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Streszczenie
Amorficzne materiały hybrydowe stanowią specyficzna grupę materiałów i powstają na skutek
wprowadzenia do szkieletu krzemianowego łańcuchów lub struktur organicznych.
Materiały hybrydowe mogą więc stanowić nowoczesne pokrycia ochronne na przedmiotach stalowych i szklanych ze względu na szereg korzystnych właściwości jak wysoka odporność na ścieranie i zarysowanie przy stosunkowo dużej elastyczności, odporność korozyjna i odporność na degradujące działanie ultrafioletu.
Wprowadzenie do struktury nieorganicznej elementów organicznych możliwe jest na drodze
syntezy zol-żel. Technika ta pozwala na uzyskanie materiału o ściśle kontrolowanym składzie chemicznym przy zapewnieniu jednorodności struktury i składu na poziomie molekularnym.
Pierwszą część pracy poświęcono właśnie omówieniu techniki zol-żel a szczególnie podkreślono
wpływ warunków syntezy na właściwości i morfologię uzyskanego materiału.
W części drugiej przedstawiono wyniki badań struktury szkieł hybrydowych otrzymanych poprzez modyfikację podstawowego szkła krzemionkowego, otrzymanego z TEOS-u, odpowiednio
wybranymi modyfikatorami organicznymi. Zastosowano następujące modyfikatory:
Modyfikatory o zmiennej długości łańcucha węglowego: MTMS, OCTMO, PTMS
Modyfikatory zawierające grupę funkcyjną: GLYMO,
Modyfikatory o budowie polimerów liniowych: PDMS
Modyfikatory o budowie cyklicznej: D4, VMC
W części trzeciej przedstawiono wyniki badań przeprowadzone w celu określenia możliwości
zastosowania zsyntetyzowanych materiałów hybrydowych w charakterze warstw ochronnych przed
korozją chemiczną. Do otrzymania warstw stosowano szereg technik nakładania jak wyciąganie,
technika wirowa i elektroforetyczna. Badano głównie morfologię otrzymanych warstw, ciągłość
i przyczepność do podłoża oraz szczelność. W celu określenia właściwości ochronnych przeprowadzono testy korozyjne w roztworze soli i długoczasowe testy atmosferyczne. Zastosowano spektroskopię impedancyjna do stwierdzenia szczelności powłok na poziomie mikrostruktury.
Stwierdzono, ze struktura materiału hybrydowego silnie zależy od warunków syntezy a dobór
rodzaju modyfikatora i jego ilości pozwala na otrzymanie materiału o założonych właściwościach
fizykochemicznych. Zastosowanie elektroforetycznej techniki nakładania pozwoliło na uzyskanie
warstw zwartych o dobrych właściwościach ochronnych.

