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Streszczenie
Pokrywanie szkie powokami o rónej funkcjonalnoci jest bardzo aktualnym problemem wspóczesnego przetwórstwa szka. Pozwala
bowiem otrzyma wyrób o zmodykowanych wasnociach, adekwatnych do jego uytkowania. Jednym ze sposobów modykacji powierzchni szka jest nakadanie cienkich powok barwnych doskonale przylegajcych do podoa o rónorodnych intensywnych barwach, wytrzymaych mechanicznie i odpornych chemicznie. Warunki takie speniaj powoki hybrydowe nieorganiczno-organiczne typu ORMOCER.
Osnow tych powok stanowi sie krzemionkowa, zawierajca czsto równie inne pierwiastki (Al, Ti, Zr), podstawiajce krzem; gównym
modykatorem takiej sieci s grupy organiczne, powizane z krzemem wizaniem Si–C. Barw powokom nadaj zwykle barwniki organiczne, dla których modykowana organicznie sie krzemionkowa jest bardzo dobr, kompatybiln matryc. Roztwory do nakadania powok otrzymuje si z odpowiednich organicznych zwizków krzemu, rozpuszczonych w alkoholu. Powoki nakadane s zazwyczaj na wyroby szklane dwoma alternatywnymi metodami: zanurzeniowo-wynurzeniow i natrysku. Parametrem decydujcym o jakoci powoki, a take o jej gruboci i intensywnoci zabarwienia, jest lepko roztworów wyjciowych, z których powoki s nakadane. Z kolei, lepko zoli
jest uzaleniona od skadu roztworu wyjciowego, a w szczególnoci od rodzaju uytych modykatorów nieorganicznych i organicznych
sieci krzemionkowej oraz od stopnia rozcie czenia roztworu. Z punktu widzenia waciwoci uytkowych barwnych powok hybrydowych,
dobrym rozwizaniem s matryce, których skad oparty jest na dwóch zwizkach: TEOS i GPTMS. Poniewa dodatek do takich matryc
zwizków organicznych innych pierwiastków, np. tytanu czy cyrkonu ma wpyw na jako i wasnoci powok, przeprowadzono badania
nad wpywem zwizków tych pierwiastków na lepko zoli, struktur eli i charakterystyk optyczn UV/VIS wytworzonych powok barwnych. W badaniach zastosowano, jako prekursory Ti i Zr, tetraetyloortotytanian C8H20O4Ti i tetrapropyloortocyrkonian Zr(OC3H7)4. W celu
uzyskania barwy, do roztworów wyjciowych wprowadzono barwniki typu ORASOL (Red BL, Blue GN lub Black RLI), rozpuszczone w alkoholu. Dla wszystkich roztworów wyjciowych przeprowadzono pomiary lepkoci w funkcji czasu, którym towarzyszyo równolegle nakadanie cienkich warstw na powierzchni szkie paskich i wyrobów szklanych z roztworów o znanej lepkoci. Warstwy nakadano metod
zanurzeniowo-wynurzeniow. Przeprowadzono wizualn ocen jakoci warstw, jak równie wykonano dla cienkich powok na szkle paskim pomiary spektrofotometryczne UV/VIS. Stosujc metody spektroskopowe FTIR i 29Si MAS NMR, badano struktur eli otrzymanych
z roztworów wyjciowych. Stwierdzono, e rodzaj zastosowanego modykatora, w postaci organicznych zwizków Ti i Zr, wpywa silnie
na lepko zoli, determinujc warunki nakadania cienkich powok.
Sowa kluczowe: materiay hybrydowe, proces zol-el, lepko zoli, warstwy barwne

INFLUENCE OF INORGANIC AND ORGANIC MODIFIERS ON VISCOSITY OF SOLS, STRUCTURE
AND PROPERTIES OF COLOURED HYBRID COATINGS
Coating glasses with coats of various functionalities is an issue of modern glass industry at present, because it allows us to obtain
a product with modied properties, which are adequate to the purpose. One of the possible modication of glass is to apply thin colour layers
that adhere to the substrate perfectly, having various intensive colours and being mechanically and chemically resistant. The ORMOCER
type inorganic-organic hybrid coatings have such properties. A matrix of these coatings is made of the silica network often containing also
other elements (Al, Ti, Zr) substituting silicon; organic groups bound with silicon via the Si–C bond are the main modiers of such a network.
Colour of the coatings is mostly given by organic dyes, for which the organically modied silica network is a very good compatible matrix.
Solutions used for application of the thin layers are received from adequate organic compounds. The coatings are mostly applied on the
glass products by two alternative methods: dipping or spraying. Viscosity of the initial solution used for the glass coating is the parameter,
which determines the quality of the coating, and also the layer thickness and colour intensity. Furthermore, the sol viscosity depends on
the composition of the initial solution, particularly, on the type of inorganic and organic modiers used in the silica network and the dilution
grade of the solution. From the point of view of colour properties of hybrid coatings, a good solution is to use matrices that composition is
based on two compounds, namely TEOS and GPTMS. Since, the addition of other elements, e.g. titanium and zirconium, to such organic
compound matrices in uences the quality and properties of the coatings, a study of the in uence of Ti and Zr containing compounds on
the viscosity of sols, the structure of gels and the optical UV/VIS characteristics of colour coatings has been carried out. In the study, tetraethyl ortho-titaniate C8H20O4Ti and tetrapropyl ortho-zirconate Zr(OC3H7)4 were used as precursors for Ti and Zr. In order to obtain colours,
ORASOL type dyes (Red BL, Blue GN or Black RLI) were dissolved in alcohol, and added to the initial solution. The measurements of
viscosity as a function of time were carried out for each initial solution, and were accompanied by a parallel application of thin layers, using
solutions with known viscosity. The lms were applied by dipping on surfaces of at glasses and glass products. Both the visual quality
estimation of the applied layers and the spectrophotometric UV/VIS characterization were made. Spectroscopic examinations, i.e. FTIR
and 29Si MAS NMR, were used to investigate the structure of the gels, obtained from the initial solutions. It has been found, that the type
of the modier, which was used in a form of organic compound containing Ti and Zr, strongly affected the sol viscosity. Thus, it determines
the conditions of thin layer application.
Keywords: Hybrid materials, Sol-gel method, Sol viscosity, Coloured coatings
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Wprowadzenie
Modykacja powierzchni szka rónymi metodami stanowi aktualnie jeden z najpopularniejszych sposobów poprawy
wasnoci wyrobów szklanych oraz rozszerzenia ich funkcjonalnoci. Najczstszym sposobem modykacji jest nakadanie na powierzchni cienkich warstw o rónych skadach
i wasnociach. Mog to by warstwy metaliczne lub z tlenków metali, a take powoki amorczne nieorganiczne lub
modykowane zwizkami organicznymi.
Problem modykacji powierzchni szka poprzez nanoszenie cienkich powok dotyczy wielu bran przemysowych. Zaliczy tu mona produkcj szkie opakowaniowych, gospodarczych oraz szkie budowlanych. Od wielu lat bardzo popularne s cienkie powoki zoone z metali lub tlenków metali, nakadane na powierzchni szka paskiego, stosowanego do szklenia rónych obiektów. Tego typu warstwy charakteryzuj si zdolnoci odbijania promieniowania sonecznego (warstwy re eksyjne, niskoemisyjne) i pomagaj najkorzystniej zbilansowa przepyw i wymian energii pomidzy otoczeniem a przeszklonym wntrzem. Jednake nie tylko budownictwo jest odbiorc szkie o zmodykowanej powierzchni. Problemem tym, cho pod innym ktem, zainteresowany jest równie przemys, wytwarzajcy szklane opakowania, a take wyroby szka gospodarczego. W tych przypadkach warstwy powierzchniowe powinny nadawa wyrobom okrelone wasnoci, np. barw, i jednoczenie poprawia parametry uytkowe wyrobu (odporno na dziaanie
czynników chemicznych, odporno na zarysowanie, itp.).
Ten typ warstw w praktyce nie jest tak popularny jak powoki niskoemisyjne na szkle paskim, ale w ostatnich latach
pojawia si w wiecie coraz wicej rozwiza technologicznych w tym zakresie. Do najciekawszych naley wytwarzanie barwnych powok typu ORMOCER [1-4]; s to hybrydowe
warstwy nieorganiczno-organiczne, wytwarzane przy pomocy metody chemicznej zol-el [5-6]. Metoda zol-el, niedawno jeszcze stosowana tylko w laboratoriach, zaczyna dociera do przemysu, umoliwiajc modykacj powierzchnio-
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w konwencjonalnych i niekonwencjonalnych wyrobów ze
szka, ceramiki, a take z innych materiaów.
O wasnociach powok hybrydowych ORMOCER decyduje zarówno ich skad chemiczny i budowa wewntrzna, jak
i mikrostruktura oraz grubo powoki. Dobrym rozwizaniem
w tym przypadku s powoki hybrydowe oparte na dwóch
podstawowych zwizkach – C8H20O4Si (TEOS) i C9H20O5Si
(GPTMS), w przypadku których nieorganiczna sie krzemionkowa modykowana jest reaktywnymi, zawierajcymi
piercie epoksydowy, grupami organicznymi (C6H11O2), poczonymi z krzemem wizaniem C-Si [7-8]. Tego typu powoki hybrydowe stanowi kompatybiln matryc dla barwników organicznych. Zarówno jako tych powok jak i ich
waciwoci mona poprawi, modykujc sie krzemionkow pierwiastkami, znanymi ze swego korzystnego wpywu
na wasnoci szkie krzemianowych (Ti, Zr). W pracy podjto prób okrelenia wpywu organicznych zwizków tytanu
(C8H20O4Ti) i cyrkonu (C12H28O4Zr) na lepko zoli otrzymanych na bazie TEOS i GPTMS, na charakterystyk optyczn UV/VIS wytworzonych z nich powok barwnych oraz na
struktur eli hybrydowych. W celu uzyskania barwy, zastosowano komercyjne barwniki organiczne typu ORASOL rmy Ciba® Special Chemicals [9].

Cz  dowiadczalna
Materiay wyjciowe
Do syntezy materiaów hybrydowych metod zol-el zastosowano:
– zwizki chemiczne, bdce prekursorami podstawowych
skadników sieci nieorganiczno-organicznej, o czystoci
cz.d.a., produkcji Sigma-Aldrich (Tabela1),
– barwniki typu Orasol® rmy Ciba® (Tabela 2).

Otrzymywanie roztworów, powok i eli
Roztwory wyjciowe sporzdzano wg schematów przedstawionych na Rys. 1 i 2. Barwniki typu ORASOL rozpusz-

Tabela 1. Charakterystyka podstawowych zwizków chemicznych uytych do syntezy powok hybrydowych.
Table 1. Characteristics of chemical compounds used in the synthesis of hybrid coatings.

Nazwa
zwizku
Tetraetyloortokrzemian

Symbol

Zastosowanie

TEOS

prekursor sieci
nieorganicznej

Wzór
chemiczny

Masa
molowa
[g/mol]

Wzór strukturalny
OC2H5

C8H20O4Si

C2H5O

208,33

Si

OC2H5

OC2H5

3-glicydoksypropyltrimetoksykrzemian

OCH3

GPTMS

modykator
organiczny

C9H20O5Si

236,34

CH2

CH

CH2

O

CH2

CH2

CH2

TEOT

modykator sieci
nieorganicznej

C8H20O4Ti

228,1

C2H5O

Ti

OC2H5

OC2H5
OC3H7
Tetrapropyloortocyrkonian

TPOZ

modykator sieci
nieorganicznej

C12H28O4Zr

327,57

C3H7O

Zr OC3H7
OC3H7
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Tabela 2. Charakterystyka stosowanych barwników Ciba®Orasol®.
Table 2. Characteristics of Ciba®Orasol® dyes.
Nazwa produktu

Charakterystyka produktu

Klasa chemiczna

Nazwa ogólna C.I.

ORASOL Red BL

barwa ciemno-bordowa

1:2 kompleks chromu

Red 122

ORASOL Blue GN

barwa zielonkawo-niebieska

ftalocjanina miedzi

Blue 67

ORASOL Black RLI

barwa czarna

1:2 kompleks chromu

Black 29

czano w alkoholu etylowym C2H5OH (cz.d.a., 96%, POCh)
w stosunku wagowym 1:100. W roztworach tych alkohol
etylowy spenia równie rol rozcie czalnika i dlatego, do
syntezy z dodatkiem tetraetyloortotytanianu, uyto podwójn jego ilo celem oceny wpywu rozcie czenia zarówno
na zmiany lepkoci, jak i na jako uzyskanych warstw. Do
syntezy, obok podstawowych zwizków chemicznych, uyto
równie kwasu solnego (HCl, 1 mol/l, POCh) jako katalizatora reakcji hydrolizy. Otrzymane roztwory wyjciowe oznaczono symbolami:
– TGTi ® (TEOS + GPTMS + TEOT + ORASOL/6ml EtOH),
– TGTi_2xEtOH ® (TEOS + GPTMS + TEOT + ORASOL/12 ml EtOH),
– TGZr ® (TEOS + GPTMS + TPOZ + ORASOL/6ml EtOH),
– gdzie: EtOH oznacza C2H5OH.

TGTi_2xEtOH

TGTi

Rys. 2. Schemat syntezy roztworu wyjciowego TGTi/EtOH.
Fig. 2. Scheme of preparation of the TGTi/EtOH solution.

Rys. 1. Schemat syntezy roztworu wyjciowego TGTi.
Fig. 1. Scheme of preparation of the TGTi solution.

Roztwory wyjciowe poddano badaniom lepkoci w funkcji czasu starzenia w temperaturze pokojowej. Badania wykonano przy pomocy cyfrowego lepkociomierza serii DV
-II+ Pro rmy Brookeld.
Równolegle, z zolu o znanej lepkoci, nakadano powoki na szko paskie (szkieka mikroskopowe) i wyroby szklane (butelki o pojemnoci 20 ml) metod zanurzeniowo-wynurzeniow (Rys. 3 i 4). Po naoeniu warstw wyroby suszono w temperaturze pokojowej przez okoo 24 godziny,
a nastpnie powoki utwardzano termicznie w temperatu-

rze 130°C przez 30 min. Powoki oceniano wizualnie pod
ktem ich jednorodnoci, przyczepnoci do podoa, intensywnoci zabarwienia (Rys. 5). Ponadto dla próbek szkie
paskich z naoon barwn powok hybrydow przeprowadzono pomiary spektrofotometryczne w zakresie UV/VIS
(spektrofotometr HP 8354) celem uzyskania ich charakterystyki optycznej. Cz roztworów wyjciowych pozostawiono w temperaturze pokojowej a do ich zelowania. Z kolei otrzymane ele, po okoo tygodniowym okresie suszenia
w temperaturze pokojowej, wygrzewano w temperaturach
100, 200, 300 i 400°C przez okres 30 min. Szybko ogrzewania eli do zadanych temperatur bya zgodna z charakterystyk temperaturow pieca. Celem oceny struktury eli
po wygrzewaniu przeprowadzono badania spektroskopowe FTIR (spektrofotometr Digilab FTS 60V, BioRad) i 27Si
MAS NMR (spektrometr NMR na bazie magnesu nadprzewodzcego o polu 7 T).
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a)

a)

b)
b)
Rys. 3. Nakadanie powok na szko paskie metod zanurzeniowowynurzeniow: a) schemat metody, b) stanowisko eksperymentalne z wykorzystaniem szkieka mikroskopowego.
Fig. 3. Dip-coating procedure for at glass: a) scheme of the method,
b) coating of the microscope slide.

Wyniki i dyskusja
Charakterystyka lepkoci zoli w funkcji czasu ich
starzenia si oraz jakoci otrzymanych
z nich powok
Dotychczasowe badania wskazuj, e lepko zoli, z których nakadane s powoki, jest gównym czynnikiem decydujcym o gruboci warstw oraz ich jakoci. W przypadku
powok barwnych, grubo warstwy determinuje z kolei intensywno zabarwienia. Ocena warstw, nakadanych przy
okrelonej lepkoci zolu, stanowi zatem moe podstaw
okrelenia moliwe najbardziej korzystnych warunków nakadania cienkich powok.
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Rys. 4. Nakadanie powok na wyrób szklany metod zanurzeniowowynurzeniow: a) schemat metody, b) stanowisko dowiadczalne.
Fig. 4. Dip-coating procedure for the glass bottle: a) scheme of the
method, b) test stand.

Z przeprowadzonych, systematycznych bada lepkoci
zoli z równolegym nakadaniem powok wynika, e w zalenoci od zastosowanego modykatora sieci nieorganicznej
(Ti, Zr) oraz rozcie czenia alkoholem wyjciowego roztworu, róna bya szybko zmian lepkoci zoli w funkcji czasu (Rys. 6). Zole TGTi eloway bardzo szybko, a nakadanie powoki moliwe byo tylko przez okoo 36h (1,5 dnia) od
momentu sporzdzenia roztworu. Stosunkowo dobrej jakoci warstwy otrzymano w zakresie lepkoci zolu 15 - 215 cP;
wzrost lepkoci zolu powodowa wyrane pogorszenie jakoci warstwy, równie pod wzgldem charakterystyki optycznej (Rys. 7) i jej odpryskiwanie od podoa.
Wprowadzenie do roztworu wyjciowego dodatkowej iloci alkoholu (próbka TGTi_2xEtOH) spowodowao wyduenie czasu elowania zoli TGTi i stwarzao moliwoci nakadania warstw przez okres okoo 100 godzin (4 dni). Najlepsz jakoci, podobnie jak w przypadku nierozcie czonego
roztworu TGTi, charakteryzoway si warstwy TGTi_2xEtOH
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a)

b)
Rys. 5. Powoki z dodatkiem barwnika Orasol Red BL, na szkle paskim: a) TGTi_2xEtOH, b) TGZr; warstwy nakadano metod zanurzeniowo-wynurzeniow przy rónych lepkociach zoli.
Rys. 5. Coatings on at glass coloured with organic dye Orasol Red BL: a) TGTi_2xEtOH, and b) TGZr; lms were applied by dipping
method at a variety of sol viscosity.

otrzymane z zoli o lepkociach mieszczcych si w zakresie 15 – 215 cP. Wszystkie warstwy nakadane w zakresie
podanych lepkoci byy jednorodne i dobrze przylegay do
podoa, jednak intensywno ich zabarwienia bya zalena
od lepkoci i wzrastaa wraz z lepkoci roztworu (Rys. 8).
Zole TGZr bardzo wolno zmieniay swoj lepko w funkcji czasu ich starzenia si (Rys. 6). Warstwy jednorodne,
dobrze przylegajce do podoa i o dobrej charakterystyce
optycznej (Rys. 9) otrzymano przy lepkoci do 125 cP, przy
czym zol osiga tak lepko dopiero po okoo 6 dniach od
momentu sporzdzenia roztworu. Warstwy TGZr nakadane z roztworów o wyszych lepkociach byy niejednorodne
i wykazyway bardzo sab adhezj do podoa.

Rys. 6. Lepko zoli TGTi, TGZr, TGTi_2xEtOH w funkcji czasu
starzenia.
Fig. 6. TGTi, TGZr, TGTi_2xEtOH sol viscosity as a function of
ageing time.

Wyniki przeprowadzonych bada wskazuj wyranie, e
dodatek do roztworu wyjciowego zwizku tytanu TEOT powoduje znacznie szybsze zmiany lepkoci zoli w funkcji czasu, ni to ma miejsce w obecnoci zwizku cyrkonu TPOZ.
Spowolnienie zmian lepkoci z czasem starzenia zolu wywouje równie rozcie czenie roztworu wyjciowego alkoholem. Ta druga zaleno jest stosunkowo atwa do wyjanienia. Wprowadzenie wikszej iloci czsteczek alkoholu do
roztworu sprawia, e czsteczki podstawowych zwizków
s bardziej od siebie oddalone, co spowalnia procesy chemiczne, prowadzce do tworzenia si wikszych aglomeratów czsteczek (polikondensacja). Znacznie trudniej wyjani
natomiast bardzo szybki wzrost lepkoci zoli z czasem starzenia roztworu w obecnoci zwizków tytanu i bardzo wolno zmieniajc si lepko zoli zawierajcych zwizki cyrkonu. Zmiany lepkoci zoli z upywem czasu mog by spowodowane zarówno czynnikami zycznymi (koagulacja, tworzenie si duych czsteczek powizanych wewntrz siami zycznymi), jak i czynnikami chemicznymi (powstawanie
duych czsteczek w wyniku reakcji polikondensacji). Uyte do syntezy zwizki tytanu i cyrkonu s podobnego typu,
ale stanowi pochodne rónych alkoholi – niszego alkoholu w przypadku tytanu (etanol) i wyszego w przypadku cyrkonu (propanol); moliwe, e w tym drugim przypadku bardziej rozbudowane grupy –OC3H7 wolniej wchodz w reakcje hydrolizy ni grupy –OC2H5, co z kolei spowalnia proces
polikondensacji. Za silny wzrost lepkoci zoli TGTi mogaby równie by odpowiedzialna homokondensacja w obrbie zwizków tytanu poprzez tworzenie si wiza Ti–O–Ti
[10-11, 15-16] lub/i przyspieszajcy wpyw zwizków tytanu
na otwarcie piercienia epoksydowego w GPTMS [12]. Takie hipotezy wymagaj jednak potwierdzenia poprzez badania struktury zoli. Trudno te oceni, w jakim stopniu skad
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Rys. 7. Charakterystyka optyczna warstw otrzymanych z zolu TGTi
z dodatkiem barwnika Orasol Red BL dla rónych lepkoci zolu.
Fig. 7. Optical characteristics of TGTi lms coloured with Orasol Red
BL as a function of sol viscosity.
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Rys. 8. Charakterystyka optyczna warstw otrzymanych z zolu TGTi
_2xEtOH z dodatkiem barwnika Orasol Red BL dla rónych lepkoci zolu.
Fig. 8. Optical characteristics of TGTi_2xEtOH lms coloured with
Orasol Red BL as a function of sol viscosity.

Z przeprowadzonych bada spektroskopowych UV/VIS
wynika, e w obydwu matrycach – TGTi i TGZr, ogólny charakter widma, pochodzcego od zastosowanych barwników,
jest ten sam (wyniki publikowane dotycz tylko barwnika Orasol Red BL). Rodzaj modykatorów sieci nieorganicznej w postaci zwizków organicznych Ti i Zr nie ma zatem wpywu na
charakter centrów chromoforowych, wystpujcych w badanych powokach. Zaobserwowano natomiast, e wraz ze wzrostem lepkoci zoli obnia si transmisja w zakresie charakterystycznego dla poszczególnych barwników zakresu absorpcji,
co wskazuje na wzrost iloci centrów chromoforowych, spowodowany wzrostem gruboci nakadanych warstw. Mona
zatem, poprzez sterowanie lepkoci zoli, sterowa intensywnoci zabarwienia nakadanych powok.

Struktura eli hybrydowych
Rys. 9. Charakterystyka optyczna warstw otrzymanych z zolu TGZr
z dodatkiem barwnika Orasol Red BL dla rónych lepkoci zolu.
Fig. 9. Optical characteristics of TGZr lms coloured with Orasol
Red BL as a function of sols viscosity.

roztworów wyjciowych moe wpywa na koagulacj czstek bez udziau wiza chemicznych.

Charakterystyka optyczna cienkich powok
Barwa powok hybrydowych zwizana jest z obecnoci
barwników organicznych. W badanym przypadku byy to organiczne kompleksy pierwiastków metali przejciowych - chromu i miedzi. Za waciwoci barwne tych zwizków odpowiedzialna jest struktura ugrupowania chromoforowego, dziki
której zwizki te absorbuj promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie wiata widzialnego; efektem tego zjawiska jest
intensywna, czysta barwa. Centra chromoforowe w przypadku uytych barwników ORASOL s znane tylko dla ftalocjaniny miedzi (ORASOL Blue GN) i stanowi je charakterystyczne dla barwników azowych grupy –N=N– [13]. W przypadku
barwnika ORASOL Red BL (1:2 kompleks chromu) struktura
zwizku nie zostaa przez producenta podana.
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Badania strukturalne eli hybrydowych przeprowadzono
przy pomocy dwóch metod strukturalnych: FTIR i 29Si MAS
NMR. Stosujc te metody oczekiwano informacji odnonie:
– zaawansowania reakcji hydrolizy i polikondensacji w elach,
– sposobu wbudowania si w podstawow, otrzyman
z TEOS sie nieorganiczn, czsteczek GPTMS, zawierajcych grup epoksydow (modykator organiczny) oraz tytanu i cyrkonu (modykatory nieorganiczne);
– trwaoci struktur hybrydowych w podwyszonych temperaturach.
W badanych elach struktura hybrydowa polega na wbudowaniu si w nieorganiczn sie grupy epoksydowej, która moe z t sieci by dwustronnie powizana wizaniem
chemicznym. Jedno poczenie to wizanie Si–C, drugie
- otwarcie piercienia epoksydowego i utworzenia mostka
tlenowego Si–O–C. Modykatory nieorganiczne (tytan, cyrkon) mog wbudowa si w sie nieorganiczn, tworzc mieszane wizania Si–O–Ti lub Si–O–Zr, nie jest jednak wykluczone wystpowanie tych pierwiastków w koordynacji oktaedrycznej (LK=6).
Widma FTIR eli TGTi i TGZr po wygrzewaniu w temperaturze 100oC s bardzo podobne (Rys. 10-11). Najwiksz
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intensywnoci charakteryzuje si pasmo z maksimum przy
1105-1102 cm-1, przypisywane drganiom grup Si–O–C, powstajcym w wyniku otwarcia i przereagowania piercienia
epoksydowego w czsteczce GLYMO. Mechanizm powstawania wiza Si–O–C moe by nastpujcy: otwarcie piercienia epoksydowego prowadzi do utworzenia grup alkoksylowych, które nastpnie ulegaj hydrolizie z wytworzeniem
wiza mostkowych, czcych grupy epoksydowe z sieci
nieorganiczn [14]. W gównym pamie absorpcyjnym badanych eli mog by równie zawarte pasma pochodzce
od drga mostków Si–O–Si, jak równie mostków Si–O–Ti
i Si–O–Zr. Jakkolwiek informacje, wynikajce z analizy widm
FTIR, dotyczce otwarcia piercienia epoksydowego i utworzenia struktury hybrydowej, nie s jednoznaczne (moliwo
naoenia si efektów pochodzcych od innych drga ), to
jednake koncepcja powstania wiza mostkowych Si–O–C,
odpowiedzialnych za struktur hybrydow jest uzasadniona
z uwagi na brak w widmie pasm 909 cm-1 i 1202 cm-1, pochodzcych od nie przereagowanych piercieni epoksydowych [15]. W widmie eli TGTi zwraca równie uwag fakt
wyodrbnienia w widmie pasma z maksimum pooonym
przy 935-943 cm-1, które przypisuje si drganiom mostków
Si–O–Ti [14-15]; wskazuje to na wystpowanie Ti w badanych elach w koordynacji tetraedrycznej. Widma FTIR nie
dostarczaj natomiast dowodu na tworzenie si podobnych
grup (Si–O–Zr) w przypadku eli TGZr. W widmach FTIR eli
TGTi wygrzewanych w 200°C oraz eli TGZr wygrzewanych

w 200 i 300°C nie zaobserwowano istotnych zmian, natomiast widma eli po ich wygrzewaniu w 400°C staj si ju
podobne do widma szka krzemionkowego, co wskazuje na
zanik czci organicznych i struktury hybrydowej (Rys. 1011). Na podkrelenie zasuguje obecno w tych widmach,
w przypadku eli TGTi pasma 943 cm-1, wiadczcego o modykacji sieci nieorganicznej poprzez wbudowanie si w ni
czworocianów [TiO4]4-.
Widma 29Si MAS NMR eli po obróbce termicznej w temperaturach 100-400°C wskazuj na obecno jednostek
strukturalnych typu Q i T, tzn. czworocianów z centralnym
jonem Si, w których, w przypadku jednostek Q (90-110 ppm),
najblisze otoczenie stanowi jony tlenu (niemostkowe lub/i
mostkowe), a w przypadku jednostek T (50-80 ppm) wystpuje, obok wiza Si–O, jedno wizanie Si–C [16-17]. Efekty pochodzce od jednostek T zanikaj w wyszych temperaturach, co wiadczy o ich usuwaniu ze struktury eli w wyniki zerwania wizania Si–C.
Charakter widm eli TGTi i TGZr wygrzanych w 100°C
jest podobny (Rys. 12-13). Przemawia to za zblionym stopniem zaawansowania reakcji polikondensacji z utworzeniem
mostków tlenowych w badanych elach. To jednoczenie
poddaje w wtpliwo tez, e przyczyn szybkich zmian
lepkoci zoli TGTi w czasie by szybszy przebieg reakcji hydrolizy i polikondensacji w porównaniu z zolami modykowanymi zwizkiem Zr. Ostateczne wnioski w tej kwestii mona

Rys. 10. Widma FTIR eli TGTi po obróbce termicznej w temperaturach: a) 100°C, b) 200°C, c) 300°C, d) 400°C.
Fig. 10. FTIR spectra of TGTi gels after thermal treatment at:
a) 100°C, b) 200°C, c) 300°C, d) 400°C.

Rys. 11. Widma FTIR eli TGZr po obróbce termicznej w temperaturach: a) 40°C, b) 100°C, c) 200°C, d) 300°C, f) 400°C.
Fig. 11. FTIR spectra of TGZr gels after thermal treatment at:
a) 40°C, b) 100°C, c) 200°C, d) 300°C, f) 400°C.
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bdzie wysun dopiero na podstawie bada struktury zoli
w funkcji czasu ich starzenia si.
Najbardziej istotn informacj, wynikajc z widm 29Si
MAS NMR, jest fakt wystpowania w elach TGZr jednostek
T jeszcze w temperaturze 300°C, podczas gdy dla eli TGTi
pasmo pochodzce od tych jednostek praktycznie dla tej temperatury zanika. Wskazuje to, e obecno modykatora sieci nieorganicznej w postaci cyrkonu ma wpyw na trwao
wizania Si–C w jednostkach T, a jego zerwanie zachodzi
w temperaturach wyszych ni w elach modykowanych
tytanem. Wyjanienie tego faktu wymaga dalszych bada .

Wnioski
1. Zastosowane modykatory sieci nieorganicznej eli hybrydowych, w postaci organicznych zwizków tytanu
(TEOT) i cyrkonu (TPOZ), maj wyrany wpyw na lepko zoli otrzymanych na bazie TEOS i GPTMS. TEOT
powoduje znacznie szybszy wzrost lepkoci zoli z upywem czasu, w porównaniu z zolami modykowanymi tetraptopylo-ortocyrkonianem, zawierajcym cyrkon.
2. Lepko zoli mona równie modykowa poprzez ich
rozcie czenie alkoholem, co prowadzi do wolniejszych
zmian lepkoci w czasie.
3. Lepko zoli wpywa istotnie na jako warstw hybrydowych oraz intensywno ich zabarwienia. Ma to bezporedni zwizek z gruboci warstw. Grubsze powoki, tworzce si z zoli o wyszej lepkoci, sabiej przylegaj do podoa i charakteryzuj si gorsz jednorodnoci. Z kolei intensywno zabarwienia powoki wzrasta ze wzrostem jej gruboci.

Rys. 13. Widma 29Si MAS NMR eli TGZr po obróbce termicznej
w temperaturach 100- 400°C.
Fig. 13. 29Si MAS NMR spectra of TGZr gels after thermal treatment
at a temperature range of 100-400°C.

4. Poprzez odpowiedni dobór lepkoci zoli mona sterowa intensywnoci zabarwienia powok hybrydowych
przy jednoczesnym zachowaniu dobrej jakoci powoki.
5. Wyniki bada strukturalnych przemawiaj za struktur
hybrydow eli, polegajc na dwustronnym poczeniu grupy epoksydowej z sieci nieorganiczn (wizania Si-C i Si-O-C); w przypadku eli TGTi tytan najprawdopodobniej wbudowany jest w sie nieorganiczn, tworzc czworociany [TiO4] poczone wizaniami Ti-O-Si
z sieci krzemionkow.

Podzi kowania
Praca nansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego - projekt rozwojowy Nr 036367/R/T02/2008/04

Literatura
[1]

[2]

[3]

[4]
Rys. 12. Widma 29Si MAS NMR eli TGTi po obróbce termicznej
w temperaturach 100-400°C.
Fig. 12. 29Si MAS NMR spectra of TGTi gels after thermal treatment
at a temperature range of 100-400°C.

100

MATERIA£Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 62, 1, (2010)

Aegerter M.A., Almeida R., Soutar A., Tadanaga K., Yang H.,
Watanabe T.: „Coatings made by sol–gel and chemical nanotechnology”, J. Sol-Gel Sci. and Technol., 47, (2008), 203–236.
Haas K-H., Wolter H.: „Synthesis, properties and applications
of inorganic–organic copolymers (ORMOCER’s)”, Current Opinion in Solid State and Materials Science, 4, (1999) 571–580.
Mackenzie J.D., Bescher E.P.: „Structures, Properties and Potential Applications of Ormosils”, J. Sol-Gel Sci. and Technol.,
13, (1998), 371–377.
Sanchez C., Lebeau B., Chaput F., Boilot J.-P.: „Optical Properties of Hybrid Organic-Inorganic Nanocomposites”, Advanced
Materials 15, 23, (2003), 1969-1994.

WP

[5]

YW MODYFIKATORÓW NIEORGANICZNYCH I ORGANICZNYCH NA LEPKO  ZOLI, STRUKTUR I W ASNO CI...

Wojtach K., czka M., Cholewa-Kowalska K., Olejniczak Z.:
„Coloured organic-inorganic coatings on glass”, Optical Mat.,

27, 9, (2005), 1495-1500.
Wojtach K., Cholewa-Kowalska K., Laczka M., Olejniczak Z.,
Sokolowska J.: „Characteristic of coloured inorganic-organic
hybrid materials”, J. Non Crystal. Sol., 353, 18-21, (2007),
2099 – 2103.
[7] Haas K.-H., Amberg-Schwab S., Rose K.: „Functionalized coating materials based on inorganic–organic copolymers”, Thin
Solid Films, 351, (1999), 198–203.
[8] Kickelbick G.: „Concepts for the incorporation of inorganic building blocks into organic polymers on a nanoscale”, Prog. Polym. Sci., 28, (2003), 83–114.
[9] Katalog rmy Ciba®: Ciba® ORASOL® Special dyes.
[10] Innocenzi P., Brusatin G., Guglielmi M., Signorini R., Bozio R.,
Maggini M.: „3-(Glycidoxypropyl)-trimethoxysilane-TiO2 hybrid
organic-inorganic materials for optical limiting”, J. Non-Crystal.
Sol., 265, (2000), 68-74.
[11] Nocun M., Siwulski S., Leja E., Jedli ski J.: „Structural studies
of TEOS-tetraethoxytitanate based hybrids”, Optical Materials,
27, (2005), 1523-1528.
[12] Hoebbel D., Nacken M., Schmidt H.: „On the In uence of Metal Alkoxides on the Epoxide Ring-Opening and Condensation
Reactions of 3 Glycidoxypropyltrimethoxysilane”, J. Sol-Gel
Sci. and Technol., 21, (2001), 177–187.
[6]

[13] Zollinger H.: Color Chemistry. Syntheses, Properties, and Applications of Organic Dyes and Pigments, WILEYVCH, Zürich
2003.
[14] Nocu M.: „Amorczne warstwy ochronne na bazie materiaów hybrydowych. Ceramika”, Ceramika 98, Kraków 2007.
[15] Metroke T.L., Kachurina O., Knobbe E.T.: „Spectroscopic and
corrosion resistance characterization of GLYMO–TEOS Ormosil coatings for aluminum alloy corrosion inhibition”, Progress in Organic Coatings, 44, (2002), 295–305.
[16] Hoebbel D., Nacken M., Schmidt H.: „A NMR Study on the Hydrolysis, Condensation and Epoxide Ring-Opening Reaction in
Sols and Gels of the System GlycidoxypropyltrimethoxysilaneWater-Titaniumtetraethoxide”, J. Sol-Gel Sci. and Technol., 12,
(1998), 169–179.
[17] Han Y.-H., Taylor A., Mantle M.D., Knowles K.M.: „Sol–gelderived organic–inorganic hybrid materials”, J. Non-Crystal.
Sol., 353, (2007), 313–320.

i

MATERIA£Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 62, 1, (2010)

101

