/3%S8SQ-8 

PP/5%S8SQ-8 

PP/10%S8SQ-8 

HDPE/1%S8SQ-8 

HDPE/3%S8SQ-8 

HDPE/5%S8SQ-8 

HDPE/10%S8SQ-8 

 

 

3.2.1. Mikrostruktura i właściwości kompozytów PP/S4SQ 

 

Celem prowadzonych badań kompozytów PP/S4SQ było określenie, czy zastosowane 

żywice mogą stanowić alternatywę dla typowych związków silseskwioksanowych jako 

dodatków do materiałów polimerowych. Z tego też względu, w pracy D5 kompleksowo 

scharakteryzowałem właściwości morfologiczne, strukturalne, termiczne, przetwórcze 

i mechaniczne kompozytów polipropylenowych zawierających niefunkcjonalizowaną oraz 

funkcjonalizowane długimi podstawnikami n-alkilowymi żywice siloksanowo-

silseskwioksanowe.  

W celu określenia wpływu zastosowanych żywic siloksanowo-silseskwioksanowych 

S4SQ na właściwości polipropylenowych materiałów kompozytowych otrzymanych z ich 

udziałem, w pierwszym etapie przeprowadzono charakterystykę samych żywic S4SQ. 

Struktury użytych żywic S4SQ-H, S4SQ-8 oraz S4SQ-18 oraz efektywność funkcjonalizacji 

żywic S4SQ-8 oraz S4SQ-18 grupami alkilowymi zostały potwierdzone na podstawie 

rezultatów analiz ATR/FTIR oraz 
29

Si (SP/MAS) NMR, przeprowadzonych przez dr. 

Mariusza Szołygę (UAM w Poznaniu). Z kolei, badania właściwości teksturalnych (BET, 

BJH) oraz badania rentgenostrukturalne (WAXS) pozwoliły mi stwierdzić, że żywice S4SQ 

są materiałami mezoporowatymi o stosunkowo małym uporządkowaniu ich struktury, 

wykazującymi większe podobieństwo do krzemionki niż do związków POSS. 

Z zastosowaniem metody SEM/EDS wykazałem, że funkcjonalizacja żywic siloksanowo-

silseskwioksanowych grupami alkilowymi ma niezwykle korzystny wpływ na jednorodną 

dyspersję takich napełniaczy w osnowie PP (rys. 13). Obecność agregatów cząstek 

niefunkcjonalizowanego napełniacza S4SQ-H zaobserwowano już przy jego udziale 

w materiale wynoszącym 5% wag., podczas gdy funkcjonalizowane napełniacze S4SQ-8 oraz 

S4SQ-18 były niemal równomiernie zdyspergowane w osnowie polimerowej, przy ich 

zastosowaniu w ilościach nawet 10% wag. (rys. 13). Należy podkreślić, że największą 

homogenicznością charakteryzowały się kompozyty PP/S4SQ-18, co wynika głównie 

z wysokiej kompatybilności pomiędzy składnikami tego materiału, będącej efektem 

obecności długich podstawników n-oktadecylowych w strukturze napełniacza S4SQ-18. 
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Rys. 13. Mikrofotografie SEM/EDS kompozytów PP/S4SQ 

(obszary zawierające duże ilości krzemu są podświetlone na biało). 

 

Badania rentgenostrukturalne z wykorzystaniem metody WAXS pozwoliły określić, że 

wprowadzenie żywic siloksanowo-silseskwioksanowych do osnowy PP nie zaburza 

krystalicznej struktury polimeru. Jednakże, wyraźne zmniejszenie intensywności refleksów 

odpowiadających odmianie krystalicznej β polipropylenu świadczy, że zastosowane żywice 

S4SQ ograniczają lub nawet blokują tworzenie tej odmiany krystalicznej polimeru. 

Otrzymane wyniki są zgodne z rezultatami badań uzyskanymi dla kompozytów PP/POSS 

oraz PP/SiO2 opisanymi w pracy D4. Co więcej, w przypadku wszystkich kompozytów 

PP/5%S4SQ oraz PP/10%S4SQ, na dyfraktogramach tych materiałów widoczne są refleksy 

związane z obecnością agregatów cząstek napełniacza. Sygnały takie nie zostały 

zaobserwowane na dyfraktogramach WAXS kompozytów PP zawierających zaledwie 1% 

wag. żywic, niezależnie od ich struktury, co potwierdza wysoką jednorodność tych 

materiałów. 

Stopień krystaliczności, wyznaczony metodą WAXS, zmniejszał się wraz ze wzrostem 

udziału wagowego żywic siloksanowo-silseskwioksanowych w osnowie PP (tabela 3). Jest to 

jednak związane przede wszystkim z ograniczeniem lub blokowaniem tworzenia krystalitów 

formy β. Najmniej wyraźne obniżenie parametru Хc zauważono w przypadku kompozytów 

PP/S4SQ-18, co również potwierdza wysoką kompatybilność pomiędzy łańcuchami PP 

a cząstkami żywicy S4SQ-18. Należy także zaznaczyć, że wartości stopnia krystaliczności 

związanego jedynie z odmianą krystaliczną α (Хc-α) wzrastały w przypadku kompozytów 

zawierających niewielkie ilości (1-5% wag.) żywic funkcjonalizowanych długimi łańcuchami 

alkilowymi (tabela 3). Podobne wyniki uzyskano w przypadku badań rentgenostrukturalnych 

kompozytów PP/POSS opisanych w pracy D4. 

 

Tabela 3. Wartości stopnia krystaliczności (wyznaczonego metodą WAXS) dla kompozytów 

PP/S4SQ. 

Materiał Хc [%] Хc-α [%] Хc-β [%] 

PP 61,0 48,1 12,9 

PP/1%S4SQ-H 50,9 49,9 1,0 

PP/5%S4SQ-H 47,9 47,0 0,9 

PP/10%S4SQ-H 45,8 45,2 0,6 

1% wag. 3% wag. 5% wag. 10% wag. 

S4SQ-H 

S4SQ-8 

S4SQ-18 
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PP/1%S4SQ-8 53,3 50,7 2,6 

PP/5%S4SQ-8 47,7 47,0 0,7 

PP/10%S4SQ-8 46,6 46,0 0,6 

PP/1%S4SQ-18 52,9 52,9 - 

PP/5%S4SQ-18 52,0 52,0 - 

PP/10%S4SQ-18 47,9 47,9 - 

 

Dodatkowo, na podstawie rezultatów badań otrzymanych z wykorzystaniem metody 

SAXS okazało się, że wprowadzenie żywic siloksanowo-silseskwioksanowych do osnowy PP 

skutkuje zwiększeniem grubości warstwy amorficznej, przy jednoczesnym zmniejszeniu 

grubości warstwy krystalicznej polimeru. Zmiany te sugerują, że zastosowane żywice S4SQ 

rozlokowują się właśnie w fazie amorficznej polimeru, ale ich obecność w materiale może 

w pewnym stopniu wpływać także na fazę krystaliczną PP. 

Wprowadzenie żywicy S4SQ-H do osnowy PP skutkowało nieznacznym zmniejszeniem 

rozmiarów objętości swobodnych zarówno w fazie krystalicznej (jak wskazują zmiany 

parametru τ3), jak i amorficznej (τ4) polimeru (rys. 14a), co wykazano na podstawie analizy 

wyników uzyskanych z wykorzystaniem metody PALS. Z kolei, dodatek żywic 

funkcjonalizowanych (S4SQ-8 oraz S4SQ-18) spowodował nieznaczne zmiany rozmiarów 

objętości swobodnych jedynie w fazie amorficznej (τ4) PP (rys. 14a). Wyjaśnieniem tych 

różnic wydaje się być ograniczenie możliwości przemieszczania się żywic 

funkcjonalizowanych długimi grupami alkilowymi, ze względu na ich oddziaływania z 

łańcuchami polimerowymi oraz bardziej rozbudowaną strukturę przestrzenną, w porównaniu 

do żywicy niefunkcjonalizowanej. Stąd, cząstki S4SQ-8 oraz S4SQ-18 rozlokowują się 

głównie w fazie amorficznej polimeru. Z kolei, drobiny żywicy niefunkcjonalizowanej, ze 

względu na mniejsze ograniczenie steryczne oraz mniejszy stopień oddziaływania z 

łańcuchami PP, mogą rozlokowywać się zarówno w fazie amorficznej, jak i częściowo w 

fazie krystalicznej polimeru.  

Obecność żywic siloksanowo-silseskwioksanowych w osnowie PP wpływała także na 

wyraźne zmniejszenie liczby objętości swobodnych w fazie krystalicznej (I3) oraz 

zwiększenie ich liczby w fazie amorficznej (I4) polimeru (rys. 14b). Przedstawione zmiany są 

zatem zgodne z wynikami otrzymanymi w badaniach z zastosowaniem metod WAXS oraz 

SAXS. Żywice S4SQ rozlokowują się właśnie w fazie amorficznej polimeru, co skutkuje 

zwiększeniem liczby objętości swobodnych (wzrost wartości parametru I4; rys. 14b). 

Równocześnie, ich obecność w materiale powoduje ograniczenie powstawania odmiany 

krystalicznej typu β, w wyniku czego dochodzi do zmniejszenia ilości defektów 

strukturalnych w fazie krystalicznej PP (obniżenie wartości parametru I3; rys. 14b). 

 

(b) 
I
3
 - faza krystaliczna 

I
4
 - faza  

amorficzna 

(a) 
τ

4
 - faza amorficzna 

τ
3
 - faza  

krystaliczna 
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Rys. 14. Zmiany wartości parametrów (a) τ3 i τ4 oraz (b) I3 i I4 wraz ze wzrostem 

udziału żywic S4SQ w osnowie PP. 

 

Dodatek żywic siloksanowo-silseskwioksanowych do polipropylenu miał również wpływ 

na właściwości termiczne otrzymanych kompozytów. Wprowadzenie zaledwie 1% wag. 

żywicy S4SQ (niezależnie od jej struktury) powodowało wyraźny wzrost wartości Tc PP 

(rys. 15). Co więcej, zwiększanie udziału wagowego żywic w materiale skutkowało dalszym 

przesuwaniem maksimum piku, odpowiadającego egzotermicznemu efektowi 

energetycznemu procesu krystalizacji, w stronę wyższych temperatur (rys. 15). Największy 

wzrost Tc (aż o 6 ºC), w porównaniu do czystej osnowy, widoczny był w przypadku 

kompozytu PP zawierającego 10% wag. żywicy funkcjonalizowanej grupami n-oktylowymi 

(S4SQ-8; rys. 15a). Obserwacje te są zgodne z wynikami uzyskanymi dla kompozytów 

PP/POSS (opisanymi w pracy D1) oraz z rezultatami badań prezentowanymi przez innych 

autorów [80, 81, 87, 90, 93], gdzie wykazano, że zastosowanie napełniaczy POSS z krótszymi 

podstawnikami alkilowymi ma korzystny wpływ na zmiany temperatury krystalizacji 

materiałów polipropylenowych.  

W przypadku kompozytów PP/S4SQ, wartości Tm zmieniały się niesystematycznie, 

w porównaniu do czystej osnowy PP. Nieco wyższe wartości tego parametru uzyskano 

jedynie dla kompozytów PP/S4SQ-18, co może wynikać zarówno z wysokiej 

kompatybilności pomiędzy składnikami tego materiału, jak i braku tworzenia odmiany 

krystalicznej β polipropylenu (tabela 3). Co więcej, wprowadzenie żywic S4SQ do osnowy 

PP skutkowało wzrostem wartości Хc, a wartości tego parametru wzrastały także, wraz ze 

wzrostem udziału wagowego żywic w kompozycie. 

 
Rys. 15. Termogramy DSC (proces krystalizacji) kompozytów (a) PP/S4SQ-8 

oraz (b) PP/S4SQ-18. 

 

Należy podkreślić, że wykazany dla wszystkich kompozytów PP/S4SQ wyraźny wzrost 

wartości parametrów Tc oraz Хc, w odniesieniu do czystej osnowy PP, wskazuje, że 

zastosowane żywice siloksanowo-silseskwioksanowe przyspieszają proces krystalizacji PP, 

co pozwala zaklasyfikować je jako tzw. czynniki zarodkujące. Co również istotne, 

przedstawiony efekt zmian procesu krystalizacji kompozytów poliolefinowych zawierających 

jako napełniacze żywice siloksanowo-silseskwioksanowe nie został do tej pory opisany 

w literaturze. 

Właściwości przetwórcze kompozytów PP/S4SQ, określone poprzez wyznaczenie 

wartości parametru MFR, ulegały poprawie jedynie przy wprowadzeniu 1-3% wag. żywic 

S4SQ do osnowy PP (rys. 16a). Dalszy wzrost udziału wagowego napełniaczy w materiale 

powodował obniżenie wartości tego parametru, szczególnie w przypadku kompozytów 

(b) 

PP 

PP/1%S4SQ-18 

PP/5%S4SQ-18 

PP/10%S4SQ-18 

(a) 

PP 

PP/1%S4SQ-8 

PP/5%S4SQ-8 

PP/10%S4SQ-8 
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zawierających funkcjonalizowane żywice S4SQ-8 oraz S4SQ-18 (rys. 16a). Obserwowane 

zjawisko można wytłumaczyć na podstawie zależności pomiędzy parametrami MFR oraz I4 

(rys. 14b). Otóż, w przypadku kompozytów PP/S4SQ-H, wyraźny wzrost liczby objętości 

swobodnych w fazie amorficznej polimeru (I4), skutkował także wzrostem wartości MFR. 

Z kolei, mniejsze zmiany wartości parametru I4 dla kompozytów PP/S4SQ-8 oraz PP/S4SQ-

18 nie przyczyniały się do tak znaczącego zróżnicowania wartości MFR. Wydaje się zatem, 

że obecność długich podstawników alkilowych w strukturze żywic S4SQ-8 oraz S4SQ-18, 

która zwiększa oddziaływania ich cząstek z łańcuchami polimerowymi oraz skutkuje 

wzrostem zawady sterycznej, ogranicza także mobilność łańcuchów polimerowych, a tym 

samym powoduje zmniejszenie lepkości stopu polimerowego. Potwierdzeniem tej hipotezy 

może być fakt, że największe obniżenie wartości MFR obserwuje się w przypadku 

kompozytów PP/S4SQ-18, w przypadku których oddziaływania pomiędzy składnikami 

takiego materiału są największe. Co ciekawe, uzyskane wyniki są przeciwne, w odniesieniu 

do rezultatów badań otrzymanych dla kompozytów poliolefinowych zawierających 

napełniacze POSS z długimi podstawnikami alkilowymi (opisanymi w pracach D2 oraz D3). 

Można zatem wywnioskować, że funkcjonalizacja żywic siloksanowo-silseskwioksanowych 

długimi łańcuchami węglowodorowymi, nie ma tak korzystnego efektu na właściwości 

przetwórcze kompozytów poliolefinowych, obserwowanego w przypadku materiałów z 

dodatkiem POSS, przede wszystkim, ze względu na ich usieciowaną strukturę. 

Badania właściwości mechanicznych wykazały, że wprowadzenie żywic S4SQ do 

osnowy PP powoduje wzrost wartości udarności wg Charpy’ego (rys. 16b) oraz wydłużenia 

względnego przy zerwaniu (rys. 16d), przy jednoczesnym obniżeniu wartości wytrzymałości 

na rozciąganie (rys. 16c). Obserwowane zmiany tych parametrów są związane przede 

wszystkim ze zmianami fazy krystalicznej polimeru oraz możliwością tworzenia agregatów 

cząstek napełniacza w materiale. Należy również podkreślić, że funkcjonalizacja żywic 

siloksanowo-silseskwioksanowych długimi podstawnikami n-oktylowymi oraz 

n-oktadecylowymi miała korzystny wpływ na właściwości mechaniczne otrzymanych 

materiałów polimerowych, w porównaniu do materiałów zawierających żywicę 

niefunkcjonalizowaną (rys. 16b-d). 

 

(b) (a) 
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Rys. 16. Zmiany wartości parametrów (a) MFR, (b) udarności wg Charpy’ego, 

(c) wytrzymałości na rozciąganie oraz (d) wydłużenia względnego przy zerwaniu 

wraz ze wzrostem udziału żywic S4SQ w osnowie PP. 

 

3.2.2. Mikrostruktura i właściwości kompozytów HDPE/S4SQ 

 

Brak informacji na temat wpływu tych związków krzemu na właściwości materiałów 

polietylenowych skłonił mnie do rozszerzenia badań w tym zakresie. Z tego też względu, 

w publikacji D6 opisałem wyniki badań właściwości strukturalnych, termicznych oraz 

mechanicznych kompozytów HDPE/S4SQ. Co więcej, jak wykazałem w pracy D5, żywice 

siloksanowo-silseskwioksanowe charakteryzują się usieciowaną strukturą, zbliżoną do 

struktury krzemionki. W związku z tym, w pracy D6 przedstawiłem wpływ funkcjonalizacji 

grupami n-alkilowymi żywicy siloksanowo-silseskwioksanowej oraz krzemionki, na 

właściwości otrzymanych z ich udziałem kompozytów polietylenowych. 

Niefunkcjonalizowana (Sil-N) oraz funkcjonalizowana grupami n-oktylowymi (Sil-8) 

krzemionka (rys. 17) zostały przygotowane tzw. metodą zol-żelową [13], poprzez hydrolizę 

i kondensację prekursorów silanowych w etanolu, w obecności amoniaku jako katalizatora. 

Badania właściwości teksturalnych (BET, BJH) oraz morfologicznych (SEM) wykazały, że 

otrzymane krzemionki tworzą cząstki o mniejszej powierzchni właściwej, niż żywice S4SQ, 

a także, że charakteryzują się silną tendencją do agregacji.  

 
Rys. 17. Uproszczona struktura krzemionek (a) Sil-N oraz (b) Sil-8. 

 

Kompozyty z napełniaczami Sil-N oraz Sil-8 zostały otrzymane metodą mieszania 

w stanie stopionym polimeru w procesie dwuetapowym, w sposób analogiczny do 

przygotowania kompozytów poliolefinowych z udziałem związków POSS (podrozdział 3.1) 

oraz żywic siloksanowo-silseskwioksanowych (podrozdział 3.2). W tabeli 4 przedstawiłem 

pełne zestawienie przygotowanych materiałów kompozytowych na osnowach HDPE i PP (dla 

których wybrane wyniki badań opisałem w dalszych częściach pracy) zawierających 

krzemionkę (otrzymaną w procesie zol-żelowym).  
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Tabela 4. Zestawienie przygotowanych poliolefinowych materiałów kompozytowych 

zawierających krzemionkę (otrzymaną w procesie zol-żelowym). 

Rodzaj napełniacza Ilość napełniacza 
Rodzaj osnowy polimerowej 

PP HDPE 

Sil-N 

1% wag. 

3% wag. 

5% wag. 

10% wag. 

PP/1%Sil-N 

PP/3%Sil-N 

PP/5%Sil-N 

PP/10%Sil-N 

HDPE/1%Sil-N 

HDPE/3%Sil-N 

HDPE/5%Sil-N 

HDPE/10%Sil-N 

Sil-8 

1% wag. 

3% wag. 

5% wag. 

10% wag. 

PP/1%Sil-8 

PP/3%Sil-8 

PP/5%Sil-8 

PP/10%Sil-8 

HDPE/1%Sil-8 

HDPE/3%Sil-8 

HDPE/5%Sil-8 

HDPE/10%Sil-8 

 

Badania właściwości strukturalnych z wykorzystaniem metody PALS pozwoliły 

wykazać, że wprowadzenie 1% wag. żywic S4SQ do osnowy polietylenowej powoduje 

jedynie nieznaczny wzrost rozmiarów objętości swobodnych (τ3) polimeru, w porównaniu do 

samej osnowy HDPE, podczas gdy obecność krzemionki Sil skutkuje wyraźnym 

zmniejszeniem tych rozmiarów (rys. 18a). Wzrost udziału wagowego napełniaczy S4SQ oraz 

Sil przyczyniał się natomiast do stopniowego zwiększania wartości parametru τ3 (rys. 18a). 

Obserwowane zmiany są prawdopodobnie związane z mniejszymi (w odniesieniu do żywic) 

rozmiarami krzemionki zol-żelowej, której cząstki mogą wypełniać objętości swobodne 

polimeru. Co więcej, brak znaczących zmian parametru τ3 w przypadku kompozytów 

HDPE/S4SQ może także wynikać z usieciowanej struktury żywic siloksanowo-

silseskwioksanowych. Należy zaznaczyć, że w przypadku materiałów PP/S4SQ, opisanych w 

pracy D5, również nie zaobserwowano wyraźnych zmian rozmiarów objętości swobodnych 

polimeru. 

Z kolei, liczba objętości swobodnych (I3) w HDPE wyraźnie wzrastała po wprowadzeniu 

do materiału żywic siloksanowo-silseskwioksanowych oraz krzemionki Sil-8 (rys. 18b). 

Jedynie dodatek 1% wag. napełniacza Sil-N skutkował nieznacznym obniżeniem wartości 

tego parametru, w porównaniu do czystej osnowy HDPE. Wartości parametru I3 wzrastały 

także wraz ze wzrostem udziału napełniaczy krzemowych w kompozycie (rys. 18b). 

Przedstawione zmiany są bardzo zbliżone do wyników uzyskanych w przypadku 

kompozytów PP/S4SQ, co pozwala sądzić, że żywice S4SQ oraz krzemionki Sil rozlokowują 

się głównie w fazie amorficznej polimeru. 

 
Rys. 18. Zmiany wartości parametrów (a) τ3 oraz (b) I3 wraz ze wzrostem 

udziału napełniaczy S4SQ oraz Sil w osnowie HDPE. 

 

(b) (a) 
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Wprowadzenie żywic oraz krzemionek do osnowy HDPE skutkowało niewielkimi 

zmianami parametrów Tc (117,6-118,2 ºC) oraz Tm (132,0-133,6 ºC). Wartości temperatury 

krystalizacji wzrastały jedynie o 0,5-1,0 ºC, w odniesieniu do czystego HDPE (Tc=117,3 ºC; 

Tm=132,8 ºC). Dla porównania, w przypadku kompozytów polipropylenowych zawierających 

żywice S4SQ (wyniki opisane w pracy D5) obserwowano znacznie większy wzrost tego 

parametru. Należy jednak zauważyć, że obecność napełniaczy POSS w osnowie HDPE 

(wyniki opisane w pracy D1) także nie powodowała wyraźnych zmian temperatury 

krystalizacji. Wyjaśnieniem braku znaczących zmian procesu krystalizacji materiałów 

polietylenowych wydaje się być większe uporządkowanie łańcuchów polimerowych w ich 

strukturze, w porównaniu do osnów LDPE i PP.  

Wartości stopnia krystaliczności otrzymanych kompozytów były generalnie zbliżone 

bądź wyższe (χ=70-74%), w odniesieniu do wartości samego HDPE (χ=70%). Nieco wyższe 

wartości tego parametru uzyskano w przypadku kompozytów zawierających 

niefunkcjonalizowane napełniacze krzemowe. Fakt ten pozwala rozważać zastosowane 

żywice siloksanowo-silseskwioksanowe oraz krzemionkę otrzymaną w procesie zol-żelowym 

jako tzw. czynniki zarodkujące. 

Obecność żywic siloksanowo-silseskwioksanowych oraz krzemionek zol-żelowych 

w kompozytach polietylenowych przyczyniała się także do wzrostu wartości wytrzymałości 

na rozciąganie, przy jednoczesnym obniżeniu wartości wydłużenia względnego przy zerwaniu 

oraz udarności wg Charpy’ego. Nieco wyższe wartości w/w parametrów uzyskano 

w przypadku kompozytów zawierających napełniacze funkcjonalizowane grupami 

n-oktylowymi. 

Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano zatem, że zastosowanie żywic S4SQ, 

jako napełniaczy materiałów polietylenowych, powodowało większy wzrost stopnia 

krystaliczności badanych materiałów, podczas gdy wprowadzenie krzemionek Sil miało 

bardziej korzystny wpływ na właściwości mechaniczne otrzymanych kompozytów. Co 

więcej, funkcjonalizacja żywicy siloksanowo-silseskwioksanowej oraz krzemionki zol-

żelowej grupami n-alkilowymi wpływała przede wszystkim na właściwości termiczne 

przygotowanych z ich udziałem materiałów kompozytowych, przy nieznacznym wpływie na 

właściwości strukturalne oraz mechaniczne.  

Pragnę zaznaczyć, że w opisie wyników zawartych w pracy D6, celowo pominąłem 

rezultaty badań stabilności termicznej kompozytów HDPE/S4SQ oraz HDPE/Sil, które 

zostaną przedstawione w kolejnym podrozdziale (podrozdział 3.2.3). 

 

3.2.3. Badania stabilności termicznej i palności 

 

Wprowadzenie związków krzemu jako napełniaczy do osnowy polimerowej pozwala 

efektywnie zwiększyć stabilność termiczną oraz zmniejszyć palność materiałów 

polimerowych, o czym świadczą rezultaty badań kompozytów poliolefina/POSS opisane 

w pracy D1 oraz dostępne dane literaturowe [27, 69, 75-78, 84, 85, 88, 89]. Należy także 

zaznaczyć, że brak jest informacji na temat zastosowania w tym celu żywic siloksanowo-

silseskwioksanowych. W związku z tym, w pracy D7 przedstawiłem wyniki badań stabilności 

termicznej (z wykorzystaniem metod TG oraz TG-FTIR) oraz badań palności (z 

zastosowaniem mikrokalorymetru stożkowego) kompozytów PP/S4SQ.  

W pierwszym etapie przeprowadziłem badania stabilności termicznej samych żywic 

siloksanowo-silseskwioksanowych. Rozkład termiczny analizowanych związków krzemu 
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okazał się być procesem wieloetapowym oraz dosyć skomplikowanym. Na podstawie 

uzyskanych wyników oraz dostępnych danych literaturowych [124-127] określiłem możliwy 

mechanizm degradacji termicznej żywic siloksanowo-silseskwioksanowych, który 

przedstawiłem schematycznie na rys. 19. 

 
Rys. 19. Propozycja mechanizmu degradacji termicznej żywic siloksanowo-

silseskwioksanowych. 

 

W przypadku rozkładu termicznego niefunkcjonalizowanej żywicy S4SQ-H, proces ten 

rozpoczynał się już w temperaturze około 200 ºC i był on związany z odłączaniem się 

łańcuchów siloksanowych od klatek silseskwioksanowych (rys. 19b). Następnie, dalszy 

wzrost temperatury prowadził do rozpadu łańcuchów siloksanowych z jednoczesnym 

wytworzeniem małocząsteczkowych oligomerów cyklicznych, takich jak 

heksametylocyklotrisiloksan (D3; rys. 19c) [124]. Ostatni etap degradacji żywic siloksanowo-

silseskwioksanowych był natomiast związany z rozkładem klatek silseskwioksanowych do 

małocząsteczkowych oligomerów cyklicznych, a następnie - do ceramicznej struktury 

opisywanej ogólnym wzorem SixCyOz (rys. 19d) [124, 125]. 

Degradacja termiczna funkcjonalizowanych żywic S4SQ-8 oraz S4SQ-18 rozpoczynała 

się w niższych temperaturach (nawet około 100 ºC) i przebiegała poprzez odszczepienie 

podstawników alkilowych znajdujących się w mostkach siloksanowych badanych żywic (rys. 

19a) [127]. Natomiast, dalszy rozkład termiczny tych związków przebiegał w sposób 

analogiczny do procesu degradacji żywicy niefunkcjonalizowanej (rys. 19b-d). Należy także 

zaznaczyć, że na podstawie ilości pozostałości resztkowych żywic w temperaturze 1000 ºC, 

określono, że podstawniki n-oktylowe oraz n-oktadecylowe stanowiły odpowiednio 35% wag. 

oraz 53% wag. żywic S4SQ-8 oraz S4SQ-18. 
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Badania stabilności termicznej kompozytów PP/S4SQ prowadzone w atmosferze azotu 

wykazały, że wprowadzenie żywicy S4SQ-H skutkuje obniżeniem wartości parametrów T5, 

T25 oraz T50, w odniesieniu do czystej osnowy PP (rys. 20a). Z kolei, obecność w materiale 

żywic S4SQ-8 oraz S4SQ-18 przyczyniała się do zdecydowanego wzrostu wartości tych 

parametrów (rys. 20a). W przypadku badań stabilności termicznej prowadzonych w 

atmosferze powietrza stwierdzono, że dodatek wszystkich żywic S4SQ w ilościach 1-5% 

wag. skutkuje wzrostem wartości parametrów T5, T25 oraz T50, w porównaniu do czystego PP 

(rys. 20b). Jednakże, dalszy wzrost udziału wagowego zastosowanych napełniaczy 

powodował obniżenie stabilności termicznej takiego materiału.  

 
Rys. 20. Termogramy TG kompozytów PP/S4SQ uzyskane w badaniach 

prowadzonych (a) w atmosferze azotu oraz (b) w atmosferze powietrza. 

 

Na podstawie uzyskanych rezultatów można wnioskować, że stabilność termiczna 

kompozytów PP/S4SQ jest w dużej mierze zależna od dyspersji zastosowanego napełniacza 

w osnowie PP. Największy wzrost parametrów T5, T25 oraz T50 obserwowano generalnie 

w przypadku materiałów PP zawierających niewielkie ilości żywic funkcjonalizowanych 

grupami alkilowymi (S4SQ-8 oraz S4SQ-18). Materiały te charakteryzowały się największą 

kompatybilnością pomiędzy składnikami kompozytu, co zostało opisane w pracy D5. Z kolei, 

w przypadku kompozytów z niefunkcjonalizowaną żywicą S4SQ-H oraz kompozytów 

zawierających aż 10% wag. funkcjonalizowanych żywic S4SQ-8 oraz S4SQ-18, agregaty 

cząstek napełniacza mogą zwiększać liczbę objętości swobodnych w polimerze lub też 

zmniejszać upakowanie łańcuchów polimerowych. W obu przypadkach dochodzi do 

zwiększenia dostępu tlenu do materiału, co skutkuje zmniejszeniem jego odporności na 

degradację termooksydacyjną. 

Wyniki badań stabilności termicznej kompozytów poliolefinowych zawierających żywice 

siloksanowo-silseskwioksanowe zostały także przedstawione w publikacji D6. W pracy tej, 

porównano odporność materiałów polietylenowych z udziałem napełniaczy S4SQ oraz Sil na 

działanie wyższych temperatur. 

Badania stabilności termicznej samych krzemionek Sil-N oraz Sil-8 wykazały, że związki 

te ulegają dwuetapowemu rozkładowi termicznemu (rys. 21). W pierwszym etapie, 

rozpoczynającym się w temperaturze około 70 ºC, dochodzi najprawdopodobniej do 

odparowania rozpuszczalnika zaadsorbowanego w porach krzemionki. Natomiast, drugi etap, 

zachodzący w temperaturze powyżej 200 ºC, jest związany z odłączaniem się grup 

organicznych (n-oktylowych i/lub etoksylowych) z powierzchni tych materiałów. Co więcej, 

na podstawie ilości pozostałości resztkowych w temperaturze 1000 ºC, określono, że 

podstawniki n-oktylowe stanowiły 7% wag. krzemionki Sil-8. Z kolei, udział wagowy 

podstawników alkilowych w żywicy S4SQ-8 wynosił 35% (co przedstawiono w pracy D7).  

(b) (a) 
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Rys. 21. Termogramy TG krzemionek Sil-N oraz Sil-8 uzyskane w badaniach 

prowadzonych (a) w atmosferze azotu oraz (b) w atmosferze powietrza. 

 

Badania stabilności termicznej materiałów polietylenowych prowadzone w atmosferze 

azotu wykazały, że wprowadzenie napełniaczy S4SQ oraz Sil do osnowy HDPE skutkuje 

nieznacznym obniżeniem wartości parametrów T5, T25 oraz T50, w porównaniu do czystej 

osnowy polimerowej. Wyjaśnieniem obserwowanych zmian wydaje się być stosunkowo 

wysoka stabilność termiczna HDPE w inertnej atmosferze azotu. Silvia Barus i jej 

współpracownicy [20] otrzymali bardzo podobne rezultaty w przypadku badań TG 

kompozytów polietylenowych zawierających jako napełniacze krzemionkę 

funkcjonalizowaną podstawnikami n-heksadecylowymi. 

Z kolei, analiza TG przeprowadzona w atmosferze powietrza pozwoliła wykazać, że 

obecność zastosowanych napełniaczy krzemowych w materiale HDPE ma korzystny wpływ 

na zmiany wartości parametrów T5, T25 oraz T50 (rys. 22). Co istotne, największy wzrost 

stabilności termicznej obserwowano przede wszystkim w przypadku kompozytów 

zawierających napełniacze funkcjonalizowane grupami n-oktylowymi (rys. 22). Można zatem 

wywnioskować, że jednorodna dyspersja żywicy siloksanowo-silseskwioksanowej oraz 

krzemionki otrzymanej w procesie zol-żelowym w osnowie HDPE przyczynia się do wzrostu 

odporności materiału na działanie wyższych temperatur. Badania z wykorzystaniem metody 

SEM/EDS potwierdziły większą jednorodność dyspersji funkcjonalizowanych napełniaczy 

S4SQ-8 oraz Sil-8 w osnowie HDPE, w porównaniu do S4SQ-H oraz Sil-N. 

 
Rys. 22. Termogramy TG kompozytów (a) HDPE/S4SQ oraz (b) HDPE/Sil 

uzyskane w badaniach prowadzonych w atmosferze powietrza. 

 

Wysoka stabilność termiczna kompozytów poliolefinowych zawierających jako 

napełniacze żywice siloksanowo-silseskwioksanowe stała się także podstawą wymienionych 

już wyżej zgłoszeń patentowych D9 oraz D10. Na przykładzie wybranych kompozytów 

poliolefinowych z udziałem żywic S4SQ oraz S8SQ wykazano w nich, że materiały te 

(b) (a) 

(b) (a) 
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charakteryzują się podwyższoną odpornością termiczną, w porównaniu do czystej osnowy 

polimerowej. Co również istotne, dodatek tych związków nie powodował wyraźnego 

pogorszenia, a w niektórych przypadkach skutkował nawet poprawą, właściwości 

przetwórczych oraz mechanicznych badanych materiałów. 

Należy także zauważyć, że funkcjonalizacja żywic siloksanowo-silseskwioksanowych 

podstawnikami alkilowymi miała korzystny wpływ na stabilność termiczną materiałów 

otrzymanych z jej udziałem, niezależnie od rodzaju zastosowanej osnowy polimerowej (PP 

lub HDPE). Wydłużanie mostków siloksanowych łączących klatki silseskwioksanowe z 4 do 

8 grup siloksanowych, skutkowało wzrostem wartości parametrów T5, T25 oraz T50 badanych 

kompozytów. Co więcej, najkorzystniejsze rezultaty uzyskano generalnie przy zastosowaniu 

niewielkich ilości (1-5% wag.) żywic, co potwierdza fakt, że jednorodność dyspersji takiego 

napełniacza w osnowie polimerowej odgrywa kluczową rolę w zwiększaniu stabilności 

termicznej kompozytu.  

Przedstawione rezultaty badań (opisane w pracach D6, D7, D9 oraz D10) wskazują, że 

wzrost stabilności termicznej materiałów polimerowych zawierających jako napełniacze 

żywice siloksanowo-silseskwioksanowe może być związany z tworzeniem w podwyższonej 

temperaturze ceramicznej (krzemowo-tlenowej) powłoki na powierzchni takiego materiału. 

Podobne obserwacje zostały opisane w przypadku kompozytów z napełniaczami POSS [84, 

85, 113], jednakże w literaturze brakuje informacji na temat możliwości tworzenia takiej 

powłoki dla kompozytów zawierających żywice siloksanowo-silseskwioksanowe. Dlatego też 

istotną częścią realizowanych przeze mnie prac badawczych było określenie roli żywic 

siloksanowo-silseskwioksanowych podczas degradacji termicznej kompozytów 

polipropylenowych otrzymanych z ich udziałem (wyniki opisane w pracy D7). Badania te 

przeprowadzono z wykorzystaniem metody TG-FTIR, której poddano próbki czystego PP 

oraz wybranych kompozytów: PP/1%S4SQ-H, PP/1%S4SQ-8 i PP/1%S4SQ-18. 

Rozkład termiczny wszystkich badanych materiałów rozpoczynał się około 300 ºC, gdyż 

właśnie powyżej tej temperatury na uzyskanych widmach FTIR zaobserwowano wyraźny 

wzrost intensywności pasm związanych z obecnością wśród gazowych produktów rozkładu 

termicznego analizowanych próbek - alkanów, alkenów, dienów, kwasów karboksylowych, 

aldehydów oraz ketonów (rys. 23). Dodatkowo, pojawiają się także sygnały pochodzące od 

uwalnianych, niepalnych gazów, takich jak H2O, CO2 oraz CO.  

Należy jednak zauważyć, iż porównując widmo czystego PP (rys. 23a) oraz widma 

kompozytów PP/1%S4SQ (rys. 23b-d), dla próbek kompozytów brak jest dodatkowych pasm, 

które mogłyby świadczyć o rozkładzie zastosowanych żywic S4SQ w badanych materiałach. 

Jedynie w przypadku kompozytów PP zawierających funkcjonalizowane żywice S4SQ-8 (rys. 

23c) oraz S4SQ-18 (rys. 23d), można zaobserwować wzrost intensywności pasm 

odpowiadających asymetrycznym drganiom rozciągającym grup -CH2 (2925 cm
-1

) oraz -CH3 

(2964 cm
-1

). Wzrost ten wynika z odszczepienia się podstawników alkilowych z grup 

siloksanowych żywic S4SQ, co zostało przedstawione na rys. 19a. Natomiast, krzemowo-

tlenowa pozostałość żywic nie tworzy gazowych produktów rozkładu termicznego, ale ulega 

przekształceniu do stałej, ceramicznej pozostałości określanej wzorem SixCyOz (rys. 19b-d). 

Obecność ceramicznej pozostałości na powierzchni materiału powoduje opóźnienie procesu 

rozkładu termicznego polimeru.  
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Rys. 23. Trójwymiarowe widma gazowych produktów rozkładu termicznego materiałów  

(a) PP, (b) PP/1%S4SQ-H, (c) PP/1%S4SQ-8 oraz (d) PP/1%S4SQ-18. 

 

Na podstawie przeprowadzonych analiz TG oraz TG-FTIR, możliwe okazało się 

określenie roli żywic siloksanowo-silseskwioksanowych podczas rozkładu termicznego 

kompozytów PP/S4SQ. Poddanie wszystkich materiałów polipropylenowych zawierających 

żywice S4SQ działaniu ciepła w podwyższonej temperaturze, skutkowało wytworzeniem 

ceramicznej warstwy na ich powierzchni. Jednakże, w przypadku kompozytów zawierających 

niefunkcjonalizowaną żywicę S4SQ-H, ze względu na niską jednorodność dyspersji 

napełniacza w osnowie PP (co opisano w pracy D5), dochodzi prawdopodobnie do 

wytworzenia nieciągłej powłoki ceramicznej na powierzchni (rys. 24a). Powłoka ta nie 

stanowi skutecznej bariery ochronnej, która mogłaby zwiększać stabilność termiczną 

materiału.  

Z kolei, w przypadku kompozytów PP, zawierających funkcjonalizowane żywice S4SQ-8 

oraz S4SQ-18, obecność długich łańcuchów węglowodorowych w strukturze żywic odgrywa 

ważną rolę w osiągnięciu wysokiego stopnia dyspersji żywic w kompozytach PP (co 

przedstawiono w pracy D5). Podczas rozkładu termicznego tych materiałów, w pierwszym 

etapie dochodzi do odszczepienia podstawników alkilowych z grup siloksanowych w 

strukturze żywic. Jednakże, równomiernie zdyspergowana, krzemowo-tlenowa pozostałość 

żywic może wytworzyć ciągłą powłokę ceramiczną na powierzchni materiału polimerowego, 

która stanowi efektywną barierę ochronną ograniczającą przepływ zarówno ciepła, jak i 

gazów do wnętrza materiału, a tym samym zwiększającą jego stabilność termiczną (rys. 24b).  
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Rys. 24. Proponowana rola (a) niefunkcjonalizowanej oraz (b) funkcjonalizowanej grupami 

n-alkilowymi żywicy siloksanowo-silseskwioksanowej podczas rozkładu termicznego 

kompozytów PP/S4SQ. 

 

W pracy D7 ujęte zostały także wyniki badań palności kompozytów PP/S4SQ 

przeprowadzone z wykorzystaniem mikrokalorymetru stożkowego.  Wprowadzenie zaledwie 

1% wag. żywic S4SQ-8 oraz S4SQ-18, skutkowało wyraźnym wydłużeniem czasu do 

zapłonu (TTI; rys. 25a) oraz obniżeniem wartości szybkości uwalniania ciepła (HRR; rys. 

25a), w porównaniu do czystego PP. Co istotne, maksimum piku HRR na otrzymanych 

krzywych znajduje się po początkowym silnym wzroście wartości HRR (rys. 25a), co jest 

charakterystyczne dla materiałów tworzących powierzchniową warstwę ochronną [128]. 

Wynik ten dodatkowo potwierdza tworzenie ceramicznej powłoki na powierzchni materiałów 

zawierających żywicę siloksanowo-silseskwioksanową, która zwiększa jego stabilność 

termiczną oraz obniża palność. Warto zauważyć, że obecność funkcjonalizowanych żywic 

S4SQ w materiale powodowała także obniżenie wartości maksymalnego średniego 

współczynnika emisji ciepła (MAHRE; rys. 25b) oraz całkowitego wydzielonego ciepła 

(THR; rys. 25c). Zmiany te dowodzą, że niewielkie ilości żywic S4SQ-8 oraz S4SQ-18 mogą 

skutecznie ograniczać palność kompozytu oraz zwiększają ilość niepalnej frakcji materiałów 

polipropylenowych. Kompozyty PP/1%S4SQ-8 oraz PP/1%S4SQ-18 charakteryzowały się 

również najmniejszą utratą masy próbki w trakcie procesu palenia (rys. 25d).  

Z kolei, wprowadzenie do osnowy PP niefunkcjonalizowanej żywicy S4SQ-H lub 

zastosowanie większych udziałów wagowych (5-10% wag.) żywic S4SQ-8 oraz S4SQ-18 nie 

powodowało wyraźnych zmian lub nawet zwiększało palność takich materiałów, 

w porównaniu do czystej osnowy PP. W przypadku kompozytu PP/1%S4SQ-H obserwowano 

wyraźne skrócenie czasu do zapłonu (TTI; rys. 25a) oraz zdecydowany wzrost wartości 

parametrów HRR (rys. 25a), MAHRE (rys. 25b) oraz THR (rys. 25c). Dodatkowo, materiał 

ten charakteryzował się także widocznym zmniejszeniem masy próbki podczas procesu 

palenia (rys. 25d). 
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Rys. 25. Krzywe parametrów (a) HRR, (b) MAHRE, (c) THR oraz (d) utraty masy próbki 

w czasie procesu palenia dla kompozytów PP/S4SQ. 

 

Przedstawione rezultaty wykazały, że żywice siloksanowo-silseskwioksanowe 

funkcjonalizowane grupami n-oktylowymi (S4SQ-8) oraz n-oktadecylowymi (S4SQ-18) 

zastosowane w niewielkich ilościach, mogą efektywnie zmniejszać palność materiałów 

polipropylenowych. Natomiast, wprowadzenie do osnowy PP niefunkcjonalizowanej żywicy 

S4SQ-H lub zwiększanie udziału wagowego żywic S4SQ-8 oraz S4SQ-18, nie powoduje tak 

korzystnego efektu, a może wręcz zwiększać palność materiału. Można zatem stwierdzić, że 

równomiernie zdyspergowane napełniacze S4SQ-8 oraz S4SQ-18 działają jako uniepalniacze 

(antypireny) materiałów polimerowych. Ich działanie jako antypirenów jest związane 

z tworzeniem ceramicznej warstwy ochronnej na powierzchni materiału, która skutecznie 

ogranicza jego palenie.  

 

 

3.3. Badania starzenia atmosferycznego 

 

Degradacja materiałów poliolefinowych, a w szczególności polipropylenu, pod wpływem 

narażenia ich na działanie czynników środowiska naturalnego, jest poważnym problemem, 

który zdecydowanie ogranicza możliwe kierunki ich zastosowania [129-131]. Aby skutecznie 

powstrzymać procesy fotodegradacji oraz degradacji termicznej, które prowadzą do obniżenia 

ciężaru cząsteczkowego, stopnia krystaliczności oraz właściwości mechanicznych materiałów 

polipropylenowych [130, 132, 133], stosuje się dodatki takie jak aminowe stabilizatory 

światła z zawadą steryczną (HALS), pigmenty, związki orto-hydroksyaromatyczne, para-

hydroksybenzoesany, niektóre kompleksy metali, czy też związki piperydynowe z zawadą 

steryczną [130, 134]. Należy jednak zauważyć, że użyteczność tych związków jest wciąż 

ograniczona [130, 134-136], co uzasadnia potrzebę poszukiwania nowych, bardziej 

uniwersalnych stabilizatorów. 

(d) (c) 

(b) (a) 
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Wpływ narażenia materiałów polimerowych zawierających związki krzemu na działanie 

czynników środowiska takich jak światło, woda, czy też temperatura został opisany zaledwie 

przez kilku autorów. Halim Hamid Redhwi i jego współpracownicy [137] wykazali, że 

dodatek krzemionki do osnowy polietylenowej może przyspieszać degradację polimeru 

w warunkach atmosferycznych. Natomiast, M. K. Anis Sofiah i inni [138] dowiedli, że 

obecność kompatybilizatorów w takich materiałach może odwrócić niekorzystny efekt 

napełniacza krzemionkowego. Związki silseskwioksanowe, żywice siloksanowo-

silseskwioksanowe, czy też krzemionka otrzymywana w procesie zol-żelowym były 

dotychczas z powodzeniem stosowane jako stabilizatory termiczne lub nawet uniepalniacze 

w materiałach polimerowych [27, 58, 61, 69, 75-78, 84, 93]. Brak jest natomiast doniesień 

literaturowych dotyczących możliwego zastosowania tych związków jako dodatków 

zwiększających odporność polimerów na działanie warunków atmosferycznych. Z tego też 

względu, w pracy D8 przedstawiłem wyniki badań kompozytów polipropylenowych, 

zawierających jako napełniacze, stosowane w moich badaniach syntetyczne związki krzemu 

(silseskwioksany, żywice siloksanowo-silseskwioksanowe oraz krzemionkę zol-żelową), 

które zostały poddane testowi laboratoryjnego, przyspieszonego starzenia atmosferycznego. 

Wpływ czynników środowiska naturalnego na strukturę i właściwości badanych materiałów 

został oceniony na podstawie rezultatów analiz przeprowadzonych z wykorzystaniem metod 

FTIR, SEM oraz DSC. 

Badania właściwości strukturalnych kompozytów PP, po każdym etapie ich starzenia 

atmosferycznego, wykazały, że największe różnice na widmach FTIR tych materiałów 

widoczne są przede wszystkim w regionie karbonylowym (pasma w zakresie 1670-1800 cm
-

1
), winylowym (1500-1670 cm

-1
) oraz hydroksylowym (3200-3600 cm

-1
). Wzrost 

intensywności pasm w wymienionych zakresach świadczy oczywiście o degradacji 

łańcuchów polimerowych pod wpływem czynników środowiska. Z tego też względu, na 

podstawie zmian wartości indeksów karbonylowego (rys. 26a), winylowego (rys. 26b) oraz 

hydroksylowego (rys. 26c) możliwe okazało się określenie stopnia degradacji materiałów 

kompozytowych. 

Wykazałem, że odporność badanych materiałów na takie czynniki atmosferyczne jak 

światło, ciepło, czy też woda, zależy w dużej mierze od struktury zastosowanego napełniacza 

krzemowego, a w konsekwencji – od homogeniczności kompozytów. Wprowadzenie do 

osnowy polipropylenowej syntetycznych związków krzemu funkcjonalizowanych grupami 

n-alkilowymi (POSS8, POSS18, S4SQ-8 lub S4SQ-18) skutkowało generalnie wyraźnym 

opóźnieniem oraz ograniczeniem procesu degradacji polimeru (rys. 26). Z kolei, obecność 

w materiale niefunkcjonalizowanych napełniaczy krzemowych (S4SQ-H, Sil-N oraz SiO2) 

powodowała nawet przyspieszanie degradacji kompozytu, w porównaniu do czystego PP (rys. 

26). Wyniki te pozwalają sądzić, że jednorodnie zdyspergowane w osnowie PP cząstki 

związków krzemu mogą utrudniać dostęp tlenu do wnętrza materiału, co zwiększa jego 

stabilność.  
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Rys. 26. Zmiany wartości indeksu (a) karbonylowego, (b) winylowego oraz 

(c) hydroksylowego kompozytów PP na różnych etapach ich starzenia atmosferycznego. 

 

Dodatkowo, aby określić jakie grupy funkcyjne są tworzone podczas degradacji 

otrzymanych materiałów polipropylenowych, pasma w zakresie 1500-1800 cm
-1 

na widmach 

FTIR poddano dekonwolucji. Uzyskane rezultaty wykazały, że wraz ze zwiększaniem czasu 

starzenia kompozytów, dochodzi do wzrostu stężenia w ich strukturze grup winylowych, 

ketonowych, karboksylowych, estrowych oraz laktonów (rys. 27).  

 
Rys. 27. Zmiany stężenia grup winylowych i karbonylowych w próbkach (a) czystego PP 

oraz (b) kompozytu PP/1%S4SQ-18 na różnych etapach ich starzenia atmosferycznego. 

 

Należy jednak podkreślić, że w przypadku kompozytów zawierających 

funkcjonalizowane napełniacze krzemowe (rys. 27b) zaobserwowano wyraźnie niższe 

stężenie grup ketonowych oraz karboksylowych, w porównaniu do czystego PP (rys. 27a) 

oraz kompozytów z napełniaczami niefunkcjonalizowanymi. Fakt ten świadczy, że 

funkcjonalizowane napełniacze POSS8, POSS18, S4SQ-8 oraz S4SQ-18 skutecznie 

ograniczały migrację tlenu do wnętrza badanych materiałów, tym samym limitując tworzenie 

tych grup funkcyjnych podczas degradacji polipropylenu. 

(b) (a) 

Legenda: 

(a) (b) 

(c) 
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Analiza powierzchni materiałów polipropylenowych poddanych starzeniu 

atmosferycznemu z wykorzystaniem metody SEM wykazała, że dodatek syntetycznych 

związków krzemu pozwala skutecznie ograniczyć powstawanie pęknięć. Najbardziej 

korzystne zmiany obserwowano w przypadku kompozytów zawierających napełniacze 

funkcjonalizowane grupami n-alkilowymi, a w szczególności POSS8, POSS18 oraz S4SQ-18. 

Ostatnim etapem prowadzonych badań było określenie wpływu obecności zastosowanych 

związków krzemu na właściwości termiczne materiałów polipropylenowych poddanych 

procesowi starzenia w warunkach atmosferycznych. Na podstawie przeprowadzonych analiz 

wykazano, że wydłużanie czasu starzenia wszystkich badanych kompozytów, skutkowało 

stopniowym obniżaniem wartości temperatury topnienia zarówno w pierwszym (Tm1), jak 

i drugim (Tm2) cyklu grzania DSC (tabela 5).  

 

Tabela 5. Właściwości termiczne materiałów polipropylenowych zawierających syntetyczne 

związki krzemu na różnych etapach ich starzenia atmosferycznego. 

 Materiał 
Tm1 [ºC]  Tm2 [ºC] 

0 dni 37 dni 61 dni  0 dni 37 dni 61 dni 

PP 167,6 164,4 158,9  163,2 159,7 150,1 

PP/1%POSS8 164,3 163,4 159,4  162,3 156,7 151,1 

PP/1%POSS18 167,6 162,9 155,9  163,1 156,8 151,2 

PP/1%S4SQ-H 164,9 158,4 151,9  161,9 152,3 147,1 

PP/1%S4SQ-8 166,6 162,1 157,2  162,6 156,5 152,8 

PP/1%S4SQ-18 166,9 164,3 160,8  163,8 158,9 153,1 

PP/1%Sil-N 167,5 152,6 150,6  162,4 155,2 146,6 

PP/1%Sil-8 165,8 161,5 149,9  162,5 150,5 147,1 

PP/1%SiO2 166,0 152,5 149,8  162,5 149,6 146,0 

 

Co więcej, na termogramach DSC zaobserwowano także dodatkowe piki, pojawiające się 

dookoła głównego piku topnienia polimeru (rys. 28). Obecność dodatkowych pików wynikała 

przede wszystkim z częściowej degradacji łańcuchów polimerowych w fazie amorficznej 

polimeru. Proces starzenia atmosferycznego kompozytów PP zawierających syntetyczne 

napełniacze krzemowe powodował także nieznaczne obniżenie temperatury krystalizacji tych 

materiałów (o 1,5-2,0 ºC), w porównaniu do materiałów niestarzonych. 

 
Rys. 28. Termogramy DSC po (a) pierwszym oraz (b) drugim cyklu grzania 

kompozytu PP/1%S4SQ-8 na różnych etapach jego starzenia atmosferycznego. 

Obserwowane zmiany temperatur topnienia oraz krystalizacji wynikają ze wzrostu ilości 

defektów w strukturze krystalicznej polimeru wywołanych degradacją materiału. Zatem, 

mniejszy spadek wartości tych parametrów w przypadku kompozytów PP zawierających 

(b) 
61 dni 

37 dni 

0 dni 

(a) 
61 dni 

37 dni 

0 dni 
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funkcjonalizowane napełniacze krzemowe (PP/1%POSS8, PP/1%POSS18, PP/1%S4SQ-8 

oraz PP/1%S4SQ-18) świadczy o mniejszej liczbie takich defektów, a tym samym o 

mniejszym stopniu ich degradacji. Wynik ten jest zgodny z rezultatami badań FTIR oraz 

SEM. 

Na podstawie przeprowadzonych badań, można stwierdzić, że związki POSS oraz żywice 

siloksanowo-silseskwioksanowe (S4SQ) funkcjonalizowane podstawnikami n-alkilowymi 

mogą pełnić rolę stabilizatorów i/lub antyoksydantów materiałów polipropylenowych. 

 

4. Podsumowanie 

 

W cyklu prac składającym się z ośmiu publikacji oraz dwóch zgłoszeń patentowych 

przedstawiłem wyniki badań dotyczące otrzymywania oraz oceny właściwości 

fizykochemicznych kompozytów poliolefinowych, zawierających jako napełniacze 

syntetyczne związki krzemu funkcjonalizowane długimi podstawnikami n-alkilowymi. 

Przeprowadzone analizy wykazały, że uzyskane materiały charakteryzują się generalnie 

lepszymi właściwościami termicznymi, mechanicznymi i przetwórczymi, w porównaniu do 

czystych polimerów. Co istotne, obecność długich łańcuchów węglowodorowych 

w cząsteczce napełniacza miała kluczową rolę w uzyskaniu ich wysokiej jednorodności 

w osnowie polimerowej, a tym samym – w zapewnieniu odpowiedniego wzmocnienia takich 

materiałów. Zarówno napełniacze silseskwioksanowe, żywice siloksanowo-

silseskwioksanowe, jak i też krzemionka zol-żelowa okazały się efektywnymi dodatkami do 

polimerów, które pozwalają otrzymać materiały o zadanych właściwościach użytkowych, 

odpowiednich dla danego kierunku ich wykorzystania. 

Badania kompozytów poliolefina/POSS pozwoliły mi wykazać, że właściwości takich 

materiałów zależą w dużej mierze od budowy grup n-alkilowych przyłączonych do 

krzemowo-tlenowego rdzenia POSS. Długość łańcuchów węglowodorowych w cząsteczce 

zastosowanego napełniacza wpływała na jego oddziaływania z łańcuchami polimerowymi, a 

tym samym na jego kompatybilność i dyspersję w materiale, co potwierdziłem na podstawie 

wyników badań właściwości strukturalnych z wykorzystaniem metod PALS, WAXS i SAXS. 

Homogeniczność otrzymanych kompozytów, którą określiłem za pomocą metod SEM/EDS, 

WAXS czy też metody separowanych deskryptorów entropowych, okazała się kluczowa do 

osiągnięcia odpowiedniego wzmocnienia materiału.  

Wprowadzenie do osnowy poliolefinowej napełniacza POSS8, zawierającego 

podstawniki n-oktylowe, skutkowało tworzeniem niewielkich agregatów tego związku 

(szczególnie przy jego większym udziale wagowym w kompozycie). Wynikało to przede 

wszystkim ze stosunkowo niskiej kompatybilności pomiędzy cząstkami takiego napełniacza a 

łańcuchami polimerowymi. Obecność agregatów powodowała wyraźne zmiany na poziomie 

mikrostrukturalnym materiału, co wpływało na zmiany właściwości termicznych, 

przetwórczych oraz mechanicznych otrzymanych kompozytów. Należy także podkreślić, że 

napełniacz POSS8 okazał się bardziej efektywny jako tzw. czynnik zarodkujący, w 

porównaniu do napełniacza POSS18, co sugeruje, że obecność niewielkich agregatów tego 

napełniacza przyspieszała proces krystalizacji polimeru. 

Z kolei, napełniacz POSS18, zawierający podstawniki n-oktadecylowe, charakteryzował 

się wysokim stopniem dyspersji w osnowach poliolefinowych, przede wszystkim ze względu 

na dużą kompatybilność podstawników alkilowych z łańcuchami polimerowymi. Obecność 

w osnowie polimerowej cząstek POSS, które nie zaburzały znacząco struktury polimeru, 
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skutkowała korzystnymi zmianami właściwości takiego materiału. Napełniacz POSS18 

zwiększał stabilność termiczną oraz polepszał przetwarzalność otrzymanych z ich udziałem 

materiałów kompozytowych.  

Ważnym etapem mojej pracy były również badania nad wykorzystaniem żywic 

siloksanowo-silseskwioksanowych w roli napełniaczy poliolefinowych materiałów 

kompozytowych. Wiedza w zakresie użyteczności tej nowej grupy związków krzemu była do 

tej pory fragmentaryczna. Materiały otrzymane z udziałem żywic siloksanowo-

silseskwioksanowych poddałem kompleksowej charakterystyce w celu określenia wpływu 

żywic na właściwości strukturalne, a w konsekwencji - na właściwości użytkowe 

kompozytów. Ze względu na usieciowaną strukturę żywic siloksanowo-silseskwioksanowych, 

ich funkcjonalizacja grupami n-alkilowymi okazała się determinować uzyskanie materiałów 

kompozytowych o wysokiej jednorodności, co potwierdziłem z wykorzystaniem metod 

SEM/EDS oraz WAXS. Badania właściwości strukturalnych, przeprowadzone 

z wykorzystaniem metod PALS, WAXS oraz SAXS, wykazały, że napełniacze te 

rozlokowują się głównie w fazie amorficznej polimeru, ale wpływają także na fazę 

krystaliczną (m. in. ograniczają powstawanie odmiany krystalicznej β PP). Właściwości 

termiczne, mechaniczne, przetwórcze, a także stabilność termiczna i palność kompozytów 

poliolefina/żywica siloksanowo-silseskwioksanowa różnicowały się natomiast w zależności 

od struktury zastosowanej żywicy. Istotnym elementem prowadzonych przeze mnie prac 

badawczych było określenie roli żywic siloksanowo-silseskwioksanowych podczas rozkładu 

termicznego materiałów kompozytowych. Wyniki badań z wykorzystaniem metod TG i TG-

FTIR, a także dostępne dane literaturowe pozwoliły mi stwierdzić, że obecność 

podstawników alkilowych w strukturze żywic sprzyjała wytworzeniu, przez cząstki tego 

napełniacza, efektywnej bariery ochronnej, która zwiększała stabilność termiczną oraz 

ograniczała palność kompozytów poliolefinowych. Co więcej, kompozyty z udziałem żywic 

wykazywały duże podobieństwo do kompozytów zawierających krzemionkę otrzymaną 

w procesie zol-żelowym (Sil-N i Sil-8).  

Wyniki badań polipropylenowych oraz polietylenowych materiałów kompozytowych 

zawierających jako napełniacze żywice siloksanowo-silseskwioksanowe pozwoliły wykazać, 

że zastosowane związki krzemu mogą stanowić tańszą alternatywę dla typowych napełniaczy 

silseskwioksanowych. Co istotne, obecność podstawników n-alkilowych w strukturze takiego 

napełniacza miała ogromny wpływ na właściwości otrzymanych materiałów. 

Stwierdzono, że niefunkcjonalizowane żywice S4SQ-H oraz S8SQ-H wykazywały 

tendencję do agregacji w osnowach poliolefinowych, przede wszystkim ze względu na ich 

małą kompatybilność z łańcuchami polimerowymi. W związku z tym, negatywne efekty 

wynikające z niskiej jednorodności takich kompozytów przeważyły potencjalne korzyści, 

mogące wynikać z obecności wymienionych napełniaczy krzemowych w materiale. 

Doskonałym przykładem tych obserwacji może być powstawanie nieciągłej powłoki 

ceramicznej na powierzchni materiału polimerowego, podczas jego rozkładu termicznego. 

Jednakże, dodatek niefunkcjonalizowanych żywic do osnów PP i HDPE przyczyniał się do 

polepszenia właściwości termicznych (temperatury krystalizacji oraz stopnia krystaliczności), 

przetwórczych, a także niektórych parametrów właściwości mechanicznych. 

Natomiast, zastosowanie jako napełniaczy materiałów poliolefinowych żywic 

siloksanowo-silseskwioksanowych funkcjonalizowanych grupami n-oktylowymi (S4SQ-8 

i S8SQ-8) oraz n-oktadecylowymi (S4SQ-18) pozwoliło skutecznie zwiększyć oddziaływanie 

pomiędzy cząstkami takiego napełniacza a łańcuchami polimerowymi. Uzyskana wysoka 
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homogeniczność kompozytów polipropylenowych, a także polietylenowych, przyczyniała się 

do (1) poprawy wybranych właściwości mechanicznych, (2) przyspieszenia procesu 

krystalizacji polimeru, (3) wzrostu stabilności termicznej oraz (4) zmniejszenia palności 

takich materiałów. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż są to pierwsze doniesienia 

literaturowe dotyczące działania zastosowanych żywic siloksanowo-silseskwioksanowych 

jako czynników zarodkujących, stabilizatorów termicznych oraz uniepalniaczy materiałów 

polimerowych. 

Prowadzone przeze mnie prace objęły także badania dotyczące zastosowania związków 

POSS, żywic siloksanowo-silseskwioksanowych oraz krzemionek zol-żelowych jako 

potencjalnych stabilizatorów i/lub antyoksydantów procesów starzenia atmosferycznego 

kompozytów polipropylenowych. Należy podkreślić, że są to pierwsze doniesienia dotyczące 

możliwości zastosowania do tego celu związków POSS oraz żywic.  Wykorzystując metody 

FTIR, SEM oraz DSC, wykazałem, że użycie w tej roli syntetycznych związków krzemu 

funkcjonalizowanych długimi podstawnikami n-alkilowymi (POSS8, POSS18, S4SQ-8 oraz 

S4SQ-18) pozwala skutecznie ograniczyć/opóźnić degradację materiału polimerowego. 

Ze względu na różnice w budowie oraz właściwościach, silseskwioksany, żywice 

siloksanowo-silseskwioksanowe oraz krzemionki otrzymane w procesie zol-żelowym miały 

zróżnicowany wpływ na właściwości przygotowanych z ich udziałem materiałów 

kompozytowych. Związki POSS, które charakteryzowały się relatywnie dużą mobilnością ich 

cząstek w badanych materiałach, pozwalały wyraźnie poprawić właściwości przetwórcze oraz 

stabilność termiczną kompozytów. Ich wpływ na właściwości termiczne oraz mechaniczne 

był natomiast stosunkowo niewielki. W przypadku żywic siloksanowo-silseskwioksanowych, 

usieciowana struktura tych dodatków częściowo ograniczała możliwe korzyści płynące z ich 

zastosowania w roli napełniaczy materiałów poliolefinowych. Przykładem może być brak 

znaczących różnic właściwości przetwórczych, w porównaniu do kompozytów 

poliolefina/POSS. Należy jednak zauważyć, że obecność żywic siloksanowo-

silseskwioksanowych w kompozytach przyczyniała się do wyraźnej poprawy właściwości 

termicznych oraz zmniejszenia podatności tych materiałów na palenie. Z kolei, krzemionka 

zol-żelowa, która wykazywała duże podobieństwo do żywic, przyczyniała się generalnie do 

poprawy właściwości termicznych materiałów kompozytowych. 

Kluczową częścią moich badań było określenie wpływu funkcjonalizacji długimi 

podstawnikami n-alkilowymi stosowanych napełniaczy krzemowych na właściwości 

otrzymanych z ich udziałem kompozytów. Materiały zawierające niefunkcjonalizowane 

żywice siloksanowo-silseskwioksanowe lub krzemionkę zol-żelową charakteryzowały się w 

zasadzie najmniej korzystnymi właściwościami, pomimo, iż często były one lepsze, w 

porównaniu do właściwości czystych polimerów. Związki krzemu zawierające krótsze 

podstawniki węglowodorowe w swojej strukturze okazały się bardziej efektywne jako 

czynniki przyspieszające proces krystalizacji polimeru. Natomiast, zwiększanie długości 

łańcuchów węglowodorowych w cząsteczkach stosowanych przeze mnie napełniaczy 

krzemowych (od n-oktylowych do n-oktadecylowych) skutkowało polepszeniem właściwości 

mechanicznych, przetwórczych (tylko w przypadku związków POSS), stabilności termicznej 

oraz zmniejszeniem palności materiałów poliolefinowych.  

Przeprowadzone badania pozwoliły mi także wykazać, że wyselekcjonowane syntetyczne 

związki krzemu mogą pełnić różnorakie role jako dodatki do materiałów polimerowych. 

Związki POSS okazały się być skuteczne jako tzw. smary wewnętrzne, które zmniejszają 

lepkość stopu polimerowego, co wynika przede wszystkim z dużej mobilności ich cząstek 
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w stopie polimerowym. Możliwość przyspieszania procesu krystalizacji polimeru oraz 

zwiększania stopnia krystaliczności pozwala zaklasyfikować silseskwioksany, żywice 

siloksanowo-silseskwioksanowe oraz krzemionkę zol-żelową jako tzw. czynniki zarodkujące. 

Należy podkreślić, że cząstki żywic oraz krzemionki okazały się być najbardziej efektywnymi 

nukleantami. Wszystkie trzy grupy zastosowanych syntetycznych związków krzemu 

potwierdziły także swoją użyteczność jako stabilizatory termiczne lub nawet uniepalniacze, 

co jest wynikiem tworzenia przez cząstki tych napełniaczy ceramicznej powłoki na 

powierzchni materiału podczas jego palenia lub rozkładu termicznego. Co więcej, związki 

POSS oraz żywice siloksanowo-silseskwioksanowe funkcjonalizowane grupami n-alkilowymi 

mogą także pełnić rolę stabilizatorów lub antyoksydantów, które opóźniają procesy 

degradacji polimeru w warunkach atmosferycznych. 

Przedstawione w autoreferacie wyniki potwierdzają, że poprzez właściwy dobór 

związków krzemu, a także - rodzaju i długości podstawników alkilowych w tych 

cząsteczkach, możliwe jest projektowanie właściwości poliolefinowych materiałów 

kompozytowych dla danego kierunku ich wykorzystania. 

Podsumowując, pośród elementów nowości naukowych mojej pracy wyróżnić można: 

 określenie wpływu związków POSS funkcjonalizowanych grupami n-oktylowymi oraz 

n-oktadecylowymi na właściwości termiczne (stopień krystaliczności, temperaturę 

krystalizacji i topnienia), a także stabilność termiczną (zarówno w atmosferze azotu, jak 

i też powietrza) kompozytów na osnowach PP, HDPE oraz LDPE; 

 ustalenie korelacji pomiędzy mikro- a makrostrukturą kompozytów PP/POSS, 

HDPE/POSS oraz LDPE/POSS; 

 analizę jednorodności materiałów PP/POSS i PP/SiO2 z wykorzystaniem metody 

separowanych deskryptorów entropowych; 

 określenie właściwości strukturalnych i morfologicznych żywic siloksanowo-

silseskwioksanowych, a także przedstawienie możliwego mechanizmu ich degradacji 

termicznej; 

 otrzymanie (po raz pierwszy) oraz charakterystykę właściwości poliolefinowych 

materiałów kompozytowych zawierających żywice siloksanowo-silseskwioksanowe; 

 ocenę wpływu funkcjonalizacji żywic S4SQ długimi podstawnikami n-alkilowymi na 

jednorodność ich dyspersji w osnowach PP oraz HDPE; 

 wykazanie działania żywic siloksanowo-silseskwioksanowych jako tzw. czynników 

zarodkujących, które przyspieszają proces krystalizacji polipropylenu; 

 określenie wpływu żywic na właściwości przetwórcze oraz mechaniczne kompozytów na 

osnowach PP oraz HDPE; 

 porównanie działania żywic siloksanowo-silseskwioksanowych oraz krzemionek 

(otrzymanych w procesie zol-żelowym) jako napełniaczy w kompozytach 

polietylenowych; 

 analizę stabilności termicznej kompozytów poliolefina/żywica siloksanowo-

silseskwioksanowa; 

 zaproponowanie roli żywic siloksanowo-silseskwioksanowych podczas rozkładu 

termicznego kompozytów PP/S4SQ; 

 określenie podatności na palenie kompozytów polipropylenowych zawierających żywice 

S4SQ; 
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 przedstawienie działania żywic siloksanowo-silseskwioksanowych jako stabilizatorów 

termicznych oraz antypirenów materiałów poliolefinowych; 

 określenie możliwości działania badanych związków krzemu jako stabilizatorów i/lub 

antyoksydantów materiałów polipropylenowych podczas ich degradacji w warunkach 

atmosferycznych. 
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6. Sumaryczny dorobek naukowy: 

 

 12 recenzowanych publikacji naukowych, w tym 8 artykułów opublikowanych 

w czasopismach z bazy Journal Citation Reports (JCR), 2 artykuły opublikowane 

w czasopismach spoza bazy JCR oraz 2 publikacje w materiałach konferencyjnych; 

 2 zgłoszenia patentowe; 

 24 prezentacje wyników podczas konferencji naukowych, w tym 13 wystąpień 

ustnych i 11 wystąpień posterowych na 10 konferencjach o zasięgu 

międzynarodowym i 14 konferencjach o zasięgu ogólnopolskim; 

 1 staż naukowy; 

 udział w 2 projektach stypendialnych; 

 8 otrzymanych stypendiów doktoranckich; 

 opieka techniczna nad realizacją 8 prac magisterskich i 3 prac inżynierskich oraz 

 udział w organizacji XII-XVI Opolskiego Festiwalu Nauki. 

 

7. Otrzymane nagrody i wyróżnienia: 

 

 II miejsce w konkursie pn.: „Forum Młodych Innowatorów” (26.10.2016) oraz 

 4 Nagrody Rektora Uniwersytetu Opolskiego (2016-2019). 


