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Laboratorij za meritve električnih, magnetnih in termičnih lastnosti 

materialov (IJS + FMF) 

Quantum Design SQUID 

magnetometer 5 T Quantum Design PPMS  9 T 
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NMR laboratorij IJS 

27Al NMR spekter 

kvazikristala i-Al-Pd-Mn 
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Polimerni nanokompozitni materiali 

- lažji, močnejši in cenovno ugodnejši materiali 

- organsko-anorganski hibridni materiali 

- zaporna plast za permeacijo 

- odpornost na ogenj 

- inženirstvo biomedicinskih tkiv 

- gorivne celice 

- elektronika, fotovoltaika, senzorji 

- antimikrobne in kozmetične aplikacije 

 
Fotovoltaične celice 

podjetja KONARKA 
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Polimerni nanokompozitni materiali 
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Vpliv nanodelcev na polimerni kompozit 

- sprememba temperature steklastega prehoda polimera pri amorfnih 

polimernih fazah 

- sprememba kristaliničnosti polimera pri kristalnih fazah 

- sprememba procesa kristalizacije 

- nanodelci mehansko ojačijo kompozit (povečanje elastičnega modula) 

- vlečnost (duktilnost) se zmanjša 

- kompozit lahko pridobi nove lastnosti (električno  prevodnost, postane 

magneten, ipd.) in izboljša že prisotne lastnosti (žilavost, trdoto, ipd.) 
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Zahteve za uspešno mehansko ojačitev polimernega kompozita 

z nanocevkami 

- optimalno razmerje dolžina/premer (l/D) – želene so dolge 

tanke cevke, ki pa se težje dispergirajo (l…μm, D…100 nm) 

- enakomerna disperzija v polimeru do individualnih cevk 

- agregacija povzroči zmanjšanje elastičnosti in čvrstosti 

- izotropnost disperzije – izotropna ojačitev materiala 

- polimer mora popolnoma obliti  

nanocevke za uspešen prenos sil  

s polimera na nanocevke 
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Molibden-disulfidne (MoS2) nanocevke 

- mehansko močne in fleksibilne 

- “super-absorberji” udarcev (material prenese 25 GPa) 

- majhen količnik trenja, se uporabljajo kot lubrikant 

- odlična odpornost na obrabo 

- komercialno jih proizvaja podjetje Nanotul d.o.o., Ljubljana 
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Polimerni kompozit z MoS2 nanocevkami 

- PMMA polimer 

- MoS2 nanocevke dodane v 0, 1, 3, 6, 12 in 15 vol. % 

- 0 % “nanokompozit” = baza 
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Karakterizacija MoS2 nanokompozita  

z optičnim mikroskopom in denzitometrom 

- Optična gostota numerično 

ovrednoti barvno intenziteto 

kompozita. 

- Dmaks.= 2,2.  
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SEM karakterizacija MoS2 nanokompozita 

prečni prerez: nanocevke so 

individualno oblite s polimerom 

čista in gladka zgornja površina 
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TEM karakterizacija MoS2 nanokompozita 

MoS2 nanocevke: “mama”-cevke, 

vsebujejo MoS2 sferične fulerene 

kristalina morfologija posamezne 

MoS2 nanocevke 
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Mehanska karakterizacija MoS2 nanokompozitov 

- Dinamična Mehanska Analiza (DMA) 

 - vzorec je izpostavljen 

deformaciji ε, meri pa se 

napetost σ 

  

 

  

elastični modul 

modul izgub 

tangens faznega 

premika med 

napetostjo in 

deformacijo 
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Elastični modul E’ MoS2 nanokompozitov 

baza 

nanokompozit 
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Modul izgub E’’ MoS2 nanokompozitov 

- modul izgub je neelastični pokazatelj materialov 

- v maksimumu je sipanje toplote na enoto deformacije največje 

- dodatek nanocevk povzroči premik vrha modula izgub k višjim temperaturam 

- nanocevke ovirajo gibanje molekulskih segmentov polimera 

baza 

nanokompozit 
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Tangens faznega premika δ MoS2 nanokompozitov 

- tan δ ponazarja notranje trenje in dušenje segmentov ter njihovo gibljivost  

- v maksimumu krivulje tan δ je material najbolj razrahljan  

- dodatek nanocevk povzroči premik vrha tan δ k višjim temperaturam  

- nanocevke predstavljajo nekakšna vozlišča 

 

baza 

nanokompozit 
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Temperaturna sprememba dolžine MoS2 nanokompozita 

- dodatek nanocevk pomakne spremembe dolžine k višjim temperaturam  

 

baza 

nanokompozit 
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Zaključek 

- dodatek MoS2 nanocevk polimeru poveča elastični 

modul in premakne “delovno območje” nanokompozita k 

višjim temperaturam; 

- mehanski ojačitveni efekt MoS2 nanokompozita je 

primerljiv nanokompozitom s karbonskimi nanocevkami 


