
Autorzy projektu stawiają sobie za cel otrzymanie nowych wypełniaczy na bazie glinokrzemianów, które będę miały
zastosowanie do:
a) narzędzi ściernych,
b) wypełnień dentystycznych,
c) nowych sorbentów.
Planuje się wykorzystanie otrzymanych nowych  aktywnych wypełniaczy jako katalizatorów reakcji sieciowania żywic fenolowo-
formaldehydowych, które to żywice są używane jako spoiwo wiążące ziarno ścierne. Taki kompozyt będzie wykorzystywany jako
budulec nowoczesnych narzędzi ściernych. Ten aspekt projektu należy uznać za w pełni nowatorski. Istotnym celem projektu jest
zbadanie mechanizmu utwardzania ww. żywic w obecności aktywnych nowych wypełniaczy oraz określenie właściwości
fizykochemicznych nowych kompozytów żywica-nowy wypełniacz, takich jak: budowa chemiczna i strukturalna, adhezja żywic
do materiałów ściernych, właściwości mechaniczne i termo-mechaniczne.
Otrzymane w ramach projektu nowe materiały będą stosowane także jako nieorganiczne komponenty nowych biomateriałów z
grupy wypełnień dentystycznych. Głównym zadaniem wypełniacza w tego rodzaju kompozytach jest poprawienie właściwości
mechanicznych. Wprowadzenie do ich składu modyfikowanych glinokrzemianów może wpłynąć również na poprawienie ich
potencjału kariostatycznego.
Planuje się również wykorzystanie otrzymanych glinokrzemianów w charakterze sorbentów w nowej procedurze analitycznej
pozwalającej na oznaczenie związków wydzielanych z biomateriałów stomatologicznych w kontakcie z płynami ustrojowymi.
Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia wiedzy na temat metod modyfikacji glinokrzemianów oraz poszerzy wiedzę na
temat nowych możliwości aplikacji tych materiałów.
W ramach projektu otrzymane zostaną nowe wypełniacze, którymi będą mezoporowate glinokrzemiany, a także będą one
modyfikowane tak, aby uzyskać formy aktywne do planowanych aplikacji. Podczas modyfikacji wykorzystany zostanie fakt
posiadania przez zeolity ujemnego ładunku sieci glinokrzemianowej. Otrzymane materiały zostaną szczegółowo przebadane za
pomocą różnych technik analitycznych. Wytworzenie kompozytów dentystycznych przeprowadzone zostanie poprzez zmieszanie
mechaniczne składników matrycy organicznej z glinokrzemianowym wypełniaczem. Materiał zostanie utwardzony na drodze
fotopolimeryzacji (światłem UV), a jego właściwości (biokompatybilność, stabilność) zbadane będą za pomocą metod
chromatograficznych, spektroskopowych, mikroskopowych i innych. Podobnie przygotowane zostaną kompozyty z żywicy
fenolowej oraz glinokrzemianów do zastosowań do narzędzi ściernych- poprzez mechaniczne wymieszanie. Następnie
właściwości nowych kompozytów zostaną ocenione na podstawie badań następującymi technikami instrumentalnymi: odwróconej
chromatografii gazowej i cieczowej, spektroskopii w podczerwieni, magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR), mikroskopii sił
atomowych (AFM), nanointendera.
Przeprowadzone syntezy i modyfikacje glinokrzemianów pozwolą otrzymać materiały o zmienionych właściwościach, np. o
charakterze aktywnego wypełniacza, który będzie katalizował reakcję sieciowania żywic fenolowo-formaldehydowych. Możliwe
będzie wówczas prowadzenie procesu utwardzania żywic w niższej temperaturze, a żywica uzyska w niej odpowiednią twardość.
Zmniejszy to koszty przetwórstwa tych żywic, wytwarzania narzędzi ściernych, a także wyeliminuje/ograniczy zastosowanie
środków utwardzających stosowanych do tych żywic, które podczas rozkładu emitują do środowiska szkodliwe związki, tj.
amoniak, formaldehyd. Realizacja projektu będzie miała więc wymierny pozytywny wpływ na środowisko. Zebrane wyniki
pozwolą na zaproponowanie mechanizmu reakcji utwardzania żywic w obecności aktywnego wypełniacza.
Otrzymywanie oraz charakterystyka nowych wypełniaczy glinokrzemianowych o potencjalnym zastosowaniu w kompozytach
stomatologicznych może przyczynić się do powstania nowych, obiecujących wypełnień dentystycznych Ponieważ jedyną formą
przeciwdziałania rozwojowi próchnicy jest, jak do tej pory, usunięcie i zastąpienie zainfekowanych tkanek materiałem sztucznym,
wytworzenie materiału o potencjale kariostatycznym stworzy nowe możliwości przyczyniające się do poprawy zdrowia oraz
komfortu życia ludzi.


