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 Streszczenie pracy w języku polskim 

  

 W 2010 roku Andrei Gaim i Konstantin Nowosiołow otrzymali nagrodę Nobla w 

dziedzinie fizyki za odkrycie i przebadanie pojedynczej warstwy grafenu. Grafen to 

materiał o wysokiej przewodności termicznej i elektrycznej, wytrzymały mechanicznie 

oraz transparentny. Imponujące właściwości pobudziły naukowców i przemysł do 

kreatywnych pomysłów odnośnie sposobów wykorzystania tego materiału w różnych 

gałęziach przemysłu. Nobliści w swoich pracach nad wydzieleniem grafenu korzystali 

z zaskakująco prostej, ale skutecznej metody polegającej na odrywaniu warstw grafenu 

z grafitu za pośrednictwem taśmy klejącej. Pomimo swojej prostoty metoda ta nie nadaje 

się do ciągłych procesów produkcyjnych. W nanotechnologii wyróżnia się dwie 

możliwości otrzymywania nanomateriałów: „bottom up” i „top down”. W metodzie 

„bottom up” nanomateriał jest otrzymywany w wyniku łączenia atomów tworząc 

nanomateriał, natomiast w „top down”  nanomateriał jest wydzielany z innego materiału. 

Przykładem otrzymywania grafenu metodą „bottom up” jest epitaksja CVD grafenu na 

węgliku krzemu z węglowodorowej fazy gazowej lub na innych podłożach (np. folii 

miedzianej). Metody te pozwalają na otrzymanie wysokiej jakości grafenu na różnych 

podłożach. Natomiast grafen płatkowy otrzymywany jest metodą „top down”, polega na 

eksfoliacji pojedynczych grafenowych płatków z grafitu na przykład w wyniku działania 

ultradźwięków. W tej metodzie najczęściej pierwszym etapem jest utlenienie grafitu 

i interkalacja pojedynczych warstw, po której za przyczyną ultradźwięków dochodzi do 

eksfoliacji płatków. W ten sposób otrzymuje się tlenek grafenu, który często redukuje się 

do formy zredukowanego tlenku grafenu. W związku powyższym można stwierdzić, że 

grafen jest nieprecyzyjną nazwą dlatego terminem, który bardziej odzwierciedla tę grupę 

związków to materiał grafenowy.  

 Polski przemysł przetwórstwa tworzyw sztucznych za sprawą patentów Instytutu 

Technologii Materiałów Elektronicznych (ITME) zastrzegających sposób otrzymywania 

grafenu płatkowego miał być beneficjentem tej popularnej technologii. Grupa Azoty wzięła 

udział w próbach opracowania ekonomicznie opłacalnego sposobu wykorzystania grafenu 

płatkowego jako dodatku do tworzyw sztucznych. Mieszanie w stanie stopionym polimeru 

z dodatkami za pomocą ekstruzji jest powszechnie stosowaną metodą otrzymywania 

tworzyw sztucznych. Dlatego właśnie ekstruzja pozwala na wprowadzenie grafenu 

płatkowego do polimerów bez dużych nakładów inwestycyjnych i z wykorzystaniem 
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obecnie istniejącej infrastruktury. Jednak grafen płatkowy ze względu na tendencję do 

agregacji uniemożliwia osiągnięcie odpowiedniej homogenizacji w matrycy polimerowej 

przez co wpływ nanododatku na końcowe właściwości użytkowe tworzywa jest nie wielki. 

Biorąc pod uwagę fakt, że w nanokompozytach warstwa międzyfazowa stanowi duży 

wkład w strukturę i końcowe właściwości tworzywa, realizowany przeze mnie projekt w 

ramach doktoratu skupia się na modyfikacji powierzchniowej grafenu płatkowego. Celem 

badań było wykonanie syntezy materiału hybrydowego na bazie grafenu płatkowego 

prowadzącej do otrzymania szczotek polimerowych na powierzchni nanomateriału. Tego 

typu zmiana właściwości na granicy faz powinna doprowadzić do poprawy homogenizacji 

materiału grafenowego w matrycy oraz zwiększyć jego wpływ na właściwości tworzywa. 

Głównym celem było otrzymanie nanokompozytu, który będzie wyróżniał się 

zwiększonym przewodnictwem termicznym przy jednoczesnym braku pogorszenia 

wytrzymałości mechanicznej.  

 Ze względu na aplikacyjny charakter realizowanych prac, w pierwszej kolejności 

wykonałem analizę stanu techniki modyfikacji powierzchniowej materiałów grafenowych 

w bazach patentowych w celu ukierunkowania prac na poszanowanie praw wyłącznych 

osób trzecich. Dodatkowo za pomocą raportów rynkowych wykonałem analizę rynku 

tworzyw termoprzewodzących i nanomateriałów, aby ocenić kierunki rozwoju i możliwość 

wprowadzenia na rynek nowego tworzywa termoprzewodzącego. 

 Na początku prac doświadczalnych wykonałem charakterystykę grafenu 

płatkowego zakupionego w ITME. Po czym wykorzystałem trzy różne metody 

naszczepiania łańcuchów polimerowych na powierzchnię grafenu płatkowego: 

1. Kontrolowana polimeryzacja rodnikowa z przeniesieniem atomu inicjowana 

powierzchniowo (ATRP), 

2. Kontrolowana polimeryzacja rodnikowa mediowana trwałym rodnikiem 

nitroksylowym związanym kowalencyjnie z powierzchnią grafenu płatkowego 

(NMP), 

3. Żyjąca polimeryzacja anionowa kaprolaktamu z wykorzystaniem aktywatora 

kowalencyjnie związanego z powierzchnią grafenu płatkowego (AP). 

Przygotowane materiały hybrydowe zostały wprowadzone za pomocą laboratoryjnej 

wytłaczarki i wtryskarki do matrycy poliamidu 6 otrzymując kształtki nanokompozytów. 
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Następnie zbadano ich przewodność termiczną, udarność oraz wytrzymałość na 

rozciąganie.  

 W pracach laboratoryjnych wykorzystywałem tlenek grafenu o zawartości węgla 

 ok. 41% oraz zredukowany tlenek grafenu o zawartości węgla ok. 81 %. Zobrazowane 

materiały za pomocą mikroskopu sił atomowych dla płatków o najmniejszej grubości dla 

tlenku grafenu to ok. 1,2 nm, natomiast dla zredukowanego ok. 5,3 nm. Teoretyczna 

grubość pojedynczej warstwy czystego grafenu składającego się w 100 % z atomów węgla 

wynosi 0,335 nm. Taki idealny grafen w swojej strukturze posiada atomy węgla o 

hybrydyzacji sp2, która sprawia, że ten materiał zaliczany jest do materiałów 2D o grubości 

jednego atomu węgla. Proces przygotowania grafenu płatkowego prowadzi do powstania 

hybrydyzacji sp3 na atomie węgla, która znacznie wpływa na grubość pojedynczego płatka.  

 Metoda polimeryzacji ATRP w pierwszej kolejności polegała na dwuetapowym 

procesie naszczepiania inicjatora polimeryzacji ATRP. W tym celu wykorzystano grupy 

hydroksylowe obecne na powierzchni tlenku grafenu, które reagują z grupami 

etoksylowymi 3-aminopropylotrietoksy silanu (APTES) tworząc wiązanie C-O-Si. 

Następnie bromek bromoizobutyrylu, jako halogenek kwasowy wiąże się z grupami 

aminowymi pochodzącymi od APTES tworząc inicjator polimeryzacji ATRP. Do procesu 

naszczepiania łańcuchów wykorzystano następujące monomery N-winylokaprolaktam, N-

winylopirodlidon, oraz akryloamid. Katalizatorem polimeryzacji ATRP był bromek miedzi 

na pierwszym stopniu utlenienia, natomiast wykorzystywany ligand to 

pentametylenodietylenotriamina (PMDETA). Otrzymane materiały zostały 

scharakteryzowane za pomocą mikroskopii sił atomowych (AFM), analizy elementarnej, 

oraz spektroskopii w podczerwieni (FT-IR). Polimeryzacja ATRP dla wybranych 

monomerów pozwoliła na otrzymanie równomiernie rozprowadzonych po powierzchni 

łańcuchów.  

 W ramach prób otrzymania szczotek polimerowych metodą kontrolowanej 

polimeryzacji rodnikowej mediowanej trwałymi rodnikami nitroksylowymi (NMP) 

opracowano sposób wiązania rodnika 2,2’,6,6’-tetrametylopiperydyno-1-oksylowego 

(TEMPO) do powierzchni zredukowanego tlenku grafenu. Okazuje się, że wprowadzenie 

do wodnej dyspersji zredukowanego tlenku grafenu ultradźwięków, prowadzi do sonolizy 

wody, która generuje rodniki hydroksylowe zdolne do wytworzenia karborodnika na 

powierzchni rGO. Rodnik TEMPO łatwo wychwytuje karborodniki, co pozwala na 
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inicjację polimeryzacji NMP z powierzchni. Podczas badań zbadano wpływ amplitudy 

ultradźwięków na efektywność łączenia TEMPO z powierzchnią. Przy dużych amplitudach 

zachodzi proces utleniania co ujawnia się malejącą zawartością węgla z zredukowanym 

tlenku grafenu. Natomiast dla niskich amplitud rośnie zawartość azotu obecnego w 

TEMPO, a zawartość węgla w niewielkim stopniu maleje. Podobnie jak dla metody ATRP 

również wykonano polimeryzację dla monomerów: N-winylokaprolaktam, N-

winylopirolidon, oraz akryloamid. Materiały zbadano wykorzystując obrazowanie za 

pomocą mikroskopii AFM,  Otrzymane materiały charakteryzują się niejednorodnym 

pokryciem szczotkami polimerowymi. Pojawiają się niewielkie obszary na zredukowanym 

tlenku grafenu ujawniające obecność łańcuchów polimerowych. Jest to spowodowane 

najprawdopodobniej brakiem jednorodności w pokryciu powierzchni inicjatorem.  

 Polimeryzacja anionowa kaprolaktamu została zrealizowana z wykorzystaniem 

trietoksy(3-izocyjanianopropylo) silanu (TEPI) jako związku zdolnego do reakcji z 

powierzchnią tlenku grafenu za przyczyną grup etoksylowych oraz do reakcji z 

kaprolaktamem poprzez grupę izocyjanianową prowadzącą do wytworzenia aktywatora 

polimeryzacji. Rekcję polimeryzacji zrealizowano w dyspersji z ciężkimi frakcjami ropy 

naftowej jako ośrodek dyspersyjny i wodorkiem sodu stanowiącym inicjator polimeryzacji. 

Podobnie jak w przypadku polimeryzacji ATRP wykorzystano organosilan do reakcji z 

powierzchnią co zapewnia jednorodność pokrycia powierzchni. Polimeryzacja anionowa 

charakteryzuje się bardzo szybkim procesem propagacji co pośrednio wpływa na strukturę 

szczotek polimerowych. Rosnące łańcuchy wzajemnie konkurują o dostęp do monomeru 

przez co niektóre z nich mogą ekranować sąsiednie centra aktywne co prowadzi do 

otrzymania łańcuchów o różnej długości i niejednorodności szczotek polimerowych na 

powierzchni nanomateriału. Zaobserwowano to zjawisko za pośrednictwem obrazowania 

AFM. Ponad to materiały scharakteryzowano z wykorzystaniem analizy elementarnej oraz 

spektroskopii w podczerwieni.  

 W celu zrealizowania głównego celu projektu, przygotowano nanokompozyty 

zawierające 1% otrzymanych materiałów hybrydowych na bazie grafenu płatkowego w 

matrycy poliamidu 6. Wykorzystano stożkową laboratoryjną wytłaczarkę i wtryskarkę w 

celu zmieszania polimeru z nanododatkiem. Otrzymano kształtki, które przebadano pod 

kątem wytrzymałości na rozciąganie, udarności i przewodnictwa termicznego. Dla 

nanokompozytu z dodatkiem tlenku z szczotkami polimerowymi poliakryloamidowymi 

otrzymanymi metodą ATRP uzyskano wzrost przewodnictwa termicznego o 56 % w 
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stosunku do czystego poliamidu 6. Również wydłużenie względne przy granicy 

plastyczności w porównaniu do poliamidu 6 ( 11,0 % ) jest większe i wynosi 24,0 %. Dla 

innych monomerów N-winylopirolidonu i N-winylokaprolaktamu wykorzystywanych 

podczas polimeryzacji ATRP nie osiągnięto takich wzrostów. Wynika to z faktu, że w 

swojej strukturze poliakryloamid chętniej tworzy wiązania wodorowe zewnątrz 

cząsteczkowe natomiast poli-N-winylokaprolaktam oraz poli-N-winylopirolidon tworzą 

wewnątrzcząsteczkowe wiązania wodorowe. Dla nanokompozytów z dodatkiem 

materiałów hybrydowych otrzymanych w wyniku polimeryzacji anionowej i NMP, nie 

obserwuje się poprawy badanych właściwości. Można wyciągnąć wniosek, że 

równomierność pokrycia szczotkami polimerowymi powierzchni grafenu płatkowego 

mocno wpływa na właściwości nanokompozytu. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że 

materiał hybrydowy otrzymany poprzez polimeryzację anionową wprowadzony do 

matrycy poliamidu 6 prowadzi do zaniku granicy plastyczności.  

 Zrealizowana praca doktorska pozwoliła otrzymać szczotki polimerowe trzema 

różnymi metodami polimeryzacji. Zaproponowano mechanizm wzmocnienia 

nanokompozytu polegający na wytworzeniu wiązań wodorowych pomiędzy szczotkami 

polimerowymi, a matrycą polimerową. Duży wpływ na właściwości między fazowe ma 

sposób związania szczotek polimerowych z powierzchnią oraz rodzaj monomeru 

wykorzystywany do polimeryzacji z powierzchni. Tylko dla metody ATRP otrzymano 

jednorodnie pokryte szczotkami polimerowymi powierzchnie nanomateriału. W przypadku 

NMP oraz AP łańcuchy są niejednorodnie rozmieszczone na powierzchni. Efekty prac mają 

charakter „proof of concept” i wymagają większej ilości badań w celu optymalizacji 

struktury, syntezy łańcuchów polimerowych z wykorzystaniem innych monomerów, 

doborem odpowiedniej gęstości szczepienia i długości szczotek polimerowych. Dla 

polimeryzacji anionowej i NMP kolejne badania powinny się skupić nad jednorodnością 

pokrycia powierzchni szczotkami polimerowymi. Polimeryzacja anionowa z punktu 

widzenia ekonomii procesu i dostępu do surowców jest dobrym kandydatem do dalszych 

badań. Kierunkiem powinno być zredukowanie gęstości szczepienia, spowolnienie 

propagacji poprzez powolne dodawanie monomeru, oszacowanie wpływu długości 

łańcucha na właściwości nanokompozytu, próba zablokowania grupy izocyjanianowej 

TEPI poprzez reakcję z kaprolaktamem przed reakcją z powierzchnią tlenku grafenu. 

Powyższe pozwala stwierdzić, że kontynuacja projektu ma głównie charakter poznawczy, 

a nie aplikacyjny. 
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Streszczenie pracy w języku angielskim 

  

 In 2010, Andrei Gaim and Konstantin Novoselov received the Nobel Prize in 

Physics for the discovery and investigation of a single layer of graphene. Graphene is a 

material with high thermal and electrical conductivity, mechanically resistant and 

transparent. The impressive properties triggered scientists and industry to come up with 

creative ideas on how to use this material in various industries. Nobel Prize winners used 

in their work surprisingly simple but effective method of peeling off the graphene layers 

from graphite via adhesive tape. Despite its simplicity, this method is not suitable for 

continuous production processes. In nanotechnology, there are two options for obtaining 

nanomaterials: "bottom up" and "top down". In the "bottom up" method, a nanomaterial is 

obtained by combining atoms to form a nanomaterial, while in the "top down" method, a 

nanomaterial is separated from another material. An example of obtaining graphene by the 

"bottom up" method is CVD epitaxy of graphene on silicon carbide from the hydrocarbon 

gas phase or on other substrates (copper foil). These methods make it possible to obtain 

high-quality graphene on various substrates. On the other hand, graphene flakes are 

obtained by the "top down" method, it consists of exfoliating individual graphene flakes 

from graphite, for example as a result of the action of ultrasound. In this method, the first 

step is usually the oxidation of graphite and intercalation of single layers, followed by the 

exfoliation of the flakes by ultrasound. In this way, graphene oxide is obtained, which is 

often reduced to the form of reduced graphene oxide. Therefore, it can be concluded that 

graphene is an imprecise name, therefore the term that reflects this group of compounds 

more is graphene materials. 

 The Polish plastics processing industry, thanks to the patents of the Institute of 

Electronic Materials Technology (ITME), could be the beneficiary of this popular 

technology. Grupa Azoty participated in trials of preparing economically viable method of 

using graphene flakes as an additive to plastics. Melt blending the polymer with additives 

by extrusion is the method used to obtain plastics. That is why extrusion allows the 

introduction of graphene flakes to polymers without high investment and using the 

currently existing infrastructure. But graphene flakes, due to the tendency to aggregate, 

make it impossible to achieve adequate homogenization in the polymer matrix, which 

means that the impact of the nanoadditive on the final functional properties of the material 

is small. Taking into account the fact that in nanocomposites the interfacial layer 
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contributes significantly to the structure and final properties of the material, my PhD project 

focuses on surface modification of flake graphene. The aim of the research was to 

synthesize a hybrid material based on flake graphene, leading to the production of polymer 

brushes on the nanomaterial surface. This type of change of properties at the interface 

should lead to an improvement in the homogenization of the graphene material in the matrix 

and increase its impact on the properties of the material. The main goal was to obtain a 

nanocomposite that will be distinguished by increased thermal conductivity without 

deteriorating its mechanical strength. 

 Due to the application nature of the work, I first analyzed the state of the art of 

surface modification of graphene materials in patent databases in order to focus the work 

on respecting the exclusive rights of third parties. Additionally, with the help of market 

reports, I made an analysis of the thermally conductive plastics and nanomaterials market 

to assess the development directions and the possibility of introducing a new thermally 

conductive material to the market.  

 At the beginning of the experimental work, I performed the characterization of the 

flake graphene purchased from ITME. Then I used three different methods of grafting 

polymer chains onto the surface of the graphene flake: 

1. Surface initiated atom transfer free radical polymerization (ATRP), 

2. Controlled radical polymerization mediated by a stable nitroxyl radical covalently 

bound to the surface of the graphene flake (NMP), 

3. Living anionic polymerization of caprolactam using an activator covalently bonded 

to the surface of graphene flakes (AP). 

The prepared hybrid materials were introduced into the polyamide 6 matrix using a 

laboratory extruder and injection molding machine to obtain nanocomposite shapes. Then, 

their thermal conductivity, impact strength and tensile strength were examined. 

 In laboratory work, I used graphene oxide with a carbon content of approx. 41 % 

and reduced graphene oxide with a carbon content of approx. 81 %. The materials imaged 

using an atomic force microscope for the flakes of the smallest thickness for graphene oxide 

are approx. 1.2 nm, while for the reduced ones, approx. 5.3 nm. The theoretical thickness 

of a single layer of pure graphene with 100% carbon atoms is 0.335 nm. Such an ideal 

graphene in its structure has carbon atoms with sp2 hybridization, which makes this 

material one of the 2D materials with a thickness of one carbon atom. The process of 
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preparing flake graphene leads to the formation of sp3 hybridization on the carbon atom, 

which significantly affects the thickness of a single flake. 

 The method of ATRP polymerization at the beginning, consisted in a two-step 

process of binding the ATRP polymerization initiator to the surface. For this purpose, 

hydroxyl groups present on the surface of graphene oxide react with ethoxy groups of 3-

aminopropyltriethoxy silane (APTES) to form a C-O-Si bond. Then, bromisobutyryl 

bromide, as an acid halide, binds to the APTES-derived amine groups to form the 

polymerization initiator of ATRP. The following monomers were used in the chain grafting 

process: N-vinylcaprolactam, N-vinylpyrodlidone, and acrylamide. The catalyst for ATRP 

polymerization was copper bromide in the first oxidation stage, while the ligand used was 

pentamethylenediethylenetriamine (PMDETA). The obtained materials were characterized 

by atomic force microscopy (AFM), elemental analysis, and infrared spectroscopy (FT-IR). 

ATRP polymerization for selected monomers made it possible to obtain polymer chains 

uniformly distributed on the surface. 

 As part of the attempts to obtain polymer brushes by the method of controlled 

radical polymerization mediated by stable nitroxyl radicals (NMP), a method of binding 

the 2,2',6,6'-tetramethylpiperidine-1-oxyl (TEMPO) radical to the surface of reduced 

graphene oxide was developed. It turns out that the introduction of ultrasound into the 

aqueous dispersion of reduced graphene oxide leads to the sonolysis of water, which 

generates hydroxyl radicals capable of producing a carbon radicals on the rGO surface. The 

TEMPO radical easily captures carbon radicals, allowing the initiation of NMP 

polymerization from the surface. During the research, the influence of the ultrasound 

amplitude on the effectiveness of TEMPO bonding with the surface was investigated. At 

high amplitudes, the oxidation process takes place, which is revealed by the decreasing 

carbon content in the reduced graphene oxide. On the other hand, for low amplitudes, the 

nitrogen content in TEMPO increases, and the carbon content slightly decreases. Similarly 

to the ATRP method, the following monomers were also polymerized: N-vinyl 

caprolactam, N-vinylpyrrolidone and acrylamide. The materials were examined using 

AFM microscopy imaging. The obtained materials are characterized by heterogeneous 

coverage of polymer brushes. There are small areas on the reduced graphene oxide, 

revealing the presence of polymer chains. This is most likely due to the lack of uniformity 

in the coating of the surface with the initiator. 
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 The anionic polymerization of caprolactam was carried out using triethoxy (3-

isocyanatopropyl) silane (TEPI) as a compound capable of reacting with the graphene oxide 

surface due to ethoxy groups and reacting with caprolactam through an isocyanate group 

leading to the production of the polymerization activator. The polymerization reaction was 

carried out in dispersion with heavy petroleum as the dispersion medium and sodium 

hydride as the polymerization initiator. As in the case of ATRP polymerization, 

organosilane was used to react with the surface, which ensures uniform surface coverage. 

Anionic polymerization is characterized by a very fast propagation process, which 

indirectly affects the structure of polymer brushes. Growing chains compete with each other 

for access to the monomer and some of them can screen adjacent active centers, which 

leads to the formation of chains of different lengths and heterogeneity of polymer brushes 

on the nanomaterial surface. This phenomenon has been observed through AFM imaging. 

Moreover, the materials were characterized using elemental analysis and infrared 

spectroscopy. 

 Completed doctoral thesis allowed to obtain polymer brushes using three different 

polymerization methods. A mechanism for strengthening the nanocomposite was proposed, 

consisting in the creation of hydrogen bonds between the polymer brushes and the polymer 

matrix. The method of bonding the polymer brushes to the surface and the type of monomer 

used for polymerization from the surface have a great influence on the interfacial 

properties. Only for the ATRP method, uniform surfaces of nanomaterials covered with 

polymer brushes were obtained. In the case of NMP and AP, the chains are heterogeneously 

distributed on the surface. The effects of the work are proof of concept and require more 

research in order to optimize the structure, synthesis of polymer chains with the use of other 

monomers, selection of the appropriate grafting density and length of polymer brushes. For 

anionic polymerization and NMP, subsequent research should focus on uniformity of 

surface with polymer brushes. Anionic polymerization is a good candidate for further 

research from the point of view of process economy and access to raw materials. The 

direction of research should be reduce the graft density, slow down propagation by slowly 

adding monomer, assess the effect of chain length on the properties of the nanocomposite, 

try to block the TEPI isocyanate group by reacting with caprolactam before reacting with 

the graphene oxide surface. The above allows to conclude that the continuation of the 

project is mainly cognitive and not application-related. 
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Wykaz stosowanych oznaczeń i skrótów 

 

AFM    - mikroskop sił atomowych (z ang. atomic force microscopy) 

APTES   - 3-aminopropylotrietoksy silan 

ATRP - polimeryzacja rodnikowa z przeniesieniem atomu (atom transfer 

radical polymerization) 

RAFT - polimeryzacji odwracalnej addycji-fragmentacji z przeniesieniem 

łańcucha 

TEPI - 3-izocyjanianopropylotrietoksy silan 

GO - tlenek grafenu 

rGO - zredukowany tlenek grafenu 

RDRP - odwracalnie aktywowana polimeryzacja rodnikowa (reversible-

deactivation radical polymerizarion) 

NMP - polimeryzacja rodnikowa z wykorzystaniem trwałego rodnika 

nitroksylowego (nitrooxide radical polymerization) 

AP   - Polimeryzacja anionowa (anionic polymerization) 

SEM   - skaningowa mikroskopia elektronowa (scanning electron 

microscope) 

TG   - termograwimetria (thermogrivimetric analysis) 

DSC   - skaningowa kalorymetria różnicowa (differentia scanning 

calorimetry) 

ITME   - Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych 

Me6TREN  - tris(2-(dimetyloamino)etylo)amina 

PMDETA  - N,N,N’,N’’,N’’-pentametylodietylenotriamina 

HMTETA  - 1,1,4,7,10,10-heksametylotrietylenotetraamina  
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dNbpy  - 4,4’-di-(5-nonylo)-2,2’-bipirydyna 

bpy  - bipirydyna  

CVD  - chemiczne osadzanie z fazy gazowej 

GPC - chomatografia wykluczania (żelowa) 
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Wprowadzenie i cele pracy  

 

 Przemysł tworzyw sztucznych oprócz ogromnej ilości polimerów produkowanych 

w setkach tysięcy ton rocznie na całym świecie, rozwija się w kierunku materiałów 

o wyjątkowych właściwościach. W ten trend wpisują się tworzywa termoprzewodzące, 

których zapotrzebowanie zgłaszają takie gałęzie przemysłu jak na przykład przemysł 

motoryzacyjny, oświetleniowy (LED), elektroniczny, elektryczny. Celem mojej pracy była 

próba otrzymania tworzywa termoprzewodzącego, który swoimi właściwościami oraz 

ekonomią produkcji mógłby konkurować z obecnymi na świecie rozwiązaniami. 

 W tym celu zaproponowałem grafen płatkowy jako dodatek do produkowanego 

przez Grupę Azoty S.A. w Tarnowie poliamidu 6, który jako nanomateriał węglowy 

posiada wyróżniające się właściwości. Wysoka przewodność termiczna oraz wytrzymałość 

mechaniczna to właściwości, które sprawiają, że jest oczywistym kandydatem jako dodatek 

do tworzyw sztucznych. Jednak mając na uwadze fakt, że istnieje duży problem z 

homogenizacją grafenu płatkowego w poliamidzie 6, jak również sporym zapyleniem jakie 

występuje podczas pracy z tym materiałem, postanowiłem skupić się na właściwościach 

między fazowych pomiędzy matrycą polimerową, a grafenem płatkowym. Uznałem, że jest 

to odpowiedni kierunek prac, ponieważ w nanokompozytach, ze względu na 

nanometryczne rozmiary dodatków udział warstwy między fazowej jest bardzo duży przez 

co wpływa to mocno na właściwości materiału. Z punktu widzenia przemysłu najbardziej 

korzystnym sposobem mieszania dodatków z polimerami jest ekstruzja, co również 

wziąłem pod uwagę podczas prac realizowanych w ramach doktoratu.  

 Ze względu na wdrożeniowy charakter prac, przed rozpoczęciem prac 

doświadczalnych wykonałem przegląd literatury patentowej w celu upewnienia się co do 

poszanowania praw wyłącznych osób trzecich. Pozwoliło to zdobyć wiedzę na temat stanu 

techniki w jakim obecnie znajduje się grafen płatkowy i jego metod modyfikacji. Biorąc 

pod uwagę fakt, że w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”, możliwość 

ekonomicznego wykorzystania wiedzy nabytej jest istotnym elementem, zrealizowałem 

przegląd rynku tworzyw termoprzewodzących oraz nanokompozytów. Dzięki temu 

mogłem stwierdzić, że rynek tworzyw termoprzewodzących intensywnie się rozwija, przez 

co możliwość potencjalnego wdrożenia produktu na rynek jest realna.  
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 W części eksperymentalnej w pierwszej kolejności w ramach pracy wykonałem 

charakterystykę tlenku grafenu (GO) oraz zredukowanego tlenku grafenu (rGO), które 

zostały zakupione w Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych (ITME). 

Następnie w głównej części pracy doktorskiej zrealizowałem trzy różne metody 

naszczepiania łańcuchów polimerowych na powierzchnię grafenu płatkowego: 

1) Polimeryzacja rodnikowa z przeniesieniem atomu inicjowana powierzchniowo 

z tlenku grafenu (SI-ATRP), 

2) Polimeryzacja rodnikowa z wykorzystaniem trwałego rodnika nitroksylowego 

związanego z powierzchnią zredukowanego tlenku grafenu (SI-NMP),  

3) Polimeryzacja anionowa kaprolaktamu z aktywatorem kowalencyjnie 

związanym z powierzchnią tlenku grafenu (AP). 

Wykorzystane metody naszczepiania łańcuchów polimerowych mają swoje wady i zalety 

co również opisałem w niniejszej pracy. W kolejnym etapie otrzymane materiały 

hybrydowe zawierające szczotki polimerowe, wykorzystano do przygotowania 

nanokompozytów z zawartością 1% nanododatku. Kształtki nanokompozytów otrzymano 

drogą ekstruzji i wtrysku po czym przebadano je pod kątem wytrzymałości na rozciąganie, 

udarności oraz przewodnictwa termicznego.  

 Z punktu widzenia przemysłu celem projektu było otrzymanie nanokompozytu, 

który będzie się charakteryzował konkurencyjnymi właściwościami przewodnictwa 

termicznego w porównaniu z obecnymi na rynku materiałami. Jednocześnie przy 

zachowaniu lub polepszeniu właściwości wytrzymałościowych. Natomiast celem 

poznawczym realizowanej pracy była synteza szczotek polimerowych różnymi metodami, 

co pozwoliło mi zdobyć nową wiedzę na temat otrzymywania kowalencyjnie związanych 

łańcuchów polimerowych na powierzchni grafenu płatkowego. 
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Część literaturowa 

 

1. Polimeryzacja rodnikowa pod kontrolą 

 

Przemysł chemiczny wykorzystuje polimeryzację rodnikową do produkcji różnych 

materiałów polimerowych w ilości ponad 100 milionów ton rocznie. Jednak mechanizm tej 

polimeryzacji nie umożliwia syntezy łańcuchów polimerowych o kontrolowanej 

architekturze[1]. Z tego powodu kontrolowana polimeryzacja rodnikowa (IUPAC 

rekomenduje nazwę odwracalnie-deaktywowana polimeryzacja rodnikowa - RDRP) 

otwiera nowe możliwości do syntezy zaawansowanych materiałów o precyzyjnie 

kontrolowanej architekturze molekularnej. Przez długi czas uważano, że kontrola nad 

przebiegiem polimeryzacji rodnikowej jest niemożliwa, ze względu na fakt, że wolne 

rodniki szybko ulegają terminacji. Prace profesora Matyjaszewskiego i jego 

współpracowników prowadzące do odkrycia polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem 

atomu (ATRP)[2] jak również polimeryzacja z trwałym rodnikiem nitroksylowym 

(NMP)[3] i odwracalne addycyjno-fragmentacyjne przeniesienie łańcucha (RAFT)[4,5], 

umożliwiają syntezę makromolekuł o architekturze niedostępnej dla klasycznej 

polimeryzacji rodnikowej.  

 

1.1. Warunki przebiegu polimeryzacji rodnikowej pod kontrolą 

 

Mechanizm klasycznej polimeryzacji rodnikowej można podzielić na kilka etapów: 

inicjacja, propagacja, przeniesienie łańcucha i terminacja. Proces inicjacji zachodzi 

w wyniku homolitycznego rozerwania wiązania inicjatora, co prowadzi do wytworzenia  

w układzie reakcyjnym wolnych rodników (etap najwolniejszy), które w przypadku 

monomerów winylowych reagują z podwójnym wiązaniem węgiel-węgiel tworząc 

zainicjowaną cząsteczkę monomeru. Taki monomer podczas etapu propagacji reaguje z 

innymi monomerami tworząc łańcuch polimerowy po czym w etapie terminacji ulega 

dezaktywacji. Przenoszenie łańcucha (kinetycznego) oznacza, że kończy się wzrost 

łańcucha makrocząsteczki (jeśli centrum aktywne występowało na makrocząsteczce), ale 

nadal trwa propagacja (rozwija się łańcuch kinetyczny) na innej cząsteczce. Mechanizm 
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klasycznej polimeryzacji rodnikowej przedstawiono na schemacie 1.  Szybkość 

polimeryzacji rodnikowej można opisać za pomocą prostego równania kinetycznego 

(równanie 1). 

𝑅 = 𝑘 [𝑀]
[ ]

                        [1] 

 

gdzie: 𝑘  – stała szybkości propagacji, 𝑘  – stała szybkości rozpadu inicjatora 

rodnikowego, 𝑘  – stała szybkości terminacji, 𝑓 – wydajność inicjacji, [𝑀] – stężenie 

monomeru, [𝐼 ] – początkowe stężenie inicjatora. 

 

 

Schemat 1 Mechanizm klasycznej polimeryzacji rodnikowej 

 

Cały proces tworzenia się jednego łańcucha trwa od kilku do kilkunastu sekund[6]. 

Charakterystyczną cechą polimeryzacji rodnikowej jest dozowanie w sposób ciągły 

inicjatora, ponieważ wolne rodniki bardzo efektywnie i szybko reagują ze sobą co prowadzi 

do dezaktywacji aktywnego końca łańcucha. Istotą uzyskania kontroli nad mechanizmem 

polimeryzacji rodnikowej jest ochrona aktywnego końca łańcucha przed terminacją oraz 

stosunkowo szybki proces inicjacji w porównaniu z procesem propagacji[7]. Odkrycia 

nowych mechanizmów kontroli nad polimeryzacją rodnikową skupiały się na uzyskaniu 

odwracalnej dezaktywacji aktywnych rodników. Dzięki takiemu rozwiązaniu w układzie 
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reakcyjnym zachodzi reakcja w której wolne rodniki są wprowadzane do formy „uśpionej”, 

które nie ulegają żadnym innym reakcjom poza ponowną aktywacją wynikającą 

z równowagi reakcji. Równowaga reakcji powinna być mocno przesunięta w stronę formy 

uśpionej. W ten sposób można efektywnie zredukować liczbę wolnych rodników w 

układzie co zminimalizuje prawdopodobieństwo napotkania się dwóch rodników, 

prowadzące do terminacji. Aktywacja rodnika wynikająca z równowagi reakcji umożliwia 

przyłączenie tylko kilku monomerów do rosnącego łańcucha po czym ponownie wraca do 

formy uśpionej. Na poniższym schemacie 2 przedstawiono mechanizm umożliwiający 

kontrolę nad polimeryzacją rodnikową.  

 

 

Schemat 2 Wymiana pomiędzy aktywną a uśpioną formą końca łańcucha polimerowego. Przykład dla 

polimeryzacji ATRP. 

 

Odwracalną dezaktywację aktywnych rodników wykorzystano w przypadku opracowania 

takich metod jak polimeryzacja rodnikowa z trwałym rodnikiem nitroksylowym (NMP) 

oraz polimeryzacja rodnikowa z przeniesieniem atomu (ATRP).  

W powyższym opisie mechanizmu działania polimeryzacji wolnorodnikowej 

wspomniano o procesie przeniesienia łańcucha. Sposobem na regulację stężenia wolnych 

rodników w układzie reakcyjnym może być również wykorzystanie tak zwanych 

przenośników łańcucha (z ang. chain transfer agent), co zostało wykorzystane przy 

opracowaniu metody polimeryzacji odwracalnej addycji-fragmentacji z przeniesieniem 

łańcucha RAFT. 

Polimeryzacja rodnikowa prowadzona w warunkach kontrolowanych charakteryzuje 

się pewnymi cechami: 

 Jeżeli równanie kinetyczne polimeryzacji jest reakcją pierwszego rzędu, (zależy 

tylko od stężenia monomeru) wykres zależności ln (
[𝑀]

[𝑀]) od czasu powinien 
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być liniowy. Taka charakterystyka świadczy o stałej liczbie aktywnych łańcuchów 

w układzie reakcyjnym. Wolna inicjacja będzie prowadziła do coraz szybszego 

wzrostu logarytmu wraz z czasem reakcji, natomiast terminacja do spowolnienia 

szybkości wzrostu logarytmu.  

 

 Liniowy wzrost masy molowej polimeru wraz z stopniem konwersji monomeru. 

Dzięki czemu zgodnie z zależnością [𝑀]
[𝐼]  można przewidywać masę molową 

otrzymanych łańcuchów polimerowych. Taka liniowość informuje, że w układzie 

reakcyjnym jest stała ilość łańcuchów z aktywnym końcem, zdolnych do 

przyłączenia monomeru i łańcuchów uśpionych. Reakcja odwracalnej dezaktywacji 

nie zależy od stopnia przereagowania monomeru.  

 Niska polidyspersyjność 𝑀
𝑀 otrzymanego polimeru. Jednakowy wzrost 

wszystkich łańcuchów obecnych w układzie.  

W poniższej tabeli 1 przedstawiono podstawowe różnice polimeryzacji prowadzonej pod 

kontrolą i klasycznej polimeryzacji wolnorodnikowej. 

 

Tabela 1 Porównanie podstawowych cech kontrolowanych polimeryzacji rodnikowych z polimeryzacją 

wolnorodnikową 

Własności Kontrolowana 

polimeryzacja rodnikowa 

Klasyczna 

wolnorodnikowa 

polimeryzacja 

Czas życia centrum 

aktywnego 

Zależne od stosunku stałej 

szybkości reakcji aktywacji 

i dezaktywacji. Od kilku do 

kilkunastu godzin. 

Brak mechanizmu 

umożliwiającego 

sterowanie czasem życia. 

Przeważnie około jedna 

sekunda. 

Tempo inicjacji W większości przypadków 

bardzo szybka inicjacja. 

Zależna od użytego 

inicjatora i warunków 

reakcji. Powolna inicjacja 

ograniczona czasem 

rozpadu inicjaora. 
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Procent nieodwracalnie 

zakończonych 

makromolekuł. 

Przeważnie poniżej 10 %.  Pawie wszystkie łańcuchy 

są zakończone.  

Stężenie rodników w 

stanie równowagi. 

Sterowalne poprzez 

odwracalne procesy 

aktywacji i dezaktywacji. 

Małe stężenie rodników 

Określone przez stałe 

szybkości inicjacji i 

terminacji. Duże stężenie 

rodników 

 

 

1.2. Rodzaje polimeryzacji rodnikowej pod kontrolą  

 

1.2.1. Polimeryzacja rodnikowa z przeniesieniem atomu - ATRP  

 

W 1995 roku Profesor Matyjaszewski i jego współpracownicy przeprowadzili 

kontrolowaną polimeryzację rodnikową styrenu w obecności katalizatora - kompleksu 

miedzi[8]. Układ reakcyjny składał się z inicjatora chloroetylobenzenu, katalizatora 

chlorku miedzi na pierwszym stopniu utlenienia, który tworzy kompleks z ligandem 

bipirydyną oraz monomeru. Ze względu na wysoką niestabilność miedzi na pierwszym 

stopniu utlenienia w obecności tlenu, proces był realizowany w próżni, w temperaturze 

130⁰C. Tak zrealizowana polimeryzacja rodnikowa charakteryzowała się cechami 

kontrolowanej polimeryzacji rodnikowej. Otrzymano liniową zależność logarytmu 

ln (
[𝑀]

[𝑀]) od czasu reakcji oraz wąski zakres polidespersyjności (<1,5). Główną 

inspiracją do wykorzystania kompleksu miedzi jako katalizatora reakcji polimeryzacji był 

proces rodnikowej addycji z przeniesieniem atomu (atom transfer radical addition - 

ATRA), metoda tworzenia wiązań C-C w syntezie organicznej[9].  

Podstawą do wydłużenia czasu życia aktywnego końca łańcucha w polimeryzacji 

ATRP jest odwracalna reakcja halogenku alkilu z kompleksem metalu przejściowego[10].  
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Schemat 3 Mechanizm polimeryzacji ATRP 

Zgodnie z przedstawionym powyżej schematem 3, kompleks metalu przejściowego  

z ligandem stanowi katalizator reakcji polimeryzacji, który ma za zadanie rozerwać 

wiązanie węgiel-halogenek, prowadząc do powstania aktywnego rodnika zdolnego  

do propagacji z znajdującymi się w otoczeniu monomerami. Rozerwanie wiązania 

zachodzi zgodnie z mechanizmem transferu elektronu poprzez wytworzony mostek  

Pn---X---Mt/L (ang. inner sphere electron transfer) w wyniku, którego zachodzi 

homolityczne rozerwanie wiązania węgiel-halogenek. Powstały kompleks metalu 

przejściowego, z przyłączonym halogenkiem pochodzącym od inicjatora, zwiększa swój 

stopień utlenienia i zmienia swoją rolę w układzie. Staje się dezaktywatorem, który 

umożliwia czasowe „uśpienie” obecnych w układzie rodników (centrów aktywnych). 

Równowaga reakcji aktywacji i deaktywacji jest silnie przesunięta w kierunku nieaktywnej 

formy, co pozwala znacznie zmniejszyć stężenie rodników w układzie przez co 

zredukować prawdopodobieństwo terminacji.  

 Polimeryzacja ATRP pomimo dość prostego powyżej przedstawionego 

mechanizmu, jest skomplikowanym układem reakcyjnym, w którym wszystkie jego 

elementy mają duży wpływ na końcowy efekt polimeryzacji i kinetykę[11]. Szybkość 

reakcji ATRP (𝑅 )  można przedstawić za pomocą poniższego równania 2: 

 

𝑅 = 𝑘 𝐾 (
[ ][ ⁄ ][ ]

[ ⁄ ]
)                   [2] 

 

gdzie, 𝑘  – stała szybkości propagacji, 𝐾  – stosunek stałej szybkości aktywacji 𝑘  

do stałej szybkości dezaktywacji 𝑘 , [𝑃 𝑋] – stężenie formy uśpionej, [𝑀𝑡 𝐿⁄ ] – 

stężenie aktywatora, [𝑀] – stężenie monomeru oraz [𝑋 − 𝑀𝑡 𝐿⁄ ] – stężenie 

dezaktywatora w układzie reakcyjnym. Analizując równanie 2, można stwierdzić, że 
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szybkość polimeryzacji ATRP zależy nie tylko od stężenia monomeru i inicjatora, ale 

również od stosunku stężeń aktywatora i dezaktywatora. Struktura chemiczna ligandu, 

rodzaj metalu przejściowego, monomer, inicjator, jak również takie warunki reakcji jak 

rozpuszczalnik, temperatura i ciśnienie mocno wpływają na stałe szybkości aktywacji i 

dezaktywacji. W związku z tym wyznaczenie stałej polimeryzacji ATRP (𝐾 ), 

zapewnia informację na temat katalitycznej aktywności w reakcji ATRP. Przeprowadzono 

wiele badań w celu określenia wpływu różnych czynników na stałą polimeryzacji ATRP. 

Najbardziej ogólne relacje jakie zaobserwowano, wiążą się z tym, że stała ATRP silnie 

rośnie wraz z polarnością rozpuszczalnika, co wynika z bardziej stabilnej w środowisku 

polarnym formy miedzi na drugim stopniu utlenienia. Podobnie wzrost temperatury 

zwiększa wartość stałej ATRP.   

 Istotny wpływ na kinetykę reakcji ATRP ma ligand koordynujący atom metalu 

przejściowego. Najczęściej używanymi ligandami są wielokleszczowe aminy np.: tris(2-

(dimetyloamino)etylo)amina (Me6TREN)[12], N,N,N’,N’’,N’’-

pentametylodietylenotriamina (PMDETA)[13], 1,1,4,7,10,10-

heksametylotrietylenotetraamina (HMTETA)[14], lub związki na bazie pirydyn: 4,4’-di-

(5-nonylo)-2,2’-bipirydyna (dNbpy)[15], bipirydyna (bpy)[16]. Praca W. Tang i jego 

współpracowników[17] przedstawia wyniki badań mających na celu określić wpływ 

ligandu na kinetykę polimeryzacji ATRP. Stwierdzono, że katalizator ATRP jest bardziej 

aktywny, kiedy miedź na drugim stopniu utlenienia jest lepiej stabilizowana przez ligand. 

Wykazano, że aktywność katalizatora zależy od liczby grup metylenowych pomiędzy 

atomami azotu w ligandach (C4<<C3<C2), natury chemicznej liganda (arylo aminy < arylo 

iminy < alkilo iminy < pirydyny), rozgałęzienia struktury (cykliczne ~ liniowe < 

rozgałęzione) i maleje wraz z liczbą atomów azotu w ligandzie.   

 Ze względu na duże powinowactwo katalizatora polimeryzacji ATRP miedzi(I) do 

utleniania, jak również wymagane stosunkowo duże ilości katalizatora, pojawiały się nowe 

wersję polimeryzacji ATRP. Aby nie korzystać w początkowej fazie procesu z miedzi na 

pierwszym stopniu utlenienia zaproponowano rozwiązanie, które nazwano odwrotnym 

ATRP. W tym celu do układu reakcyjnego wprowadza się miedź na drugim stopniu 

utlenienia i za pomocą inicjatorów polimeryzacji rodnikowej (przykładowo AIBN) in situ 

generowany jest katalizator na pierwszym stopniu utlenienia. Odwrotna ATRP jak również 

tradycyjna wersja ATRP wymagały użycia równomolowej ilości inicjatora i katalizatora 

co sprawiało, że końcowy produkt był zanieczyszczony i należało go oczyszczać[18].   
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 Powyżej opisane rozwiązanie ewoluowało do polimeryzacji AGET – generowanie 

aktywatora przez przeniesienie elektronu. W przypadku polimeryzacji AGET do procesu 

polimeryzacji w początkowej fazie wprowadza się deaktywator polimeryzacji, który 

następnie jest redukowany do formy aktywatora poprzez różnego rodzaju reduktory[19]. 

Istotnym elementem był dobór odpowiedniego reduktora, który działa selektywnie i nie 

wprowadza do układu rodników ani dodatkowych form inicjujących. 

 Wadą każdej polimeryzacji rodnikowej pod kontrolą przez, którą proces ten ma 

charakter pseudo „żyjący” jest nieunikniona terminacja rosnących łańcuchów. W związku 

z powyższym wraz z postępem reakcji stale będzie wzrastała ilość deaktywatora w układzie 

co w konsekwencji prowadzi do zatrzymania procesu. Doprowadziło to do pomysłu w 

którym oprócz redukcji w początkowym etapie procesu jak to ma miejsce w przypadku 

polimeryzacji AGET, można redukować deaktywator w sposób ciągły podczas procesu. 

ATRP ARGET czyli regeneracja aktywatora przez transfer elektronu to rozwiązanie, które 

umożliwia zredukowanie ilości katalizatora do kilku ppm w obecności takich katalizatorów 

jak 2-etyloheksanian cyny(II)[20] , glukoza ,kwas askorbinowy[21] , hydrazyna 

i fenylohydrazyna[22] . Podobnym rozwiązaniem jest metoda ICAR ATRP, która do 

ciągłej regeneracji aktywatora wykorzystuje wolne rodniki[23].  Ze względu na 

możliwość reakcji redoks synproporcjonowania miedzi na zerowym i drugim stopniu 

utlenienia do miedzi na pierwszy stopień utlenienia, zaproponowano kolejną metodę ATRP 

– SARA ATRP – polimeryzacja ATRP z dodatkowym aktywatorem i reduktorem. Miedź 

na zerowym stopniu utlenienia również może reagować bezpośrednio z halogenkami alkilu 

i działać jako dodatkowy aktywator, jednak zdecydowana większość halogenków alkilu 

jest aktywowana przez związki kompleksowe miedzi na pierwszym stopniu utleniania 

utworzone w wyniku reakcji redoks synproporcjonowania.  

 Kolejnymi rozwiązaniami jakie pojawiały się na przestrzeni lat skupiały się głównie 

na znalezieniu efektywnej i wydajnej metody ciągłej redukcji deaktywatora. W tym celu 

opracowano elektrochemiczną metodę redukcji (eATRP)[24], fotochemiczną 

PhotoATRP[25] oraz MechanoATRP wykorzystującą ultradźwięki[26].  
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1.2.2. Polimeryzacja rodnikowa z wykorzystaniem trwałego rodnika 

nitroksylowego – NMP 

 

Polimeryzacja rodnikowa mediowana trwałym rodnikiem nitroksylowym (NMP), 

jako pierwsza umożliwiła redukcję stężenia wolnych rodników podczas polimeryzacji co 

pozwoliło na uzyskanie kontroli nad otrzymaną strukturą makromolekuł. Polimeryzacja 

NMP została opracowana w australijskiej organizacji badań naukowych i przemysłowych 

(CSIRO), w ówczesnym Wydziale Stosowanej Chemii Organicznej. Złożony  

w australijskim zgłoszeniu patentowym alkoksyaminy użyteczne jako inicjatory w 1984 

roku. Jedną z pierwszych publikacji i równocześnie najczęściej cytowaną jest zgłoszenie 

patentowe w Europejskiem urzędzie patentowym (EP135280A2) pod tytułem: „New 

polymerization process and polymers produced thereby”. Inspiracją do uzyskania kontroli 

nad polimeryzacją rodnikową była właściwość trwałego rodnika nitroksylowego TEMPO 

do wyłapywania i trwałego wiązania szczególnie karborodników obecnych w układzie – 

pułapkowanie rodników. TEMPO w badaniach nad polimeryzacją rodnikową było 

wykorzystywane do analizy efektywności inicjacji[27].   

NMP jako jeden z przykładów kontrolowanej polimeryzacji rodnikowej, również 

działa zgodnie z mechanizmem odwracalnej dezaktywacji propagującego rodnika 

polimeru. W tym celu wykorzystuje termolizę wiązania C-ON w podwyższonej 

temperaturze, która prowadzi do otrzymania trwałego rodnika nitroksylowego oraz 

zdolnego do propagacji karborodnika. Powstały karborodnik podąża jedną z dwóch ścieżek 

reakcji, aby umożliwić kontrolę nad polimeryzacją: (1) rekombinacja z rodnikiem 

nitroksylowym w celu regeneracji nieaktywnej formy obecnej na końcu łańcucha lub (2) 

lub związać się z monomerem obecnym w układzie reakcyjnym co prowadzi do 

wydłużenia łańcucha i tworzy nowy karborodnik ponownie zdolny do reakcji z kolejnym 

monomerem lub z rodnikiem nitroksylowym[28]. Na poniższym schemacie 4 

zaprezentowano mechanizm odwracalnej dezaktywacji propagującego rodnika  

w polimeryzacji NMP. 
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Schemat 4 Mechanizm polimeryzacji NMP 

 

 Analizując powyższy schemat polimerzacji NMP oczywistym jest, że stała 

równowagi K między nieaktywną alkoksyaminą, a rodnikiem zdolnym do polimeryzacji 

jest kluczowym parametrem procesu. Stałą równowagi K jest definiowana jako kd/kc (kd - 

stałą szybkości homolizy alkoksyaminowego wizązania C-O, kc – stałą szybkości 

wychwytywania rodnika zdolnego do przyłączenia monomeru z trwałem rodnikiem 

nitroksylowym). Wpływ na powyższe stałe szybkości mają różne parametry, takie jak 

efekty steryczne, wiązania wodorowe czy też efekty polarne[29].  

 Na rysunku 1 przedstawiono kilka wykorzystywanych alkoksyamin w procesie 

polimeryzacji NMP. Pierwsze zrealizowane polimeryzacje NMP wykorzystywały TEMPO 

(rodnik 2,2’,6,6’-tetrametylopiperydyno-1-oksylowy) i styren jako monomer. Proces ten 

wykazywał charakterystyczne dla polimeryzacji kontrolowanej cechy, ale w późniejszych 

pracach okazało się, że struktura alkoksyaminy ma duże znaczenie w procesie co 

doprowadziło do odkrycia różnych struktur, które umożliwiały lepszą kontrolę jak również 

możliwość polimeryzacji innymi monomerami [30]. 
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Rysunek 1 Niektóre wykorzystywane alkoksyaminy podczas polimeryzacji NMP (R = grupa styrylowa) 

  

 W ostatniej dekadzie w wyniku badań różnych zespołów na całym świecie 

opracowano nowe mechanizmy polimeryzacji NMP. Prace zespołu Barner-Kowollik[31] 

wykorzystywały N-tert-butylofenylonitron (PBN) jako czynnik wychwytujący 

makrorodniki zdolne do propagacji. Zaproponowana nazwa polimeryzacji to wzmocniona 

rodnikowa polimeryzacja wychwytująca spin (Enhanced Spin Capturing Polymerization - 

ESCP). PBN w pierwszej reakcji wiąże się poprzez ładunek dodatni obecny na atomie 

azotu z makrorodnikiem tworząc wiązanie C-N co prowadzi do powstania rodnika na 

atomie tlenu w strukturze PBN, który również może wiązać się z makrorodnikiem tworząc 

wiązanie O-C alkoksyaminy. Proces polimeryzacji jest inicjowany za pomocą 

konwencjonalnych inicjatorów polimeryzacji. Jednym z ciekawych przykładów 

zastosowania tej polimeryzacji jest synteza polietylenu[32], dzięki której w temperaturze 

70⁰C i ciśnieniu 200 bar po 4h otrzymano polietylen o masie cząsteczkowej 1440 [g/mol] i 

polidyspersyjności równej 1,4.  
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 Oprócz termicznej homolizy wiązania C-ON zespoły badawcze prowadziły prace 

nad fotolizą pod wpływem działania światła[33]. Jednak w 2010 roku Gigmes[34] i 

współpracownicy zaproponowali najbardziej efektywny układ w którym wykorzystali 

odpowiednio zaprojektowaną alkoksyaminą zgodnie z przedstawionym schematem 5[35]. 

 

Schemat 5 Mechanizm foto polimeryzacji NMP [https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.0c06339] 

Odpowiednio wyselekcjonowana alkoksyamina pozwala na selektywną fotolizę wiązania 

C-O co jest kluczowe w przypadku fotopolimeryzacji NMP.  

 Powyżej wymienione dwie metody polimeryzacji NMP są obecnie często 

spotykane w publikacjach i pozwalają na otrzymanie nowych materiałów. W najnowszych 

badaniach zaproponowano również inne perspektywiczne metody polimeryzacji NMP: (1) 

Chemically Initiated Nitroxide Mediated Polymerization[36,37], (2) Spin Labeled 

Nitroxide Mediated Polymerization[38], (3) Plasmon Initiated Nitroxide Mediated 

Polymerization[39]. 

  

1.2.3. Kontrolowana polimeryzacja rodnikowa z odwracalną fragmentacją – 

RAFT 

 

 Polimeryzacja RAFT umożliwia realizację polimeryzacji rodnikowej 

w kontrolowany sposób, dzięki odwracalnym cyklom addycji-fragmentacji[40]. Następują 

odwracalne i szybkie procesy przenoszenia łańcucha, które tak samo jak w przypadku 

aktywacji i deaktywacji w ATRP, znacznie obniżają stężenie centrów aktywnych na 

rosnących łańcuchach. Rolą przenośników łańcucha najczęściej są ditioestry lub 

ditiokarbaminiany.  Zgodnie z mechanizmem kontrolowanej polimeryzacji RAFT 

przedstawionym na schemacie 6 w pierwszym etapie (I) w układzie reakcyjnym 

generowane są rodniki za pomocą klasycznych inicjatorów polimeryzacji rodnikowej 

(przykład AIBN). Następnie (II) ze względu na obecność monomerów wolne rodniki mogą 
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zainicjować aktywny koniec łańcucha zdolny do propagacji. W celu uzyskania kontroli nad 

procesem (III) następnie wspomniane ditioestry lub ditiokarbaminiany wychwytują z 

otoczenia wolne rodniki i za przyczyną równowagi reakcji uwalniają inny rodnik, który 

również jest zdolny do propagacji (IV). W etapie (V) mamy do czynienia z zainicjowanym 

procesem RAFT i dynamiczną aktywacją/dezaktywacją polimeryzacji rodnikowej za 

przyczyną mechanizmu przenoszenia łańcucha. Końcowym etapem (VI), który występuje 

w przypadku każdej polimeryzacji rodnikowej to proces terminacji.  

 

Schemat 6 Mechanizm polimeryzacji RAFT 

 

Ze względu na mechanizm polimeryzacji RAFT można zaobserwować fakt, że po procesie 

polimeryzacji posiadamy dwa rodzaje łańcuchów biorąc pod uwagę naturę pochodzenia. 

W jednej strony są łańcuchy, które zostały zainicjowane w wyniku dodatku inicjatora 

polimeryzacji rodnikowej oraz łańcuchy pochodzące z przenośnika łańcucha. Również 

zakończenie polimeryzacji może zachodzić w dwojaki sposób. Pierwszy to klasyczna 

terminacja wynikająca z reakcji pomiędzy dwoma rodnikami. Oraz łańcuchy wciąż zdolne 

do polimeryzacji ze względu na obecność przenośnika łańcucha na jednym końcu, który 

jest aktywny, ale ze względu na brak makrorodników w układzie nie ulega reakcji 

przenoszenia łańcucha.  

 Jednym z kluczowych elementów w polimeryzacji RAFT jest odpowiedni dobór 

struktury przenośnika łańcucha o ogólnym wzorze przedstawionym na rysunku 2. 
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Najczęściej te związki organiczne zawierają grupę ditioestrową oraz grupę aktywującą i 

grupę odchodzącą zdolną do inicjacji.  

 

 

Rysunek 2 Ogólny wzór struktury przenośnik łańcucha w polimeryzacji RAFT 

Wiązanie C=S w strukturze przenośnika łańcucha jest grupą reagującą z wolnym rodnikiem 

obecnym w układzie reakcyjnym co prowadzi do otrzymania produktu przejściowego. 

Produkt przejściowy to rodnik, który nie reaguje z innymi rodnikami obecnymi w układzie, 

ale może ulec fragmentacji z wytworzeniem rodnika grupy odchodzącej[41]. Na rysunku 3 

przedstawiono kilka struktur, które wykorzystuje się jako przenośniki łańcucha w 

polimeryzacji RAFT[42]. 

 

 

Rysunek 3 Kilka struktur, które są wykorzystywane jako przenośniki łańcucha w polimeryzacji RAFT 

 

 W porównaniu z metodą ATRP, polimeryzacja RAFT nie wymaga warunków 

beztlenowych co niewątpliwie jest jej główną zaletą. Homogeniczna polimeryzacja RAFT 
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pod kątem warunków polimeryzacji nie różni się w porównaniu z tradycyjnymi metodami 

polimeryzacji rodnikowej. Rozpuszczalny w medium reakcyjnym przenośnik łańcucha 

dodaje się do mieszaniny składającej się z monomeru, rozpuszczalnika i inicjatora.  

 

1.3. Szczotki polimerowe 

 

 Szczotki polimerowe zawdzięczają swoją nazwę ciekawą strukturą. Są to łańcuchy 

polimerowe, które jednym z swoich końców są związane z powierzchnią innego materiału. 

Wyróżnia się dwie metody ich otrzymywania: „szczepienie do” oraz „szczepienie z”. 

W pierwszej wymienionej metodzie początkowym etapem naszczepiania jest synteza 

łańcuchów polimerowych w roztworze. Następnie jak nazwa wskazuje należy wykonać 

szczepienie do powierzchni. Jednak w tym celu niezbędna jest odpowiednia 

funkcjonalizacja łańcucha, aby za pomocą adsorbcji fizycznej lub chemicznej związać 

jeden z końców łańcucha z powierzchnią. Szczepienie do za pomocą fizysorpcji 

wykorzystano do wytworzenia szczotek polimerowych zbudowanych z amfifilowego 

kopolimeru blokowego poli(tert-butylostyrenu)–poli(styrenosulfonianu) sodu[43]. Tak 

skonstruowany kopolimer diblokowy jest zdolny do fizycznej sorbcji na powierzchni miki 

zmodyfikowanej oktadecylotrietoksysilanem. Ze względu na charakter oddziaływań 

metoda ta jest niestabilna, a szczotki polimerowe łatwo ulegają uszkodzeniom. Bardziej 

trwałym rozwiązaniem jest funkcjonalizacja jednego z końców łańcucha polimerowego 

otrzymanego w roztworze, który jest zdolny do reakcji chemicznej z powierzchnią tworząc 

kowalencyjne połączenie. W ten sposób za pomocą grup tiolowych można wiązać łańcuchy 

z powierzchnią złota[44] lub grypy trialkoksysilanowe, które w wiążą się z hydrofilowymi 

powierzchniami różnych materiałów[45]. Szczepienie do powierzchni z wykorzystaniem 

reakcji chemicznej prowadzącej to wytworzenia wiązania chemicznego charakteryzuje się 

lepszą stabilnością i odpornością na degradację. Ze względu na steryczne ograniczenia 

dyfuzja jednego z końców łańcucha do powierzchni może być ograniczona co 

uniemożliwia otrzymanie szczotek polimerowych o wysokiej gęstości. Jest to jedna z wad 

metody szczepienia do, która nie występuje w przypadku drugiej metody szczepienia z.  
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Rysunek 4 Schematyczne przedstawienie procesu szczepienia do w wyniku: A) fizycznej adsorbcji z 

wykorzystaniem diblokowego polmeru, B) chemicznej adsorbcji poprzez reakcję chemiczną jednego końca 

łańcucha z powierzchnią. 

 W metodzie szczepienie z proces tworzenia szczotek polimerowych jest inicjowany 

powierzchniowo. W pierwszym etapie na odpowiednio przygotowanej powierzchni 

materiału przeprowadza się reakcję prowadzącą do otrzymania monowarstwy inicjatora 

polimeryzacji kowalencyjnie związanej z powierzchnią. W następnej kolejności w 

obecności monomeru za sprawą odpowiedniego aktywatora (światło, katalizator) 

wytwarzane są centra aktywne, które są zdolne do procesu propagacji łańcucha[46]. 

Polimeryzacja łańcuchów zaczyna się więc bezpośrednio z powierzchni co umożliwia 

otrzymywanie szczotek polimerowych o wysokich gęstościach szczepienia. Ponad to 

proces naszczepienia inicjatora można kontrolować co umożliwia sterowanie gęstością 

łańcuchów polimerowych. Sterowanie gęstością jest realizowane na zasadzie wiązania na 

powierzchni inicjatora i związku inertnego, który również tak samo jak inicjator wiąże się 

z powierzchnią ale nie może inicjować polimeryzacji. Na rysunku 5 przedstawiono schemat 

procesu naszczepiania szczotek polimerowych metodą „szczepienia z”. Porównując dwie 

metody szczepienia pod kątem charakterystyki łańcuchów metodami analitycznymi to 

można łatwo stwierdzić, że „szczepienie do” daje możliwość określenia średniej masy 

cząsteczkowej(GPC), struktury chemicznej(NMR) jak również polidyspersyjności co jest 

niemożliwe w przypadku metody „szczepienia z”.  
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Rysunek 5 Schemat metody szczepienia z przedstawiający: A)przygotowaną powierzchnię z monowarstwą 

inicjatora, B) etap inicjacji i popagacji, C) konrolowana propagacja łańcuchów polimerowych. 

 

Metoda „szczepienia od” może byćrealizowana poprzez różnego rodzajo powierzchniowo 

inicjowane polimeryzacje: polimeryzacja mediowana fotoiniferterem (z ang. 

photoiniferter-mediated polymerization, PIMP)[47], polimeryzacja rodnikowa z 

przeniesieniem atomu (z ang. atom transfer radical polymerization, ATRP)[13], 

polimeryzacja z otwarciem pierścienia (z ang. ring-opening polymerization, ROP)[48] 

metatetyczna polimeryzacja z otwarciem pierścienia (z ang. ring-opening methathesis 

polymerization, ROMP)[49], polimeryzacja odwracalnej addycji-fragmentacji z 

przeniesieniem łańcucha (z ang. reversible addition–fragmentation chain transfer 

polymerization, RAFT)[50] polimeryzacja mediowana rodnikami nitroksylowymi (z ang. 

nitroxide-mediated polymerization, NMP)[51]. 

 

2. Anionowa polimeryzacja żyjąca 

 

 Michał Szwarc w 1956 roku opublikował pracę w Nature zatytułowaną „‘Living’ 

Polymers” [52]. Zrealizowana i opisana polimeryzacja styrenu w wspomnianej pracy była 

pozbawiona procesu terminacji rosnącego łańcucha. Po dodaniu nowej porcji monomeru 

do układu reakcyjnego makrorodniki wciąż było zdolne do propagacji co sprawiło, że autor 

pracy postanowił nazwać ten proces polimeryzacją żyjącą. Michał Szwarc jako pierwszy 

zademonstrował anionową polimeryzację styrenu z użyciem naftalenku sodu w 
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tetrahydrofuranie. Zrealizowane prace pozwoliły na odkrycie pewnych zależności jakie 

charakteryzuje polimeryzacja anionowa: 

 Ze względu na brak procesu terminacji i przeniesienia łańcucha w mechanizmie 

polimeryzacji anionowej, propagacja łańcuchów postępuje aż do wyczerpania 

wszystkich monomerów obecnych w układzie. Każda kolejna dodana porcja 

monomeru powoduje ponowny wzrost łańcucha w procesie propagacji, 

 Ilość łańcuchów w układzie reakcyjnym jest równa ilości centrów aktywnych co 

bezpośrednio wiąże się z ilością wprowadzonego inicjatora. Ilość ta jest stała  

i niezależna od konwersji, 

 Istnieje możliwość sterowania masą molową makrocząsteczek poprzez odpowiedni 

dobór stosunku molowego inicjatora do monomeru, 

 Średnia masa molowa jest wprost proporcjonalnie zależna od konwersji monomeru, 

 Istnieje możliwość polimeryzacji blokowych łańcuchów poprzez odpowiedni dobór 

czasu dozowania monomerów, 

 Dyspersyjność ze względu na szybką inicjację i brak terminacji jest bliska jedności. 

 

Początkowy rozwój polimeryzacji anionowej skupiał się na monomerach winylowych  

w których inicjatorami były takie związki jak jony amidkowe, fenolanowe, alkoholowe, 

jony karboksylowe oraz litowce. Butylolit jest najczęściej badanym inicjatorem 

polimeryzacji anionowej monomerów winylowych. Na schemacie 7 przedstawiono 

przykładowy mechanizm polimeryzacji anionowej dienów. 

 



38 
 

 

Schemat 7 Schemat etapów polimeryzacji anionowej dienów 

 

Przedstawiona na schemacie terminacja zachodzi w wyniku dodania alkoholu do układu 

reakcyjnego. Można zauważyć, że podczas polimeryzacji anionowej dienów (jak również 

innych monomerów winylowych) propagacja jest realizowana zgodnie z mechanizmem 

aktywnego końca łańcucha. W przypadku polimeryzacji anionowej laktamów mechanizm 

jest inny co przedstawiono na schemacie 8. Katalizatorami anionowej polimeryzacji 

laktamów najczęściej są silne zasady (na przykład wodorek sodu, NaH) zdolne do 

rozerwania wiązania N-H w laktamie i wytworzenia anionu laktamowego. Anion 

laktamowy w procesie inicjacji zgodnie z mechanizmem substytucji nukleofilowej atakuje 

atom węgla w grupie karbonylowej rozrywając wiązanie N-C w aktywatorze. 

Aktywatorem polimeryzacji są pierścienia laktamowe, które w swojej strukturze posiadają 

grupę osłabiającą wiązanie N-C w pierścieniu. Reakcja anionu laktamowego z monomerem 

zachodzi dużo wolniej. Dla polimeryzacji kaprolaktamu najczęściej wykorzystywanym 

aktywatorem do N-acetylokaprolaktam. Po nukleofilowym ataku ładunek ujemny 

przenoszony jest na atom azotu pochodzący od aktywatora, który poprzez reakcję 

z monomerem obecnym w układzie reakcyjnym odtwarza anion laktamowy. W procesie 

propagacji anion laktamowy ponownie reaguje z grupą karbonylową pierścienia 

laktamowego, ale już w rosnącym łańcuchu.  
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Schemat 8 Mechanizm polimeryzacji anionowej laktamów 

 

Dla laktamów polimeryzację anionową wykonuje się najczęściej w dwóch zakresach 

temperatur: poniżej lub powyżej temperatury topnienia polimeru. Polimeryzacja poniżej 

temperatury topnienia charakteryzuje się dużym stopniem konwersji (96% - 99%) oraz 

dużym stopniem krystaliczności (40%-50%). Stopień krystaliczności jest powiązany  

z faktem, że krystalizacja zachodzi jednocześnie z procesem polimeryzacji [53,54].  

 Polimeryzacja anionowa laktamów podobnie jak monomerów winylowych jest 

blokowana przez obecność wody w układzie reakcyjnym. Dla przykładu anion 

kaprolaktamowy w reakcji z wodą prowadzi do otrzymania kaprolaktamu przez co 

uniemożliwia propagację łańcucha[55]. Jednak dla polimeryzacji laktamów istnieje 

możliwość dodania większej ilości aktywatora i inicjatora co umożliwia zredukowanie 

wpływu wody na proces polimeryzacji.  
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3. Nanokompoozyty 

 

Odkrycia naukowe pokazujące wyraźne różnice we właściwościach materii w skali 

nanometrycznej oraz opracowanie metod preparatywnych stabilnych nanomateriałów, 

zapoczątkowały szybko rozwijającą się nową dziedzinę nauki - nanotechnologia. Toyota 

wprowadziła na rynek części samochodowe z nanokompozytu polimerowego z dodatkiem 

montmorylonitu w latach 80[56]. Postępy w zakresie charakteryzowania, wytwarzania 

i manipulowania materiałami w skali nanometrycznej doprowadziły do ich większego 

wykorzystania jako wypełniaczy w nowych rodzajach nanokompozytów. Producenci 

mieszają nanocząstki metali, tlenków metali, nanomateriały węglowe i ceramiczne 

z polimerami i innymi materiałami matrycowymi, aby zoptymalizować właściwości 

kompozytu pod względem koloru, przezroczystości, przewodności, ognioodporności, 

właściwości barierowych, właściwości magnetycznych i właściwości antykorozyjnych, 

a także wytrzymałości na rozciąganie, zginanie. Kompozyty te oferują użytkownikom 

znacznie ulepszone właściwości w porównaniu z konwencjonalnymi materiałami 

kompozytowymi. 

 

3.1. Definicja nanomateriału i rodzaje nanokompozytów 

 

 Zgodnie z zaleceniami komisje europejskiej nanomateriał to materiał naturalny lub 

wytworzony zawierający cząstki w stanie niezwiązanym lub w postaci agregatu lub 

aglomeratu, w którym dla 50 % lub więcej cząstek w liczbowym rozkładzie wielkości, 

jeden lub więcej wymiarów zewnętrznych mieści się w zakresie wielkości 1 nm - 100 nm. 

Więc jeśli w 1 kg materiału znajduje się mniej niż 0,5 kg drobin o rozmiarach mniejszych 

niż 100 nm (w co najmniej jednym wymiarze) to według definicji materiał ten nie 

klasyfikuje się jako nanomateriał. W związku z powyższą definicją nanokompozyty to 

takie tworzywa, które powstały w wyniku dodania do polimeru nanomateriału. 

Nanokompozyty są wykonane z tych samych rodzajów materiałów, co inne 

konwencjonalne kompozyty. Jednak ze względu na nanometryczne wymiary wypełniaczy 

stosowanych w nanokompozytach interakcje między wypełniaczem, a matrycą są inne niż 

w kompozycie. Zmienione interakcje wypełniacz-matryca wpływają na właściwości 

fizyczne nanokompozytu na różne sposoby.  Jednym z celów wprowadzenia nanomateriału 
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do polimeru jest poprawa jego przewodności termicznej. Większość żywic 

termoutwardzalnych i polimerów termoplastycznych to materiały izolacyjne. Chociaż ta 

właściwość jest przydatna do wytwarzania izolatorów, istnieją zastosowania, w których 

przewodzące tworzywo byłoby atrakcyjne. Nanorurki węglowe można mieszać 

z materiałami termoutwardzalnymi lub termoplastycznymi, aby zapewnić przewodzenie 

termiczne. Możliwe jest zastosowanie większych włókien, takich jak włókna węglowe lub 

stalowe, ale nanorurki mają tę zaletę, że można je dodawać w bardzo niskich stężeniach 

wypełniacza. Te małe ilości nanododatku nie niszczą wielu innych pożądanych 

właściwości roboczych tworzywa. Nanokompozyty można podzielić na trzy grupy biorąc 

pod uwagę matrycę w której rozproszone są nanomateriały: 

 Nanokompozyty ceramiczne, 

 Nanokompozyty metaliczne, 

 Nanokompozyty polimerowe. 

Ze względu na prace zrealizowane w ramach doktoratu niniejszy opis będzie się skupiał na 

nanokompozytach polimerowych.  

 

3.2. Wpływ struktury na właściwości nanokompozytu – kierunki rozwoju 

 

 Wyzwania związane z pełnym wykorzystaniem nanomateriałów jako dodatków w 

polimerów, które ograniczają potencjalne zastosowanie i komercjalizację 

nanokompozytów można podsumować w kilku głównych problemach do rozwiązania[57]: 

 Trudności w uzyskaniu jednorodnej dyspersji i dystrybucji w macierzy 

polimerowej co wynika z dużej tendencji do agregacji i aglomeracji 

nanomateriałów, 

 Brak możliwości kontrolowanego rozmieszczenia i uzyskania odpowiedniej 

orientacji nanomateriałów w polimerze, 

 Wysoki koszt i trudności w dostępie do nanomateriałów. 

 

 Brak odpowiedniej homogenizacji nanomateriału w obecnym etapie rozwoju 

stanowi największe wyzwanie dla badaczy. W nanokompozytach duży wpływa na całą 
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strukturę materiału ma warstwa między fazowa pomiędzy nanomateriałem, a matrycą 

polimerową. W sposób oczywisty wynika to z faktu, że ze względu na nanometryczne 

rozmiary cząstki nanododatku posiadają one duża powierzchnię w stosunku do swojej 

masy. Na rysunku 6 przedstawiono porównanie wielkości dodatków w stosunku do 

wielkości łańcuchów polimerowych.  

 

Rysunek 6 Porównanie wielkości dodatków w stosunku do wielkości łańcuchów polimerowych w matrycy 

 Agregacja takiego materiału w matrycy polimerowej często prowadzi do 

pogorszenia właściwości nanokompozytu. Połączone ze sobą drobinki słabymi 

oddziaływaniami w wyniku nałożenia zewnętrznej siły łatwo rozłączają się co w przypadku 

dużych agregatów obniża wytrzymałość mechaniczną nanokompozytu. Dla dobrze 

zhomogenizowanego nanomateriału, każda z drobin jest w kontakcie tylko z matrycą 

polimerową. Osiągając taką homogenizację w drugiej kolejności należy zwrócić uwagę na 

właściwości między fazowe. W przypadku nie mieszających się faz w wyniku 

przetwórstwa tworzywa drogą ekstruzji, nanomateriały mogą w sposób swobodny 

przemieszczać się w stopionym polimerze i doprowadzić do ponownej agregacji[58]. 

Dlatego problem dyspersji nanomateriału należy rozważać pod kątem dobrania 

odpowiednich właściwości między fazowych. Istnieje również możliwość stworzenia w 

matrycy polimerowej sieci połączonych ze sobą drobin nanomateriału. Ilość 

nanomateriału, która umożliwia otrzymanie takiej sieci opisuje się jako stopień perkolacji. 
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Przykładem, który pokazuje znaczenie punktu perkolacji jest poprawa przewodnictwa 

termicznego poprzez dodanie nanomateriałów węglowych do matrycy polimerowej[59]. 

Przy niskich stężeniach nanomateriału i dobrej homogenizacji w matrycy polimerowej 

wszystkie drobiny są od siebie oddzielone co pozwala na nieznaczną poprawę 

przewodności termicznej. Zwiększenie stężenia i uzyskanie stopnia perkolacji w znaczący 

sposób poprawia właściwości termoprzewodzące. Jest to związane z faktem, że transport 

ciepła nie zachodzi z udziałem matrycy polimerowej, ale poprzez sieć połączonych drobin 

nanomateriału[60]. Zwiększenie stężenia nanomateriału powyżej stopnia perkolacji nie 

wpływa znacząco na przewodnictwo termiczne.  

 Charaktery oddziaływań między fazowych również wpływa na właściwości 

mechaniczne nanokompozytu. Polimery zdolne do tworzenia wiązań wodorowych 

pomiędzy swoimi łańcuchami bardzo słabo oddziałują z węglowymi dodatkami do 

tworzyw. Prowadzi to do osłabienia transportu naprężeń w strukturze tworzywa. Można 

stwierdzić, że aglomeracja nanomateriałów częściowo obniża ten wpływ na transport 

naprężeń[61]. Powadzi to do obniżenia względnego wydłużenia tworzywa podczas 

rozciągania i pogarsza udarność materiału.  

  

3.3. Metody przygotowania nanokompozytów 

 

Wyróżnia się trzy główne metody przygotowania nanokompozytów polimerowych[62]: 

 Mieszanie w stanie stopionym z wykorzystaniem wytłaczarek, 

 Mieszanie w rozpuszczalniku, 

 Polimeryzacja in situ w obecności nanokompozytu. 

Najbardziej przemysłowe zastosowanie, które nie wymaga dużego nakładu inwestycyjnego 

i umożliwia wykorzystanie infrastruktury typowej dla firm zajmujących się przetwórstwem 

tworzyw sztucznych to mieszanie w stanie stopionym. Do tego celu wykorzystuje się 

przemysłowe wytłaczarki, które mają za zadanie uplastycznić tworzywo w odpowiednio 

wysokiej temperaturze, w stanie stopionym przeprowadzić materiał przez cylinder za 

pośrednictwem ruchu obrotowego ślimaków po czym tworzywo jest wyprowadzane przez 

dyszę na zewnątrz i granulowane. Wraz z polimerem do wytłaczarki w opisywanej 

metodzie dodaje się nanomateriał. Homogenizacja nanostruktur w matrycy polimerowej 
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jest w głównej mierze uzależniona od innych dodatków poprawiających dyspersję jak 

również konstrukcja ślimaków i parametry przetwórstwa. Wiele polimerów można 

rozpuścić w różnego rodzaju mediach organicznych lub wodzie. Dlatego mieszanie w 

rozpuszczalniku również jest jednym ze sposobów jaki jest wykorzystywany do 

przygotowania nanokompozytów. W tym celu często wykorzystuje się ultradźwięki, które 

poprawiają dyspersję nanomateriału w roztworze rozpuszczonego polimeru. Końcowym 

etapem metody jest usunięcie rozpuszczalnika poprzez destylację. Metodą, która wymaga 

największych nakładów inwestycyjnych jest opracowanie technologii otrzymywania 

nanokompozytów in situ podczas polimeryzacji. W znacznym stopniu ułatwiony jest 

proces otrzymania dobrej homogenizacji nanomateriału.  

  

4. Grafen 

 

Odkrycie i wyizolowanie pojedynczych płatków grafenu zapoczątkowało ogromne 

zainteresowanie tym materiałem zarówno w badaniach podstawowych, jak i w 

zastosowaniach przemysłowych. Badania i rozwój materiałów na bazie grafenu były 

prowadzone na dużą skalę, ale liczba komercyjnych zastosowań jest raczej ograniczona 

[63,64]. Grafen to mono-warstwa atomów węgla o hybrydyzacji sp2 o strukturze 

heksagonalnej w której nad i pod powierzchnią występuje zdelokalizowane wiązanie π 

posiadające bardzo labilne elektrony. Zmierzone przewodnictwo termiczne dla grafenu to 

1800 W/mK[65], natomiast przewodnictwo elektryczne wynosi 7200 S/m[66]. Utleniona 

pochodna grafenu to tlenek grafenu posiadający grupy hydroksylowe, epoksydowe, 

karbonylowe i karboksylowe, które umożliwiają rozwarstwienie płatków i przeciwdziałają 

agregacji. Tlenek grafenu ze względu na zaburzenie sieci połączeń atomów węgla 

hybrydyzacjami sp3 nie posiada tak wyróżniających się właściwości jak grafen (rysunek 7). 

Redukcja tlenku grafenu częściowo przywraca pierwotną formę grafenu dzięki czemu wraz 

ze stopniem redukcji można uzyskać większe przewodnictwo cieplne i elektryczne. 
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Rysunek 7 Schemat otrzymywania tlenku grafenu (GO) i zredukowanego tlenku grafenu (rGO) 

 

4.1. Struktura i właściwości 

 

 Każdy atom węgla zawarty w grafenie posiada trzy wiązania sigma, które wiążą go 

z sąsiednimi atomami węgla tworząc stabilną heksagonalną strukturę. Stabilność węgla 

wynika z jego ciasno upakowanych atomów węgla i hybrydyzacji orbitalnej sp2 – 

kombinacji orbitali s, px, py, które tworzą wiązania sigma. Pozostały elektron nie biorący 

udziału w orbitalu molekularnym sp2 tworzy wiązanie π za przyczyną orbitalu pz. 

Wszystkie elektrony obecne na orbitalach pz tworzą zdelokalizowane pasmo π. To pasmo 

odpowiada ze większość znaczących właściwości elektrycznych grafenu. Grafen posiada 

wiele wyjątkowych właściwości pod względem transparentności optycznej, 

przewodnictwa elektrycznego, wytrzymałości mechanicznej oraz przewodności 

termicznej. Materiał ten wyróżnia się pod kątem swojej masy, ponieważ jego gęstość 

wynosi 0,77 mg/m2. Jak to przedstawiono na rysunku 8 jednostkową strukturą grafenu jest 

sześciokątny pierścień węglowy o powierzchni 0,052 nm2, długość wiązania pomiędzy 

atomami węgla w strukturze grafenu wynosi 0,142 nm[67]. Jest to materiał o grubości 

jednego atomu węgla, dlatego zalicza się go do materiałów 2D. Grafen absorbuje tylko 2,3 

% światła widzialnego co sprawia, że jest wysoce transparentny optycznie[68]. 

Transparentność jest mocno uzależniona od liczby warstw grafenu i maleje wraz z 

wzrostem liczby warstw. Inną interesującą właściwością jest mobilność elektronów. 

Atomy węgla w strukturze materiału posiadają hybrydyzację sp2 wprowadzając jeden 

elektron walencyjny na wiązanie π. W związku z powyższym nad i pod atomami węgla z 

grafenie występuje duże zdelokalizowane wiązanie π, które umożliwia swobodny ruch 

elektronów, prowadzące do wysokiego przewodnictwa elektrycznego i 
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termicznego[69,70]. Wytrzymałość grafenu w porównaniu z innymi materiałami wyróżnia 

się wysoką wytrzymałością mechaniczną. Wytrzymałość na rozciąganie wynosi 125 

GPa[71], co sprawia, że przy tej samej grubości, wytrzymałość grafenu jest około 100 razy 

większa niż stal.  

 

Rysunek 8 Heksagonalna struktura jednowarstwowego grafenu 

 

 

4.2. Metody otrzymywania 

 

W nanotechnologii wyróżnia się dwa sposoby otrzymywania nanomateriałów[72]: 

 Metoda „bottom up” – polegająca na otrzymaniu nanostruktur w wyniku procesów 

łączących pojedyncze atomy lub cząsteczki. 

 Metoda „top down”  - opiera się na podziale materiału makroskopowego na 

mniejsze części wykorzystując do tego procesy fizyko chemiczne. 

Pierwszym sposobem otrzymywania płatków grafenu, która zalicza się do metod top down, 

to mechaniczna exfoliacja[73]. Polega ona na mechanicznym odrywaniu za pomocą taśmy 

klejącej małych mas z wysoce zorientowanego grafitu pirolitycznego. Ten sposób 

wyizolowania grafenu pozwolił noblistom zbadać ten materiał pod kątem jego właściwości 

fizyko chemicznych. Metoda pomimo swojej prostoty nie nadaje się na wykorzystanie 

przemysłowe. Inną metodą top down to exfoliacja z fazy ciekłej polegająca na 

wykorzystaniu ultradźwięków w celu odseparowania warstw grafenu z grafitu. Łatwość 
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procesu umożliwia jego przemysłowe zastosowanie jednak wydajność uzyskania 

monowarstwy grafenu jest niewielka. Dodatkowym problemem jest agregacja materiału 

oraz liczne defekty strukturalne, które pochodzą od wykorzystania ultradźwięków[74,75]. 

Exfoliację z fazy ciekłej również przeprowadza się w obecności surfaktantów, które mają 

za zadanie ułatwić interkalację pojedynczych warstw grafenu oraz ustabilizować dyspersje 

w celu przeciwdziałaniu aggregacji[76]. Najczęściej wykorzystywaną metodą w 

laboratoriach jest metoda utlenianie-redukcja (rysunek 7). Grafen zawierający tylko atomy 

węgla nie posiada żadnych grup funkcyjnych, które umożliwiłyby ustabilizowanie tego 

materiału w wodnej lub organicznej dyspersji. Pochodna grafenu – tlenek grafenu – zawiera 

dużo utlenionych grup takich jak hydroksylowe, karboksylowe, karbonylowe, 

epoksydowe, które znacznie wpływają na stabilizację wodnej dyspersji[77]. Utlenienie 

grafitu prowadzi do około dwukrotnego zwiększenia przestrzeni pomiędzy warstwami w 

materiale co znacznie ułatwia ich interkalację małymi molekułami i ich eksfoliację w 

wyniku nałożenia sił pochodzących od ultradźwięków[74]. Otrzymywanie tlenku grafitu 

jest powszechnie znaną metodą, która polega na wykorzystaniu mocnych kwasów i 

utleniaczy[78,79]. Ze względu na fakt, że tlenek grafenu różni się swoimi właściwościami 

od zredukowanego tlenku grafenu często kolejnym etapem jest redukcja prowadząca do 

otrzymania zredukowanego tlenku grafenu. Można wymienić kilka metod redukcji: 

chemiczna redukcja w fazy ciekłej[79], redukcja pod wpływem energii cieplnej[80] oraz 

redukcja mikrofalami[81].  

 Jedną z najbardziej popularnych sposobów otrzymywania grafenu metodą bottom 

up jest chemiczne osadzanie z fazy gazowej (Chemical Vapour Deposition - CVD). Proces 

polega na wprowadzeniu do komory reakcyjnej gazowego lub ciekłego reagenta wraz z 

podłożem na powierzchni którego zachodzi reakcja prowadząca do otrzymania cienkiego 

filmu. Dzięki tej metodzie można uzyskać grafen o wysokiej jakości jednak powolne tempo 

wzrostu materiału ograniczyło rozwój tej metody w produkcji grafenu. W jednej z metod 

CVD wykorzystywano folię miedzianą jako podłoże do osadzania nanomateriału[82]. W 

pierwszej kolejności komorę podgrzewa się do 1000⁰C w atmosferze argonu po czym 

wyżarza się podłoże w wodorze i następnie wprowadza metan jako źródło węgla do 

wzrostu grafenu. Istnieją również publikacje[83] w których opisano sposób otrzymania 

grafenu metodą CVD w warunkach ciśnienia atmosferycznego.  
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5. Przegląd literatury patentowej 

 

Przedmiotem badania były metody modyfikacji powierzchniowej materiałów 

grafenowych, które mogą być wykorzystane do przygotowania nanokompozytów. Zmiana 

charakteru chemicznego powierzchni nanomateriału węglowego podczas projektu 

badawczego jest realizowana z wykorzystaniem kontrolowanej polimeryzacji rodnikowej 

inicjowanej z powierzchni (ATRP oraz NMP) oraz polimeryzacji anionowej kaprolaktamu 

w obecności aktywatora związanego chemicznie z powierzchnią materiału grafenowego. 

Celem badania jest ocena stanu techniki pod kątem poszanowania prac wyłącznych stron 

trzecich.   

 

5.1. Zakres terytorialny i czasowy badania 

 

Przyjęto następujące założenia do przeprowadzenia badania: 

 Obszar badań:    cały świat, 

 Przedział czasowy badań:  bez ograniczeń. 

Ograniczenia wynikają z zasobów dostępnych baz informacji patentowej, w których 

badanie było prowadzone.  

 

5.2. Klasyfikacja przedmiotu badań 

 

Przedmiot badań sklasyfikowano według Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej 

(MKP) w sposób przedstawiony na poniższej tabeli 2: 
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Tabela 2 Klasyfikacja poszukiwań patentowych zgodnie z międzynarodową klasyfikacją patentową 

MKP Opis 

C08K 
Zastosowanie substancji nieorganicznych lub substancji organicznych 

innych niż wielkocząsteczkowe jako składników mieszaniny 

C08K 3/00 Zastosowanie składników nieorganicznych 

          3/04 …Węgiel 

C08K 7/00 Zastosowanie składników znamiennych postacią 

C01B Elementy niemetaliczne i ich związki 

C01B 32/00 Węgiel i jego związki 

          32/15 Nanowymiarowe materiały węglowe 

          32/182 … Grafen 

          32/194 … … po przetworzeniu 

B82Y  
Szczególne użycie lub zastosowanie nanostruktur; pomiar lub analiza 

nanostruktur; wytwarzanie lub obróbka nanostruktur 

B82Y 30/00 
Nanotechnologia do materiałoznawstwa lub nauki o powierzchni, np. 

nanokompozyty 

B82Y 40/00 Wytwarzanie lub obróbka nanostruktur 

 

 

5.3. Bazy danych 

 

W trakcie badań korzystano z następujących baz: 

 Komercyjna baza informacji patentowej PatBase, 

 Bazy ogólnodostępne: 

o Espacenet, 

o Freepatentsonline 

o USPTO, 
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o Bazy UP RP. 

 

5.4. Metodyka badań 

 

Strategia poszukiwań polegała na wyszukaniu patentów w oparciu o następujące słowa 

kluczowe: graphene, carbon nanomaterial, nylon, polyamide 6, composite, nanocomposite, 

functionalization, modification, dispersion i kombinacje tych słów. Jako element limitujący 

poszukiwania zawężone zostały do wybranych wyżej klas patentowych 

Dokonano również przeglądu patentów firm, które oferują nanokompozyty i tworzywa 

termoprzewodzące, które zostały wymienione w zakupionych raportach rynkowych: 

„Nanocomposites, nanoparticles, nanoclays and nanotubes global markets to 2022, June 

2018, bccResearch”, „Thermally Conducrive Plastics: Types and Global Markets, June 

2019, bccResearch”.  

Ze względu na fakt, że w ramach projektu badawczego funkcjonalizacja materiału 

grafenowego, za pomocą kowalencyjnie związanych z powierzchnią nanomateriału 

łańcuchów polimerowych stanowi kluczowy element, poszukiwania skupiały się na 

chemicznej i fizycznej modyfikacji powierzchni materiałów grafenowych, które są 

wykorzystywane do poprawienia dyspersji w matrycy polimerowej i innych mediach. 

Odnalezione patenty nie związane z powyższym tematem nie zostały poniżej opisane. 

 

5.5.  Opis uzyskanych wyników 

 

W wyniku przeprowadzonych poszukiwań wybrano 31 patentów, które według 

opisanej metodyki  określają stan techniki. Poniżej opisano wytypowane patenty, istotne 

ze względu na realizację projektu badawczego i poszerzenie wiedzy z zakresu 

funkcjonalizacji materiałów grafenowych. 

 

Reactive Graphitic carbon nanofiber reinforced polymeric composites showing 

enhanced flexural strenght (US8048940 BB) 
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Zgłoszenie patentowe i uzyskany patent chroni prawa wyłączne tylko w USA. 

Właściciel nie wykorzystał możliwości ochrony w innych krajach.  

Metoda polega na wprowadzeniu utlenionych grup funkcyjnych na powierzchnię 

materiału węglowego za pomocą mocnych kwasów (kw. azotowy) tworząc grupy 

karboksylowe. Następnie w reakcji z chlorkiem tionylu otrzymuje się chlorki acylowe, 

które w kolejnym etapie reagują z molekułami, które zawierają grupy aminowe. Do reakcji 

z chlorkami acylowymi autorzy patentu wymieniają szereg różnych amin w tym 

heksametylenodiamine, diaminy aromatyczne oraz triaminy aromatyczne.  

 

Stable Dispersion of polimer-coated Graphitic nanoplatelest (US7914844 BB) 

Zgłoszenie patentowe i uzyskany patent chroni prawa wyłączne tylko w USA. 

Właściciel nie wykorzystał możliwości ochrony w innych krajach. 

Chemiczna modyfikacja materiału grafenowego, w opisywanym patencie wykorzystuje 

reakcję grup izocyjanianowych z grupami hydroksylowymi obecnymi na powierzchni 

utlenionej formy nanomateriału węglowego w wyniku, której powstają wiązania 

uretanowe. Według przedstawianego  przykładu zawartego w opisie patentowym proces 

przeprowadzono w dimetyloformamidzie (DMF). Po modyfikacji, w celu homogenicznego 

wymieszania z matrycą polimerową, do dyspersji wprowadza się rozpuszczalny w DMF 

polimer. Tak przygotowana matryca w następnej kolejności ulega redukcji co pozwala na 

usunięcie nieprzereagowanych utlenionych grup atomów obecnych na powierzchni 

materiału grafenowego. 

 

Method for dispersing graphite-like nanoparticels (EP2406297 A1) 

Zgłoszenie patentowe, które według europejskiego urzędu patentowego nie ma 

charakteru wynalazczego ze względu na wcześniej opublikowaną publikację naukową[84], 

która pokazuje bardzo podobne rozwiązanie. Nie uzyskano praw wyłącznych w Europie. 

Istotą wynalazku jest synteza blokowego kopolimeru zawierającego pirenowe grupy 

boczne.  Polimer ten umożliwia otrzymanie stabilnej dyspersji grafenu w 

rozpuszczalnikach hydrofilowych. Synteza czynnika dyspergującego wykorzystuje metodę 

kontrolowanej polimeryzacji z odwracalnym addycyjno-fragmentacyjnym przeniesieniem 
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łańcucha. Powstaje diblokowy polimer, którego jeden blok zbudowany jest z 

polimetakrylanu metylu, natomiast drugi z polimetakrylanu pentafluorofenylu. Po syntezie 

polimeru, grupy boczne pentafluorofenylowe w wyniku reakcji są zamieniane na grupy 

pirenowe. W ten sposób tworzy się polimer, którego jeden blok ma charakter hydrofilowy 

(polimetakrylan metylu), a drugi zawierający boczne grupy pirenowe, które za pomocą 

oddziaływań van der Wallsa mogą związać się z nanomateriałem węglowym.  

 

Method for producing composite materials based on polymers and carbon 

nanotubes (CNTS), composite materials produced in this way and use thereof 

(EP2501746 B1) 

Patent chroni prawa wyłączne tylko w niektórych krajach Unii Europejskiej takich jak: 

Niemcy, Francja, Hiszpania, Belgia, Holandia, Wielka Brytania. Według informacji na 

stronie urzędu patentowego Rzeczypospolitej Polskiej patent jest uznany za nie ważny na 

terenie RP.  

Istotą wynalazku jest instalacja składająca się z trzech głównych elementów:  

 Jednostka dyspergująca wyposażona w odpowiednie mieszadła homogenizujące w 

której wraz z dyspergatorami przygotowana jest stabilna dyspersja nanomateriału 

węglowego (Hosokawa Alpine AG), 

 Wysokociśnieniowa pompa stanowiąca dozownik dyspersji (Viscotec 3RD12), 

 Wytłaczarka w której zachodzi zmieszanie dyspersji i polimerem (Coperion). 

Czynnikiem dypergującym jest najczęściej niskocząsteczkowy kopolimer posiadający w 

swej strukturze łańcuchy hydrofobowe i hydrofilowe. Przykładem takiego dyspergatora 

jest dostępny komercyjnie Byk LP-N 6587. Oprócz wymienionego dysperganta, autorzy 

patentu odnoszą się do dwóch innych patentów, które opisują syntezę dyspergantów 

(EP0154678, EP140389). 

 

Polymer compositions comprising semi-aromatic polyamides and graphene 

material (EP2550332 B1) 
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Według informacji na stronie urzędu patentowego Rzeczypospolitej Polskiej patent jest 

uznany za nie ważny na terenie RP. Chroni prawa wyłączne w niektórych krajach Unii 

Europejskiej oraz w Stanach Zjednoczonych i Japonii.   

Zastrzeżenia patentowe obejmują proces polikondensacji diamin aromatycznych z 

kwasem dikarboksylowym w wyniku którego powstaje semi-aromatyczny poliamid do 

którego następnie drogą ekstruzji dodawany i homogenizowany jest grafen. Spośród 

aromatycznych diamin, które mogą zostać wykorzystane do procesu polimeryzacji według 

patentu, wymienione są: m-fenylenodiamina (MPD), p-fenyloenodiamina (PPD), 3,4’-

diaminodifenylo eter (3,4’-ODA), 4,4’-diaminodifenylo eter (4,4’-ODA), m-

ksylenodiamina (MXDA) oraz liczna grupa alifatycznych kwasów dikarboksylowych. 

Petent nie określa konstrukcji ślimaków jaka została wykorzystana do homogenizacji 

grafenu oraz nie przedstawia parametrów pracy wytłaczarki dwuślimakowej. Zostały 

przedstawione parametry pracy wytłaczarki laboratoryjnej stożkowej, która została 

wykorzystana do przedstawienia przykładów zawartych w patencie. 

 

Composition of polyamides with low concentration of carboxamide groups and 

electrically conductive carbon (EP2635638 B1) 

Według informacji na stronie urzędu patentowego Rzeczypospolitej Polskiej patent jest 

uznany za nie ważny na terenie RP. Europejski urząd patentowy informuje, że właściciel 

patentu rozpoczął procedurę krajową tylko we Francjip0, Szwajcarii, Niemczech i 

Lichtensteinie.  

Istotą wynalazku jest skład tworzywa sztucznego o właściwościach elektroprzewodzących. 

Kompozycja poliamidowego tworzywa według patentu zawiera następujące komponenty: 

 Co najmniej 40 części wagowych poliamidu, którego jednostki monomeru 

zawierają średnią arytmetyczną liczby atomów węgla co najmniej 7,5, 

 Od 0,1 do 15 części wagowych co najmniej jednej soli z niemetalicznym kationem, 

 Od 0,1 do 25 części wagowych co najmniej jednego środka dyspergującego na 

bazie estrów lub amidów, 

 Materiał węglowy przewodzący elektrycznie wybrany z grupy: sadzy technicznej, 

proszku grafitowego, włókien węglowych, nanorurek węglowych i/lub grafenu w 
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ilości która powoduje określoną oporność powierzchniową kompozycji 

polimerowej, 

 Od 0 do 5 części wagowych co najmniej jednej soli metalu i opcjonalnie zwykłe 

środki pomocnicze i dodatki 

Patent nie informuje o parametrach przetwórstwa tworzywa oraz nie przedstawia 

konstrukcji ślimaków i wytłaczarki, która umożliwi homogenizację powyższej 

kompozycji.  

Thermoplastic molding compositions (EP2655496 B1) 

Właściciel praw wyłącznych po otrzymaniu europejskiego patentu, nie zdecydował się 

wejść w fazę krajową na terenie Polski. Prawa wyłączne są chronione w takich krajach jak: 

Austria, Belgia, Szwajcaria, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania, Chiny, 

Japonia, Korea. 

Istotą wynalazku jest termoplastyczna kompozycja zawierająca co najmniej jeden 

poliamid, kopoliamid lub mieszankę polimerową zawierającą poliamid, od 0,1 do 10 

procent wagowych nanorurek węglowych, grafenu lub ich mieszanin oraz od 0,1 do 3 

procent wagowych cieczy jonowych, przy czym kompozycja nie zawiera żadnych 

jednostek poliamidu 12. W zastrzeżeniach wymieniono dużą grupę anionów i kationów, 

które tworzą ciecze jonowe. Wprowadzenie cieczy jonowych, które posiadają w swojej 

strukturze pierścienie aromatyczne ułatwiają dyspersję nanomateriału węglowego w 

matrycy polimerowej. Przygotowanie kompozycji polimerowej opiera się na 

homogenizacji w wytłaczarkach dwuślimakowych współbieżnych. Do uplastycznionego 

polimeru wprowadza się dozownikami bocznymi ciecz jonową i nanomateriał węglowy. 

Autorzy patentu nie podają parametrów przetwórstwa oraz informacji na temat konstrukcji 

ślimaków.  

Nano particle/polyamide composite material, preparation method therefor, and 

use thereof (EP2660268 B1) 

Patent istotny ze względu na realizację pracy badawczej. Jedną z metod modyfikacji 

nanomateriału jest przeprowadzenie polimeryzacji anionowej z wykorzystaniem 

aktywatora związanego kowalencyjnie z powierzchnią materiału grafenowego. 

Właścicielem jest firma Shanghai Genius Advanced Material Group Co Ltd., która posiada 

zgłoszenia patentowe prawie na całym świecie wraz z europejskim urzędem patentowym. 
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Europejski urząd patentowym dniem 2019-08-07 udzielił patent europejski. Od dnia 

udzielenia europejskiego patentu właściciel patentu miał cztery miesiące na rozpoczęcie 

fazy krajowej w RP, ale nie skorzystał z tej możliwości.  

Istotą wynalazku jest sposób przygotowania nanokompozytu składającego się z 0,01 

do 99 części wagowych nieorganicznych nanocząstek oraz od 1 do 99,99 części wagowych 

matrycy poliamidowej. Sposób przygotowania materiału kompozytowego obejmuje 

polimeryzację hydrolityczną lub polimeryzację anionową. Nanocząstki według autorów 

patentu są dobrze zdyspergowane w matrycy polimerowej, są stabilne fizycznie i wykazują 

silne oddziaływania na granicy między nanocząstkami a matrycą polimerową, dzięki 

czemu materiał jest użyteczny jako konstrukcyjny, funkcjonalny lub jako przedmieszka 

polimerowa. Wśród przykładów wymienione zostały liczne przykłady wykonania 

polimeryzacji hydrolitycznej oraz kilka dla polimeryzacji anionowej. Jedną z nich jest 

przygotowanie nanokompozytu z superparamagnetycznymi tlenkami żelaza o dobrej i 

stabilnej dyspersji nanocząstek o wielkości 40 nm. W zastrzeżeniach wymienione są 

materiały węglowe takie jak: aktywny węgiel, włókna węglowe, grafen, nanorurki 

węglowe, ale nie ma wymienionej sadzy technicznej (carbon black).  

 

Dispersion of carbonaceous nanoparticles and method of making the same 

(EP2697310 B1) 

Patent mający swoją datę pierwszeństwa w 2012 roku. Pierwsze zgłoszenie patentowe 

zostało złożone w stanach zjednoczonych po czym właściciel praw rozszerzył zakres 

terytorialny wnioskując o udzielenie europejskiego i światowego patentu. Patent w 

europejskim urzędzie patentowym właściciel praw otrzymał w 2019-09-11, od tego dnia 

właściciel miał cztery miesiące na rozpoczęcie fazy krajowej w Polsce, z czego nie 

skorzystał. 

Istotą wynalazku jest sposób wytworzenia środka dyspergującego materiały węglowe 

w rozpuszczalniku polarnym. Środkiem dyspergującym jest polimer posiadający łańcuchy 

boczne z poli(glikolu alkilenowego) oraz kationy metali w rozpuszczalniku polarnym. 

Według zastrzeżeń do dyspersji wykorzystuje się pochodne materiałów węglowych 

zawierające grupy funkcyjne takie jak: carboksylowe, arylowe, eterowe, estrowe, 

ketonowe, aminowe, hydroksylowe, alkoksylowe, arylowe, laktonowe oraz polimerowe i 
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oligomerowe pochodne. Patent nie przedstawia przykładów otrzymania środka 

dyspergującego, prawa wyłączne zastrzegają produkt a nie technologię otrzymania.  

 

Method of preparing reduced Graphene oxide and reduced Graphene oxide-

polymer composites (US9318231 BB) 

Patent zgłoszony tylko w Stanach Zjednoczonych i Korei z datą pierwszeństwa 2011-

05-25. Urząd patentowy w Stanach Zjednoczonych nadał prawa wyłączne 2016-04-19. 

Brak zgłoszeń w innych krajach i międzynarodowych urzędach patentowych. 

Istotą wynalazku jest sposób przygotowania zmodyfikowanej formy zredukowanego 

tlenku grafenu i wykorzystaniu tego materiału jako nanododatek do kompozytów 

polimerowych. W opisywanym patencie tlenek grafenu w pierwszym etapie reaguje z 

halogeno pochodnymi związkami aromatycznymi wiążąc się kowalencyjnie z 

powierzchnią materiału grafenowego, po czym w celu zredukowania ilości grup 

utlenionych przeprowadza się obróbkę cieplną w temperaturze 450°C lub niższej.  

 

Method for preparing carbon nano material polymer composites (US9576706 BB) 

Autorzy patentu chronią prawa wyłączne tylko w Korei i Stanach Zjednoczonych. Nie 

skorzystano z ochrony patentowej w innych krajach i instytucjach międzynarodowych. 

Rozwiązanie redukujące duże pylenie nanomateriałów węglowych, które występuje 

podczas dozowania do wytłaczarki, redukujące niepożądane efekty wynikające z znacznej 

różnicy w gęstości nasypowej oraz polepszające dyspersję. Istotą wynalazku jest 

przygotowanie przedmieszki w formie proszku, która składa się z nanomateriału 

węglowego oraz substancji z grupy: poliolefin o małej masie cząsteczkowej, wosków 

parafinowych, amidów i astrów kwasów tłuszczowych, żywic polisiloksanowych oraz 

wosków politetrafluoroetylenowych. Otrzymany proszek można uformować w tabletkarce 

i w formie tabletek mieszać w granulatem polimerowym w wytłaczarkach.  

 

Graphene-polyamide based composite and manufacturing method thereof 

(KR101395843 B1) 
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Patent zgłoszony i chroniony tylko w Korei. Brak zgłoszeń patentowych w innych 

krajach i instytucjach międzynarodowych. 

Ze względu na fakt, że dostępna jest tylko koreańska wersja językowa informacje 

zawarte w niniejszym opisie są oparte na maszynowym tłumaczeniu na język angielski. 

Istotą wynalazku jest kilkuetapowa modyfikacja materiału grafenowego, umożliwiająca 

utworzenie aktywatora polimeryzacji anionowej na powierzchni materiału grafenowego. 

Idea związania aktywatora z powierzchnią materiału grafenowego taka sama jak w 

realizowanym projekcie badawczym, ale za pomocą innych substancji. W analizowanym 

patencie do modyfikacji wykorzystano w pierwszej kolejności chlorek tionylu, który 

tworzy na krawędziach materiału grafenowego halogenki kwasowe. Następnie laktam 

poprzez oderwanie wodoru od atomu azotu wiąże się z halogenkiem kwasowym tworząc 

aktywator polimeryzacji anionowej laktamów. Proces kilkuetapowy wykorzystujący duże 

ilości rozpuszczalników takich jak DMF, THF, izopropanol jako medium reakcji oraz do 

przemywania materiału.  

 

Process for the obtention of sheets of functionalized graphene (MX2012012804 A1) 

Właściciel patentu chroni prawa wyłączne tylko w Meksyku, gdzie firma CT Investing 

Materials Avanzados opracowała zastrzeżone rozwiązanie. Nie skorzystano z ochrony w 

innych krajach jak również poprzez między narodowe instytucje. 

Patent istotny ze względu na prowadzony proces badawczy. Autorzy patentu 

wykorzystują podobną ideę do planowanej w realizacji podczas projektu badawczego. 

Istotą wynalazku jest reakcja związania trwałego rodnika nitroksylowego z powierzchnią 

materiału grafenowego, indukowaną poprzez inicjatory polimeryzacji rodnikowej 

generujące wolne rodniki. Główną różnicą pomiędzy opisywanym rozwiązaniem, a 

rozwiązaniem, który zostanie wykorzystany podczas projektu badawczego jest fakt, że 

indukowanie będzie przeprowadzone poprzez sonolizę wody z wykorzystaniem 

ultradźwięków, które generują rodniki hydroksylowe. Według autorów patentu tak 

przygotowany sfunkcjonalizowany materiał grafenowy może zostać wykorzystany do 

kontrolowanej polimeryzacji rodnikowej NMP, co umożliwi otrzymanie szczotek 

polimerowych w tańszy i łatwiejszy sposób niż w wyniku polimeryzacji ATRP.  
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Polyamide compositions containing Graphene (EP2956507 B1) 

Firma BASF złożyła zgłoszenie patentowe tylko do urzędu patentowego Stanów 

Zjednoczonych nie wykorzystując ochrony w innych krajach oraz w instytucjach 

międzynarodowych. Właściciel patentu zgłosił identyczny patent, ale z innej rodziny 

patentowej w innych krajach oraz w europejskim i światowym urzędzie patentowym. 

Pomimo uzyskania patentu europejskiego właściciel patentu nie rozpoczął fazy krajowej 

na terenie Polski. 

Opisany proces poprawienia dyspersji grafenu w matrycy poliamidowej wykorzystuje 

polimeryzację anionową. Według przykładu opisanego w patencie pierwszym etapem 

procesu jest otrzymanie dyspersji tlenku grafenu w wodzie dejonizowanej w wyniku 

sonikacji w łaźni ultradźwiękowej do której dodaje się kaprolaktam i ponownie sonikuje w 

łaźni. Następnie do dyspersji dodawany jest wodny roztwór surfaktantu (Lutensol AT 50, 

Lutensol A7N), po czym podnosi się temperaturę do 140°C wraz z barbotażowym 

przedmuchem azotu w celu solwotermalnej redukcji tlenku grafenu i w celu usunięcie 

obecnej w dyspersji wody. Następnie po usunięciu wody materiał jest suszony pod próżnią 

w 80°C. Wysuszony materiał podgrzewa się do 140°C, sonikuje i pod poduszką azotu 

dodaje się aktywator polimeryzacji (Bruggolen C20) po czym do układu reakcyjnego 

wprowadzany jest katalizator polimeryzacji anionowej (Bruggolen C10).  

 

Cationic polymerizaton proces for the synthesis of nano-structured grephene 

(EP2999723 B1) 

Patent jest w mocy na terenie Polski. Jest chroniony w większości krajów Unii 

Europejskiej oraz Azji i Stanach Zjednoczonych.  

Istotą wynalazku jest proces kationowej polimeryzacji do syntezy nanostrukturalnych 

polimerów zawierających grafen, który obejmuje reakcję tlenku grafitu zdyspergowanego 

w rozpuszczalniku za pomocą ultradźwięków, z co najmniej jednym monomerem 

winylowym i co najmniej jednym aromatycznym monomerem winylowym, w obecności 

co najmniej jednego silnego kwasu nieorganicznego w asyście ultradźwięków. 

Monomerami winylowymi, które mogą zostać wykorzystane w opisywanym procesie są 

pochodne monomerów akrylowych i metakrylowych, natomiast jako monomery 

aromatyczne pochodne styrenu i 2-fenylopropenu i diwinylobenzenu.  
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Production method of electrically conductive graphene composite fiber 

(EP2871268 A4) 

Firma Huawei otrzymała patent europejski, ale nie zdecydowała się za wejście w fazę 

krajową Państw w Unii Europejskiej. W 2017 roku nie zapłacono za ochronę w 

europejskim urzędzie patentowym. Zgłoszenia patentowe właściciel patentu złożył 

również w Stanach Zjednoczonych, Japonii i Chinach i światowej organizacji własności 

intelektualnej. 

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania włókna kompozytowego z 

dodatkiem grafenu. Polimer wykorzystywany do produkcji zawiera hiperrozgałęzione 

polimery i alkohol poliwinylowy. Materiał grafenowy i polimer są ułożone warstwowo, a 

płatki grafenu są regularnie rozmieszczone wzdłuż osiowego kierunku włókna 

kompozytowego. W metodzie produkcji kompozytowego włókna grafenowego jako 

surowiec stosuje się tlenek grafenu, co znacznie poprawia wytrzymałość na rozciąganie 

kompozytowego włókna grafenowego. Dodatek polimeru zapewnia dobrą wytrzymałość 

na rozciąganie włókna kompozytowego. W procesie przędzenia obracany koagulant stosuje 

się w celu zwiększenia siły rozciągającej włókna, dzięki czemu łańcuchy polimeru są 

rozciągnięte wzdłuż osi włókna, co znacznie poprawia wytrzymałość uzyskanego włókna. 

Metoda produkcji przewodzącego prąd elektryczny włókna kompozytowego z grafenem 

obejmuje: etap I, dodanie 1 części wagowej tlenku grafenu, 50 do 2000 części wagowych 

rozpuszczalnika i 0,1 do 100 części wagowych polimeru do reaktora i mieszanie, aby 

uzyskać nanokompozyt materiałowa zawiesina przędzalnicza polimeru i grafenu, w której 

polimer zawiera hiperrozgałęziony polimer i polialkohol winylowy; etap 2, wytłaczanie 

zawiesiny przędzalniczej przez dyszę przędzalniczą o średnicy od 5 do 5000 μm z 

prędkością od 1 do 100 ml/h, utrzymywanie zawiesiny przędzalniczej w obracanym 

koagulancie przez 1 do 3600 s w celu koagulacji zawiesiny przędzalniczej na włóknie; i 

etap 3, przemywanie skoagulowanego produktu z włókien, suszenie koagulowanego 

produktu z włókien w próżni, a następnie przeprowadzanie redukcji w celu uzyskania 

włókna kompozytowego z grafenem. 

 

Agent for dispersing electrically conductive carbon material, and dispersion of 

electrically conductive carbon material (EP3040115 A4) 
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Patent chroniony w kilku krajach ma terenie Azji, natomiast obecnie jest prowadzony 

proces uzyskania patentu w europejskim urzędzie patentowym. 

Istotą wynalazku jest wykorzystanie czynnika dyspergującego elektrycznie 

przewodzący materiał węglowy, który składa się z polimeru, z grupą oksazolinową w 

łańcuchu bocznym i który jest otrzymywany przy użyciu monomeru zawierającego grupę 

oksazolinową. Czynnik dyspergujący wykazuje doskonałą dyspersję przewodzącego 

elektrycznie materiału węglowego i wytwarza cienką warstewkę, która wykazuje 

doskonałą przyczepność do podłoża odbierającego prąd razem z przewodzącym 

elektrycznie materiałem węglowym. Badania czystości patentowej zgłoszenia patentowego 

w europejskim urzędzie patentowym wskazują na fakt, że polimery z grupami bocznymi 

oksazolinowymi są stosowane jako dyspergatory materiałów węglowych w tym sadzy 

technicznej. 

 

Graphene polymer composite material (US9309382 BB) 

Prawa wyłączne właściciel patentu chroni w Stanach Zjednoczonych, Tajwanie i 

Chinach. Nie skorzystano z ochrony patentowej w innych krajach oraz z wykorzystaniem 

międzynarodowych instytucji. 

Istotą wynalazku jest polimerowy materiał kompozytowy z grafenem. Materiał 

grafenowy ma modyfikowaną powierzchniowo warstwę utworzoną ze środka 

modyfikującego, który zapewnia hydrofilowe i hydrofobowe grupy funkcyjne stosowane 

do tworzenia wiązań chemicznych z matrycową polimerową i wypełniaczem, co znacznie 

poprawia wytrzymałość spójności połączenia. Jako środek modyfikujący w przykładach 

wykorzystano APTES (aminopropylo trietoksysilan) Wypełniacz pomaga arkuszom 

grafenu kontaktować się ze sobą, aby zwiększyć ogólną przewodność elektryczną i 

przewodność cieplną. Ponieważ arkusze grafenu są równomiernie rozproszone w matrycy 

polimerowej, materiał kompozytowy według niniejszego wynalazku ma doskonałe 

właściwości mechaniczne, przeciwutleniające, oporność na kwasy, wysoką przewodność 

elektryczną i przewodność cieplną. Patent istotny ze względu na realizację projektu, 

ponieważ wykorzystuje do modyfikacji powierzchniowej tą samą substancję co w 

modyfikacji powierzchniowej materiału grafenowego metodą kontrolowanej polimeryzacji 

z przeniesieniem atomu.  
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Thermoplastic resin composition, molded article made therefrom, and method of 

preparing the thermoplastic resin composition. (US2016122532 AA) 

Właściciel praw wyłącznych firma Samsung Electronics chroni wynalazek tylko w 

stanach zjednoczonych oraz w Korei. Nie skorzystano z ochrony patentowej w Europie i 

za pośrednictwem międzynarodowych instytucji.  

Nowość rozwiązania polega na przeprowadzeniu polimeryzacji zgodnie z 

mechanizmem polimeryzacji koordynacyjnej laktydu z wykorzystaniem oktaniany cyny w 

obecności utlenionych grup związanych z powierzhcnią materiału grafenowego. W ten 

sposób powstaje dodatek do polimeru, którym jest kompozyt organiczno-nieorganiczny 

zawierający rdzeń węglowy i polimer termoplastyczny szczepiony na rdzeniu węglowym. 

Ideą wynalazku jest sposób zmiany właściwości międzyfazowych pomiędzy materiałem 

grafenowym a matrycą polimerową. Związanie szczotek polimerowych na powierzchni 

materiału grafenowego jest również przedmiotem realizowanego projektu badawczego, 

dlatego opisywane rozwiązanie jest istotne ze względu na ocenę stanu techniki. 

 

Graphene dispersant and application thereof (EP3228592 A4) 

Właściciel patentu chroni prawa wyłączne w Chinach, Stanach Zjednoczonych, 

Tajwanie i za pośrednictwem europejskiego urzędu patentowego. W Europejskim urzędzie 

patentowym właściciel patentu we współpracy z urzędem wprowadza poprawki do 

zgłoszenia patentowego. Od dnia 07.11.2019 właściciel patentu ma dwa miesiące na 

przesłanie do urzędu raportów z badań czystości patentowej wcześniejszych zgłoszeń 

patentowych, które stanowią datę pierwszeństwa  

Istotą wynalazku jest sposób dyspergowania grafenu. Sposób obejmuje następujące 

etapy: dostarczenie materiału grafenowego i środka dyspergującego grafen, przy czym 

środek dyspergujący grafen zawiera oligomer aniliny lub pochodną oligomeru aniliny, 

oligomer aniliny lub pochodna oligomeru aniliny jest polimerem elektroaktywnym, a 

oligomer aniliny lub pochodna oligomeru aniliny jest w stanie połączyć się z materiałem 

grafenowym za pomocą wiązania pi-pi. Według przykładów zawartych w patencie trwałą 

dyspersję grafenu można uzyskać przygotowując następującą mieszaninę: 5g płatków 

grafenowych, 92g etanolu, 6g aniliny oraz 0,1g alkoholu poliwinylowego. Według raportu 
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z badania czystości patentowej wykonanej przez europejski urząd patentowy istnieją 

podobne rozwiązania w których wykorzystywane są pochodne aniliny i ich oligomery do 

dyspersji materiałów węglowych (https://doi.org/10.1016/j.jcis.2014.05.033, 

CN101740234).  

 

Engineered composite structure using graphene oxide (EP3274295 A4) 

Właściciel praw wyłącznych dokonał zgłoszenia w Stanach Zjednoczonych, Korei, 

Japonii, Europejskim Urzędzie Patentowym oraz Światowej organizacji własności 

intelektualnej. Zgłoszenie patentowe weszło w fazę europejską. Zgodnie z informacjami 

zawartymi na portalu European Patent Register, właściciel patentu w celu utrzymania 

ochrony powinien wprowadzić zmiany w zastrzeżeniach. 

Istotą wynalazku jest metoda wytwarzania zdyspergowanych, wysokiej jakości 

inżynieryjnych struktur kompozytowych z zastosowaniem płaskich płatków grafenu / 

tlenku grafenu / zredukowanego tlenku grafenu w matrycy polimerowej jako dodatek 

wzmacniający kompozyt. Zastrzeżenia opisują skład kompozycji tworzywa sztucznego: 

materiał grafenowy, który zawiera 95% płatków o grubości od 0,8 do 16 nm oraz matrycę. 

Zastrzeżenia przedstawiają również funkcjonalizację materiału grafenowego, która polega 

na dodaniu różnych wymienionych grup funkcyjnych w tym: alkilowe, amidowe, 

nitrylowe, estrowe, aminowe, iminowe, sulfonowe i inne. Jako matrycę zastrzeżenia 

wymieniają materiały ceramiczne, metalowe i polimerowe.  

 

Functionalized graphene comprising two or more types of amines, and 

preparation method therefor (US2018079647 AA) 

Właściciel praw wyłącznych postanowił chronić wynalazek w Chinach, Korei, Stanach 

Zjednoczonych oraz za pośrednictwem światowej organizacji własności intelektualnej. Nie 

skorzystano z ochrony na terenie Unii Europejskiej. 

Istotą wynalazku jest sposób przygotowania zfunkcjonalizowanego grafenu, który 

zawiera dwie lub więcej grupy aminowe o doskonałych właściwościach elektrycznych, 

termicznych i mechanicznych, umożliwiający osiągnąć efektywne związanie 

międzyfazowe i jednorodną dyspersję z polimerem termoplastycznym oraz sposób 
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wytwarzania funkcjonalnego grafenu. Funkcjonalizowany grafen zawiera materiał 

węglowy wybrany z grupy składającej się z grafenu, zredukowanego grafenu, tlenku 

grafenu i ich mieszaniny; oraz związek posiadający jedną grupę aminową, dwie lub więcej 

grup aminych, które są związane z materiałem węglowym. Według przykładów zawartych 

w opisie patentowym, funkcjonalizacja różnymi aminami i diaminami znacząco wpływa 

na poprawę dyspersji w różnych rozpuszczalnikach. 

 

Polymer-graphene composite method for preparing same and polymeraphene 

compositecomposition using same (EP3336059 A4) 

Właściciel praw wyłącznych dokonał zgłoszenia patentowego w Chinach Korei, 

Stanach Zjednoczonych oraz w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej i 

Europejskim Urzędzie Patentowym. Wyniki międzynarodowych poszukiwań czystości 

patentowej wskazują na fakt, że występują w stanie techniki przed datą pierwszeństwa 

rozwiązania wykorzystujące metodę ATRP w modyfikacji powierzchni materiału 

grafenowego. Firma nie otrzymała jeszcze patentu europejskiego.  

Niniejszy wynalazek dotyczy kompozytu polimer-grafen, w którym polimer 

wprowadzono na powierzchnię materiału grafenowego, zachowując jednocześnie cechy 

strukturalne i właściwości mechaniczne grafenu, dzięki czemu uzyskuje się doskonałą 

dyspergowalność w rozpuszczalniku organicznym. Przedmiotem wynalazku jest sposób 

przygotowania  kompozytu polimerowo-grafenowego. Sposób przygotowania materiału 

polega w pierwszej kolejności na związaniu inicjatora z powierzchnią materiału 

grafenowego poprzez reakcję bromku bromoizobutyrylu z powierzchnią grafenu a 

następnie z wykorzystaniem katalizatora polimeryzacji ATRP przeprowadza się proces 

syntezy szczotek polimerowych. Zgłoszenie patentowe przedstawia rozwiązanie podobne 

do procesu badanego podczas realizacji pracy badawczej. Główną różnicą jest inny sposób 

naszczepienia inicjatora polimeryzacji rodnikowej. 

 

Surface-treated Graphene, Surface-treated Graphene/organic solvent dispersion 

liquid Surface treated Graphene/electrode active material composite particles and 

electrode paste. (EP3428121 A4) 
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Właściciel praw wyłącznych postanowił zgłosić patent w następujących krajach: Stany 

Zjednoczone, chiny, Japonia, Korea, Tajwan oraz w Europejskim Urzędzie Patentowym i 

Światowej Organizacji Własności Intelektualnej. Obecnie w Europejskim Urzędzie 

Patentowym właściciel praw jest na etapie uzupełniania dokumentów we współpracy z 

urzędem nie otrzymał jeszcze europejskiego patentu.  

Wynalazkiem według patentu jest sposób powierzchniowej modyfikacji materiałów 

grafenowych polegający na wykorzystaniu związków aromatycznych posiadających grupę 

aminową jako czynnik modyfikujący powierzchnię. Modyfikacja powierzchni w pierwszej 

kolejności polega na uzyskaniu dyspersji materiału grafenowego w rozpuszczalniku 

organicznym, następnie na reakcji z czynnikiem modyfikującym po czym zachodzi 

redukcja grup utlenionych obecnych na powierzchni nanomateriału i odsączenie oraz 

przemycie gotowego produktu. Tak przygotowany zmodyfikowany powierzchniowo 

materiał węglowy wykazuje lepszą dyspergowalność w rozpuszczalnikach organicznych. 

Według patentu materiał można stosować jako dodatek do elektrod. 

 

Cross-linked Graphene oxide compositions and applications thereof 

(EP3494088A1) 

Właściciel praw wyłącznych złożym zgłoszenie patentowe w urzędzie patentowym 

stanów zjednoczonych oraz w światowej organizacji własności intelektualnej. Według 

międzynarodowego badania czystości patentowej zgłoszenie patentowe narusza patent 

chiński: CN102910625, który w zastrzeżeniach również wymienia kationy metali w tym 

glin, jako środki sieciujące materiał grafenowy.  

Istotą wynalazku jest sposób wykorzystania jonów metali na trzecim stopniu utlenienia 

, głównie glinu, jako substancji sieciującej materiał grafenowy. Na krawędziach utlenionej 

formy materiału gafenowego znajdują się grupy karboksylowe, które jonowo wiążą się z 

kationami trzeciorzędowego atomu metalu w taki sposób, że jeden kation metalu wiąże ze 

sobą dwie grupy karboksylowe związane z materiałem grafenowym. Według patentu 

powyższa modyfikacja pozwala na uzyskanie cienkich filmów z materiału grafenowego o 

dobrych właściwościach wytrzymałościowych. 
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Continous production equipment and preparation method for Graphene 

composite material (EP3521336 A1) 

Właściciel praw wyłącznych złożył zgłoszenie patentowe w chinach, stanach 

zjednoczonych oraz za pośrednictwem europejskiego urzędu patentowego i światowej 

organizacji własności intelektualnej. W wyniku badania możliwości patentowej, zgłoszenie 

spełnia wszystkie wymogi dla wszystkich zastrzeżeń, w tym nowości, wynalazczości i 

zastosowania przemysłowego co jest wyróżniające się spośród badanych patentów.  

Istotą wynalazku jest koncepcja technologiczna do ciągłej produkcji grafenowego 

materiału kompozytowego. Patent opisuje sposób prowadzenia procesu w sposób ciągły. 

Przygotowanie materiału kompozytowego wykorzystuje hydrolityczną polikondensację 

laktamu, którą przeprowadza się po wcześniejszym zdyspergowaniu materiału 

grafenowego w monomerze za pomocą ultradźwięków. Ponad to patent opisuje sposób 

przygotowania monomeru, dyspersji grafenu, ekstrakcje produktu i regeneracje 

nieprzereagowanego kaprolaktamu.  

 

Process for the preparation of a reinforced polyamide by extrusion (EP3504050 

A1) 

Firma BASF chroni prawa wyłączne do wynalazku w chinach, stanach zjednoczonych, 

japoni, korei i za pośrednictwem europejskiego urzędu patentowego oraz światowej 

organizacji własności intelektualnej. Z datą pierwszeństwa 23 sierpnia 2016 rok. Obecnie 

zgłoszenie patentowe jest w fazie europejskiej, przed uzyskaniem europejskiego patentu. 

Zgodnie z  międzynarodową analizą czystości patentowej urząd przedstawia publikację 

naukową w której ten sam proces reaktywnej ekstruzji jest wykorzystywany do 

dyspergowania nanorurek węglowych w laboratoryjnym ekstruderze stożkowym[85].  

Proces polega na reaktywnej ekstruzji procesu polimeryzacji anionowej laktamu w 

dwuślimakowej wytłaczarce. W tym procesie pierwszą mieszaninę (M1), drugą mieszaninę 

(M2) i trzecią mieszaninę (M3) dodaje się do wytłaczarki, a następnie dodaje się co 

najmniej jeden materiał węglowy w celu uzyskania polimeryzowalnej mieszaniny 

zawierającej węgiel w wytłaczarce. Zawierająca węgiel polimeryzowalna mieszanina jest 

polimeryzowana, a następnie odgazowywana w celu uzyskania wzmocnionego poliamidu. 
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Mieszanina M1 zawiera laktam lub mieszanina laktamów, mieszanina M2 zawiera laktam 

z aktywatorem, natomiast M3 laktam z inicjatorem.  

 

Method for producing Graphene solutions, Graphene alkali metal salts and 

Graphene composite materials (EP2499095 A1) 

Według raportu z analizy możliwości opatentowania rozwiązania, wynalazek nie 

przejawia rozwiązania nowego co implikuje również brak wynalazczości. W stanie 

techniki znane są bardzo podobne rozwiązania[86]. Nie otrzymano praw wyłącznych za 

pośrednictwem europejskiego urzędu patentowego.  

Istotą wynalazku jest przygotowanie soli w skład, której wchodzi kation metalu (w 

przykładach lit), oraz aromatyczny związek jako przeciw jon. Tak przygotowana sól 

umożliwia eksfoliację płatków grafenu z grafitu. W przykładach opisywanych w opisie 

patentowym przygotowanie soli polega na związaniu naftelenu z litem w bezwodnym 

tetrahydrofuranie, po czym do roztworu dodaje się grafit, który ulega eksfoliacji w wyniku 

mieszania i interkalacji. Po odparowaniu roztworu zyskuje się gotowy produkt, który 

według autorów patentu nazywany jest solą litu i grafenu. 

 

Polyamide composition containing electrically conductive carbon (EP2639261 B1) 

Właściciel praw wyłącznych otrzymał patent europejski, po czym powinien rozpocząć 

fazę krajową państw unii europejskiej. Patent nie został zgłoszony w polskim urzędzie 

patentowym co informuje o fakcie, że na terenie Polski można korzystać z rozwiązań. 

Według patentu wynalazkiem jest kompozycja poliamidowa zawierająca: co najmniej 

40 procent wagowych poliamidu, 0,15-25 procent wagowych elektrycznie przewodzącego 

węgla zawierającego nanorurki węglowe i grafen, 0,3–8 procent wagowych związku 

oligofunkcyjnego zawierającego co najmniej jedną grupę funkcyjną reaktywną z grupami 

reaktywnymi na powierzchni elektrycznie przewodzącego węgla i co najmniej jedną grupę 

funkcyjną reaktywną z grupą końcową poliamidu oraz (d) ewentualnie konwencjonalne 

środki pomocnicze i dodatki, gdzie suma składników (a) - (d) wynosi 100. Niezależne 

zastrzeżenie obejmuje: wytwarzanie kompozycji poliamidowej, obejmujące reakcję 

związku oligofunkcyjnego z elektrycznie przewodzącym węglem pod nieobecność 
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poliamidu i mieszanie produktu reakcji z poliamidem, w którym do mieszaniny dodaje się 

ewentualne składniki podczas mieszania.  

 

Method for preparing functionalized Graphene (EP3447027 A4) 

Patent obecnie jest w fazie uzyskania patentu europejskiego. W wyniku analizy 

możliwości opatentowania europejski urząd patentowy stwierdził, że zastrzeżenia stanowią 

nowość w stanie techniki ale nie wszystkie mają charakter wynalazku. Właściciel patentu 

złożył również zgłoszenie patentowe w chinach, japonii, korei, stanach zjednoczonych oraz 

za pośrednictwem światowej organizacji własności intelektualnej.  

Patent opisuje sposób przygotowania sfunkcjonalizowanej formy materiału 

grafenowego, która w pierwszym etapie polega na przygotowaniu dyspersji materiału 

grafenowego z solą zawierającą podwójne wiązanie (C=C), następnie odparowanie 

rozpuszczalnika i wygrzanie proszku w temperaturze do 300°C co powoduje chemiczne 

związanie soli z powierzchnią grafenu. Tak przygotowany materiał posiada właściwości 

charakterystyczne dla grafenu i wykazuje się większą stabilnością dyspersji w 

rozpuszczalnikach. 

 

Polymer graft graphene and manufacturing method therefor (WO19103535) 

Patent z datą pierwszeństwa w 2017 roku, zgłoszony w korei i światowej organizacji 

własności intelektualnej. Badanie czystości patentowej dostępne na stronie espacenet 

informuje, że w stanie techniki nie ma podobnych rozwiązań. Od 31.05.2019 roku 

prowadzony jest proces nadania patentu w światowej organizacji własności intelektualnej. 

Istotą wynalazku według patentu jest synteza szczepionych polimerów na powierzchni 

materiału grafenowego. Patent jest dostępny tylko w koreańskiej wersji językowej, jednak 

po maszynowym tłumaczeniu można dowiedzieć się, że do modyfikacji powierzchni 

nanomateriału węglowego wykorzystują cyklopentadien, który pod pewnymi warunkami 

wiąże się z kowalencyjnie z grafenem i wprowadza podwójne wiązanie, które w kolejnym 

etapie jest wykorzystywane do reakcji polimeryzacji z akrylanami.  
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4.6. Wnioski  

 

Na podstawie otrzymanych wyników badań sformułowano następujące wnioski: 

 

 W wyniku przeprowadzonego badania stanu techniki w literaturze patentowej 

zaobserwowano zastrzeżenia polegające na chemicznej modyfikacji powierzchni 

materiału grafenowego. Ma ona na celu zmianę właściwości międzyfazowych w 

taki sposób, aby płatki materiału grafenowego w bardziej homogeniczny sposób 

ulegały dyspersji w różnych mediach. Przykłady patentów: US8048940 BB, 

US7914844 BB, US9318231 BB, US9309382 BB, EP3274295 A4, US2018079647 

AA, EP3428121 A4. 

 

 Część patentów zastrzega wykorzystanie różnych środków dyspergujących. Środki 

dyspergujące są to najczęściej polimery blokowe, szczepione grupami bocznymi 

lub łańcuchami bocznymi. Kluczowym elementem jest uzyskanie środka 

dyspergującego zawierającego w swojej strukturze aromatyczne grupy atomów (w 

celu wytworzenia oddziaływań międzycząsteczkowych typu pi-pi z materiałem 

grafenowym) oraz część hydrofilową, która jest rozpuszczalna w wodzie i tworzy 

wiązania wodorowe z molekułami wody.  

Przykłady publikacji:[84], EP2406297 A1, EP0154678 B2, EP2697310 B1, 

EP3040115 A4. 

 

 

 Zidentyfikowano grupę patentów w których zastrzeżenia opisują wykorzystanie 

cieczy jonowych do modyfikacji materiału grafenowego i stabilizacji jego 

dyspersji. Istotą tego typu rozwiązania jest wprowadzenie jednego z dwóch jonów 

w formie organicznej w skład, którego wchodzą aromatyczne grupy atomów, które 

umożliwiają fizysorbcję na powierzchni materiału grafenowego. Istnieje więcej 

zgłoszeń patentowych opisujących modyfikację nanomateriałów węglowych za 

pomocą cieczy jonowych, jednak ze względu na brak podobieństwa z stosowanymi 

rozwiązaniami w ramach projektu badawczego, zawężono poszukiwania do 

przedstawienia dwóch przykładów zgłoszeń patentowych (EP2635638 B1, 

EP2655496 B1) informujących o stanie techniki.  
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 Znaczna większość opisywanych patentów skupia się na poprawie dyspersyjności 

materiału grafenowego w różnych mediach – rozpuszczalnikach i matrycy 

polimerowej w nanokompozytach. Wynika to z faktu, że nanomateriały węglowe 

wprowadzane do matrycy polimerowej mają tendencję do agregowania co nie 

pozwala otrzymać homogenicznej dyspersji, która jest istotna ze względu na 

możliwość uzyskania wyróżniających się właściwości użytkowych.  

 

 Istnieją rozwiązania, których istotą wynalazku jest szczepienie na powierzchni 

materiału grafenowego łańcuchów polimerowych, czyli idea rozwiązania taka sama 

jak w realizowanym projekcie badawczym.  

KR101395843 B1 – patent w którym aktywator polimeryzacji anionowej laktamów 

jest związany z powierzchnią materiału grafenowego, ale za pomocą innej 

substancji niż w realizowanym projekcie badawczym. W ramach realizowanego 

projektu badawczego do związania aktywatora wykorzystywany jest trietoksy 

propyloizocyjano silan (TEPI), natomiast w przedstawionym patencie chlorek 

tionylu, który tworzy halogenki kwasowe z obecnych na powierzchni materiału 

grafenowego grup karboksylowych. W przypadku TEPI aktywator tworzy się 

poprzez reakcję laktamu z grupą izocyjanianową natomiast przy użyciu chlorku 

tionylu w reakcji z halogenkiem kwasowym. 

WO19103535 - patent jest dostępny tylko w koreańskiej wersji językowej, jednak 

po maszynowym tłumaczeniu można dowiedzieć się, że do modyfikacji 

powierzchni nanomateriału węglowego wykorzystują cyklopentadien, który pod 

pewnymi warunkami wiąże się z kowalencyjnie z grafenem i wprowadza podwójne 

wiązanie, które w kolejnym etapie jest wykorzystywane do reakcji polimeryzacji z 

akrylanami. 

EP3336059 A4 – proces polimeryzacji ATRP z powierzchni materiału 

grafenowego. Różnicą w realizowanym projekcie jest sposób związania 

aktywatora. W opisywanym patencie bromek bromoizobutyrylu w obecności 

chlorku tionylu wykorzystuje się do wprowadzenia inicjatora na powierzchnię, 

natomiast w realizowanym projekcie w pierwszej kolejności zachodzi reakcja 

aminopropylo trietoksysilanu (APTES) na powierzchni po czym bromek 

bromoizobutyrylu wiąże się z grupami aminowymi związanego APTES-u. 
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 Ze względu na realizację projektu badawczego należy zwrócić szczególną uwagę 

na następujące zgłoszenia patentowe/patenty: 

EP2660268 B1 – patent chińskiej firmy, który zastrzega przeprowadzenie 

polimeryzacji anionowej kaprolaktamu w obecności nanomateriałów. Proces 

realizowany w ramach projektu badawczego jest bardzo podobny jednak 

zasadniczą różnicą jest fakt, że aktywator polimeryzacji jest kowalencyjnie 

związany z nanomateriałem węglowym. W przypadku opisywanego patentu 

aktywator wprowadzany jest po dodaniu nanomateriału do medium reakcyjnego. 

Właściciel praw wyłącznych posiada patent europejski, ale do 07.12.2019 roku miał 

czas na wejście do fazy krajowej na terenie polski. W większości krajów Europy 

nie skorzystał z tego prawa. 

MX2012012804 A1 – Autorzy patentu wykorzystują podobną ideę do planowanej 

w realizacji podczas projektu badawczego. Istotą wynalazku jest reakcja związania 

trwałego rodnika nitroksylowego z powierzchnią materiału grafenowego, 

indukowaną poprzez inicjatory polimeryzacji rodnikowej generujące wolne 

rodniki. Główną różnicą pomiędzy opisywanym rozwiązaniem, a rozwiązaniem, 

który zostanie wykorzystany podczas projektu badawczego jest fakt, że 

indukowanie będzie przeprowadzone poprzez sonolizę wody z wykorzystaniem 

ultradźwięków, które generują rodniki hydroksylowe. Patent chroni prawa 

wyłączne w Meksyku. 

 

 

6. Analiza rynku  

 

 Ze względu na potencjał aplikacyjny projektu przeprowadzono analizę runku 

nanokompozytów i tworzyw termoprzewodzących. Celem jest identyfikacja możliwości 

komercjalizacji tworzywa przewodzącego na rynek, ocena popytu na tego typu tworzywa 

oraz analiza trendów rozwoju różnych gałęzi przemysłu wykorzystujących tworzywa 

termoprzewodzące. W tym celu wykonano analizę dwóch raportów rynkowych 

zakupionych w ramach realizacji projektu badawczego. 
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6.1.  Analiza rynku nanokompozytów 
 

Analizę wykonano z pomocą raportu rynkowego zakupionego w ramach realizacji pracy 

doktorskiej: „Nanocomposites, Nanoparticles, Nanoclays and Nanotubes: Global Markets 

to 2022” bccResearch,. 

 

6.1.1. Rodzaje nanokompozytów, ich właściwości i przykładowe zastosowania 
 

Raport klasyfikuje nanokompozyty do segmentów zgodnie z rodzajem zastosowanego 

wypełniacza: 

 Nanokompozyty z dodatkiem minerałów ilastych. 

Nanokompozyt poliamid/montmorylonit, opracowany przez Toyotę w latach 80., był 

pierwszym udanym komercyjnym nanokompozytem i nadal jest najczęściej stosowanym 

typem nanokompozytu. Toyota pierwotnie stosowała poliamid 6 w swoich 

nanokompozytach; ostatnio wprowadzono nanokompozyty zawierające poliamid 6/6, 

poliamid 11 i poliamid 12. Od tego czasu Toyota licencjonowała technologię 

nanokompozytów poliamidowych wielu innym firmom, w tym Ube Industries of Japan i 

Nanocor z USA. Nanocor, z kolei sublicencjonuje tę technologię firmom, które chcą 

wytwarzać nanokompozyty poliamidowe 6. Poliamid wypełniony montmorylonitem ma 

wiele zalet w stosunku do czystego nylonu, w szczególności jego wysoką odporność na 

ciepło. Ta właściwość pierwotnie doprowadziła do opracowania zastosowań produkcji 

takich części samochodowych jak np. pasek rozrządu, w których głównym celem są 

odporność termiczna i mniejsza waga. Dobre właściwości barierowe nanokompozytów z 

poliamid/montmorylonit doprowadziły również do ich szerokiego zastosowania w 

opakowaniach do żywności, od folii jednowarstwowych i wielowarstwowych po sztywne 

pojemniki z tworzyw sztucznych. W porównaniu z czystym poliamidem 6, 

nanokompozytowe folie poliamid/montmorylonit podobno zmniejszają szybkość 

przepuszczalności tlenu nawet o 50%, a także zwiększają właściwości barierowe dla innych 

gazów, chemikaliów. Folie z pliamidu/montmorylonitu są również sztywniejsze niż folia 

niewypełniona. Wytrzymałość i elastyczność nanokompozytów poliamid/montmorylonit 

może prowadzić do ich zastosowania w wyrobach medycznych, takich jak cewniki.  
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 Ceramiczne nanokompozyty. 

Wypełniacze nanoceramiczne występujące w zastosowaniach nanokompozytowych 

obejmują krzemionkę, tlenek glinu, tlenek cyrkonu, węglik wolframu i krzemiany 

organiczne. Kompozyt epoksydowo-grafitowy zawierający ceramikę, w którym 

nanocząstki SiO2 są używane do wypełnienia przestrzeni między włóknami grafitowymi, 

został opracowany do stosowania w linii rakiet tenisowych i squashowych Wilson Sporting 

Goods. Zastosowanie ceramicznych nanocząstek zapewnia rakietom większą sztywność i 

siłę uderzenia. 

 Kompozyty z nanomateriałów węglowych. 

Nanorurki węglowe to długie, puste cylindryczne struktury węglowe. Istnieją dwa 

główne rodzaje nanorurek węglowych: nanorurki jednościenne (SWNT) i nanorurki 

wielościenne (MWNT). Nanokompozyty nylon/MWNT łączą odporność chemiczną 

nylonu na benzynę z właściwościami wytrzymałościowymi i przewodzącymi MWNT. 

Niskie wymagane stężenie wypełniaczy z nanorurek pomaga również zachować 

wydłużenie przy rozciąganiu przy jednoczesnym zachowaniu właściwości barierowych dla 

par benzyny. W połączeniu z tymi właściwościami nanokompozyt poliamid/MWNT jest 

przydatny w zastosowaniach na liniach paliwowych.  Według artykułu w Plastics 

Technology, prawie każdy samochód produkowany w USA od końca lat 90. XX wieku 

zawiera nanorurki węglowe, zwykle mieszane z poliamidem w celu ochrony przed 

elektrycznością statyczną w układzie paliwowym. 

Fulereny są kulkami złożonymi z co najmniej 60 atomów węgla, które powstają, gdy 

odparowany węgiel skrapla się w atmosferze gazu obojętnego. Frontier Carbon Corp., we 

współpracy z ABS International, opracował poliuretan zawierający fulereny, który służy 

do pokrywania kul do kręgli Nanodesu ABS. Zastosowanie fulerenów zwiększa odporność 

tradycyjnej poliuretanowej powłoki kuli do kręgli. 

Grafen jest arkuszem atomów węgla związanych razem podwójnymi wiązaniami 

elektronowymi (zwanymi wiązaniami sp2) w cienkiej warstwie o grubości zaledwie 

jednego atomu. Kompozyty grafen-polimer są potencjalnym konkurentem dla 

kompozytów z nanorurek węglowych w wielu zastosowaniach. Raport nie ujawnił 

żadnych komercyjnych zastosowań materiałów grafenowych w nanokompozytach. 
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6.1.2. Globalny rynek nanokompozytów 
 

Globalne zużycie nanokompozytów wyniosło około 309 351,4 ton o wartości prawie 

1,5 mld USD w 2016 r., natomiast w 2017r. 374 374,1 ton / 2,0 mld USD, a do 2022 r. 

powinien osiągnąć wartość blisko 1,1 mln ton / 7,3 mld USD, z roczną stopą wzrostu 

(CAGR) wynoszącą 23,1% w ujęciu ilościowym i 29,5% w ujęciu wartościowym w latach 

2017–2022 (rysunek 9). 

 

Rysunek 9 Globalny rynek nanokompozytów (tony/miliony USD) 

Nanokompozyty z nanododatkiem pochodzącym z materiałów ilastych stanowiły 

55,2% całkowitego rynku nanokompozytów pod względem wartości w 2016 r., następnie 

nanokompozyty metal/tlenek metalu (15,3%) i kompozyty z nanorurek węglowych 

(13,9%). Oczekuje się, że udział w rynku nanokompozytów z dodatkiem materiałów 

ilastych wzrośnie do 66,2% do 2022 r. Tymczasem udział nanokompozytów metal/tlenek 

metalu powinien spaść do 6,2%, a udział kompozytowych nanorurek węglowych do 7,3%.  

Europa była geograficznie największym rynkiem dla nanokompozytów w 2016 r., 

zużywając nanokompozyty o wartości 560,4 mln USD, czyli 38,1% rynku. Region Azji i 

Pacyfiku był drugim co do wielkości rynkiem z zużyciem nanokompozytów na poziomie 

485,5 mln USD (33%), a Stany Zjednoczone zajęły trzecie miejsce z 333,6 mln USD 

(22,7%) co przedstawiono w tabeli 3 i zwizualizowano na wykresie z rysunku 10. 
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Tabela 3 Globalny rynek nanokompozytów z podziałem na regiony (miliony USD)

 

 

 

Rysunek 10 Globalny rynek nanokompozytów z podziałem na regiony 

 

Rynek nanokompozytów w USA ma najwyższą prognozowaną wartość CAGR 

spośród wszystkich głównych rynków (32,4%), następnie Azja i Pacyfik (29,5%). 

Przewiduje się, że zarówno rynek USA, jak i rynki Azji i Pacyfiku będą rosły szybciej niż 

rynek europejski. Niemniej jednak przewiduje się, że Europa pozostanie największym 

rynkiem nanokompozytów w 2022 r., Z udziałem w rynku wynoszącym 37,4%, 

wyprzedzając Azję, której przewidywany udział w rynku wynosi 32,3%. USA, wciąż na 

trzecim miejscu, powinny zwiększyć swój udział w rynku z 22,7% do 26,8% do 2022 r. 

Nanokompozyty są stosowane w wielu obszarach zastosowań, w tym motoryzacja, 

opakowania, powłoki, tekstylia, produkty konsumenckie, aplikacje ESD, energia, materiały 

ognioodporne, komunikacja co zestawiono w tabeli 4. Opakowania, części samochodowe 

i elektronika / ESD były głównymi aplikacjami nanokompozytowymi na całym świecie w 
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2016 r. Do 2022 r. Udział części samochodowych powinien spaść do 7,9%, a udział 

elektroniki / ESD do 6,6%. Tymczasem przewiduje się, że udział aplikacji do pakowania 

wzrośnie do 60,4% do 2022 r. 

Tabela 4 Globalny rynek nanoompozytów z podziałem na zastosowania 

 

 

6.1.3. Europejski rynek nanokompozytów 
 

Europejskie zużycie nanokompozytów wyniosło 103 807,5 ton o wartości 560,4 mln 

USD w 2016 r. liczby te wzrosły do prawie 126 665,6 ton o wartości 772,6 mln USD w 

2017 r. i prawie 370 761,7 ton i 2,7 mld USD w 2022 r., a CAGR 24% objętości i 28,8% 

pod względem wartości w ciągu najbliższych pięciu lat (rysunek 11). 

 

Rysunek 11 Trendy rynkowe na terenie Europy 2016-2022 
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Tabela 5 Procentowy udział typu nanokompozytu na rynku europejskim 

 

Nanokompozyty z dodatkiem materiałów ilastych stanowiły 49,3% europejskiego 

zużycia nanokompozytów pod względem wartości w 2016 r. (tabela 5, wizualizacja 

rysunek 12). Następnie nanokompozyty metal/tlenek metalu (15,4%) i kompozyty z 

dodatkiem nanorurek węglowych (10,3%). Oczekuje się, że udział w rynku 

nanokompozytów z dodatkiem nanomateriałów ilastych wzrośnie do 62,3% w 2022 r. 

Tymczasem udział nanokompozytów metal/tlenek metalu powinien spaść do 6,4%, a udział 

kompozytów z nanorurek węglowych do 5,2%.  
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Rysunek 122 Wizualizacja procentowego udziału typu nanokompozytu na rynku europejskim 

Nanokompozyty w Europie są stosowane w wielu obszarach zastosowań w tym: 

motoryzacja, opakowania, powłoki, tekstylia, produkty konsumenckie, aplikacje ESD, 

materiały ognioodporne (tabela 5). Głównymi europejskimi aplikacjami w 2016 r. były 

opakowania, elektronika / ESD i części samochodowe, odpowiednio 42,1%, 16,5% i 15,4% 

rynku. Oczekuje się, że do 2022 r. Udział opakowań wzrośnie do 57,1%, podczas gdy 

części samochodowe powinny spaść do 6,9%, a elektronika / ESD spadnie do 6,8%. 
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Tabela 5 Europejski rynek nanokompozytów z podziałem na rodzaj zastosowania 

 

 

6.1.4. Europejski rynek nanokompozytów polimerowych 
 

Poliamid/Montmorylonit 

Na podstawie danych, europejskie zużycie nanokompozytów z dodatkiem 

materiałów ilastych do opakowań do żywności może wzrosnąć przy CAGR 26,7% w ciągu 

najbliższych pięciu lat. W tym samym okresie przewiduje się, że konsumpcja tych 

nanokompozytów w przemyśle motoryzacyjnym wzrośnie przy CAGR na poziomie 

13,5%. Średni koszt materiałów nanokompozytowych poliamid/montmorylonit w 2016 r. 

wyniósł około 3 200 USD za tonę.  Przewiduje się, że średnia cena nanokompozytów 

nylon/montmorylonit wzrośnie do 4 100 USD w 2017 r. I 5 125 USD w 2022 r., 

Odzwierciedlając oczekiwane zmiany cen surowców petrochemicznych. Opierając się na 

tych założeniach, całkowite europejskie zużycie nanokompozytów poliamid/materiał ilasty 

powinno wzrosnąć z 80 200,0 MT (256,6 mln USD) w 2016 r. do 100 768,6 MT (413,2 

mln USD) w 2017 r. I 319 874,6 MT (ponad 1,6 mld USD) w 2022 r., a CAGR 25,9% 

tonażowo i 31,7% wartościowo w latach 2017–2022. 
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Tabela 6 Europejski rynek nanokompozytów poliamid/montmorylonit 

 

 

 Nanokompozyty z dodatkiem nanomateriałów węglowych 

Europejskie zużycie nanokompozytów z dodatkiem nanorurek węglowych 

wyniosło w 2016r. 10 083,5 ton o wartości 57,8 mln USD (tabela 8). Oczekuje się, że rynek 

ten zbliży się do wartości 13 776,8 ton o wartości 142,4 mln USD w 2022 r. Liczby te 

odpowiadają CAGR 5,4 % pod względem wolumenu i 19,0% pod względem wartości 

między 2017 a 2022 r. Aplikacje motoryzacyjne stanowiły ponad 89% całkowitego 

europejskiego zużycia kompozytów z dodatkiem nanorurek węglowych w 2016 r., A 

aplikacje ESD stanowiły pozostałą część. Oczekuje się, że do 2022 r. udział aplikacji 

motoryzacyjnych w całkowitym zużyciu kompozytów z dodatkiem nanorurek węglowych 

spadnie do około 41,6%, podczas gdy nowe zastosowania kompozytowych nanorurek 

węglowych w inteligentnych tekstyliach mogą pochłonąć aż 33,4% rynku w 2021 r .  

Tabela 7 Rynek wuropejski kompozytów z dodatkiem nanomateriałów węglowych z podziałem na rynek docelowy 
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Tabela 8 Europejski rynek nanokompozytów z dodatkiem nanorurek węglowych i grafenu 

 

 Niewielkie ilości nanokompozytów grafenowo-polimerowych trafiły na rynek w 

2015 i 2016 r. Jednak na podstawie danych zawartych w raporcie globalny rynek tych 

materiałów może osiągnąć 100 mln USD do 2022 r. Według raportu przewiduje się, że 

Europa mogłaby stanowić jedną czwartą tej sumy, czyli 25,0 mln USD (tabela ). 
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6.2. Analiza rynku tworzyw termoprzewodzących 
 

Analizę wykonano z pomocą raportu rynkowego zakupionego w ramach realizacji pracy 

doktorskiej: „Thermally Conductive Plastics: Types and Global Markets” bccResearchm. 

Metale są obecnie najważniejszymi materiałami w zarządzaniu ciepłem o wysokiej 

przewodności cieplnej. Jednak wady związane z tymi materiałami, takie jak ich wysoka 

cena i ich duża gęstość (waga), stworzyły zapotrzebowanie na inne materiały. Jedną z 

takich alternatywnych materiałów są termoprzewodzące tworzywa sztuczne. Materiały te 

są szeroko stosowane w zastosowaniach elektronicznych i elektrycznych ze względu na ich 

wysoką odporność termiczną. Zastosowanie termoprzewodzących tworzyw sztucznych 

zapewnia cały szereg ważnych korzyści. Poza korzyściami związanymi z lekką 

konstrukcją, zastosowanie tworzywa sztucznego daje możliwość szybkiego i efektywnego 

wytwarzania złożonych geometrii za pomocą technologii odlewania lub formowania 

wtryskowego, natomiast technologie druku 3D do szybkiego prototypowania. Zmiany te 

będą miały duży wpływ na przyszłe rozwiązania, między innymi w branży motoryzacyjnej, 

e-mobilności, elektronice i urządzeniach elektrycznych. Największa część rynku tworzyw 

termoprzewodzących znajduje się w południowej Ameryce o wartości 233,1 mln USD co 

świadczy o tym, że w gospodarkach najbardziej rozwiniętych zapotrzebowanie na tego 

typu produkty jest największe (tabela 9, wykres rysunek 13). 

Tabela 9 Globalny rynek tworzyw przewodzących z podziałem na kontynenty (mln USD) 

 

Termoprzewodzące tworzywa sztuczne są stosowane w lampach LED, 

urządzeniach medycznych, pojazdach elektrycznych, lekkich radiatorach i lekkich 

pojazdach samochodowych. Ponadto w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym materiał 

może być stosowany w złączach, przekaźnikach, przełącznikach, wtyczkach, obudowie, 

kablach, przyciskach i gałkach, portach wejściowych/wyjściowych, transformatorach, 

listwach, szpulach do cewek.  
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Rysunek 13 Globalny rynek tworzyw termoprzewodzących 

 

Analizując branże zastosowań końcowych, rynek tworzyw przewodzących jest 

podzielony na sektor elektryczny i elektroniczny, motoryzacyjny, opieki zdrowotnej, 

lotniczy i inne. Segment elektryczny i elektroniczny prawdopodobnie będzie liderem rynku 

w okresie prognozy. Wzrost w przemyśle elektrycznym i elektronicznym jest napędzany 

przede wszystkim szybkim wprowadzaniem tworzyw sztucznych do różnych zastosowań, 

takich jak: radiatory, urządzenia montażowe, systemy chłodzenia i złącza. Przemysł 

motoryzacyjny jest drugim co do wielkości rynkiem końcowym segmentu tworzyw 

przewodzących ciepło. Tworzywa przewodzące ciepło są stopniowo stosowane w 

motoryzacyji, zastępując metale w różnych zastosowaniach, co powoduje ogólne 

zmniejszenie masy pojazdów i zwiększenie wydajności, a tym samym zmniejszenie 

całkowitych kosztów. Czynniki technologiczne będą napędzać stosowanie tworzyw o 

wyższych wartościach współczynnika HDT, temperaturach deformacji i niższej stałej 

dielektrycznej. Tworzywa termoprzewodzące są niezbędne do miniaturyzacji i 

zmniejszenia masy produktów elektronicznych, co oznacza, że do wytworzenia elementu 

elektronicznego można użyć mniej materiału. Następnie można go dalej modyfikować, aby 

spełnić określone wymagania dotyczące wydajności i osiągnąć lepszą efektywność 

energetyczną podczas życia produktów.  

W przypadku segmentacji według rodzaju, termoprzewodzące tworzywa sztuczne 

obejmują poliamid, politereftalan butylenu, poliwęglan, siarczek polifenylenu, 
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polieteroimid oraz polisulfon, PEEK i PEKK. Poliamid miał największy udział w rynku 

tworzyw przewodzących ciepło w 2017 roku. Poliamid szybko zastępuje metale w wielu 

zastosowaniach, ze względu na ich doskonałe właściwości, takie jak odporność na wysoką 

temperaturę, odporność na ścieranie, odporność na uderzenia, odporność na czynniki 

chemiczne. Przewiduje się, że segment rynku politereftalanu butylenu będzie miał większy 

udział i prawdopodobnie wzrośnie z CAGR wynoszącym 15,1% w okresie prognozy. Jest 

stosowany w kilku zastosowaniach końcowych, takich jak komponenty samochodowe pod 

maską, oprawy LED, urządzenia konsumenckie, urządzenia medyczne. 

Zdolność tworzyw sztucznych do zastępowania metali wzrasta z dnia na dzień, co 

zwiększa zapotrzebowanie na materiały przewodzące ciepło do różnych zastosowań, które 

wymagają rozpraszania ciepła lub transportu ciepła. Tworzywa przewodzące ciepło są 

idealnym zamiennikiem produktów na bazie metali w przemyśle. Grafit jest najczęściej 

stosowanym wypełniaczem w termoprzewodzących tworzywach sztucznych, ponieważ 

wydajnie przewodzi energię cieplną co przekłada się na uzyskanie wysokiej wydajności i 

obniżenia kosztów w produktach końcowych. Jednak wysoki początkowy koszt tworzyw 

termoprzewodzących stanowi największą przeszkodę w ich szerszej akceptacji. 

Kluczowym czynnikiem wysokiej ceny tworzyw przewodzących ciepło są 

wysokotemperaturowe dodatki stosowane w tworzywach sztucznych w celu uzyskania 

dobrego przewodzenia ciepła, co powoduje, że te materiały kosztują nieco więcej niż metal 

i materiały ceramiczne, które mogą zastąpić. W 2018 r. zanotowano średnie ceny tworzyw 

przewodzących ciepło w przedziale od 55 USD - 99 USD / kg, a niektóre tworzywa 

przewodzące ciepło o niższym współczynniki przewodzenia zaledwie 8,8 USD - 13,2 USD 

/ kg.  

Dostawcy elementów z tworzyw termoprzewodzących są zdania, że tworzywa 

termoprzewodzące najlepiej nadają się do produkcji na dużą skalę (ok. 10 500 

części/miesiąc), aby uzyskać korzyści w zakresie projektowania i wytwarzania form 

wtryskowych. Ponadto kilku graczy wskazało, że zastosowanie termoprzewodzących 

tworzyw sztucznych prowadzi do oszczędności nawet do 30% przy wymianie metalowej 

konstrukcji w pojazdach samochodowych.  

Przewodzące ciepło tworzywa sztuczne mają znaczące zalety w porównaniu z 

technologiami opartymi na metalach pod względem odporności na korozję, zmniejszania 

masy konstrukcji elastyczności i redukcji kosztów produkcji. Polimery z natury są 
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izolatorami termicznymi, dlatego dodaje się różne przewodzące wypełniacze, aby 

zapewnić wymaganą przewodność cieplną tworzyw sztucznych. Wypełniacze na bazie 

węgla, takie jak grafit, sadza, grafen i nanorurki węglowe są dodawane do tworzywa 

sztucznego w celu zapewnienia przewodności cieplnej i elektrycznej powyżej określonego 

stężenia w materiale. 

Produkty elektryczne i elektroniczne to największe zastosowania tworzyw 

przewodzących ciepło. W zastosowaniach elektrycznych i elektronicznych w lampach 

LED często stosuje się tworzywa termoprzewodzące. Lampy LED muszą rozpraszać 

energię cieplną, aby zminimalizować temperaturę roboczą, ze względu na fakt, że 

skumulowana energia termiczna skraca żywotność lampy. Grafit jest często rozważany w 

zastosowaniach wymagających wysokiej odporności termicznej, ponieważ jego 

przewodność rośnie odpowiednio wraz ze wzrostem temperatury. Tworzywa 

termoprzewodzące są również stosowane w pompach paliwa do silników wysokoprężnych. 

Kilka innych zastosowań tworzyw przewodzących ciepło w zastosowaniach 

motoryzacyjnych obejmuje promiennikowy system ogrzewania podłogowego, w którym 

między cewkami umieszczona jest folia przewodząca ciepło.  

Kilka rodzajów polimerów, takich jak PPS, PP, poliamid 6 i poliamid 66, jest 

zmieszanych z węglem, ceramiką, metalicznym wypełniaczem i wzmocnieniem ze szkła. 

Dodatki ceramiczne lub metaliczne stosuje się w tańszej grupie produktów, aby zapewnić 

przewodność cieplną do 2 W/mK. Grupa produktów o wysokiej wydajności przewodzenia 

ciepła wymaga specjalnego włókna węglowego lub innych materiałów węglowych, aby 

osiągnąć 10 W/mK. 

 

6.2.1. Termoprzewodzące dodatki do tworzyw 
 

Grafitowe włókna węglowe i ceramika, takie jak azotek glinu i azotek boru, należą 

do najczęściej stosowanych dodatków przewodzących ciepło. Włókna grafitowe są dobrym 

przewodnikiem zarówno energii elektrycznej, jak i ciepła, a zatem nadają się do różnych 

zastosowań, w których niezbędne jest ekranowanie częstotliwości radiowych (RFI), takich 

jak ręczne urządzenia komunikacyjne. Przeciwnie, dodatki na bazie ceramiki izolują 

elektrycznie i nadają się do zastosowań mających kontakt z przewodami elektrycznymi.  
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Zwykle tworzywa przewodzące mają wyższą wytrzymałość i sztywność, ale mają 

niższe właściwości udarnościowe niż tworzywo niewypełnione. Specjalistyczne włókna 

grafitowe są najbardziej przewodzącymi ciepło dodatkami, są wykonane ze smoły naftowej 

i mają wartości przewodności od 500 do 1000 W/mK. Większość zastosowań 

komercyjnych włókien grafitowych wymaga przewodności w zakresie 500 W/mK. Ten 

zakres zwykle wiąże się z potrzebą wprowadzenia do polimery dużej ilości grafitu.  

 

6.2.2. Globalny rynek tworzyw termoprzewodzących z podziałem na przemysł 
docelowy 

 

W oparciu o branże, rynek przewodzący ciepło dzieli się na segmenty elektryczne 

i elektroniczne, motoryzacyjne, medyczne, lotnicze i inne. Segment elektryczny i 

elektroniczny prawdopodobnie będzie liderem rynku w okresie prognozy.  Na światowym 

rynku tworzyw przewodzących energie termiczną pod względem zastosowań, przemysł 

elektryczny i elektroniczny prawdopodobnie wzrośnie w tempie prognozowanym 18,5% w 

okresie prognozy od 2017 roku do 2023 roku (tabela 10). Ogólny rynek prawdopodobnie 

wzrośnie o CAGR 15,1% w stosunku do okresu prognozy, a tendencja ta prawdopodobnie 

utrzyma się przez cały okres prognozy ze względu na rosnące zastosowania w przemyśle 

motoryzacyjnym, elektrycznym i elektronicznym. 

Tabela 10 Światowy rynek tworzyw termoprzewodzących z podziałem na rynek docelowy (mln $) 

 

 

Trwający trend na rynku tworzyw przewodzących ciepło, związany z wymianą 

elementów wykonanych z metalu na konstrukcyjne tworzywa sztuczne, prawdopodobnie 

przyczyni się do dalszego wzrostu rynku w Ameryce Północnej i Europie. Te dwa regiony, 

wraz z regionem Azji i Pacyfiku, są motoryzacyjnymi centrami produkcyjnymi. Nowe 
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postępy technologiczne pozwalają inżynierii tworzyw sztucznych na penetrację nowszych 

zastosowań. 

Rynek elektryczny i elektroniczny 

Region Azji i Pacyfiku uzyskał najwyższy udział w rynku w 2018 r., Ponieważ 

region ten ma największe na świecie zasoby tworzyw przewodzących ciepło. Region Azji 

i Pacyfiku będzie miał również najwyższy CAGR wynoszący 21,0% w okresie prognozy 

(tabela 11). Pod względem wartości region europejski odnotował trzeci co do wielkości 

udział. Niemcy to największy rynek tworzyw przewodzących ciepło w Europie. W kraju 

obserwuje się duże zapotrzebowanie na termoprzewodzące tworzywa sztuczne w kilku 

sektorach użytkowników końcowych, w tym w branży elektrycznej i elektronicznej, 

motoryzacyjnej i opakowaniowej.  

Tabela 11 Światowy rynek tworzyw termoprzewodzących w przemyśle elektrycznym i elektronicznym z podziałem na 
regiony świata (mln $) 

 

 

Przemysł motoryzacyjny 

W zastosowaniach motoryzacyjnych poliamid jest zdecydowanie najczęściej 

stosowanym polimerem z którego wytwarza się tworzywo przewodzące ciepło. Obecnie 

jednym z celów producentów polimerów jest wytwarzanie konwencjonalnych polimerów, 

takich jak polietylen, polipropylen, poliamid, politereftalan etylenu i inne polimery ze 

źródeł odnawialnych. Spośród znanych obecnie biopolimerów, poliamidy na bazie 

biologicznej, takie jak poliamid PA 10/10, pochodzące z oleju rycynowego, oferują 

najlepsze właściwości materiałowe. Odpowiednia równowaga kosztów i wydajności 

tworzyw termoprzewodzących sprawia, że są one najbardziej preferowanym materiałem 

kompozytowym w samochodach. Rosnące ograniczenia prawne dotyczące emisji CO2, 

rosnące ceny ropy naftowej i wyczerpywanie się paliw kopalnych sprawiają, że poliamidy 

pochodzenia biologicznego są bardziej przyjazne dla środowiska w porównaniu z kilkoma 

poliolefinami.  
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Rynek przemysłu motoryzacyjnego do tworzyw przewodzących ciepło jest 

zdominowany przez region Azji i Pacyfiku. Za regionem znajduje się Ameryka Północna 

dla której wartość CAGR jest na poziomie 12,7% w okresie prognozy (tabela 12). Europa 

rośnie w CAGR na poziomie 16,8 % w okresie prognozy. Europejscy producenci 

samochodów z branży motoryzacyjnej promują termicznie przewodzące tworzywa 

sztuczne, zastępując metale w różnych częściach samochodowych, takich jak obudowy 

lamp, panele wewnętrzne i zewnętrzne, listwy ozdobne i inne elementy formowane w celu 

zmniejszenia zużycia paliwa i zmniejszenia masy. 

Tabela 12 Światowy rynek tworzyw termoprzewodzących w sektorze przemysłu motoryzacyjnego z podziałem na regiony 
świata (mln $) 

 

Przewiduje się znaczny wzrost zużycia przewodzących ciepło tworzyw sztucznych 

w zastosowaniach motoryzacyjnych. Redukcja masy jest nadal znaczącym wymogiem w 

branży motoryzacyjnej i czymś, na czym koncentruje się wielu producentów. Na przykład 

Audi wykorzystuje PA6 zamiast magnezu do produkcji pierścienia magnezowego - 

elementu poduszek powietrznych pasażera w modelu Q7. Stosowanym produktem jest 

gatunek Ultramid B (PA), który ma 40% zawartości włókna szklanego. W rezultacie jest 

elastyczny w niskich temperaturach i sztywny w wysokich temperaturach. Termicznie 

przewodzące tworzywa sztuczne w segmencie motoryzacyjnym są nadal w dużej mierze 

wykorzystywane w komorze silnika. Elementy z przewodzącego ciepło tworzywa 

sztucznego są coraz częściej stosowane w postaci przepustnic, kolektorów dolotowych i 

pokryw przedziałów silnika. Kolejnym trendem obserwowanym w sektorze 

motoryzacyjnym jest stosowanie odpornych na olej tworzyw sztucznych, na przykład do 

produkcji misek olejowych. 

Producenci w branży automatyzacji wykorzystują termoprzewodzące tworzywa 

sztuczne do produkcji trwałych elementów deski rozdzielczej oraz elementów 

wewnętrznych i zewnętrznych. Komponenty wykonane w całości lub częściowo z tworzyw 

konstrukcyjnych zapewniają standard bezpieczeństwa, który ma ogromne znaczenie w 

sektorze motoryzacyjnym. Tworzywa termoprzewodzące są coraz częściej akceptowane 
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jako zamienniki metali i stopów w samochodach osobowych w celu zmniejszenia 

całkowitej masy pojazdu i zapewnienia wysokiej odporności na korozję chemiczną. 

 

6.2.3. Globalny rynek tworzyw termoprzewodzących na bazie poliamidu 
 

Porównując polimery z jakich tworzy się tworzywa termoprzewodzące, poliamid miał 

największy udział w 2017 roku na rynku tworzyw termoprzewodzących (tabela 13, wykres 

rysunek 14). Poliamidy szybko zastępują metale w wielu zastosowaniach. 

Tabela 13 Globalny rynek tworzyw termoprzewodzących z podziałem na rodzaj polimeru (mln $) 

 

 

 

Rysunek 14 Globalny rynek tworzyw termoprzewodzących z podziałem na rodzaj polimeru 
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Największe rynki zbytu dla poliamidu to Europa i Azja-Pacyfik, a oba rosną 

również w znacznym tempie wzrostu (tabela 14). Regiony te są głównymi ośrodkami 

produkcyjnymi dla przemysłu elektrycznego i elektronicznego oraz motoryzacyjnego. 

Rosnące zapotrzebowanie na PA z tych branż przyczynia się do znacznego wzrostu rynku. 

Z tych powodów poliamidowe tworzywa konstrukcyjne coraz częściej zastępują szkło i 

drewno w zastosowaniach takich jak części urządzeń, części sprzętu biznesowego, sprzęt 

laboratoryjny oraz wiele artykułów gospodarstwa domowego i artykułów przemysłowych.  

Tabela 14 Globalny rynek termicznie przewodzącego tworzywa na bazie poliamidu z podziałem na regiony świata (mln 
$) 

 

 

6.2.4. Europejski rynek tworzyw termoprzewodzących 
 

Europa jest trzecim na świecie rynkiem tworzyw sztucznych przewodzących ciepło. 

Wysoki popyt w regionie jest wspierany przez podmioty rządowe ze względu na korzyści 

środowiskowe takich produktów. Silne przepisy rządowe i rosnąca świadomość 

ekologiczna wśród konsumentów skłaniają sprzedawców do wytwarzania produktów 

bardziej przyjaznych dla środowiska. Wzrostowi rynku sprzyjają również najbardziej 

rygorystyczne polityki i regulacje Agencji Ochrony Środowiska (EPA) i Unii Europejskiej 

(UE), a także polityki wdrażane przez rządy krajowe. Niemcy to największy rynek tworzyw 

przewodzących ciepło w Europie. Wiele firm produkujących tworzywa sztuczne jest 

obecnych w tym regionie, takich jak BASF nad Novamont. Większość tych firm to średnie 

i duże przedsiębiorstwa. Niemiecki przemysł tworzyw sztucznych składa się z trzech 

podsektorów: produkcji tworzyw sztucznych, przetwórstwa tworzyw sztucznych i 

produkcji maszyn z tworzyw sztucznych. Kluczowymi rynkami końcowymi w Niemczech 

są towary konsumpcyjne, pakowanie, motoryzacja i budownictwo. Obecność dużej liczby 

producentów i przetwórców w tym regionie również sprzyja rozwojowi rynku – 

konkurencja, dlatego jest to kraj w którym wartość rynku tworzyw termoprzewodzących w 

Europie jest największa (tabela 15). 



90 
 

Tabela 15 Wartość Europejskiego rynku tworzyw termoprzewodzących z podziałem na państwa (mln $) 

 

 Tworzywa przewodzące ciepło stosowane są przede wszystkim w  przemyśle 

motoryzacyjnym, elektrycznym i elektronicznym. Elektryka i elektronika miały 

największy udział w europejskim rynku tworzyw termoprzewodzących w 2017r. (tabela 

16). Tworzywa sztuczne są coraz częściej stosowane w budownictwie ze względu na ich 

niski koszt w porównaniu z ich ceramicznymi, drewnianymi i metalowymi 

odpowiednikami. Ponadto tworzywa sztuczne są odporne na korozję, ścieranie i liczne 

rozpuszczalniki. Oczekuje się, że lepsze właściwości tworzywa sztucznego zwiększą popyt 

na te produkty w okresie prognozy. 

 

Tabela 16 Europejski rynek tworzyw termoprzewodzących z podziałem na rynek docelowy (mln $) 

 

 

Pod względem rodzajów tworzyw przewodzących ciepło, poliamidy miały 

największy udział w rynku europejskim. Jednak rosnące obawy dotyczące tworzyw 

sztucznych zanieczyszczających środowisko, które tworzą problemy na wysypiskach 

śmieci stwarzają możliwości rozwoju polimerów specjalistycznych, biodegradowalnych 

lub kompostowalnych. 
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Tabela 17 Europejski rynek tworzyw termoprzewodzących z podziałem na rodzaj polimeru (mln$) 

 

6.2.5. Główni producenci tworzyw termoprzewodzących 
 

Rynek tworzyw przewodzących ciepło jest wysoce skoncentrowany, a kilku dużych 

graczy, takich jak Covestro AG, Celanese Corp., BASF i DowDuPont, ma duży udział w 

rynku na całym świecie (rysunek 15). W wielu przypadkach firmy nie informują o 

sprzedaży tworzyw termoprzewodzących. Istnieją także sytuacje w których niezależne 

firmy prowadzące działalność prywatną, udostępniają tylko częściowe dane dotyczące 

sprzedaży.   

Inni ważni gracze to takie firmy jak Sabic, Imerys, Saint-Gobain SA, Royal DSM NV, 

Kaneka Corp., Mitsubishi Engineering-Plastics Corp., A.Schulman Inc., PolyOne Corp., 

Toray Industries INC., Ensinger GmbH, HELLA GmbH and Co. KGaA oraz RTP Co.  

Globalny rynek tworzyw przewodzących ciepło ma zróżnicowany ekosystem 

podmiotów działających na rynku wyższego szczebla, w skład którego wchodzą dostawcy 

surowców, zainteresowane podmioty, organizacje rządowe oraz użytkownicy końcowi. 

Region Azji i Pacyfiku był najbardziej aktywnym rynkiem pod względem inicjatyw 

strategicznych w 2017 r. i oczekuje się, że będzie taki sam przez następne pięć lat. Przemysł 

motoryzacyjny użytkowników końcowych spowodował szybki rozwój rynku tworzyw 

termoprzewodzących. 
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Rysunek 15 Podział rynku tworzyw termoprzewodzących z uwzględnieniem głównych producentów 

 

6.3. Wnioski  
 

 Zarówno rynek nanokompozytów oraz rynek tworzyw termoprzewodzący to nowe 

rynki, które charakteryzują się dużą dynamiką wzrostu. Jest to istotna informacja ze 

względu na możliwości wdrożenia na rynek tworzywa termoprzewodącego. Rynki 

ustabilizowane, charakteryzujące się niewielkimi zmianami wolumenu, zazwyczaj są to 

rynki dojrzałe, które są wypełnione pewną grupą firm specjalizujących się w danym 

obszarze zastosowań. Najczęściej są to firmy o dużym zaufaniu na rynku, które skupiają 

się na operacjonalizacji produkcji w kierunku zredukowania kosztów i ustabilizowania 

jakości produkcji. Posiadają opracowaną technologię i dojrzały produkt. Dlatego 

komercjalizacja nowego produktu na dojrzałym rynku jest niezwykle trudna. W 

analizowanym przypadku są to rynki stale rozwijające się na którym pojawiają się często 

nowe produkty. Jest to okazja do opracowania tworzywa termoprzewodzącego oraz próby 

jego komercjalizacji ze względu na fakt, że klienci są chętni do testów produktu i często 

zaangażowani w jego rozwój.  
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Część doświadczalna 

 

 Prace laboratoryjne skupiały się w pierwszej kolejności  na otrzymaniu 

hybrydowego grafenu płatkowego poprzez naszczepienie na jego powierzchnię szczotek 

polimerowych różnymi metodami. Materiały hybrydowe następnie zostały wykorzystane 

do przygotowania nanokompozytów z poliamidem 6, które zostały przebadane pod kątem 

właściwości mechanicznych i przewodności termicznej. 

 W pierwszej części prac wykonano charakterystykę grafenu płatkowego 

zakupionego w ITME, który był wykorzystywany do syntezy materiału hybrydowego. 

Następnie zaproponowano trzy różne metody syntezy szczotek polimerowych z 

powierzchni grafenu płatkowego: 

 Polimeryzacja rodnikowa z przeniesieniem atomu inicjowana powierzchniowo 

(SI-STRP), 

 Polimeryzacja rodnikowa z trwałym rodnikiem nitroksylowym związanym z 

powierzchnią grafenu płatkowego (SI-NMP), 

 Polimeryzacja anionowa z wykorzystaniem aktywatora polimeryzacji anionowej 

kaprolaktamu związanego kowalencyjnie z powierzchnią grafenu płatkowego 

(AP). 

Otrzymane zmodyfikowane formy grafenu płatkowego wykorzystano do przygotowania 

kształtek nanokompozytów o zawartości 1% materiału hybrydowego. Wykonano analizy 

właściwości mechanicznych oraz przewodności termicznej. 

 

7. Charakterystyka materiałów grafenowych  

 

7.1. Materiały i metody 

 

Charakterystykę grafenu płatkowego wykonano za pomocą następujących metod:  

 spektroskopia w podczerwieni (FT-IR) z przystawką ATR – Thermo Nicolet 

iS10FTIR (Thermo Scientific),  



94 
 

 analiza elementarna - Vario Micro Cube Elemental Microanalyzer 

(Elementar,Langenselbolt, Germany). 

 skaningowa mikroskopia elektronowa -  Thermo Fisher Scientific Apreo S 

LoVac (SEM),  

 mikroskopia sił atomowych - Dimension Icon AFM (Bruker, Santa Barbara, 

CA, USA), moduł PeakForce Tapping (PFT) 

 

Do analiz na mikroskopie SEM oraz AFM, przygotowanie próbki polegało na 

zdyspergowaniu <1mg materiału w wodzie zdemineralizowanej w asyście ultradźwięków 

przez 30 min (myjka ultradźwiękowa POLSONIC Sonic 3 40kHz o mocy 2 x 160 W). 

Następnie kroplę dyspersji naniesiono na odtłuszczoną płytkę krzemową i odparowano 

wodę. 

Materiał grafenowy do celów badawczych został zakupiony w Instytucie 

Technologii Materiałów Elektronicznych (ITME). W poniższej tabeli 18 zestawiono 

informacje na temat zakupionych materiałów grafenowych uzyskanych od producenta.  

 

Tabela 18 Zestawienie danych z kart charakterystyk materiałów grafenu płatkowego ITME 

 

 

Nazwa 

materiału 

Skrót Zawartość 

pierwiastków (%) 

Sposób suszenia Powierzchnia 

właściwa 

Tlenek 

grafenu 
GO 

C 40 – 42 

Sublimacja 5 m2/g 

O 45 – 52 

S 1 – 3 

N <0,3 

H 2,5 – 3 

Zredukowany 

tlenek 

grafenu 

rGO 

C 70 -80 

Sublimacja 266 m2/g 

O 15 – 20 

S < 2 

N < 0,3 

H < 2 
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7.2. Rezultaty i dyskusja wyników 

 

Widma FT-IR próbki GO oraz rGO przedstawia rysunek 16. 

 

Rysunek 16 Widma FT-IR tlenku grafenu (GO) i zredukowanego tlenku grafenu (rGO) 

 

Widmo tlenku grafenu (GO) zawiera wiele pasm charakterystycznych dla grup molekuł 

w skład, których wchodzi tlen. Widmo FT-IR dla GO zawiera szerokie pasmo w zakresie 

3000–3700 cm-1, które można przypisać drganiom rozciągającym grup O-H utlenionej 

postaci grafenu[87]. Pasmo przy 1738 cm-1
 na widmie tlenku grafenu odpowiada za drgania 

rozciągające C=O grupy karboksylowej, która jest obecna na brzegach tlenku grafenu lub 

jego defektach strukturalnych[88]. Pasmo przy 1416cm-1 odpowiada za drgania 

deformacyjne grup O-H[89]. Zakres pasm od 1500 do 900 cm-1 najprawdopodobniej jest 

związane z drganiami grup C-O-C, natomiast drgania zginające C=C są odpowiedzialne z 

pojawienie się pasma przy 1622cm-1[90].  Utlenione grupy atomów powodują zwiększenie 

zmiany momentu dipolowego podczas drgań atomów co sprawia, że widmo tlenku grafenu 

posiada wyraźne i intensywne pasma, natomiast efektywnie zredukowana forma tlenku 

grafenu nie posiada pasm, z których można uzyskać istotne informacje ze względu na brak 

zmiany momentu dipolowego podczas drgań.  
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Wyniki analizy składu pierwiastkowego dla próbek GO oraz rGO zamieszczone w  

tabeli 19. 

Tabela 19 Wyniki analizy elementarnej tlenku grafenu GO oraz zredukowanego tlenku grafenu rGO 

  Nazwa 

próbki 

Procentowa zawartość pierwiastków (%) 

N C H S 

GO(s) - 40,84 2,406 2,271 

rGO(s) - 83,17 0,475 0,068 

 

Utleniona forma grafenu płatkowego zawiera ok. 41 % węgla co wynika z obecności 

atomów tlenu w materiale. Natomiast redukcja tlenku grafenu pozwala znacznie 

zmniejszyć ilość tlenu co uwidacznia się poprzez większą procentową zawartość węgla. 

Warto zwrócić uwagę na fakt, że pomimo redukcji GO, nie osiągnięto materiału 

składającego się tylko z atomów węgla. W związku z powyższym badane materiały mocno 

różnią się od czystego grafenu (pristine graphene), co również prowadzi do innych 

właściwości tego materiału w porównaniu z czystym grafenem. Zgodnie z literaturą[91] 

przewodność termiczna i elektryczna maleje wraz z wzrostem zawartości tlenu w materiale 

grafenowym. Wynika to z faktu, że mobilne wolne elektrony w grafenie składającym się z 

atomów węgla o hybrydyzacji sp2 wraz z wzrostem zawartości tlenu w materiale 

przekształcają się w mniej mobilne elektrony w hybrydyzacji sp3. 

W celu obserwacji morfologii nanomateriałów wykonano rejestrację obrazów SEM. 

Poniżej zamieszczono zarejestrowane zdjęcia dla próbek GO i rGO (rysunek 17).  
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Obraz SEM dla tlenku grafenu ujawnia obecność agregatów oraz wyraźnych 

„zmarszczonych” obszarów, które mogą wskazywać na obecność płatków materiału 

grafenowego rozłożonych na powierzchni płytki krzemowej. Obecność zmarszczonych 

obszarów wynika z faktu, że próbkę naniesiono w wodnej dyspersji. Podczas 

odparowywania wody z powierzchni płatki grafenu siłami kapilarnymi ulegają 

zniekształceniu. Dlatego nie obserwujemy równomiernie rozłożonych płatków na płytce 

krzemowej. Obrazy dla zredukowanego tlenku grafenu ujawniają obecność agregatów 

materiału. W porównaniu z zdjęciami dla GO nie można zaobserwować rozłożonych 

zmarszczonych płatków. Fakt ten wynika z dużo mniejszego powinowactwa wody do 

powierzchni zredukowanego tlenku grafenu, ze względu na mniejszą ilość utlenionych 

Rysunek 17 Pierwszy wiersz zdjęć to zdjęcia tlenku grafenu, natomiast w drugim wierszu zdjęcia zredukowanego tlenku 
grafenu 
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grup. Zredukowany tlenek grafenu łatwiej ulega agregacji niż tlenek grafenu, szczególnie 

w wodnej dyspersji.  

Analiza grubości pojedynczych płatków naniesionych na powierzchnię płytki 

krzemowej, została zrealizowana za pomocą zdjęć wykonanych na mikroskopie sił 

atomowych (AFM). Na rysunku 18 i 19 przedstawiono odpowiednio zdjęcia tlenku grafenu 

oraz zredukowanego tlenku grafenu.  

 

 

Rysunek 18 Zdjęcia AFM z naniesionymi grubościami płatków tlenku grafenu 
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Rysunek 19 Zdjęcia AFM z naniesionymi grubościami płatków zredukowanego tlenku grafenu 

 

Zdjęcia AFM grafenu płatkowego wykazują się dużym kontrastem co wynika z 

struktury 2D obrazowanych materiałów. Na przedstawionych zdjęciach AFM grafenów 
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płatkowych widać materiał o różnych grubościach. Na zdjęciu tlenku grafenu 

zarejestrowane grubości to: 1.5 nm, 2.4 nm, 3.6 nm, natomiast dla zredukowanego tlenku 

grafenu to 5.3 nm oraz 6.8 nm. Różnice w grubościach wynikają z trudnej do określenia 

różnej liczby pojedynczych warstw grafenu płatkowego. Można stwierdzić, że grubość 

tlenku grafenu jest mniejsza od zredukowanego tlenku grafenu, co świadczy o mniejszej 

liczbie pojedynczych warstw materiału obecnych w zobrazowanych płatkach tlenku 

grafenu. Tlenek grafenu ze względu na większą ilość utlenionych grup atomów ma 

mniejszą tendencję do agregacji niż zredukowany tlenek grafenu. 

 

7.3. Podsumowanie 

 

Wykonano analizę zakupionych w Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych 

materiałów grafenowych za pomocą speksroskopii FT-IR, analizy składu pierwiastkowego, 

mikroskopii sił atomowej oraz skaningowego mikroskopu elektronowego. Otrzymany 

tlenek grafenu oraz zredukowany tlenek grafenu został otrzymany metodą chemiczną. Ideą 

syntezy jest utlenienie w środowisku stężonych kwasów grafitu, interkalacja pojedynczych 

warstw grafenu oraz exfoliacja za pomocą ultradźwięków. Warunki syntezy sprzyjają 

powstawaniu licznych defektów strukturalnych i braku homogeniczności w liczbie warstw 

i rozmiarach płatków grafenu. Tlenek grafenu spośród innych materiałów grafenowych 

wykazuje najbardziej hydrofilowe właściwości co wynika z obecności licznych 

utlenionych grup atomów. Zredukowany tlenek grafenu natomiast, wykazuje większą 

tendecję do agregacji w wodnej dyspersji.  

Widmo FT-IR tlenku grafenu ujawnia liczne intensywne pasma, których nie można 

zaobserwować na widmie zredukowanego tlenku grafenu. Spektroskopia IR ze względu na 

regułę wyboru jest czuła na te drgania podczas, których zachodzi zmiana momentu 

dipolowego. Dlatego liczne utlenione grupy atomów obecne w tlenku grafenu umożliwiają 

absorpcję promieniowania z zakresu energii oscylacji wiązań. W zredukowanym tlenku 

grafenu znacząco większy wkład w całość drgań oscylacyjnych obecnych w materiale 

stanowią drgania w płaszczyźnie grafenu, które nie obserwuje się na widmie IR.  

Teoretyczna grubość pojedynczej warstwy czystego grafenu składającego się w 100 % 

z atomów węgla wynosi 0,335 nm. Taki idealny grafen w swojej strukturze posiada atomy 

węgla o hybrydyzacji sp2, która sprawia, że ten materiał zaliczany jest do materiałów 2D 
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o grubości jednego atomu węgla. Proces przygotowania grafenu płatkowego prowadzi do 

powstania hybrydyzacji sp3 na atomie węgla, która znacznie wpływa na grubość 

pojedynczego płatka. Trudna do określenia liczba warstw w zobrazowanych materiałach 

wynika z obecności utlenionych grup atomów, które również wpływają na grubość tlenku 

grafenu i zredukowanego tlenku grafenu.  

 

8. Synteza i charakterystyka szczotek polimerowych na powierzchni materiałów 

grafenowych metodą polimeryzacji ATRP 

 

W opisanej metodzie SI-ATRP tlenek grafenu został zmodyfikowany poprzez dwuetapową 

reakcję naszczepienia inicjatora polimeryzacji ATRP po czym zrealizowano kontrolowaną 

polimeryzację rodnikową z powierzchni dla trzech wybranych monomerów: akryloamidu, 

N-winylopirolidonu oraz N-winylokaprolaktamu. 

 

8.1. Materiały i metody 

 

Surowce 

Poniżej przedstawiono surowce jakie wykorzystywano do prac doświadczalnych 

realizowanych na etapie prób wykorzystania metody ATRP do modyfikacji 

powierzchniowej tlenku grafenu. 

 Tlenek grafenu (GO) - ITME, 

 (3-amino)propylotrietoksysilan (APTES) o czystości 99%, Across Organics, 

 Tetrahydrofuran (THF) o czystości cz.d.a, Sigma Aldrich, 

 Bromek bromoizobutyrylu (BiBB) o czystości 98%, Sigma Aldrich,  

 Trietyloamina (TEA) o czystości 99%, Sigma Aldrich,  

 Bromek miedzi (I) (CuBr) o czystości 99,99%, Sigma Aldrich, 

 Pentametylodietylenotrietyloamina (PMDETA) o czystości 99%, Sigma Aldrich, 

 N-winylokaprolaktam (NVCL) o czystości 98%, Sigma Aldrich, 

 Akryloamid (AAM) o czystości 99%, Sigma Aldrich, 

 N-winylopirolidon (NVP) o czystości 98%, Sigma Aldrich, 
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 Rozpuszczalniki  o czystości cz.d.a: aceton, metanol, tetrahydrofuran, toluen, n-

heksan , woda dejonizowana. 

Metody 

Analiza otrzymanego materiału została zrealizowana za pomocą następujących 

metod: 

 spektroskopia w podczerwieni (FT-IR) – Thermo Nicolet iS10FTIR (Thermo 

Scientific), 

 analiza elementarna - Vario Micro Cube Elemental Microanalyzer 

(Elementar,Langenselbolt, Germany), 

 mikroskopia sił atomowych - Dimension Icon AFM (Bruker, Santa Barbara, CA, 

USA), tryb pracy  -  PeakForce Tapping (PFT) 

 

8.2. Procedury eksperymentalne 

 

Kontrolowane polimeryzacja rodnikowa z powierzchni z wykorzystaniem metody 

ATRP, realizowana jest kilkuetapowo. W pierwszej kolejności, zachodzi modyfikacja 

powierzchniowa tlenku grafenu za pomocą aminopropylotrietoksysilanu (APTES), który 

poprzez reakcję grup etoksylowych z grupami hydroksylowymi obecnymi w tlenku grafenu 

tworzy kowalencyjne połączenie za pomocą wiązania C-O-Si z powierzchnią. W ten 

sposób wprowadza się grupy aminowe, które w następnym etapie zostały wykorzystane do 

naszczepienie inicjatora polimeryzacji ATRP, bromku bromoizobutyrylu (BiB). BiB jako 

bromek kwasowy reaguje z grupami aminowymi, tworząc wiązanie amidowe. Tak 

przygotowany tlenek grafenu zawierający w swojej strukturze inicjator polimeryzacji 

ATRP, umożliwia przeprowadzenie procesu polimeryzacji z powierzchni tlenku grafenu. 

Do polimeryzacji ATRP wykorzystuje się katalizator reakcji, którym jest bromek miedzi 

(I), ligand PMDETA oraz monomer. Na poniższym schemacie 9 przedstawiono 

realizowaną ścieżkę reakcyjną prowadzącą do otrzymania szczotek polimerowych na 

powierzchni tlenku grafenu z wykorzystaniem monomeru akryloamidu. Ze względu na 

wykorzystanie APTES w pierwszym etapie syntezy nie przeprowadzono syntezy na 

zredukowanym tlenku grafenu, ponieważ w swojej strukturze zawiera znacznie mniej grup 
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hydroksylowych co uniemożliwiłoby otrzymanie monowarswty APTES na powierzchni 

modyfikowanego materiału. 

 

 

Schemat 9 Zrealizowana ścieżka syntezy szczotek polimerowych z powierzchni tlenku grafenu dla wybranych 
monomerów (przykład dla akryloamidu) 

 

Reakcja z APTES 

Do kolby stożkowej wprowadzono THF oraz sita molekularne w celu usunięcia wody. 

Kolbę zamknięto szczelnie septą i przedmuchiwano barbotażowo azotem przez 30 min. W 

kolbie okrągłodennej zważono ok. 0,1 g tlenku grafenu. Kolbę z materiałem zamknięto 

septą i przedmuchiwano azotem po czym przygotowany uprzednio THF (ok. 30ml) 

wykorzystano do zdyspergowania GO. Tak przygotowaną dyspersję sonikowano przez 30 

min. Następnie w warunkach beztlenowych igłą przez septę wprowadzono 0,5 ml APTES 

i mieszano mieszadłem magnetycznym przez całą noc. Zmodyfikowany tlenek grafenu 

wytrącono z roztworu dodając 50ml n-heksanu, a następnie dwukrotnie wirowano 10 000 

rpm i przemywano acetonem. Alternatywnym sposobem oddzielenia materiału od roztworu 

jest filtracja z wykorzystaniem membran PTFE o wielkości porów 0,22 µm. Oczyszczony 

materiał suszono pod próżnią w temperaturze 60 C. Pobrana próbka została oznaczona 

skrótem GO_APTES. 

 

Reakcja z inicjatorem BiBB 
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W kolbkach okrągłodennych umieszczono ok 0,1 g materiału grafenowego z 

naszczepionymi grupami -NH2. Przygotowany THF (tak samo jak przy reakcji z APTES) 

wprowadzono do kolbki z materiałem w warunkach beztlenowych mieszając, po czym igłą 

przez septę dodano 1,5 ml TEA (trietyloamina) oraz 0,4 ml BiBB. Reakcję prowadzono 

przez całą noc. Tak przygotowany zmodyfikowany materiał grafenowy z inicjatorem 

wirowano dwukrotnie 10 000 rpm i przemywano acetonem oraz suszono pod próżnią w 

temp 60 C. Alternatywnym sposobem oddzielenia materiału od roztworu jest filtracja z 

wykorzystaniem membran PTFE o wielkości porów 0,22 µm (przemywać acetonem). 

Pobrana próbka została oznaczone skrótem GO_BiB 

 

Polimeryzacja ATRP  

Proces jest prowadzony w szeregowo połączonych reaktorach, które przedstawiono na 

poniższym rysunku 20. 

 

 

Rysunek 20 Układ reakcyjny w którym realizowano polimeryzację ATRP 

 

Do reaktora nr 1 wprowadzono 24 ml metanolu oraz 6 ml wody destylowanej i poprzez 

przepływ azotu cały układ reakcyjny podczas procesu przedmuchiwano oparami znad 

roztworu z pierwszego reaktora. Do drugiego reaktora wprowadzono 0,28 mol 

oczyszczonego monomeru, 0,45 ml liganda pentametylodietylenotrietyloamina 

(PMDETA) oraz mieszaninę rozpuszczalnika metanolu (12,8 ml) i wody (3,2 ml). W 

trzecim reaktorze odważono 42,6 mg CuBr (I) i wrzucono mieszadełko magnetyczne. 

Natomiast w ostatnim reaktorze odważono 0,1 g materiału grafenowego z naszczepionym 

inicjatorem i wrzucono mieszadełko magnetyczne. Po przedmuchaniu kompletnego układu 

azotem przez 30 min, przeniesiono całą zawartość drugiego roztworu do trzeciego poprzez 

zanurzenie dwustronnej igły w roztworze z reaktora nr 2. Powstały roztwór w reaktorze nr 
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3 mieszano do momentu rozpuszczenia się bromku miedzi (roztwór miedzi na pierwszym 

stopniu utlenienia charakteryzuje się zielonym kolorem – kolor niebieski świadczy o 

niedostatecznym usunięciu tlenu z układu reakcyjnego i utlenianiu się miedzi). Po 

wymieszaniu roztwór z reaktora nr 3 przeniesiono do ostatniego reaktora z materiałem 

grafenowym mieszając roztwór i w ten sposób rozpoczęto reakcję polimeryzacji. Z układu 

reakcyjnego pobierano próbki po 5, 20 i 60 minutach prowadzenia polimeryzacji. Do 

dyspersji zmodyfikowanego materiału grafenowego z naszczepionymi szczotkami dodano 

metanol w celu zatrzymania reakcji. Powstały materiał odwirowano  

i przepłukiwano trzykrotnie acetonem. Następnie wysuszono pod próżnią w 60⁰C.  

Przedstawiony sposób postępowania został zrealizowany dla trzech monomerów: 

akryloamidu, N-winylokaprolaktamu, N-winylopirolidonu, które zostały wykorzystane w 

ilościach molowych przedstawionych w powyższym opisie (0,28 mol). Pobrano próbki 

którym nadano następujące skróty:  

 GO_PAAM – tlenek grafenu ze szczotkami poliakryloamidu, 

 GO_PNVCL – tlenek grafenu ze szczotkami poli-N-winylokaprolaktamu, 

 GO_NVP – tlenek grafenu ze szczotkami poli-N-winylopirolidonu. 

 

8.3. Rezultaty i dyskusja wyników 

 

Reakcje prowadzące do otrzymania inicjatora polimeryzacji ATRP na 

powierzchnię tlenku grafenu  

Na poniższym rysunku 21 przedstawiono widma IR dla tlenku grafenu, tlenku grafenu 

po modyfikacji APTESem (GO_APTES) oraz tlenku grafenu z inicjatorem polimeryzacji 

ATRP (GO_BIB). 
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Rysunek 21 Widma FT-IR dla tlenku grafenu i tlenku grafenu po modyfikacji APTESem (GO_APTES) oraz inicjatorem 
polimeryzacji BiBB GO_BIBB. 

Widmo IR tlenku grafenu z naszczepionym APTES potwierdza skuteczność reakcji, ze 

względu na obecność pasm przy ok. 2900cm-1, które odpowiadają za drgania wiązania C-

H obecne w APTES. Oprócz pasm charakterystycznych dla drgania rozciągającego C–O w 

tlenku grafenu pojawiły się nowe silne pasma w obszarze 1000–1200 cm-1, które można 

przypisać wiązaniom Si – O – C(grafen) [doi:10.1016/j.porgcoat.2017.05.008], wskazując 

kowalencyjne przyłączenie cząsteczek APTES do powierzchni GO. Intensywność pasma 

IR w zakresie 3000–3700 cm-1 znacznie wzrosła, co można przypisać zwiększonemu 

udziałowi rozciągania N-H związanego z obecnością grup –NH2 w APTES, ale także 

możliwą obecnością resztkowej wody (drgania -OH, wiązania wodoru)[ 

https://doi.org/10.3390/polym12040888]. 

Porównując widma FTIR GO_APTES i GO_BIBB można zauważyć zmiany, 

szczególnie w obszarze odpowiadającym obecności wiązań amidowych (1529 cm-1), które 

mogą powstawać między APTES, a BIBB. Ponadto tryb drgań N-H występujący przy 1626 

cm-1 dla GO_APTES został przesunięty do 1632 cm-1 w GO_ BIBB, wskazując na 

przyłączenie BIBB [doi:10.1002/pc.22672].  

 

Polimeryzacja ATRP akryloamidu z powierzchni tlenku grafenu 

Poniższy rysunek 22 przedstawia widmo FT-IR tlenku grafenu z naszczepionymi 

łańcuchami poliakryloamidu. 
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Rysunek 22 Widmo FT-IR tlenku grafenu z naszczepionymi łańcuchami poliakrylomidu (GO_PAAM) 

 

Związanie szczotek polimerowych PAAM zostało potwierdzone poprzez analizę 

widm FT-IR. Pasmo przy 1547 cm-1 świadczy o obecności drgań odkształcających N-H w 

PAAM. Pasmo przy 1640 cm-1, odpowiadającego drganiom rozciągającym wiązań 

amidowych, a także szczyt przy 2972 cm-1, odpowiadający rozciągnięciu C – H głównego 

łańcucha[92]. Ponadto intensywność pasma w zakresie 3200–3400 cm-1 uległa istotnemu 

zwiększeniu ze względu na obecność bocznych grup amidowych w łańcuchach PAAM 

(pasma przypisane drganiom rozciągającym N – H pokrywają się z pasmami przypisanymi 

do O – H drgania rozciągające). 

W poniżej tabeli 20 przedstawiono wyniki analizy elementarnej dla próbek tlenku 

grafenu z naszczepionymi łańcuchami PAAM, pobranych w różnych odstępach czasu od 

rozpoczęcia polimeryzacji ATRP. 

 

Tabela 20 Skład pierwiastkowy próbek GO_PAAM pobranach w różnych odstępach czasu od zainicjowania polimeryzacji 
ATRP, oraz procentowa zawartość szczotek polimerowych obliczona w oparciu o stosunki masowe pierwiastków. 

Symbol próbki N C H % PAAM 

GO(s)_pAAm 

5min 

4,77 41,82 4,67 24,4 
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GO(s)_pAAm 

20min 

5,22 41,84 4,72 26,9 

GO(s)_pAAm 

1h 

5,65 41,51 4,87 29,6 

GO(s)_pAAm 

2h 

5,95 41,74 5,01 31,1 

 

 

Na poniższym rysunku 23 przedstawiono wykres zależności czasu reakcji od 

zawartości szczotek polimerowych w GO_PAAM. 

 

Rysunek 23 Wykres zależności czasu reakcji od zawartości szczotek polimerowych w GO_PAAM 

 

Analiza elementarna potwierdziła skuteczność szczepienia szczotek polimerowych. 

Postęp polimeryzacji śledzono mierząc zawartość azotu, która jest proporcjonalna do masy 

szczotek PAAM. Procentowy udział szczotek polimerowych w GO_PAAM rośnie 

regularnie do około 2 h czasu polimeryzacji SI-ATRP, po czym osiąga wartość stałą. Tego 

typu spowolnienie polimeryzacji prowadzące do całkowitego zatrzymania procesu wynika 

z faktu, że rosnące makrorodniki mogą wzajemnie się nakładać na siebie co prowadzi do 

zwiększonej terminacji[93,94].  
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Bezpośrednia obserwacja szczotek na powierzchnia tlenku grafenu jest możliwa za 

pośrednictwem obrazowania metodą AFM. Na rysunku 24 przedstawiono zdjęcie 

wykonane za pomocą mikroskopii sił atomowych dla próbki GO_PAAM wraz z 

zaznaczonymi grubościami obrazowanego materiału. 

 

Rysunek 24 Zdjęcie AFM próbki GO_PAAM wraz z zaznaczonymi grubościami obrazowanego materiału 

 

Obraz AFM dla próbki GO_PAAM pokazuja tak samo płaską strukturę jak dla tlenku 

grafenu, ale o znacznie większej grubości (114,5 oraz 135,2 nm). Obserwowana większa 
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grubość materiału niewątpliwie wynika z obecności szczotek polimerowych na 

powierzchni tlenku grafenu. Należy zwrócić uwagę na fakt, że szczotki polimerowe rosną 

z dwóch stron powierzchni tlenku grafenu w związku z czym można stwierdzić, że grubość 

łańcuchów PAAM jest równa około 60 nm. Zagięcia i zmarszczone obszary, które były 

widoczne za zdjęciu tlenku grafenu nie są widoczne na obrazie GO_PAAM za względu na 

obecność stosunkowo grubej warstwy PAAM.  

 

Polimeryzacja SI-ATRP N-winylopirolidonu oraz N-winylokaprolaktamu. 

W oparciu o rezultaty otrzymane po syntezie szczotek polakryloamidu na powierzchni 

tlenku grafenu przeprowadzono 2-godziną polimeryzację SI-ATRP dla N-

winylokaprolaktamu oraz N-winylopirolidonu. 

Widma FT-IR dla próbek GO_PNVCL oraz GO_PNVP przedstawiono na poniższym 

rysunku 25. 

 

Rysunek 25 Widma FT_IR dla materiałów GO_PNVP oraz GO_PNVCL 

 

Widmo GO_PNVCL posiada charakterystyczne pasma dla drgań wiązania amidowego 

przy liczbie falowej 1666 cm-1. Również w porównaniu z widmem GO_BiBB można 

zaobserwować wzrost intensywności pasma przy 2931cm-1 odpowiadający za drgania 

wiązania C-H obecnego w PNVCL[95]. Podobnie dla szczotek PNVP można 

zaobserwować wzmocnienie intensywności pasm pochodzących od drgania rozciągającego 
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C-H, jak również pasma odpowiadające za obecność wiązań amidowych przy 1629cm-1 

[96]. 

Poniższa tabela 21 zawiera skład pierwiastkowy oraz obliczony udział procentowy 

szczotek polimerowych dla próbek GO_PNVCL oraz GO_PNVP. 

Tabela 21 Wyniki analizy elementarnej dla próbek GO_PNVCL oraz GO_PNVP wraz z obliczoną procentową zawartością 
polimeru 

Symbol próbki N C H 

Procentowa 

zawartość 

polimeru 

GO_PNVCL 4,83 44,90 5,00 23 

GO_PNVP 4,70 44,54 4,84 23 

 

 

Weryfikację grubości materiału otrzymanego po polimeryzacji SI-ATRP dla 

monomerów N-winylokaprolaktamu oraz N-winylopirolidonu przeprowadzono poprzez 

obrazowanie mikroskopią sił atomowych co przedstawiono na rysunku 26 i 27. 
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Rysunek 26 Zdjęcie AFM próbki GO_PNVP wraz z zaznaczonymi grubościami obrazowanego materiału 
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Rysunek 27 Zdjęcie AFM próbki GO_PNVCL wraz z zaznaczonymi grubościami obrazowanego materiału 

 

Zdjęcia AFM dla próbek GO_PNVP oraz GO_PNVCL pokazują materiały, które 

charakteryzują się większą grubością od tlenku grafenu. Ze względu na nieco inny 

charakter chemiczny monomeru polimeryzacja SI-ATRP dla N-winylokaprolaktamu oraz 

N-winylopirolidonu umożliwiła otrzymanie krótszych szczotek polimerowych niż dla 

próbki GO_PAAM. Fakt ten również można stwierdzić poprzez analizę składu 

pierwiastkowego próbek GO_PNVP oraz GO_PNVCL w których udział procentowy 

szczotek polimerowych wynosi ok. 23 %.  
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8.4. Podsumowanie 

 

 Polimeryzacja SI-ATRP umożliwiła otrzymanie szczotek polimerowych dla trzech 

różnych monomerów: akryloamidu, N-winylopirolidonu oraz N-winylokaprolaktamu. W 

pierwszym etapie szczepienia z powierzchni tlenku grafenu łańcuchów polimerowych 

wykonano reakcje umożliwiające kowalencyjne związanie inicjatora polimeryzacji ATRP 

z powierzchnią materiału. Etap ten polegał w pierwszej kolejności na reakcji tlenku grafenu 

z APTES po czym wykonano reakcję BiB. Analiza zmian pasm obecnych na widmach FT-

IR dla próbek GO, GO_APTES oraz GO_BiB potwierdza skuteczność wykonanych 

reakcji. Obserwowana powierzchnia próbek po naszczepieniu łańcuchów polimerowych 

wykazuje względną jednorodność. Łańcuchy pokryły całą powierzchnię płatków grafenu, 

co pozwala stwierdzić, że reakcja związania inicjatora z powierzchnią materiału 

grafenowego zachodzi na całej powierzchni nanomateriału.  

  

9. Synteza i charakterystyka szczotek polimerowych na powierzchni materiałów 

grafenowych metodą polimeryzacji NMP 

 

 Ideą, która przyświecała opracowanie przedstawionej syntezy była próba związania 

TEMPO z powierzchnią grafenu płatkowego, poprzez związanie wolnego rodnika 

obecnego w strukturze TEMPO z atomem węgla grafenu płatkowego. Zgodnie z znaną 

własnością TEMPO, trwałe rodniki nitroksylowe efektywnie wiążą się z karborodnikami 

obecnymi w układzie reakcyjnym. Prace Rymarczyk-Machał [97] pokazują możliwość 

homolitycznego rozerwania wiązania C-H za pomocą rodników hydroksylowych 

wygenerowanych w układzie poprzez wykorzystanie odczynnika Fentona. TEMPO 

efektywnie wiąże się z karborodnikiem i tworzy inicjator polimeryzacji NMP związany z 

atomem węgla. W poniżej przedstawionej procedurze eksperymentalnej zastosowano 

analogiczny mechanizm, ale wykorzystujący ultradźwięki prowadzące do sonolizy wody 

dzięki której w układzie reakcyjnym pojawiają się rodniki hydroksylowe. Powstałe rodniki 

hydroksylowe z sonoliozy wody, tak samo jak w układzie z odczynnikiem Fentona, 

umożliwiają homolityczne rozerwanie wiązania C-H generując karborodniki, który może 

rekombinować z rodnikiem TEMPO. Atomy węgla obecne w zredukowanym tlenku 

grafenu w obecności rodników hydroksylowych również mogą tworzyć karborodniki.  
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9.1. Materiały i metody 

 

Surowce 

Poniżej przedstawiono wszystkie surowce jakie wykorzystywano do prac doświadczalnych 

realizowanych na etapie prób wykorzystania metody NMP do modyfikacji 

powierzchniowej zredukowanego tlenku grafenu. 

 2,2,6,6-Tetrametylopiperydynooksyl 98% TEMPO – Sigma Aldrich  

 N-winylokaprolaktam (NVCL) o czystości 98%, Sigma Aldrich, 

 Akryloamid (AAM) o czystości 99%, Sigma Aldrich, 

 N-winylopirolidon (NVP) o czystości 98%, Sigma Aldrich, 

 Kwas kamforosulfonowy o czystości 99%, Sigma Aldrich, 

 Woda dejonizowana, 

 Dimetylosulfo tlenek, DMSO o czystości 99,7%, Sigma Aldrich 

 Zredukowany tlenek grafenu rGO, ITME 

 

Metody 

Analiza otrzymanego materiału została zrealizowana za pomocą następujących metod: 

 spektroskopia w podczerwieni (FT-IR) – Thermo Nicolet iS10FTIR (Thermo 

Scientific), 

 analiza elementarna - Vario Micro Cube Elemental Microanalyzer 

(Elementar,Langenselbolt, Germany), 

 mikroskopia sił atomowych - Dimension Icon AFM (Bruker, Santa Barbara, CA, 

USA), moduł PeakForce Tapping (PFT) 

Aparatura wykrozystywana podczas syntez: 

 Sonikator ultradźwiękowy VCX1500 (Sonics) wraz z dedykowanym naczyniem 

reakcyjnym o pojemności 400ml. 
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9.2. Procedury eksperymentalne 

 

 Optymalizacja procesu wiązania TEMPO z zredukowanym tlenkiem grafenu. 

 Próby związania TEMPO z zredukowanym tlenkiem grafenu przeprowadzono z 

wykorzystaniem Sonikatora Ultradźwiękowego VCX1500 firmy Sonics. Do naczynia 

reakcyjnego wprowadzono 0,1 g zredukowanego tlenku grafenu i wypełniono układ wodą 

dejonizowaną. Zamontowano naczynie reakcyjne do końcówki sonotrody i zamknięto 

szczelnie. Boczne szlify reaktora uszczelniono gumową septą, prze które za pomocą igły 

wprowadzono barbotażowy przepływ azotu. W celu uzyskania dyspersji załączono 

ultradźwięki na 20 % amplitudy znamionowej końcówki. Po upływie 30 minut do układu 

wprowadzono 0,05 g TEMPO po czym przez okres 5 h sonikowano układ. Naczynie 

reakcyjne umieszczone w łaźni z lodem w celu zredukowania nagrzewania się medium 

reakcyjnego.  W celu optymalizacji procesu przeprowadzono kilka procesów sonikacji z 

wykorzystaniem ultradźwięków o różnej amplitudzie. Następnie dyspersję przesączono z 

wykorzystaniem sączka o wielkości porów 0,22 µm i przemyto osad 200 ml metanolu w 

celu usunięcie nie przereagowanego TEMPO. Osad wysuszono w suszarce próżniowej w 

temp 60 ⁰C prze 6 h.  Poniżej wypunktowano nazwy próbek po optymalizacji (nazwa 

zawiera procent amplitudy znamionowej końcówki wykorzystanej podczas procesu): 

 rGO_TEMPO_0%, 

 rGO_TEMPO_5%, 

 rGO_TEMPO_20%, 

 rGO_TEMPO_30%, 

 rGO_TEMPO_40%, 

 rGO_TEMPO_50%, 

 rGO_TEMPO_60%, 

 rGO_TEMPO_70%, 

 rGO_TEMPO_80% 

 

Proces polimeryzacji NMP 

Po procesie naszczepiania TEMPO na zredukowany tlenek grafenu przygotowano w kolbie 

okrągłodennej dyspersję 0,05 g rGO_TEMPO w 50 ml DMSO do której dodano kwas 
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kamforosulfonowy w ilości 0,001 mol oraz 0,01 mol monomeru. Tak przygotowaną 

mieszaninę reakcyjną przedmuchiwano barbotażowym przepływem azotu, podgrzano w 

łaźni olejowej do ok. 130⁰C i polimeryzację prowadzono przez 24 h. Następnie dyspersję 

przesączono przez membranę PTFE o wielkości porów 0,22 µm, przemyto 200 ml 

metanolu po czym wysuszono w suszarce próżniowej w temperaturze 60⁰C przez 6h. 

Proces przeprowadzono dla trzech monomerów: akryloamid, N-winylopirolidon, N-

winylokaprolaktam. Otrzymanym materiałom nadano następujące nazwy: 

 rGO_PAAM, 

 rGO_PNVCL, 

 rGO_PNVP. 

 

9.3. Rezultaty i dyskusja wyników 

 

Optymalizacja procesu wiązania TEMPO z zredukowanym tlenkiem grafenu. 

W Tabeli 22 umieszczono wyniki analizy elementarnej. Rysunek 28 przedstawia wykres 

pokazujący zawartość węgla i azotu próbek rGO_TEMPO po reakcji naszczepiania. 

Tabela 22 Zawartość azotu i węgla w próbkach rGO_TEMPO uzyskanych z wykorzystaniem różnych amplitud sonotrody 

Procent 

amplitudy 

znamionowej 

sonotrody 

Procentowa 

zawartość 

węgla 

C 

Procentowa 

zawartość 

Azotu 

N 

0 83,17 0 

5 86,71 0,7 

20 84,53 1,1 

30 80,63 1,15 

40 81,96 1,01 

50 69,52 0,5 
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60 68,35 0,52 

70 64,45 0,39 

80 58,98 0,35 

 

 

Rysunek 28 Zawartość węgla i azotu w próbkach rGO_TEMPO otrzymanych z użyciem różnych amplitud sonotrody (x% 

- na osi odciętych) 

 

Powyższy wykres zawarty w rysunku 28 oraz dane z tabeli 22 pokazują, że przy małych 

amplitudach zawartość azotu wskazująca na obecność TEMPO w materiale wyraźnie 

wzrasta,  do 30% amplitudy znamionowej sonotrody. Sonotroda dla małych amplitud 

wprowadza wystarczająco dużo energii, która umożliwia sonolizę wody dzięki czemu 

trwały rodnik nitroksylowy może wyłapać powstające karborodniki. Przy wyższych 

amplitudach (>30%) zawartość azotu oraz węgla zaczyna maleć. Wiąże się to z 

zwiększeniem energii doprowadzonej do układu, co prowadzi najprawdopodobniej do 

utleniania zredukowanego tlenku grafenu.  

Rysunek 29 przedstawia widma zredukowanego tlenku grafenu oraz zredukowanego 

tlenku grafenu po naszczepieniu TEMPO przy użyciu 30 % amplitudy znamionowej 

sonotrody. 
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Rysunek 29 Widma FT_IR dla materiałów rGO oraz GO_TEMPO_30% 

 

Na widmie FT-IR próbki rGO_TEMPO_30% widać pasma charakterystyczne przy 2918 

cm-1 dla drgań rozciągających C-H, które pochodzą od TEMPO[98]. Pasmo przy 1703 cm-

1 odpowiada za drganie wiązania C=O, które mogła powstać w wyniku częściowego 

utlenienia. Obecność utlenionych grup atomów tłumaczy również pojawienie się 

szerokiego pasma przy 3216 cm-1, które pochodzi od drgań wiązania O-H powstałych na 

powierzchni zredukowanego tlenku grafenu.    

 

Proces polimeryzacji NMP 

 

W tabeli 23 umieszczono wyniki analizy elementarnej dla próbek z naszczepionymi 

szczotkami polimerowymi metodą NMP. 

Tabela 23 Wyniki analizy elementarnej próbek materiałów po naszczepieniu szczotek polimerowych metodą NMP 

Symbol próbki N C H 

rGO_PNVCL 1,87 80,90 4,00 

rGO_PNVP 1,98 80,94 3,84 

rGO_PAAM 2,31 80,54 3,91 



120 
 

Zawartość azotu dla próbek po polimeryzacji NMP wzrosła w stodunku do próbki 

rGO_TEMPO. Wynika to z faktu, że w wyniku przeprowadzonych prób otrzymano 

szczotki polimerowe na powierzchni zredukowanego tlenku grafenu. Porównując wyniki 

analizy elementarnej dla prób wykorzystania NMP do naszczepiania łańcuchów 

polimerowych z wynikami dla prób z wykorzystaniem ATRP wyraźnie widać, że dla 

materiałów otrzymanych metodą NMP jest średnio mniejsza o około 2%. Świadczy to o 

znacznie mniejszej ilości łańcuchów lub ich długości dla próbek otrzymanych metodą 

NMP.  

Widma IR dla próbek otrzymanych metodą NMP zamieszczono na rysunku 30. 

 

 

Rysunek 30 Widma FT-IR dla próbek rGO_PNVP, rGO_PAAM oraz rGO_PNVCL otrzymanych metodą NMP 

 

Widma FT-IR dla próbek otrzymanych poprzez polimeryzację NMP wykazują pasma 

charakterystyczne dla otrzymanych łańcuchów. Dla próbki rGO_PNVP pasmo przy liczbie 

falowej 2919 cm-1 odpowiada za drgania rozciągające wiązania C-H. Pasmo 

charakterystyczne dla drgań wiązania amidowego obecnego w łańcuchu PNVP występuje 

przy liczbie falowej 1648 cm-1. Przy liczbie falowej równej 1494 cm-1, można 

zaobserwować pasmo pochodzące od drgań zginających grupy CH2[96,99].  Szerokie 

pasmo od w zakresie od około 2500 cm-1 do 3500 cm-1 pochodzi od nakładających się pasm 

od drgań N-H oraz O-H co jest charakterystyczne dla grup -NH2 obecnych w PAAM. 

Dodatkowo można zaobserwować pasma pochodzące od drgań grupy amidowej obecne 
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przy liczbie falowej 1645 cm-1[92]. Na widmie rGO_PNVCL widać pasma 

charakterystyczne dla grup C-H przy 2922 cm-1 oraz 2854 cm-1, które w stosunku do pasm 

obecnych na widmie dla rGO_TEMPO jes bardziej intensywne. Wynika to z drgań w 

grupach metylenowych obecnych w pierścieniu N-winylokaprolaktamu. Dodatkowo 

pasmo przy 1630 cm-1 odpowiada za drgania wiązania amidowego obecnego w pierścieniu 

kaprolaktamu[95]. 

Na poniższych rysunkach 31,32,33 przedstawiono obrazy AFM próbek rGO_PNVP, 

rGO_PAAM, rGO_PNVCL.  

 

Rysunek 31 Obraz otrzymany metodą AFM dla próbki rGO_PNVP 
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Zobrazowany materiał rGO_PNVP za pomocą mikroskopu AFM pokazuje niewielkie 

obszary na powierzchni zredukowanego tlenku grafenu na którym obserwuje się 

naszczepione łańcuchy polimerowe. Naszczepione łańcuchy nie są równomiernie 

naszczepione na powierzchni materiału, ale skupiają się w losowych miejscach. 

Najprawdopodobniej wynika to z faktu, niehomogenicznego naszczepienia inicjatora 

polimeryzacji NMP. Grubość płatka grafenu pozbawionego naszczepionych łańcuchów 

jest bardzo zbliżone do tej zaobserwowanej dla czystego zredukowanego tlenku grafenu 

(5,3 nm). 

 

Rysunek 32 Obraz otrzymany metodą AFM dla próbki rGO_PAAM 
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Zobrazowany materiał rGO_PAAM na mikroskopie AFM ujawnia pojawiające się na 

powierzchni zredukowanego tlenku grafenu rzadko występujące obszary o większej 

grubości świadczące o obecności szczotek polimerowych. Tak samo jak dla pozostałych 

próbek najprawdopodobniej wynika to z braku jednorodnego naszczepienia inicjatora 

polimeryzacji na powierzchnię zredukowanego tlenku grafenu.  

 

 

Rysunek 33 Obraz otrzymany metodą AFM dla próbki rGO_PNVCL 
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Powyższy rysunek 33 przedstawiający obraz AFM dla próbki rGO_PNVCL, ujawnia 

obecność obszarów na powierzchni zredukowanego tlenku grafenu o grubości około 18,1 

nm. Brak jednorodnego naszczepienia inicjatora polimeryzacji na całej powierzchni 

zredukowanego tlenku grafenu skutkuje niejednorodnym pokryciem powierzchni 

szczotkami polimerowymi.  

 

9.4. Podsumowanie 

 

 Optymalizacja procesu naszczepiania TEMPO na powierzchnię tlenku grafenu 

udowodniła, że przy małych amplitudach pracy sonotrody możliwe jest związanie TEMPO 

z powierzchnią nanomateriału węglowego. Niskie amplitudy wprowadzają energię do 

układu, która generuje wystarczająco dużo wolnych rodników hydroksylowych, 

niezbędnych do powstania karborodnika na powierzchni zredukowanego tlenku grafenu. 

Powstałe karborodniki są wychwytywane przez trwały rodnik nitroksylowy. Większe 

amplitudy wprowadzające więcej energii do układu inicjują proces utleniania 

zredukowanego tlenku grafenu, jak również znacznie podnoszą temperaturę układu 

reakcyjnego co może znacznie zredukować stabilność wiązania pomiędzy TEMPO, a 

zredukowanym tlenkiem grafenu.  

 Otrzymano szczotki polimerowe na powierzchni zredukowanego tlenku grafenu dla 

monomerów: akryloamidu, N-winylopirolidonu oraz N-winylo kaprolaktamu. Widma 

FT_IR pokazują charakterystyczne pasma świadczące o obecności łańcuchów 

polimerowych w analizowanych materiałach. Dla wszystkich wymienionych monomerów 

otrzymano szczotki, które pojawiają się na powierzchni zredukowanego tlenku grafenu w 

sposób niejednorodny. Na powierzchni nanomateriału w postaci małych licznych obszarów 

można zaobserwować obecność szczotek polimerowych. Najprawdopodobniej wynika to z 

faktu, że proces naszczepiania TEMPO na powierzchnię zredukowanego tlenku grafenu 

jest niejednorodny, co uniemożliwiło syntezę równomiernie rozłożonych łańcuchów na 

całej powierzchni nanomateriału.  

 Rozmiary i grubość obszarów, które świadczą o obecności łańcuchów 

polimerowych również wykazują niejednorodność. Może to wynikać w faktu, że polimery 

otrzymane w wyniku polimeryzacji NMP, zazwyczaj charakteryzują się większą 

polidyspersyjnością niż w innych metodach kontrolowanej polimeryzacji rodnikowej[100].   
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10. Synteza i charakterystyka poliamidu 6 metodą polimeryzacji anionowej w obecności 

materiału grafenowego 

 

Polimeryzacja anionowa kaprolaktamu wymaga użycia aktywatora polimeryzacji w celu 

osłabienia wiązania N-C(karbonyl),+++ co umożliwia szybką inicjację polimeryzacji. Często 

wykorzystywanym aktywatorem polimeryzacji anionowej kaprolaktamu jest 

acetylokaprolaktam oraz pochodne kaprolaktamu powstałe w wyniku reakcji grupy 

izocyjanianowej innej molekuły z kaprolaktamem. Komercyjnie dostępny aktywator o 

nazwie BRUGGOLEN C20P to produkt reakcji kaprolaktamu z HDI (diizocyjanian 

heksametylenu). Reakcja grupy izocyjanianowej z kaprolaktamem, zgodnie z dostępnymi 

informacjami[101,102], wymaga środowiska bezwodnego i zachodzi zgodnie z 

następującym schematem:  

 

W niniejszym eksperymencie do syntezy aktywatora polimeryzacji związanego 

kowalencyjnie z powierzchnią tlenku grafenu użyto izocyjanian-3-(trietoksysililo) propylu. 

W swojej strukturze związek ten posiada izocyjanian zdolny do reakcji z kaprolaktamem 

w wyniku, której powstaje aktywator polimeryzacji anionowej. Natomiast grupy 

etoksylowe, podobnie jak APTES, umożliwiają powstanie kowalencyjnego wiązania z 

powierzchnią tlenku grafenu poprzez wiązanie C-O-Si. Tak przygotowany aktywator 

polimeryzacji anionowej został wykorzystany do otrzymania poliamidu 6 związanego z 

powierzchnią tlenku grafenu.  
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10.1. Materiały i metody 

 

Surowce 

Poniżej przedstawiono wszystkie surowce jakie wykorzystywano do prac doświadczalnych 

realizowanych na etapie prób wykorzystania polimeryzacji anionowej do modyfikacji 

powierzchniowej tlenku grafenu. 

 Izocyjanian-3-(trietoksysililo) propylu,  TEPI (95%) – Sigma Aldrich  

 AP-Nylon Kaprolatam, zawartość wody <100pm dedykowany do polimeryzacji 

anionowej , Bruggemann Chemicals,  

 Isopar G, ciężkie fakcje ropy naftowej, ExxonMobil, Brentag, 

 Wodorek sodu 60% dyspersja w oleju mineralnym, Sigma Aldrich, 

 Tlenek grafenu GO, ITME, 

 THF, o czystości >99%, Sigma Aldrich. 

 

Metody 

Analiza otrzymanego materiału została zrealizowana za pomocą następujących metod: 

 spektroskopia w podczerwieni (FT-IR) – Thermo Nicolet iS10FTIR (Thermo 

Scientific), 

 analiza elementarna - Vario Micro Cube Elemental Microanalyzer 

(Elementar,Langenselbolt, Germany), 

 skaningowa mikroskopia elektronowa -  Thermo Fisher Scientific Apreo S LoVac 

(SEM),  

 mikroskopia sił atomowych - Dimension Icon AFM (Bruker, Santa Barbara, CA, 

USA), moduł PeakForce Tapping (PFT) 

  

10.2. Procedury eksperymentalne 

 

Związanie aktywatora polimeryzacji anionowej kaprolaktamu na powierzchni tlenku 

grafenu 
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Tlenek grafenu bezpośrednio przed reakcją wyciągnięto z suszarki próżniowej po 6-ścio 

godzinnym procesie suszenia w temperaturze 110⁰C. Do kolby okrągłodennej 

wprowadzono 0,1 g wysuszonego tlenku grafenu i 100 ml Isopar G. W celu otrzymania 

dyspersji, medium reakcyjne sonikowano przez okres 20 minut. Następnie naczynie 

reakcyjne szczelnie zamknięto za pomocą gumowej septy, zamontowano refluks i 

rozpoczęto barbotażowy przedmuch argonem. Po upływie 20 minut do dyspersji za pomocą 

strzykawki z igłą dodano 0,5 ml TEPI i układ reakcyjny mieszano za pomocą mieszadła 

magnetycznego przez całą noc. Pobrano próbkę dyspersji (GO_TEPI) po czym dodano 1g 

kaprolaktamu. Po upływie 8 h zawiesinę odseparowano za pomocą membrany PTFE. W 

celu usunięcia wszystkich produktów reakcji nie związanych z powierzchnią tlenku 

grafenu, zawiesinę przemyto kilkukrotnie za pomocą 300 ml odwodnionego THF po czym 

wysuszono w suszarce próżniowej w temperaturze 80⁰C. Próbkę oznaczono nazwą 

GO_AKT. 

 

Polimeryzacja anionowa kaprolaktamu 

W kolbie okrągłodennej przygotowano mieszaninę kaprolaktamu i Isopar G w stosunku 

masowym 1:3, po czym układ reakcyjny pod refluksem ogrzano do temperatury 140⁰C i 

intensywnie mieszano. Następnie dodano 0,1g tlenku grafenu z naszczepionym 

aktywatorem polimeryzacji GO_AKT oraz 0,01 g wodorku sodu. Po upływie 1h dyspersję 

materiału odsączono z wykorzystaniem membrany o wielkości porów 0,22 µm, przemyto 

kilkukrotnie THF oraz wysuszono w suszarce próżniowej w temperaturze 110⁰C. 

 

10.3. Rezultaty i dyskusja wyników 

 

Związanie aktywatora polimeryzacji anionowej kaprolaktamu na powierzchni tlenku 

grafenu 

Na poniższym rysunku 34 przedstawiono widma FT-IR próbek GO_TEPI oraz GO_AKT. 
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Rysunek 34 Widma FT-IR dla GO_AKT i GO_TEPI 

 

Widmo próbki GO_TEPI wyraźnie różni się od widma tlenku grafenu co świadczy o 

zmianach strukturalnych wynikających z zrealizowanej reakcji. Szerokie, składające się z 

kilku blisko siebie położonych pasm przy około 1076 cm-1 , jest związane z drganiami 

C(grafen)-O-Si. Charakterystyczne pasmo odpowiadające drganiom grupy izocyjanianowej 

można zaobserwować na widmie przy 2270 cm-1[103]. Pasma przy 2975cm-1 oraz 2885cm-

1 nie są obecne na widmie tlenku grafenu, natomiast pojawienie się ich na widmie 

GO_TEPI jest związane z drganiami rozciągającymi wiązania C-H w grupach 

metylenowych obecnych w strukturze TEPI. Przebieg reakcji pomiędzy kaprolaktamem, a 

grupą izocyjanianową można potwierdzić ze względu na brak pasma odpowiadającego za 

obecność drgań wiązania –NCO, co świadczy o uzyskaniu aktywatora polimeryzacji 

anionowej kaprolaktamy na powierzchni grafenu płatkowego. Dodatkową informacją 

wskazującą na pomyślność zrealizowanej reakcji jest zwiększenie intensywność pasm 

odpowiadających za drgania C-H, co wynika z obecności grup metylenowych w pierścieniu 

kaprolaktamu[102].  

Poniższa tabela 24 przedstawia wyniki analizy elementarnej dla próbek GO_TEPI, 

GO_AKT, GO_PA6.  
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Tabela 24 Wyniki analizy elementarnej dla materiałów otrzymanych w wyniku polimeryzacji NMP 

Symbol próbki N C H 

GO_TEPI 1,25 41,72 4,67 

GO_AKT 1,87 41,84 4,72 

GO_PA6 2,71 41,51 4,87 

 

Wyniki analizy elementarnej wskazują na wzrastającą zawartość procentową azotu wraz z 

realizowanymi reakcjami. TEPI w grupie izocyjanianowej zawiera atom azotu co 

spowodowało, że po reakcji z tlenkiem grafenu wzrosła zawartość procentowa azotu dla 

próbki GO_TEPI. Istnieje prawdopodobieństwo, że nie wszystkie grupy izocyjanianowe są  

zdolne do kolejnego etapu – reakcji z kaprolaktamem. Może to wynikać z faktu, że ze 

względu na niejednorodny charakter chemiczny tlenku grafenu, grupa izocyjanianowa 

może reagować z grupami karboksylowymi lub resztkową wodą związaną z powierzchnią 

tlenku grafenu. Niewielki wzrost zawartości azotu w próbce GO_AKT w stosunku do 

GO_TEPI może potwierdzać tą hipotezę. Obliczona zawartość procentowa szczotek 

polimerowych poliamidu 6 wynosi 12 %. W obliczeniach nie uwzględniano azotu 

pochodzącego od TEPI.  

 

Polimeryzacja anionowa kaprolaktamu 

 

Krzywe DSC dla próbki GO_PA6 zostały poniżej umieszczone na rysunku 35. 
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Rysunek 35 Krzywa DSC dla próbki GO_PA6. Krzywa 1.1 do pierwszy segment grzania próbki, krzywa 1.3 drugi segment 

chłodzenia próbki, krzywa 1.5 trzeci segment grzania próbki, krzywa 1.7 czwarty segment chłodzenia próbki.  

Pomiary wykonane za pomocą kalorymetru różnicowego pokazują przejście fazowe 

podczas pierwszego cyklu grzania materiału. Niewielka powierzchnia pod pikiem 

świadczy o małej zawartości polimeru w materiale. Maksimum piku w temperaturze  

211,1 ⁰C jest charakterystyczna dla poliamidu 6. Na etapie chłodzenia próbki krzywa DSC 

nie ujawnia piku krystalizacji. Najprawdopodobniej wynika to z faktu, że dynamicznie 

rosnące łańcuchy w etapie propagacji, ekranują sąsiednie rosnące łańcuchy co nie pozwala 

równolegle rosnąć łańcuchom i nie ulegają samoorganizacji w krystality. Na krzywej DSC 

podczas drugiego cyklu grzania próbki nie zaobserwowano pasma od topnienia materiału. 

Materiał pobrany do analizy jest w formie proszku wraz z oddzielonymi od siebie płatkami 

grafenu z naszczepionymi łańcuchami w wyniku ogrzewania w pierwszym cyklu dochodzi 

do stopienia materiału i wzajemnego wymieszania próbki. Brak pasma od topnienia 

materiału w drugim cyklu może wynikać z historii termicznej materiału, która jest 

całkowicie inna w porównaniu z materiałem sprzed pierwszego cyklu grzania.  
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Widmo FT-IR próbki GO_PA6 zostało przedstawiono na rysunku 36 

 

Rysunek 36 Widmo FT-IR dla materiału GO_PA6 

Widmo dla próbki GO_PA6 wyraźnie ujawnia pasma charakterystyczne dla poliamidu 6 

oraz pasmo przy 1063 cm-1 pochodzące od drgań wiązania C(grafen)-O-Si. Pasmo przy liczbie 

falowej 1632 cm-1 odpowiada za drgania wiązania amidowego[104]. Pasma przy 2921 cm-

1 oraz 2851cm-1 powstały za przyczyną drgań wiązania C-H, natomiast charakterystyczne 

dla poliamidów pasmo przy 3292 cm-1 jest związane z drganiami grupy N-H obecne w 

wiązaniu amidowym[105]. 

 

 

 

Na rysunku 37 przedstawiono obraz AFM dla próbki GO_PA6. 
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Rysunek 37 Zdjęcie wykonane na mikroskopie sił atomowych dla próbki GO_PA6 

 

Obraz AFM próbki GO_PA6 ujawnia bardzo nieregularne pokrycie szczotkami 

polimerowymi powierzchni tlenku grafenu. W najwyższych punktach grubość próbki 

wynosi ok. 51 nm. Nierównomierne pokrycie szczotkami polimerowymi może być 

wynikiem ekranowania niektórych centrów aktywnych na końcu łańcuchów innymi 

rosnącymi łańcuchami. Charakterystyczne dla polimeryzacji anionowej jest szybki etap 

propagacji. Co doprowadza do tego, że rosnące łańcuchy konkurują za sobą o dostęp do 
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monomeru. Łańcuch z ograniczonym dostępem do monomeru jest ekranowany łańcuchem, 

który szybciej propaguje. Obserwowane grubsze obszary na materiale to długie łańcuchy, 

które ekranowały pozostałe. Porównując obserwacje z metodą ATRP w której formy 

aktywne są w większości uśpione przez co ich stężenie jest znacznie mniejsze widać, że 

zredukowanie centrów aktywnych umożliwia uzyskanie równolegle rosnących łańcuchów 

co nie jest możliwe w przypadku polimeryzacji anionowej.  

 

10.4. Podsumowanie 

 

 Analogicznie do procedury naszczepiania APTES na powierzchnię tlenku grafenu 

wykonano próbę związania TEPI z powierzchnią tlenku grafenu. Grupy etoksylowe będące 

w strukturze wyżej wspomnianych substancjach biorą udział w reakcji z grupami 

hydroksylowymi obecnymi na powierzchni tlenku grafenu. Reakcja ta tworzy 

kowalencyjne połączenie z powierzchnią tlenku grafenu poprzez wiązanie C-O-Si. 

Związanie TEPI z powierzchnią pozwoliło wprowadzić grupy izocyjanianowe niezbędne 

do wytworzenia aktywatora polimeryzacji anionowej kaprolaktamu, poprzez reakcję z 

grupą amidową obecną w strukturze kaprolaktamu. Tak przygotowany aktywator został 

wykorzystany do wykonania polimeryzacji anionowej kaprolaktamu z wykorzystaniem 

wodorku sodu jako inicjatora.  

 Analiza widm FT-IR dla materiałów otrzymanych w procedurze naszczepiania 

łańcuchów poliamidowych na powierzchni tlenku grafenu polimeryzacją anionową na 

każdym etapie wskazuje na pomyślność realizowanych reakcji. Porównując widmo FT-IR 

dla GO oraz GO_TEPI, pojawiają się nowe pasma dla takich grup atomów jak C-H, 

N=C=O, oraz C-O-Si co potwierdza kowalencyjne połączenie TEPI z tlenkiem grafenu 

poprzez reakcję grup etoksylowych z grupami hydroksylowymi. Grupy izocyjanianowe w 

następnej reakcji zareagowały z kaprolaktamem tworząc aktywator na powierzchni tlenku 

grafenu. Na widmie GO_AKT nie obserwuje się pasma pochodzącego od drgań grupy 

izocyjanianowej oraz bardziej intensywne pasma pochodzące od grup C-H co wynika z 

obecności grup metylenowych w pierścieniu kaprolaktamu. Zrealizowana reakcja 

polimeryzacji anionowej kaprolaktamu doprowadziła do powstania intensywnych pasm 

pochodzących od wiązań amidowych, które obserwuje się na widmie FT-IR próbki 

GO_PA6. Analiza elementarna pokazuje na wzrost procentowej zawartości azotu po 
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kolejnych etapach naszczepiania łańcuchów polimerowych. W pierwszym etapie wynika 

to z obecności grup izocyjanianowych, w drugim ze względu na obecność aktywatora zaś 

w próbce GO_PA6 z powodu naszczepionych łańcuchów poliamidowych.  

 Analiza DSC przedstawia pasmo pochodzące od topnienia materiału GO_PA6 

mające swoje maksimum przy 211,1 C co jest charakterystyczne dla poliamidu 6. Obraz 

mikroskopu sił atomowych dla próbki GO_PA6 przedstawia grafen płatkowy z 

nierównomiernie naszczepionymi łańcuchami poliamidu 6. W wyniku etapu propagacji 

polimeryzacji anionowej kaprolaktamu, łańcuchy polimerowe wzajemnie konkurują o 

dostęp do monomeru co powoduje ekranowanie aktywnych końców łańcucha przez 

szybciej rosnące łańcuchy. Zjawisko to tłumaczy bark równomiernego naszczepienia 

łańcuchów polimerowych.  

 

11. Przygotowanie nanokompozytów PA6/zmodyfikowany materiał grafenowy i zbadanie 

ich właściwości  

 

Przygotowane powyżej procedury laboratoryjne otrzymywania hybrydowych materiałów 

grafenowych z szczotkami polimerowymi, zostały przeskalowane do uzyskania 1 % 

materiału hybrydowego w 300 g nanokompozytu z poliamidem 6. Do otrzymania 

nanokompozytu wykorzystano poliamid 6 mielony kriogenicznie oraz przygotowany 

materiał hybrydowy oparty o grafen płatkowy. Zmielony poliamid o wielkościach ziaren z 

zakresu od około 20 µm do 100 µm zmieszany z zmodyfikowanym grafenem płatkowym, 

pozwoli otrzymać lepszą homogenizację materiału hybrydowego w matrycy polimerowej 

jeszcze przed procesem wytłaczania i wtrysku. Analizy wytrzymałości mechanicznej oraz 

zbadanie przewodności termicznej ma na celu pokazanie poprawy przewodnictwa 

termicznego przy jednoczesnym braku pogorszenia właściwości mechanicznych lub ich 

polepszenia.  

 

 

11.1. Materiały i metody 

 



135 
 

Surowce 

Do otrzymania nanokompozytu wykorzystano zmielony kriogenicznie poliamid 6 

(Alphalon – Grupa Azoty S.A.) oraz hybrydowy materiał grafenowy z naszczepionymi 

łańcuchami polimerowymi. 

 Poliamid 6 mielony kriogenicznie (Grupa Azoty S.A.) 

 GO_PAAM (ATRP) 

 GO_PNVCL (ATRP) 

 GO_PNVP (ATRP) 

 rGO_PAAM (NMP) 

 rGO_PNVCL (NMP) 

 rGO_PNVP (NMP) 

 GO_PA6 (AP) 

 

Metody 

Nanokompozyty przygotowano za pomocą mikrowytłaczarki i mikrowtryskarki firmy 

ZAMAK przedstawione na rysunku 38: 

 Laboratoryjna wytłaczarka stożkowa REM-2CA VERTEX (Zamak Mercator), 

 Mikrowtryskarka laboratoryjna IM-15 (Zamak Mercator). 
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Rysunek 38 Mikrowytłaczarka i mikrowtryskarka firmy ZAMAK na której przygotowano kształtki nanokompozytów do 

badań. 

 

Analizy otrzymanego materiału została zrealizowana za pomocą następujących urządzeń: 

 Statyczna maszyna wytrzymałościowa ZWICK Z010 

 Uniwersały młot udarowy ZWICK 5102 

 Physical Property Measurement System (Quantum Design, San Diego, CA, USA) 
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 WITec alpha 300 Confocal Raman Imaging system (WITec GmbH, Ulm, Germany) 

 Apreo S LoVac SEM (Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, USA) 

 

11.2. Procedury eksperymentalne 

 

Przygotowanie przedmieszki nanokompozytu do procesu wytłaczania. 

 Do przygotowania przedmieszki wykorzystano zmielony kriogenicznie poliamid 6 

oraz materiały hybrydowe oparte na grafenie płatkowym. Materiały hybrydowe zostały 

przygotowane zgodnie z procedurami laboratoryjnymi przedstawionymi w powyższych 

rozdziałach. Otrzymano po 3 g każdego z zmodyfikowanych form grafenu płatkowego i 

następnie w słoiku o pojemności 5 litrów zmieszano każdy z otrzymanych materiałów z 

297 g zmielonego kriogenicznie poliamidu 6.  W ten sposób otrzymano mieszaniny 

nanokompozytu do procesu wytłaczania i wtrysku o zawartości 1 % materiału 

hybrydowego. Otrzymane przedmieszki oznaczono następującymi nazwami: 

 PA6/GO_PAAM (ATRP) 

 PA6/GO_PNVCL (ATRP) 

 PA6/GO_PNVP (ATRP) 

 PA6/rGO_PAAM (NMP) 

 PA6/rGO_PNVCL (NMP) 

 PA6/rGO_PNVP (NMP) 

 PA6/GO_PA6 (AP) 

 

Przygotowanie kształtek nanokompozytów do badań wytrzymałościowych i 

przewodności termicznej. 

Układ uplastyczniający mikrowytłaczarki posiada chłodzoną strefę zasypu oraz 5 stref 

grzewczych. Począwszy od strefy zasypu, aż do dyszy wytłaczarki ustawiono następujące 

temperatury w strefach: 90⁰C/200⁰C/260⁰C/270⁰C/260⁰C/250⁰C. Następnie adapter 

transportujący uplastycznione tworzywo z wytłaczarki do komory wtryskarki podgrzano 

do temp 260⁰C. Natomiast wykorzystywane formy do temp 120⁰C.  
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Uruchomiono obroty ślimaków na 20 rpm, po czym do układu uplastyczniającego 

wprowadzano stałymi porcjami po 10 g mieszanki nanokompozytu. W momencie pobrania 

jednej porcji mieszanki przez ślimaki dodawano kolejną. Wyprowadzono niewielką ilość 

uplastycznionego tworzywa na zewnątrz wytłaczarki w celu ustabilizowania przepływu i 

temperatur panujących w strefach. Zamontowano adapter do dyszy cylindra wytłaczarki i 

wprowadzono uplastyczniony nanokompozyt do komory adapteru. Następnie adapter 

przeniesiono do mikrowtryskarki i za pomocą siłownika wykonano wtrysk tworzywa. 

Dodatkowo wykonano również kształtki dla nanokompozytu zawierającego 1% tlenku 

grafenu i kształtki z zawartością 1% zredukowanego tlenku grafenu oraz czysty poliamid 

6. 

Ze względu na analizy wytrzymałości mechanicznej oraz przewodność termiczną 

przygotowano dla każdego nanokompozytu następujące kształtki: 

 Cylinder o średnicy 6 mm i wysokości 5 mm do analizy przewodności termicznej 

(x5) 

 Wiosełko do analizy wytrzymałości na rozciąganie zgodnie z normą ISO 527 (x5) 

 Belka do wykonania analizy udarności wg Charpy’ego zgodnie z normą ISO 179 

(x5) 

 

11.3. Rezultaty i dyskusja wyników 

 

W poniższej tabeli 25 umieszczono zestaw danych zawierających wyniki analiz 

wytrzymałościowych oraz przewodności termicznej dla wszystkich przygotowanych 

kształtek. Natomiast na rysunku 39 przedstawiono wykres słupkowy przewodności 

termicznej badanych tworzyw. 
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Tabela 25 Zestawienie wyników wytrzymałości mechanicznej i przewodności termicznej nanokompozytów 

 

 Poliamid 6 podczas statycznego rozciągania w początkowej fazie ulega 

odkształceniom elastycznym, aż do momentu osiągnięcia granicy plastyczności. Łańcuchy 

polimerowe zmieniają swoją konformację, a ich ruch jest ograniczony oddziaływaniami 
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między cząsteczkowymi. W obszarze odkształceń elastycznych, po usunięciu siły 

rozciągającej, łańcuchy mogą wrócić do swoich pierwotnych konformacji tak samo jak 

kształt tworzywa. Po przekroczeniu granicy plastyczności, dochodzi do nieodwracalnych 

zmian w strukturze polimeru. Na granicy plastyczności ruch łańcuchów jest ograniczony 

przez wzajemne splątania, ich rozerwanie bezpowrotnie prowadzi do przejścia w fazę 

odkształceń plastycznych. Rozciąganie w obszarze odkształceń plastycznych kończy się 

rozerwaniem materiału.  

 Dla próbek PA6/GO oraz próbek PA6/rGO w porównaniu z czystym poliamidem 6 

widać wyraźne różnice wynikające z procentowej zawartości tlenu w grafenie płatkowym. 

Obecność utlenionych grup atomów na powierzchni grafenu płatkowego umożliwia 

stworzenie wiązań wodorowych z matrycą polimerową. Dlatego takie parametry jak 

wydłużenie względne przy zerwaniu i przy granicy plastyczności jak również udarność dla 

próbki PA6/rGO są mniejsze niż w przypadku próbki PA6/GO. Co pozwala stwierdzić, że 

PA6/rGO jest mniej podatny na odkształcenia, ale należy nałożyć większą siłę aby 

doprowadzić do tych odkształceń o czym świadczą takie parametry jak granica 

plastyczności oraz naprężenie zrywające, które dla próbki PA6/rGO jest większe niż 

PA6/GO. Warto zwrócić również uwagę, że wszystkie właściwości uzyskane w wyniku 

statycznego odkształcenia dla próbki PA6/GO i PA6 są bardzo podobne. 

 Spośród analizowanych nanokompozytów znaczna większość podczas statycznego 

rozciągania przechodzi z stanu elastycznego do plastycznego, z wyjątkiem nanokompozytu 

PA6/GO_PA6(AP), który w wyniku rozciągania nie objawia granicy plastyczności. Jego 

udarność jak również wydłużenie przy zerwaniu to najmniejsze wartości spośród 

przygotowanych próbek. Powyższe pozwala stwierdzić, że otrzymano materiał o dużej 

kruchości, podatne na uszkodzenia. Łańcuchy poliamidowe związane z powierzchnią 

jednym końcem posiadają mniej stopni swobody niż łańcuchy niezwiązane z powierzchnią. 

Dodatkowo ze względu na ekranowanie podczas propagacji, tworzą się długie łańcuchy, 

dla których prawdopodobieństwo zmiany konformacji jest mniejsze. Sprawia to, że 

łańcuchy matrycy nie mogą się splątać z łańcuchami obecnymi na powierzchni i stworzyć 

licznych wiązań wodorowych, przez co stworzyła się mniej kompatybilna warstwa między 

fazowa prowadząca do pogorszenia właściwości mechanicznych, jak również braku 

poprawy przewodnictwa termicznego. 
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 Próbka PA6/GO_PAAM(ATRP) wyróżnia się poprawą niektórych właściwości 

wytrzymałościowych i większej przewodności termicznej. Szczotki polimerowe otrzymane 

w wyniku kontrolowanej polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu wykazały się 

największą jednorodnością w pokryciu powierzchni grafenu płatkowego spośród innych 

zaproponowanych metod szczepienia. Fakt ten jak również większa zdolność łańcuchów 

PAAM do tworzenia zewnątrz cząsteczkowych wiązań wodorowych niż łańcuchy PNVCL 

oraz PNVP (które tworzą najczęściej wiązania wodorowe wewnątrzcząsteczkowe) 

sprawiła, że na granicy międzyfazowej powstały wiązania wodorowe odpowiadające za 

poprawę właściwości. Zwiększenie wydłużenia na granicy plastyczności oraz przy 

zerwaniu dla próbki PA6/GO_PAAM(ATRP) najprawdopodobniej wynika z faktu, że 

przemieszczające się łańcuchy podczas rozciągania posiadają dodatkowe oddziaływania, 

które ograniczają ich ruchy.  

 Materiały hybrydowe otrzymane w wyniku polimeryzacji NMP wykazywały się 

brakiem jednorodnego związania powierzchni zredukowanego tlenku grafenu szczotkami 

polimerowymi. Brak znacznych różnic pomiędzy próbkami PA6/rGO_PAAM(NMP), 

PA6/rGO_PNVCL(NMP), PA6/rGO_PNVP(NMP) oraz PA/rGO świadczy o tym, że tego 

typu niejednorodne pokrycie powierzchni nie wpływa na właściwości mechaniczne i 

przewodnictwo termiczne. 
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Rysunek 39 Wykres słupkowy przewodności termicznej dla wszystkich zbadanych nanokompozytów 

 

 

 Ze względu na wyróżniającą się przewodność termiczną dla próbki 

PA6/GO_PAAM(ATRP), która wynosi 0,36 i jest średnio większa o 63% w porównaniu z 

pozostałymi wynikami dla innych nanokompozytów, zrealizowano dodatkowe analizy 

powierzchni nanokompozytu w celu oceny morfologii i zobrazowania homogenizacji 

nanomateriału. Wykonano obrazowanie Ramanowskie z integracją charakterystycznych 

pasm dla tlenku grafenu (rysunek 40) oraz obrazy wykonane za pomocą skaningowego 

mikroskopu elektronowego (rysunek 41). Wzmocnienie przewodności termicznej 

najprawdopodobniej wynika z obecności wiązań wodorowych na granicy faz co ogranicza 

rozpraszanie fononowe. Transport energii cieplnej w polimerach wynika z mechanizmu 

fononowego czyli drgania termiczne w łańcuchu przenoszą się wzdłuż łańcucha 

polimerowego. Aby na granicy faz drgania mogły zostać przekazane do nanomateriału 

niezbędne są siły międzycząsteczkowe, które ten transport ułatwiają.  
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Rysunek 40 Obrazowanie Ramana dla próbek PA6/GO_PAAM(ATRP) w górnej części zdjęcia oraz PA6/GO w dolnej 

części zdjęcia wraz z uśredionym widmem całego zdjęcia 

Obrazy Ramanowskie z integracjądla pasma D przy 1350cm-1 charakterystyczne dla GO 

ujawniłu względnie jednorodną dystrybucję tlenku grafenu w PA6/GO_PAAM(ATRP) 

 z pewnymi wyraźnymi obszarami z wyższą intensywnością. Z drugiej strony słaby ogólny 

sygnał zaobserwowano dla nanokompozytu, który zawierał tlenek grafenu. Intensywność 

pasm Ramana w widmie PA6/GO_PAAM(ATRP) jest znacznie wyższa niż obserwowana 

dla PA6/GO, dla którego intensywność pasma jest tylko nieznacznie wyższa od poziomu 

szumu, pomimo podobnej zawartości GO dla obu próbki[106]. Można to wyjaśnić 
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tworzeniem się agregatów tlenku grafenu w PA6/GO, co prowadzi do spadku 

intensywności pasma[107,108] 

 

 

Rysunek 41 Zdjęcia otrzymane za pomocą elektronowego mikroskopu skaningowego dla próbki PA6/GO po lewej stronie 

oraz PA6/GO_PAAM(ATRP) po prawej 

 

Podobnie jak na obrazach Ramana, na zdjęciach SEM można zaobserwować duże obiekty, 

które można przypisać agregatom tlenku grafenu na zdjęciu dla PA6/GO. Z drugiej strony 

nanokompozyt zawierający GO_PAAM(ATRP) wydaje siębyć równomiernie rozłożony w 

matrycy PA6.  

 

11.4. Podsumowanie 

 

 Przygotowano nanokompozyty z dodatkiem hybrydowych materiałów opartych o 

grafen płatkowy otrzymanych trzema różnymi metodami. Zbadano właściwości 

mechaniczne podczas statycznego rozciągania, udarność oraz przewodność termiczną. 

Spośród analizowanych materiałów wyróżniające się właściwości zaobserwowano dla 

próbki PA6/GO_PAAM(ATRP). Znaczne zwiększenie wydłużenia względnego przy 

granicy plastyczności (wzrost o 118 %) oraz wzrost przewodnictwa termicznego (o 60 %) 

w stosunku do materiałów PA6/GO i PA6. Wynika to z poprawy właściwości między 

fazowych. Jednorodnie pokryta powierzchnia tlenku grafenu szczotkami 

poliakryloamidowymi pozwala na stworzenie wiązań wodorowych z matrycą polimerową. 

Dla materiałów takich jak PA6/GO_PNVCL(ATRP) oraz PA6/GO_PNVP(ATRP) nie 
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obserwuje poprawy przewodnictwa termicznego ze względu na fakt, że łańcuchy poli-N-

winylokaprolaktamu i poli-N-winylopirolidonyte mają większą tendencję do tworzenia 

wiązań wodorowych wewnątrz cząsteczkowych. Natomiast w przypadku metody NMP dla 

takich próbek jak PA6/rGO_PAAM(NMP),  PA6/rGO_PNVCL(NMP) oraz 

PA6/rGO_PNVP(NMP) również nie zaobserwowano poprawy właściwości, ponieważ 

obecne na powierzchnie zredukowanego tlenku grafenu szczotki są nierównomiernie 

rozmieszczone ze względu na mało wydajny proces wiązania inicjatora polimeryzacji 

NMP. W związku z powyższym, aby modyfikacja powierzchniowa grafenu płatkowego 

mogła polepszyć właściwości nanokompozytu, potrzebny jest odpowiedni wybór szczotek 

polimerowych, które będą zdolne do stworzenia wiązań wodorowych z matrycą polimeru 

oraz jednorodnie rozmieszczone szczotki polimerowe na powierzchni nanomateriału.  

 Podczas realizacji projektu jednym z czynników limitujących była opłacalność 

ekonomiczna opracowywanego materiału. W związku z powyższym podjęto decyzję, że 

maksymalna możliwa do przyjęcia ilość materiału grafenowego to 1 % w całym tworzywie 

termoprzewodzącym. Jednak ze względów poznawczych warto rozszerzyć w przyszłych 

badaniach ten zakres i zbadać wpływ otrzymanych hybrydowych materiałów na 

właściwości termoprzewodząca nanokompozytu. Istnieje prawdopodobieństwo, że 

wyraźna poprawa przewodnictwa termicznego może zostać zaobserwowana w takich 

stężeniach jak 5% lub 10%.  

 Warto zwrócić uwagę na inne materiały przewodzące obecnie z sukcesem 

stosowane w przemyśle. Opracowane metody syntezy szczotek polimerowych mogą 

również być wykorzystane na materiałach takich jak grafit ekspandowany, sadza 

techniczna, heksagonalny azotek boru lub tlenek glinu.  

 

Podsumowanie całej pracy 

 

 Badania w niniejszej pracy skupiały się na zmodyfikowaniu właściwości 

międzyfazowych w nanokompozycie poprzez syntezę szczotek polimerowych na 

powierzchni grafenu płatkowego. W trakcie przeprowadzonych badań: 

 wykonano szczegółowy przegląd patentowy prowadzący do oceny stanu techniki 

modyfikacji powierzchniowej grafenu płatkowego, 
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 z wykorzystaniem dwóch raportów rynkowych, przeprowadzono badanie rynku 

tworzyw termoprzewodzących i nanokompozytów, 

 dokonano charakterystyki zredukowanego tlenku grafenu oraz tlenku grafenu, 

 opracowano syntezę szczotek polimerowych z wykorzystaniem SI-ATRP na 

powierzchni tlenku grafenu dla trzech monomerów, 

 opracowano sposób wiązania TEMPO na powierzchnię zredukowanego tlenku 

grafenu, który został wykorzystany do otrzymania szczotek polimerowych metodą 

polimeryzacji NMP, 

 otrzymano szczotki polimerowe z powierzchni tlenku grafenu w wyniku anionowej 

polimeryzacji kaprolaktamu, dzięki aktywatorowi polimeryzacji związanemu 

kowalencyjnie z powierzchnią nanomateriału, 

 wykazano powiązanie mechanizmów wykorzystywanych polimeryzacji z 

otrzymanymi szczotkami na powierzchni grafenu płatkowego, 

 przygotowano nanokompozyty poliamidowe z zawartością 1% materiałów 

hybrydowych drogą ekstruzji i wtrysku oraz przebadano ich wytrzymałość na 

rozciąganie, udarność i przewodność termiczną, 

 zaproponowano mechanizm wzmocnienia właściwości nanokompozytów 

polegający na efektywnym związaniu powierzchni nanomateriału z matrycą za 

pomocą wiązań wodorowych. 

 

 Biorąc pod uwagę aspekty poznawcze, praca doktorska doprowadziła do 

otrzymania nowych materiałów hybrydowych opartych o grafen płatkowy co było jednym 

z celów prac. Pozwala to na projektowanie nowych modyfikacji powierzchniowych 

grafenu płatkowego i rozwoju prac w kierunku innych zastosowań niż dodatek do tworzyw 

sztucznych. Głównym celem było otrzymanie nanokompozytu o przewodnictwie 

termicznym konkurującym z obecnymi na rynku tworzywami termoprzewodzącymi. 

Pomimo braku wyraźnej poprawy przewodnictwa termicznego, zrealizowane prace 

pozwoliły zaproponować mechanizm wzmocnienia nanokompozytu poprzez stworzenie 

efektywnych wiązań wodorowych na granicy faz dodatek/matryca. Potencjalny rozwój 

dalszych prac mógłby zawierać optymalizację struktury szczepionych łańcuchów, 

ukierunkowaną na stworzenie wiązań wodorowych w warstwie międzyfazowej.   
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 Tworzywa sztuczne posiadają charakterystyczną wytrzymałość mechaniczną na 

rozciąganie co wynika z wzajemnych splątań łańcuchów polimerowych jak również ich 

oddziaływań między i wewnątrz cząsteczkowych. W zrealizowanej pracy zaproponowany 

mechanizm wzmocnienia wynikał głównie z dodatkowych oddziaływań między 

nanododatkiem, a matrycą. Kolejnym krokiem w uzyskaniu jeszcze lepszych właściwości 

nanokompozytu powinna być próba splątania łańcuchów matrycy z łańcuchami 

związanymi z powierzchnią nanomateriału. Tego typu badania mogły by doprowadzić do 

poprawy właściwości mechanicznych.   

 Biorąc pod uwagę ekonomię, łatwość wdrożenia pod kątem technicznym  i 

dostępność surowców, najbardziej pożądanym sposobem modyfikacji jest polimeryzacja 

anionowa. Jednak przedstawione sposoby syntezy materiału hybrydowego nie pozwoliły 

na otrzymanie nanokompozytu o właściwościach termoprzewodzących. Jednak należy 

zwrócić uwagę, że metodę można rozwinąć i zmodyfikować w kierunku optymalizacji 

struktury szczotek polimerowych. Kierunkiem powinno być zredukowanie gęstości 

szczepienia, spowolnienie propagacji poprzez powolne dodawanie monomeru, 

oszacowanie wpływu długości łańcucha na właściwości nanokompozytu, próba 

zablokowania grupy izocyjanianowej TEPI poprzez reakcję z kaprolaktamem przed reakcją 

z powierzchnią tlenku grafenu. Powyższe pozwala stwierdzić, że kontynuacja projektu ma 

głównie charakter poznawczy.  
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Dorobek naukowy  

  

 Praca była realizowana w ramach programu Doktorat Wdrożeniowy i umocowana 

w formie trójstronnej umowy pomiędzy doktorantem, uczelnią oraz pracodawcą 
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doktoranta. Celem pracy było rozwiązanie problemu badawczego o charakterze 

aplikacyjnym co wiązało się z ochroną wiedzy nabytej. Dlatego moja aktywność naukowa 

na międzynarodowych konferencjach była mocno ograniczona i została zawężona do 

opublikowania jednego artykułu naukowego, który jest wymagany do przystąpienia do 

obrony pracy doktorskiej.  
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