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Nanotechnologia – czym jest i jakie ma znaczenie 
we współczesnym świecie 
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62.4% 87.6% 

Poziom „nano”  

nanos (νάνος) 
oznacza karzeł 

 

przedrostek jednostki 
miary o 

symbolu n oznaczający 
mnożnik  

0,000 000 001 = 10-9 



50 MILLION 

NANOTECHNOLOGIA 

Richard Feynman 

(ur. 11.05.1918 w Nowym 
Jorku, zm. 15.02.1988 w Los 
Angeles)  

 
dyscyplina technologii oraz 

nauki  
 

zajmuje się wszystkim  
w skali nano, czyli na 

poziomie pojedynczych 
atomów i molekuł 

 



55% of users 

44% of users 

Czym są nanowłókna? 

duża powierzchnia właściwa  

wysoka porowatość  

mały rozmiar porów  

średnica 50-1000 nm  

Włókna o średnicy w zakresie nanometrycznym  

Najważniejsze właściwości: 

UWAGA!  
Cztery gramy 

nanorurek  
węglowych mają 

taką samą  
powierzchnię 
właściwą jak  

boisko sportowe  



POLIMERY W PRODUKCJI 
NANOWŁÓKIEN 

 Kwas poliglikolowy, kwas 
mlekowy  

 Elastyna, kolagen, fibrynogen  



ELEKTROPRZĘDZENIE 

Kalendarium  

 1914 – zaobserwowanie zjawiska przędzenia przewodzącego 

roztworu polimeru w polu elektrycznym  

 1934 – pierwszy patent w zakresie elektroprzędzenia  

 1981 – badania nad procesami elektroprzędzenia przy wykorzystaniu 

rozpuszczonych polimerów  

 1996 – udowodnienie możliwości prowadzenia procesów 

elektroprzędzenia przy wykorzystaniu różnych roztworów polimerów  

 2005 – opracowanie technologii Nanospider 

 



Technologia  
elektroprzędzenia  



Elektroprzędzenie: 
parametry procesu 

Parametry otoczenia  

- temperatura, wilgotność i prędkość przepływu powietrza  

Parametry roztworu  

- lepkość, przewodność, napięcie powierzchniowe i masa 

cząsteczkowa polimeru  

Zmienne kontrolowane podczas procesu  

- Prędkość przepływu polimeru, kształt końcówek dyszy, skład chemiczny 

nośnika, geometria i pole elektryczne  

 



Zagospodarowanie odpadów  
z tworzyw sztucznych  

 składowanie odpadów 
odbywające się  
w specjalnie 

przystosowanych do tego 
celu składowiskach  

 spalanie tworzyw 
sztucznych  

w spalarniach  

 koksowanie odpadów  
z tworzyw sztucznych  

 powtórne 
wykorzystanie 

odpadów tworzyw 
sztucznych  



Recykling tworzyw 
sztucznych 

odpowiednie 
gromadzenie 

opadów  

sortowanie wstępne  

rozdrabnianie  

i mielenie 

oddzielenie ciał 
obcych, sortowanie 

tworzyw według 
rodzaju  

suszenie 

wytwarzanie 
półproduktu z 
odzyskanego 

surowca 



Recykling tworzyw 
sztucznych 

Materiałowy (ponowne 
przetworzenie 

odzyskanych tworzyw 
sztucznych na nowe 

wyroby)  

chemiczny (rozłożenie 
cząstek tworzyw 

sztucznych na monomery 
(depolimeryzacja) lub inne 

surowce chemiczne)  

Sam proces recyklingu tworzyw sztucznych można 
podzielić na recykling:  



Recykling tworzyw sztucznych 

Tabela. Oznakowanie tworzyw sztucznych zgodne  
z normą DIN 



Wytwarzanie nanokompozytów 
polimerowych  

Innowacyjnym pomysłem wykorzystania 
odpadów z tworzyw sztucznych jest 
wytworzenie z nich nanokompozytów 
polimerowych.  

  

Złożony z dwóch lub 

więcej komponentów 

(faz) o różnych 

właściwościach  

 

Materiał  

o strukturze 

niejednorodnej  

 

Lepiszcze 

gwarantujące 

spójność  

i elastyczność  

 

Komponent 

konstrukcyjny  

(pozostałe 

właściwości 

mechaniczne) 

 



Nanokompozyty 

Podobnie jak kompozyty konwencjonalne 
składają się co najmniej z dwóch 

składników.  

UWAGA!  
Przynajmniej jeden ze składników musi 
mieć rozmiary w skali nanometrycznej. 



Nanokompozyty  

 
  

Wykazują lepsze właściwości niż 
kompozyty konwencjonalne o takim 
samym składzie chemicznym i fazowym 
 

Dodatek nanonapełniaczy pozwala 
uzyskać korzystne właściwości  
 



Nanokompozyty  
i nanonapełniacze 

Nanokompozyty 
ceramiczne  

Nanokompozyty 
metaliczne  

Nanokompozyty 
polimerowe  

Ze względu na rodzaj osnowy wyróżnia się trzy grupy nanokompozytów:  
 

Jako napełniacze stosowane są 

materiały ceramiczne w kształcie 
płytek, włókien, rurek  

 



Nanokompozyty 
polimerowe  

Osnowa: 
termoplasty (PE, 

PP, PA, PET, 
PMMA, PC)  

Nanonapełniacze: 
nanowłókna 

 i nanorurki, 
nanokrzemionka, 

metale i ich związki  

Wysoka 
wytrzymałość 
mechaniczna 

 i właściwości 
barierowe  



Nanonapełniacze  

 Najczęściej stosowane i najlepiej 
poznane nanonapełniacze to krzemiany 

warstwowe czyli minerały ilaste 
stanowiące główny składnik 

bentonitów.  
 
 
 MMT (montmorylonit) stanowi do 90% 

bentonitów (Al2O3-SiO2-nH2O 
 



Nanokompozyty polimerowe  
– otrzymywanie  

Interkalowana – struktura 

uporządkowana 

wielowarstwowa  

 

Eksfoliowana – warstwy 

krzemianowe rozproszone 

są w różnych kierunkach  

w osnowie polimerowej  

 



Metody wytwarzania 
nanokompozytów polimerowych  

Otrzymywanie nanokompozytu metodą 
polimeryzacji in situ  



Metody wytwarzania 

nanokompozytów polimerowych  

Otrzymywanie nanokompozytu metodą wytłaczania  
w stopionym polimerze  

 



Metody wytwarzania 

nanokompozytów polimerowych  

           Otrzymywanie nanokompozytu metodą 

rozpuszczalnikową  

 



Problemy technologiczne  

Wymagany duży 
gradient 
szybkości 

ścinania przy 
odległościach 

nanometrycznych  

Tendencje do 
ponownej 

aglomeracji 
nanonapełniacza 

przy 
przetwórstwie  

Rozkład 
termiczny 
materiału 
osnowy 

 

Warunki 
eksfoliacji  

 



Nanokompozyty 
polimerowe 

Te nowoczesne materiały posiadają szereg 

istotnych zalet m.in.:  



Podsumowanie 

 Wykorzystanie odpadowych tworzyw polimerowych do sporządzania 

emulsji asfaltowych  

 Modyfikacja asfaltu drogowego recyklatem polimerowym  

 Wzmocnienie asfaltu nanowłóknami wytworzonymi w procesie 

elektroprzędzenia  

 Duża skala (użyteczny sposób recyklingu odpadów polimerowych)  

 Szeroka gama produktów w obszarze emulsji asfaltowych  



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


