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Przykład otrzymywania nanomateriałów

Do 300 g monomeru octanu winylu wprowadzono 3,6 g nanorurek węglowych (CNT) lub grafenu (GN) a następnie
mieszaninę sonikowano przez 30 min przy pomocy ultradźwięków o częstotliwości 20 kHz i amplitudzie 70 µm. Tak przygotowaną
jednorodną dyspersję napełniacza w monomerze umieszczono niezwłocznie w reaktorze wyposażonym wysokosprawne mieszadło
mechaniczne i chłodnicę zwrotną, nagrzanym do temperatury 25°C. W kolejnym etapie w trakcie intensywnego mieszania do
roztworu dodano 1,5 g inicjatora w postaci nadtlenku benzoilu, dyspersję mieszano przez 5 min do rozpuszczenia inicjatora a
następnie ogrzano do 62°C z szybkością 5°C/min i przeprowadzano polimeryzację przez 30 min. Po tym czasie mieszaninę reakcyjną
jeszcze w stanie płynnym przelano do płaskiej formy teflonowej, grubość mieszaniny wyniosła 2 mm a następnie całość umieszczono
w komorze temperaturowej w temperaturze 70°C na czas 24 h pod ciśnieniem atmosferycznym a następnie przez kolejne 72 h w tych
samych warunkach temperatury pod ciśnieniem 5 000 Pa. Otrzymane arkusze poli(octan winylu) z nanorurkami węglowymi lub
grafenem ostudzono do temperatury 21°C i poddano analizie termograwimetrycznej w celu oznaczenia zawartości napełniacza.
Stwierdzono, że udział CNT lub GN w przedmieszce polimerowej wynosił około 4,8 % wagowych.

W kolejnym etapie tak przygotowaną przedmieszkę nanocząstek węglowych w osnowie poli(octanu winylu) (PVAc/CNT lub
PVAc/GN) rozdrobniono do wielkości cząstek poniżej 250 μm. Następnie zmieszano 100 części wagowych suspensyjnego poli(chlorku
winylu) PVC z 1 częścią wagową PVAc/CNT, 4 częściami wagowymi cynoorganicznego stabilizatora termicznego oraz 2 częściami
wagowymi wosku polietylenowego. Tak przygotowane kompozycje wytłoczono przy pomocy wytłaczarki jednoślimakowej w
warunkach: średnica ślimaka 15 mm przy L/D = 14 ,szybkością obrotowa ślimaka 50 min-1, temperatura cylindra I strefa 120°C, II strefa
175°C temperatura głowicy 180°C, średnica dyszy 3 mm, długość dyszy 30 mm. Otrzymany nanokompozyt PVC/PVAc-CNT lub
PVC/PVAc-GN poddano granulacji a następnie sprasowano na prasie hydraulicznej w czasie 5 min na płytki w temperaturze 185°C
pod ciśnieniem 10 MPa.



Przedmieszka PVAc-nanonapełniacz węglowy

Nanorurki węglowe 
(CNT)- Nanocyl NC 7000, 

Nanocyl S.A 

Grafen wielowarstwowy 
(GN)- PL-P-G750, 

PlasmaChem GmbH  

Przedmieszka PVAc-CNT,
(napełniacz 

nanokompozytów)

Przedmieszka PVAc-GN
(napełniacz 

nanokompozytów) 



Struktura - mikroskopia optyczna

PVC PVC/5% PVAc

PVC/5% PVAc-CNT PVC/5%PVAc-GN



Struktura – mikroskopia skaningowa  (powiększenie 10 tys.)

PVC/5% PVAc

PVC/5% PVAc-GN

PVC

PVC/5% PVAc-CNT



Stabilność termiczna 

Materiał Ekstrapolowana 
temperatura początku 
rozkładu (Tonset), [°C]

Temperatura 
ubytku  1% masy

(T1%), [°C]

Tmax DTG, [°C] Czas stabilności 
termicznej met. 

czerwieni  Kongo, 
[min]

PVC 272,0 233,1 292,0 23,3

PVC/1% PVAc 277,9 230,5 291,7 23,5

PVC/1% PVAc-CNT 281,4 236,6 305,6 33,2

PVC/1% PVAc-GN 279,3 234,7 297,2 30,1

METODY: 
• Właściwości termiczne materiałów określono za pomocą termowagi TGA firmy Netzsch TG 204 F3. Oznaczenie

prowadzono w azocie z szybkością wzrostu temperatury 10°C/min w zakresie od 30°C do 900°C.
• Zbadano stabilność termiczną metodą czerwieni Kongo w temperaturze 200°C zgodnie z normą PN-91 C-89291/14



Właściwości mechaniczne przy statycznym rozciąganiu

Materiał Wytrzymałość na 
rozciąganie

[MPa]

Wydłużenie przy 
wytrzymałości

[%]

Moduł sprężystości
[MPa]

PVC 56,7 ± 0,6 5,3 ± 0,0 1610 ± 20,1

PVC/1% PVAc 53,4 ± 2,8 4,4 ± 0,6 1590 ± 20,2

PVC/1% PVAc-CNT 63,4 ± 1,5 5,9 ± 0,2 1670 ± 10,9

PVC/1% PVAc-GN 59,8 ± 3,9 5,6 ± 0,6 1630 ± 10,3

METODY: 
• Badanie właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu przeprowadzono zgodnie z normą PN-EN ISO 527

z użyciem maszyny wytrzymałościowej Test Control II Z010 firmy Zwick Roell. Prędkość rozciągania wynosiła 10 mm/min.



Rezystywność

METODY: 
• Właściwości elektryczne materiałów scharakteryzowano badając rezystywność w temperaturze pokojowej. Pomiar

przeprowadzono za pomocą układu pomiarowego składającego się z elektrometru 6517A i komory pomiarowej 8009
(Keithley Instrument Inc.). Pomiary przeprowadzono na próbkach o grubości 4mm, przy napięciu 100 V.


