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Kompozyty epoksydowe wzmacniane w³óknem bazaltowym

Streszczenie. W pracy przedstawiono wyniki badañ w³aœciwoœci mechanicznych i termomechanicznych kompozy-
tów epoksydowych wzmacnianych w³óknem bazaltowym. Wykonano kompozyty warstwowe na osnowie ¿ywicy
epoksydowej Epidian 6, utwardzanej trietylenotetraamin¹ i modyfikowanej metalosilsekwioksanem. Ponadto po-
równano w³aœciwoœci mechaniczne i termomechaniczne kompozytów wzmacnianych tkanin¹ bazaltow¹ z w³aœci-
woœciami kompozytów wzmacnianych tkanin¹ szklan¹.

EPOXY COMPOSITES REINFORCED BASALT FIBER
Summary. The results of mechanical and thermomechanical properties of epoxy composites with basalt fiber were
presented in this paper. The composites were prepared from the epoxy resin Epidian 6 mixed with amine curing
agent and metalsilsesqioxane. The properties of the composites with basalt woven fabric were compared to the pro-
perties of the composites with glass woven fabric.

1. WSTÊP

Kompozyty epoksydowe wzmacniane w³óknami
znajduj¹ zastosowanie w przemyœle jako materia³y kons-
trukcyjne o du¿ej sztywnoœci i wytrzyma³oœci. G³ównie
jako elementy konstrukcyjne samolotów, samochodów,
³odzi oraz konstrukcji i elementów wykoñczeniowych
w budownictwie. W ostatnich latach d¹¿y siê do zast¹pie-
nia powszechnie stosowanych w³ókien szklanych w³ók-
nami pochodzenia naturalnego takimi jak juta, len, kono-
pie oraz pochodzenia mineralnego takimi jak bazalt [1,2].
Struktura w³ókien bazaltowych zbli¿ona jest do w³ókien
szklanych, najwa¿niejszymi sk³adnikami bazaltu s¹ SiO2,
Al2O3, CaO, MgO, Fe2O3 i Fe [3,4]. Materia³y zawieraj¹ce
bazalt s¹ przyjazne dla œrodowiska, a proces ich wytwa-
rzania obejmuje topienie ska³y wulkanicznej bez dodat-
ków, co w porównaniu z w³óknami szklanymi wp³ywa na
obni¿enie ceny ich produkcji oraz zu¿ycia energii w pro-
cesie [5]. Ponadto w porównaniu do w³ókien szklanych
charakteryzuj¹ siê wy¿sz¹ wytrzyma³oœci¹ mechaniczn¹,
odpornoœci¹ termiczn¹ oraz odpornoœci¹ na kwasy i zasa-
dy [6-8]. Kolejn¹ istotn¹ zalet¹ jest du¿y rozmiar w³ókien
bazaltowych, co pozwala na bezpieczne ich u¿ytkowanie
i przetwarzanie, poniewa¿ po rozdrobnieniu nie przedo-
staj¹ siê do organizmu metod¹ wziewn¹. Najczêœciej ba-
danymi materia³ami polimerowymi wzmacnianymi
w³óknami bazaltowymi s¹ tworzywa termoutwardzalne.
W pracach [9,10] porównano w³aœciwoœci mechaniczne
kompozytów epoksydowo-bazaltowych i epoksydo-
wo-szklanych. Kompozyty epoksydowo-bazaltowe wy-
kaza³y wy¿sze wartoœci modu³u Younga, wytrzyma³oœci
na zginie i œciskanie, udarnoœci w porównaniu z kompo-
zytami epoksydowo-szklanymi oraz charakteryzowa³y
siê dobr¹ adhezja do osnowy polimerowej. Zespó³ [10]
dowiód³, ¿e kompozyty epoksydowe o wzmocnieniu ba-
zaltowym wykazuj¹ zbli¿one w³aœciwoœci wytrzyma³oœci
na rozci¹ganie do kompozytów epoksydowych wzmac-
nianych w³óknem wêglowym. Wiele prac obejmuje opis
ró¿nych metod modyfikacji w³ókien bazaltowych lub

osnowy epoksydowej w celu poprawy w³aœciwoœci me-
chanicznych kompozytów [8,11-13], autorzy stosuj¹ m.in.
silanowe promotory adhezji, modyfikowane nanorurki
i krzemionkê koloidaln¹.

W niniejszej pracy oceniono wp³yw dodatku metalo-
silseskwioksanu na w³aœciwoœci mechaniczne i termome-
chaniczne kompozytów epoksydowych wzmacnianych
w³óknem bazaltowym w odniesieniu do kompozytów
epoksydowych wzmacnianych w³óknem szklanym oraz
jednoczeœnie szklanym i bazaltowym. Okreœlono w³aœci-
woœci mechaniczne takie jak wytrzyma³oœæ na rozci¹ga-
nie, udarnoœæ oraz w³aœciwoœci termomechaniczne na
podstawie dynamiczno-mechanicznej analizy termicznej.

2. METODYKA BADAÑ

2.1 Materia³y

Przedmiotem badañ by³y kompozyty warstwowe
wzmacniane w³óknem bazaltowym (BF) w postaci tkanin
o gramaturze 115 g/m2 typu BAS 115.1270.P (BASAL-
TEX), jako osnowê zastosowano ¿ywicê epoksydow¹
produkcji Zak³adów Chemicznych Organika Sarzyna:
Epidian 6 (EP6) o liczbie epoksydowej 0,51-0,54 mol/100g
oraz lepkoœci 10000-15000 [mPa·s], i utwardzano trietyle-
notetraamin¹ (Z1). Dodatkowo jako modyfikator ¿ywicy
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Rys. 1. Bis(heptafenyloglinosilseskwioksan) (POSS)



epoksydowej zastosowano bis(heptafenyloglinosilses-
kwioksan) (POSS) wystêpuj¹cy w postaci dimeru o wzo-
rze C84H70Al2O24Si14 (Rys. 1) i masie cz¹steczkowej 1919,60
(syntetyzowany w Zak³adzie Chemii Metaloorganicznej,
UAM w Poznaniu). Próbki referencyjne wzmacniano tka-
nin¹ szklan¹ (GF) o gramaturze 150 g/m2 typu STR
028-150-125 (Krosglass S.A.).

2.2 Przygotowanie próbek

Dodatek POSS w iloœci 1% mas. wymieszano z ¿ywic¹
epoksydow¹ przy u¿yciu mieszad³a mechanicznego.
Otrzyman¹ kompozycjê po wymieszaniu z utwardza-
czem zastosowano do laminowania. Ka¿dorazowo wyci-
nano arkusze odpowiedniej tkaniny o wymiarach
300×300 mm i wykonano laminaty, o ³¹cznej gramaturze
1150 g/m2 a w przypadku laminatu o wzmocnieniu bazal-
towo-szklanym uk³adanym naprzemiennie gramatura
wynosi³a 1175 g/m2. Laminowanie wykonano metod¹
rêczn¹ w jednej operacji. ¯ywicê nanoszono wa³kiem ryf-
lowanym i kolejno przesycano warstwy kompozytu.
Próbki pozostawiono do utwardzenia przez 24h w tem-
peraturze otoczenia 23°C, a nastêpnie dotwardzano
w temperaturze 80°C przez 2 h i po odformowaniu wyciê-
to próbki do badañ. Sk³ad poszczególnych kompozytów
przedstawiono w tabeli 1.

2.3. Metodyka badañ

W³aœciwoœci mechaniczne w próbie statycznego rozci¹ga-
nia

W³aœciwoœci mechaniczne kompozytów w próbie sta-
tycznego rozci¹gania wyznaczono zgodnie z norm¹
PN-EN ISO 527-4 przy u¿yciu uniwersalnej maszyny
wytrzyma³oœciowej Instron 4481. Znormalizowane prób-
ki rozci¹gano z prêdkoœci¹ v=5 mm/min.

Ocena udarnoœci metod¹ Charpy’ego
Udarnoœæ kompozytów oznaczono stosuj¹c metodê

Charpy’ego dla próbek bez karbu zgodnie z norm¹
PN-EN ISO 179-1 na maszynie INSTRON Woolpert wy-
posa¿onej w m³ot 25 J.

Dynamiczno-mechaniczna analiza termiczna DMTA
Badania wykonano stosuj¹c aparat Anton Paar MCR

301 w zakresie temperatur od 25 do 200 °C wyposa¿ony
w modu³ skrêcaj¹cy przy szybkoœci grzania 2°C/min
i czêstotliwoœci 1 Hz. Wartoœæ temperatury zeszklenia Tg

kompozytów wyznaczono dla maksimum piku tangensa
k¹ta stratnoœci tand.

Tabela 1. Nazewnictwo próbek

Nazwa Tkanina
bazaltowa [g/m2]

Tkanina
szklana [g/m2]

POSS
[% mas.]

EP6_BF 1150 - 0

EP6_BFPOSS 1150 - 1

EP6_GF - 1150 0

EP6_GFPOSS - 1150 1

EP6_BFGF 575 600 0

EP6_BFGFPOSS 575 600 1

3. WYNIKI BADAÑ I ICH OMÓWIENIE

W³aœciwoœci mechaniczne
Wyniki badañ mechanicznych przedstawiono w tabe-

li nr 2. Zastosowanie jako zbrojenia w³ókien bazaltowych
w laminatach epoksydowych prze³o¿y³o siê na uzyskanie
lepszych w³aœciwoœci mechanicznych w porównaniu z la-
minatami epoksydowo-szklanymi. Ponadto dodatek me-
talosilsekwioksanu wp³yn¹³ na zwiêkszenie wytrzyma-
³oœci na rozci¹ganie kompozytów warstwowych zarówno
szklanych jak i bazaltowych. Œwiadczyæ to mo¿e o lep-
szym zwi¹zaniu w³ókien z osnow¹ epoksydow¹ poprzez
udzia³ krzemoorganicznego modyfikatora powierzchni.
Bis(heptafenyloglinosilseskwioksan) ze wzglêdu na
obecnoœæ w swojej budowie aktywnych atomów glinu
mo¿e dzia³aæ jako kwas Lewisa i katalizowaæ otwarcie
pierœcienia epoksydowego propaguj¹c proces utwardza-
nia oraz modyfikowaæ powierzchniê nape³niacza mine-
ralnego takiego jak bazalt czy szk³o [14,15]. Dla kompozy-
tów EP6_BFPOSS zarejestrowano równie¿ znaczny
wzrost wartoœci modu³u Younga, odpowiadaj¹cego
sztywnoœci laminatów. Ponadto zastosowanie jako zbro-
jenia naprzemiennie u³o¿onych warstw tkaniny szklanej
i bazaltowej poprawi³o znacznie wytrzyma³oœæ na roz-
ci¹ganie oraz wartoœæ modu³u Younga badanych materia-
³ów w porównaniu z kompozytami zbrojonymi jednym
typem w³ókna. W przypadku kompozytów wzmacnia-
nych zarówno w³óknem bazaltowym jak i szklanym do-
datek metalosilseskwioksanu obni¿y³ ich wytrzyma³oœæ
na rozci¹ganie oraz modu³ Younga.
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Tabela 2. W³aœciwoœci mechaniczne kompozytów

Nazwa
Wytrzyma³oœæ

doraŸna
Rm [MPa]

Modu³ Younga
E [GPa]

Udarnoœæ
Charpy’ego

[kJ/m2]

Modu³
rzeczywisty

G’ [MPa]

Temp.
zeszklenia

Tg [°C]
Tan d

EP6_BF 309,73±6,21 10,50±0,25 152,7±7,5 3400 113 0,35

EP6_BFPOSS 334,73±5,64 12,59±0,14 156,7±7,1 3800 104 0,27

EP6_GF 234,44±2,09 12,46±0,11 110,9±8,9 3700 105 0,33

EP6_GFPOSS 264,23±5,03 12,69±0,17 117,1±6,1 3720 100 0,28

EP6_BFGF 313,02±6,5 13,75±0,17 128,6±7,04 4200 110 0,29

EP6_BFGFPOSS 279,44±16,5 12,50±0,17 134,9±8,2 3610 103 0,24



Nie zaobserwowano znacz¹cego wp³ywu obecnoœci
dodatku POSS na wartoœci udarnoœci badanych lamina-
tów. Dla kompozytów EP6_BFPOSS, EP6_GFPOSS oraz
EP6_BFGFPOSS niewielki wzrost udarnoœci zosta³ odno-
towany w porównaniu z kompozytami niemodyfikowa-
nymi. Wyniki badañ zgadzaj¹ siê z doniesieniami litera-
turowymi [16] gdzie autorzy dowodz¹, ¿e wraz z odpo-
wiednio przeprowadzon¹ modyfikacj¹ w³ókien bazalto-
wych w obecnoœci nanokrzemionki zwiêksza siê ich chro-
powatoœæ co przek³ada siê na wzrost wytrzyma³oœci na
rozci¹ganie.

W³aœciwoœci termomechaniczne
Na rysunkach 2, 3 i 4 przedstawiono krzywe zale¿-

noœci modu³u zachowawczego G’ oraz k¹ta stratnoœci
tand w zale¿noœci od temperatury dla badanych materia-
³ów. Wartoœci G’, tand oraz temperatury zeszklenia zesta-
wiono w tabeli 2. Najwy¿sze wartoœci G’ œwiadcz¹ce
o sztywnoœci badanych kompozytów zarejestrowano dla
próbek wzmacnianych tkanin¹ bazaltow¹ i tkanin¹ szkla-
n¹. W przypadku kompozytów EP6_BFPOSS oraz
EP6_GFPOSS obecnoœæ silseskwioksanu wp³ynê³a na
zwiêkszenie wartoœci modu³u G’ badanych kompozytów.
Podobnie jak w przypadku w³aœciwoœci mechanicznych

kompozytów wzmacnianych zarówno w³óknem bazalto-
wym jak i szklanym dodatek metalosilseskwioksanu
obni¿y³ wartoœæ ich modu³u rzeczywistego G’. Wartoœci
temperatury zeszklenia uleg³y obni¿eniu dla laminatów
modyfikowanych dodatkiem POSS, który ze wzglêdu na
przestrzenn¹ budowê krzemo-organicznej klatki mo¿e
zwiêkszaæ odleg³oœæ pomiêdzy ³añcuchami epoksydowy-
mi [17]. Zmiany temperatury zeszklenia kompozytów
chemoutwardzalnych zwi¹zane s¹ g³ównie z mieszalnoœ-
ci¹ ró¿nych faz oraz efektem plastyfikacji uzyskanym
poprzez wprowadzenie modyfikatora [12].

4. WNIOSKI

Zastosowanie jako zbrojenia w³ókien bazaltowych w
laminatach epoksydowych wp³ynê³o na poprawê ich w³aœ-
ciwoœci mechanicznych w porównaniu z laminatami zbro-
jonymi w³óknem szklanym. Kompozyty zbrojone zarówno
w³óknem szklanym jaki i bazaltowym wykazywa³y rów-
nie¿ korzystne w³aœciwoœci mechaniczne. Zastosowanie
metalosilsekwioksanu jako modyfikatora ¿ywicy epoksy-
dowej wp³ynê³o na poprawê w³aœciwoœci mechanicznych
kompozytów, co mo¿e wynikaæ z lepszej adhezji w³ókien
bazaltowych i szklanych do osnowy epoksydowej. Zasto-
sowanie w³ókien bazaltowych w kompozytach umo¿liwia
wykonanie przyjaznego dla œrodowiska materia³u kons-
trukcyjnego. Ponadto wprowadzenie niewielkich iloœci
krzemo-organicznego dodatku pozwala modyfikowaæ
w³aœciwoœci mechaniczne kompozytów warstwowych.
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Rys. 3. Krzywe DMTA kompozytów EP6_GF i EP6_GFPOSS

Rys. 4. Krzywe DMTA kompozytów EP6_BFGF and EP6_BFGFPOSS

Rys. 2. Krzywe DMTA kompozytów EP6_BF i EP6_BFPOSS
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