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Kompozyty na bazie ¿ywicy epoksydowej wzmocnione nanocz¹stkami i

w³óknami szklanymi

Streszczenie. Praca zawiera wyniki badañ dotycz¹ce wp³ywu dodatku krótkich w³ókien szklanych do ¿ywicy epo-
ksydowej zawieraj¹cej glinokrzemian warstwowy w celu otrzymania materia³u kompozytowego o polepszonych
w³aœciwoœciach mechanicznych i u¿ytkowych. W³ókno szklane wprowadzono do kompozycji w iloœci 0,25-2% wag.
Zawartoœæ montmorylonitu (glinokrzemianu warstwowego) w kompozycie wynosi³a 1% wag. Jako osnowê kompo-
zycji u¿yto ¿ywicy epoksydowej Epidian 5 usieciowanej trietylenotetraamin¹ (utwardzacz Z-1). Dla otrzymanych
kompozytów oznaczono w³aœciwoœci wytrzyma³oœciowe i reologiczne: udarnoœæ, wspó³czynnik krytycznej inten-
sywnoœci naprê¿eñ (KC), odpornoœæ na trójpunktowe zginanie wraz z modu³em sprê¿ystoœci przy zginaniu, a tak¿e
gêstoœæ i lepkoœæ. Badania wykonano w temperaturze pokojowej.

COMPOSITES BASED ON EPOXY RESIN REINFORCED BY NANOPARTICLES AND GLASS FIBERS
Summary. The present work investigates the effect of short glass fibers incorporation on the properties of epoxy re-
sin modified with montomorillonite aiming at preparing hybrid epoxy composite material with improved mechani-
cal and performance properties. The composites contained 1% w/w of montmorillonite and 0.25–2 % w/w of glass
fibers. Epoxy resin Epidian 5 crosslinked with triethylenetetraamine (hardener Z-1) was selected as a matrix. The
mechanical and rheological properties of the obtained composites were characterized by means of impact strength,
critical stress intensity factor (KC), flexural stress and strain at break, flexural modulus as well as composite density
and viscosity. All tests were carried out at room temperature.

1. WSTÊP

Kompozyty posiadaj¹ wiele zalet w porównaniu z po-
limerami syntetycznymi i kopolimerami. Odpowiedni
dobór komponentów pozwala na zwiêkszenie wytrzyma-
³oœci mechanicznej, stabilnoœci, ognioodpornoœci, odpor-
noœci na korozje, oraz polepszenie w³aœciwoœci elektrycz-
nych jak równie¿ poprawê warunków przetwarzania
poprzez kontrolowanie lepkoœci i mo¿liwoœæ sterowania
orientacj¹ faz [1].

Dobranie odpowiednich warunków przetworzenia
materia³u polimerowego jest wa¿ne szczególnie przy pro-
dukcji kompozytów, posiadaj¹cych doœæ skomplikowan¹
strukturê wewnêtrzn¹.

Badania nad otrzymywaniem nowych typów kompo-
zytów, posiadaj¹cych coraz lepsze w³aœciwoœci u¿ytko-
we, mechaniczne i cieplne, nadal trwaj¹ w wielu oœrod-
kach badawczych zwi¹zanych z przemys³em lotniczym,
samochodowym i maszynowym. Ciekaw¹ grupê stano-
wi¹ kompozyty z matryc¹ polimerow¹ zawieraj¹c¹ jed-
noczeœnie system kilku ró¿nych pod wzglêdem morfolo-
gii nape³niaczy.

Zulfli z zespo³em przeprowadzili badania nad mecha-
nicznymi i cieplnymi w³aœciwoœciami nanokompozytów
epoksydowych wzmocnionych w³óknami szklanymi.
Jako nape³niaczy u¿yli oni w³ókien szklanych typu E w
postaci mat (Saint-Gobain Vetrotex, USA) i organofilowe-
go montmorylonitu (Nanocor Inc., USA). Kompozycje
poddawano homogenizacji mechanicznej i ultradŸwiêko-
wej. Sporz¹dzili oni kompozyty o sta³ej zawartoœci pro-

centowej w³ókien szklanych i zmiennej zawartoœci
OMMT: 2%, 4%, 6% i 8%. Próbki otrzymanych nanokom-
pozytów epoksydowo-szklanych poddano badaniom:
rentgenograficznym i wytrzyma³oœciowym (odpornoœæ
na zginanie 3-punktowe, odpornoœæ na pêkanie i udar-
noœæ). Stwierdzili oni, ¿e dodatek w³ókien szklanych i
OMMT poprawia wytrzyma³oœæ na zginanie kompozy-
tów w porównaniu z niezmodyfikowan¹ ¿ywic¹ epoksy-
dow¹. Najlepsz¹ wartoœæ modu³u zginania uzyskano dla
kompozytu z 4% zawartoœci¹ OMMT (poprawa o ok.
20%) w stosunku do wartoœci dla niezmodyfikowanej
¿ywicy epoksydowej. Ponadto odnotowali oni wzrost
odpornoœci na propagacje pêkniêcia wyra¿on¹ przez obli-
czone wartoœci Kc w przypadku zastosowania jednoczeœ-
nie dwóch nape³niaczy. Najlepsze wartoœæ wspó³czynni-
ka krytycznej intensywnoœci naprê¿eñ wykaza³y kompo-
zyty z 2% i 4% zawartoœci¹ montmorylonitu w ¿ywicy
epoksydowej, dla których wartoœæ Kc jest o 110% wiêksza
ni¿ wartoœæ Kc niezmodyfikowanej ¿ywicy. Na podstawie
badañ stwierdzili, ¿e efekt wzmocnienia otrzymanego
materia³u jest spowodowane synergicznym dzia³aniem
procesu eksfoliowanego OMMT i w³ókien szklanych [2].

W innej pracy Zulfli i Shyang zbadali równie¿ w³aœci-
woœci mechaniczne i morfologiê kompozytów epoksydo-
wych z dodatkiem w³ókien szklanych i montmorylonitu.
Do sporz¹dzenia kompozytów u¿yto: ¿ywicê epoksydo-
w¹ (DER 331, Dow Chemical Sdn. Bhd., Malezja), utwar-
dzacz – aminê cykloalifatyczn¹ (HY 2964, CIBA GEIGY),
maty szklane i zmodyfikowany aminosilanem (3-amino-
propylotrimetoksysilan, Fluka, Szwajcaria) montmorylo-
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nit (Nanocor Inc., USA). Do kompozytów zastosowano
dodatek zmodyfikowanego aminosilanami montmorylo-
nitu i wprowadzaniu do ¿ywicy epoksydowej w iloœci
3%. Kompozycje homogenizowano mechanicznie
(100 rpm) przez oko³o 10 minut.

Rezultaty badañ wykaza³y, ¿e wprowadzenie do
kompozytu OMMT zmodyfikowanego silanami spowo-
dowa³o wzrost jego sztywnoœci – wzrost modu³u
Young’a. Stwierdzili oni równie¿, ¿e najwy¿sz¹ wartoœæ
modu³u zginania (4,98 GPa) wykaza³ kompozyt z mont-
morylonitem modyfikowanym 15% roztworem amino-
silanu (E/GF/Si-15/OMMT), co stanowi³o poprawê o 13%
w porównaniu do kompozytu epoksydowo-szklanego z
niezmodyfikowanym montmorylonitem (E/GF/OMMT).
Zosta³o to wyjaœnione przez maksymaln¹ eksfoliacj¹ gli-
nokrzemianu w matrycy epoksydowej. Poprawa modu³u
zginania mog³a byæ spowodowana równie¿ zwiêksze-
niem aktywnej powierzchni p³ytek montmorylonitu po-
woduj¹c¹ dobr¹ kompatybilnoœæ wszystkich sk³adników
kompozytu. Modyfikacja OMMT zwiêkszy³a równie¿
oddzia³ywanie pomiêdzy nanonape³niaczem i w³óknami
szklanymi, co spowodowa³o wiêksz¹ sztywnoœæ i wy-
trzyma³oœæ na zginanie otrzymanego materia³u [3].

2. CZÊŒÆ EKSPERYMENTALNA

2.1. Przygotowanie kompozytu

Przygotowanie wszystkich kompozytów przebiega³o
w kilku etapach:
1. Przygotowanie 15% dyspersji montmorylonitu w ace-

tonie.
2. Homogenizacja dyspersji montmorylonitu w ¿ywicy

epoksydowej:
3. Wprowadzenie w³ókien szklanych.
4. Dyspergowanie w³ókien szklanych w zmodyfikowa-

nej ¿ywicy epoksydowej
5. Utwardzanie i dotwardzanie.
W celu przygotowania kompozytów na pocz¹tku spo-
rz¹dzono 15%-ow¹ dyspersjê MMT w acetonie. Aceton
spowodowa³ rozsuniêcie p³ytek montmorylonitu oraz

u³atwienie wnikania ¿ywicy epoksydowej pomiêdzy
warstwy glinokrzemianu. Zawiesinê poddano homoge-
nizacji ultradŸwiêkami przez 10 minut w temperaturze
pokojowej, stosuj¹c sonotrodê S3 i amplitudê 100%
(210 µm, gêstoœæ si³y sonicznej 460 W/cm2) przy u¿yciu
homogenizatora Hielsher UP200H.

Nastêpnie odwa¿ono ¿ywicê Epidian 5 w zlewce o
pojemnoœci 250 cm3, do której wprowadzono odpowied-
ni¹ iloœæ dyspersji montmorylonitu w acetonie. Mieszani-
nê poddano homogenizacji mechanicznej (Heidolph Diax
600) przez 10 minut, a nastêpnie przez kolejne 10 minut
homogenizacji ultradŸwiêkami (Hielscher UP200H). Do
tak przygotowanej zmodyfikowanej ¿ywicy epoksydo-
wej wprowadzano w³ókna szklane i kontynuowano ho-
mogenizowanie ultradŸwiêkami przez kolejne 40 minut
(sonotroda S3, Hielscher UP200H). Po homogenizacji
i och³odzeniu kompozycji, wprowadzono odpowiedni¹
iloœci utwardzacza Z1. Kompozycjê z utwardzaczem mie-
szano wolnoobrotowym mieszad³em laboratoryjnym
przez 5 minut, odpowietrzano i wylewano do 10-gniaz-
dowych form o wymiarach 100 × 10 × 4 mm pokrytych
œrodkiem antyadhezyjnym. Kompozyty by³y utwardzane
w temperaturze pokojowej przez 24 godziny, nastêpnie
dotwardzane przez 3 godziny w temperaturze 80°C. Sk³a-
dy poszczególnych kompozycji umieszczone zosta³y
w Tabeli 2.

3. REZULTATY I DYSKUSJA WYNIKÓW

Badania w³aœciwoœci fizycznych (gêstoœæ kompozycji
– przy u¿yciu strzykawki o pojemnoœci 10 cm3 i wagi labo-
ratoryjnej) oraz reologicznych (lepkoœæ i wspó³czynnik
tiksotropii – aparat Rheotest 2) przeprowadzono w tem-
peraturze pokojowej w celu okreœlenia wp³ywu modyfi-
kacji na w³aœciwoœci przetwórcze otrzymanych kompo-
zycji. Na podstawie otrzymanych rezultatów stwierdzo-
no niewielki wp³yw dodatku nape³niaczy na gêstoœæ
kompozycji, która wynosi³a 1,17 g/cm3 dla niezmodyfiko-
wanej ¿ywicy. W przypadku kompozycji zawieraj¹cych
jednoczeœnie w³ókna szklane i montmorylonit gêstoœæ
kompozytów mieœci³a siê w przedziale 1,12 ÷ 1,17 g/cm3.
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Tabela 1. Surowce

Surowiec Charakterystyka, w³aœciwoœci, zastosowanie Producent

¯ywica
epoksydowa

Epidian 5 – ¿ywica epoksydowa o œredniej masie cz¹steczkowej £ 700, stosowana
do wytwarzania mas posadzkowych, gruntów do betony, klejów, jako spoiwo do
laminatów epoksydowo-szklanych.

Organika Sarzyna Polska

W³ókna szklane

w³ókna ciête, roving, (ER – 2011) – typu E – boro glinokrzemianowe z niewielk¹
zawartoœci¹ (poni¿ej 1%) Na2O i K2O, spreparowane aminosilanami, o rozmiarach:
œrednica 13 – 16µm; d³ugoœæ 4,5 – 6 mm, stosowany do wyt³aczania t³oczyw
poliestrowych, do produkcji wyrobów z fenoplastów, aminoplastów, poliamidów.

Krosglass S.A. Polska

Montmorylonit MMT – Closite 30B, nape³niacz warstwowy w postaci blado¿ó³tego proszku
o gêstoœci 1,9 – 2,1 g/cm3, stosowany do wytwarzania nanokompozytów.

Southern Clay Products,
Inc. USA

Utwardzacz Z-1
TECZA – trietylenotetraamina, jasno¿ó³ta ciecz o specyficznym zapachu, o gêstoœci
0,928 g/cm3 i temperaturze wrzenia 277°C, stosowany do utwardzania polimerów,
kompozytów ró¿nego typu.

Organika Sarzyna Polska

Aceton Rozpuszczalnik polarny, bezbarwna ciecz o ostrym zapachu, o gêstoœci 0,72 g/cm3,
temperaturze wrzenia 56°C. Lach – Ner, Czechy



Najwy¿sz¹ gêstoœæ wykaza³a kompozycja z maksymaln¹
zastosowan¹ iloœci¹ nape³niaczy (EP/2%GF/1%MMT).
Podczas badania w³aœciwoœci reologicznych zastosowano
zmienne wartoœci naprê¿enia œcinaj¹cego (t), prêdkoœci
œcinania (g). Wartoœci lepkoœci odczytywano w sta³ych
przedzia³ach czasowych. Maksymalny czas œcinania
kompozytu wynosi³ 1 h. Wyniki badañ lepkoœci i wspó³-
czynnika tiksotropii zebrano w tabeli 3. Do obliczeñ za-
stosowano poni¿sze wzory (1):

h
a t

g
=

×
(1)

gdzie: h – lepkoœæ, Pa·s
a – wspó³czynnik œcinania, –
t – naprê¿enie œcinaj¹ce, Pa
g – prêdkoœæ œcinania, s-1

Wspó³czynnik tiksotropii natomiast wyliczono ze
wzoru (2):

Kt =
-

-

h h

h h
2 3

2 1

(2)

gdzie: h1 – lepkoœæ po 10 minutach œcinania wstêpnego,
h2 –lepkoœæ po 1 minucie œcinania,

h3 –lepkoœæ po 1 godzinie œcinania przy sta³ej prêd-
koœci œcinania i naprê¿eniu œcinaj¹cym.

Na podstawie wyników badañ stwierdzono, ¿e lep-
koœæ kompozycji wzrasta wraz ze wzrostem zawartoœci
w³ókien szklanych w kompozytach. Wartoœæ lepkoœci dla
kompozytu z sam¹ 1%-ow¹ zawartoœci¹ montmorylonitu
jest najmniejsza spoœród lepkoœci wszystkich badanych
kompozycji. Powodem tego mo¿e byæ obecnoœæ rozpusz-
czalnika, w którym zdyspergowano montmorylonit.
Ponadto stwierdzono, ¿e zarówno niezmodyfikowana
¿ywica epoksydowa jak i kompozyty zawieraj¹ce oba
nape³niacze wykazuj¹ w³aœciwoœci reopeksyjne. Œwiad-
czy o tym wzrost wartoœci lepkoœci w czasie, obserwowa-
nym przy sta³ej prêdkoœci œcinania oraz naprê¿eniu œcina-
j¹cym jak równie¿ ujemne wartoœci wspó³czynnika Kt.

Dokonano równie¿ pomiaru czasu ¿elowania. Stwier-
dzono, ¿e czas ¿elowania wyd³u¿a siê wraz z obecnoœci¹
w³ókien szklanych w porównaniu do niezmodyfikowa-
nej ¿ywicy dla której czas ¿elowania wyniós³ 65 minut.
Najd³u¿szy czas ¿elowania odnotowano dla kompozy-
tów z samymi w³óknami – wynosi³ oko³o 90 minut, nato-
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Tabela 2. Sk³ad kompozytów

Symbol kompozycji
EP MMT GF Utwardzacz Z1

g % g % g g

EP 89,3 - - - - 10,7

EP/ 0%GF/1%MMT 88,4 1 1 - - 10,6

EP/ 0,75%GF/ 0%MMT 132,9 - - 0,75% 1,125 15,9

EP/ 1%GF/ 0%MMT 132,6 - - 1% 1,5 15,9

EP/ 0,25%GF/ 1%MMT 88,15 1 1 0,25% 0,25 10,6

EP/ 0,5%GF/ 1%MMT 87,95 1 1 0,5% 0,5 10,55

EP/ 0,75%GF/ 1%MMT 87,7 1 1 0,75% 0,75 10,5

EP/ 1%GF/ 1%MMT 87,5 1 1 1% 1 10

EP/ 1,25%GF/ 1%MMT 87 1 1 1,25% 1,25 10,45

EP/ 1,5%GF/ 1%MMT 87,05 1 1 1,5% 1,5 10,45

EP/ 2%GF/ 1%MMT 86,6 1 1 2% 2 10,4

EP – ¿ywica epoksydowa, MMT – montmorylonit, GF – w³ókna szklane.

Tabela 3. Lepkoœæ i wspó³czynniki tiksotropii dla otrzymanych kompozycji

Symbol kompozycji a1 h1, [Pa·s] a2 h2, [Pa·s] a3 h3, [Pa·s] Kt

EP 100 16,3 39 21,1 41 22,2 -0,2

EP/0%GF/1%MMT 17 2,8 6 3,2 7 3,8 -1,1

EP/0,75%GF/0%MMT 72 11,7 72 65,0 63 56,9 0,2

EP/1%GF/0%MMT 86 14,0 62 56,0 67 60,5 -0,1

EP/0,25%GF/1%MMT 53 8,6 18 9,8 25 13,6 -3,4

EP/0,5%GF/1%MMT 27 4,4 22 11,9 25 13,6 -0,2

EP/0,75%GF/1%MMT 45 7,3 36 19,5 34 18,4 0,1

EP/1%GF/1%MMT 34 5,5 36 19,5 39 21,1 -0,1

EP/1,25%GF/1%MMT 44 7,2 54 29,3 54 29,3 0

EP/1,5%GF/1%MMT 34 5,5 64 34,7 69 37,4 -0,1

EP/2%GF/1%MMT 42 6,8 76 68,7 81 73,2 -0,1



miast krótszy czas ¿elowania od czystej ¿ywicy odnoto-
wano w przypadku kompozycji zawieraj¹cych sam
montmorylonit (56 minut). Jest to prawdopodobnie spo-
wodowane tym, ¿e w³ókna szklane swoj¹ obecnoœci¹ blo-
kuj¹ inicjowanie reakcji grup epoksydowych, katalizowa-
nych przez czwartorzêdowe sole amonowych obecne
jako modyfikator montmorylonitu.

Utwardzone kompozyty poddano badaniom wytrzy-
ma³oœciowym takim jak odpornoœæ na pêkanie (udarnoœæ
metod¹ Charpy’ego z karbem 1 mm) i propagacjê pêkniê-
cia (wspó³czynnik krytycznej intensywnoœci naprê¿eñ –
KC) jak równie¿ odpornoœci na zginanie trójpunktowe.

Wszystkie badania przeprowadzono w temperaturze
pokojowej, stosuj¹c rozstaw podpór 60 mm na próbkach
prostopad³oœciennych o wymiarach 100x10x4 mm. Wyni-
ki badañ zestawiono w tabelach 4 i 5 jako œrednie arytme-
tyczne z 5 pomiarów.

Tabela 4. Udarnoœæ i KC kompozytów

Symbol kompozycji Udarnoœæ, kJ/m2 KC, MPa·m1/2

EP 1,2±0,1 1,9±0,1

EP 0%GF 1%MMT 1,4±0,1 2,9±0,2

EP 0,75%GF 0%MMT 4,5±0,3 2,1±0,2

EP 1%GF 0%MMT 3,8±0,2 4,5±0,2

EP 0,25% GF 1%MMT 3,0±0,2 3,6±0,2

EP 0,5%GF 1%MMT 2,9±0,2 3,9±0,3

EP 0,75%GF 1%MMT 3,0±0,3 6,9±0,4

EP 1%GF 1%MMT 5,6±0,4 4,3±0,3

EP 1,25%GF 1%MMT 3,3±0,1 10,6±0,5

EP 1,5%GF 1%MMT 3,3±0,1 7,2±0,4

Z przedstawionych w tabeli 4 danych wynika, ¿e do-
datek w³ókien szklanych spowodowa³ znacz¹cy wzrost
wartoœci udarnoœci kompozytów. Najwy¿sze wartoœci
udarnoœæ wykaza³y kompozyty zawieraj¹ce od 0,25% do
0,75% w³ókien szklanych. Maksymaln¹ udarnoœæ odnoto-
wano dla kompozycji EP1%GF1%MMT, która wynios³a
5,6 kJ/m2. Wartoœæ ta jest 5-krotnie wy¿sza w porównaniu
do udarnoœci niezmodyfikowanej ¿ywicy. Wiêksza iloœæ
w³ókien szklanych powoduje spadek udarnoœci kompo-
zytów, co uwidocznione jest wartoœciami udarnoœci kom-
pozytów zawieraj¹cych 1,25–1,5% GF. Rezultaty œwiad-
cz¹ o tym, ¿e efekt wzmocnienia materia³u kompozyto-
wego jest zwi¹zany zarówno z obecnoœci¹ montmorylo-
nitu ale w g³ównej mierze w³óknami szklanymi.

Odpornoœæ na pêkanie to parametr, który dla kompo-
zytów, bêd¹cych zazwyczaj materia³ami konstrukcyjny-
mi, jest bardzo istotny. Parametr ten okreœla siê zwykle za
pomoc¹ oznaczenia krytycznego wspó³czynnika koncen-
tracji naprê¿eñ – KC [4]. Oznaczanie KC przeprowadzono
na aparacie Zwick Roel Z010 stosuj¹c metodê trójpunkto-
wego zginania na próbkach z karbem o d³ugoœci 1 mm
przy prêdkoœci zginania – 5 mm/min. Wspó³czynnik KC
obliczono zgodnie ze wzorem:

KC =
3
2 2

0 5× ×

× ×
× ×

F S

b w
Y a , (3)

gdzie: F – si³a pêkania,
S – szerokoœæ rozstawu podpór,
b – gruboœæ próbki,
w – szerokoœæ próbki,
a – d³ugoœæ karbu.
Y – wspó³czynnik geometryczny obliczony zgodnie

z równaniem [33]:

Y = 1,93 – 3,07 ·
a
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ç ö
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Wyniki badañ umieszczone w tabeli 3 wykazuj¹, ¿e
1% montmorylonitu powoduje niewielki wzrost odpor-
noœci na pêkanie, ale dodatek w³ókien szklanych do ¿y-
wicy epoksydowej poprawia wartoœci wspó³czynnika Kc
prawie szeœciokrotnie (EP 0,75%GF 0%MMT i EP 1%GF
0%MMT). Dodatek w³ókien szklanych do ¿ywicy epo-
ksydowej zmodyfikowanej montmorylonitem natomiast
pogarsza wartoœæ wspó³czynnika Kc praktycznie do po-
ziomu wartoœci dla ¿ywicy niezmodyfikowanej, tak jak to
mo¿na zauwa¿yæ w przypadku kompozytu zawieraj¹ce-
go 0,25% w³ókien szklanych i 1% montmorylonitu. Naj-
wiêksz¹ wartoœæ Kc, a tym samym najwiêksz¹ odpornoœæ
na pêkanie spoœród kompozytów zawieraj¹cych jedno-
czeœnie dwa nape³niacze wykazuje kompozyt z zawar-
toœci¹ 1,25% w³ókien szklanych oraz 1% MMT
(EP1,25GF1%MMT). Dla tego kompozytu wartoœæ Kc
wynios³a oko³o 7 MPa·m1/2, co stanowi poprawê o 250%
w porównaniu do niezmodyfikowanej ¿ywicy epoksydo-
wej. Na podstawie uzyskanych wyników mo¿na stwier-
dziæ, ¿e poprawa odpornoœci na propagacje pêkniêcia
otrzymanych kompozytów jest zwi¹zana nie tylko z
obecnoœci¹ w³ókien szklanych. Wp³yw na poprawê od-
pornoœci materia³u na pêkanie ma wzbogacenie ¿ywicy
tak¿e zdyspergowanymi warstwami nanonape³niaczy
glinokrzemianowych.

Tabela 5. Wyniki zginania 3-punktowego

Symbol
kompozycji

Modu³
przy

zginaniu,
GPa

Naprê¿enie
przy

zniszczeniu,
MPa

Odkszta³-
cenie przy

zniszczeniu,
%

EP 3,1 59,7 1,6

EP 0%GF 1%MMT 3,1 73,6 2,5

EP 0,75%GF 0%MMT 2,7 78,7 3

EP 1%GF 0%MMT 2,6 75,3 2,9

EP 0,25%GF 1%MMT 2,6 84,7 3,2

EP 0,5%GF 1%MMT 2,8 60,9 2,2

EP 0,75%GF 1%MMT 2,7 87,7 3,3

EP 1%GF 1%MMT 2,9 56,6 2,7

EP 1,25%GF 1%MMT 2,8 73,5 2,4

EP 1,5%GF 1%MMT 2,9 61,4 2,8

Zginanie trzypunktowe jest to metoda badañ materia-
³ów, w tym kompozytów, okreœlaj¹ce wiele cech u¿ytko-
wych i mechanicznych. Badanie to pozwala oznaczyæ
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wytrzyma³oœæ materia³ów na zginanie, modu³ sprê¿ys-
toœci przy zginaniu, i odkszta³cenie przy zginaniu. Bada-
nie przeprowadzono na maszynie wytrzyma³oœciowej
Zwick Roell Z010 z oprogramowaniem TestExpert w tem-
peraturze pokojowej stosuj¹c prêdkoœæ zginania
5mm/min do próbek o wymiarach 100×10×4 mm. W tabeli
5 przedstawiono wp³yw dodatku w³ókien szklanych
i montmorylonitu na wielkoœæ parametrów wytrzyma³oœ-
ciowych podczas zginania kompozytów.

Z danych w tabeli 4 wynika, ¿e wartoœæ modu³u zgi-
nania kompozycji zawieraj¹cej tylko 1% MMT (EP 0%GF
1%MMT) jest równa wartoœci modu³u zginania niezmo-
dyfikowanej ¿ywicy. Jest to tym samym najwy¿sza war-
toœæ modu³u zginania wynosz¹ca 3,1 GPa. Dodatek w³ó-
kien szklanych spowodowa³ natomiast obni¿enie wartoœ-
ci modu³u przy zginaniu. Wartoœci naprê¿enia i od-
kszta³cenia przy zniszczeniu wskazuj¹, ¿e dodatek mont-
morylonitu do ¿ywicy epoksydowej powoduje wzrost
obu parametrów odpowiednio o ok. 56% i 20%. Wzboga-
cenie ¿ywicy zmodyfikowanej montmorylonitem w³ók-
nami szklanymi powoduje jeszcze wiêkszy wzrost war-
toœci naprê¿eñ przy zniszczeniu i odkszta³ceñ przy zer-
waniu. Najwy¿sze wartoœci obu parametrów wykazuje
kompozyt z zawartoœci¹ 0,75% w³ókien szklanych i 1%
MMT (EP 0,75% GF 1% MMT). Wynosz¹ one odpowied-
nio: 88 MPa i 3,3%. Wartoœæ naprê¿enia przy zniszczeniu
jest ok. 50% wy¿sza od wartoœci naprê¿enia przy znisz-
czeniu niezmodyfikowanej, utwardzonej ¿ywicy epoksy-
dowej. Podobnie wartoœæ odkszta³cenia przy zniszczeniu
osi¹ga wartoœæ prawie dwukrotnie wy¿sz¹ w porówna-
niu do samej ¿ywicy (EP).

4. WNIOSKI

Na podstawie przeprowadzonych badañ mo¿na
stwierdziæ, ¿e jednoczesny dodatek w³ókna szklanego
i montmorylonitu polepsza wiêkszoœæ badanych w³aœci-
woœci wytrzyma³oœciowych otrzymanych kompozytów.

Wzbogacenie krótkimi w³óknami szklanymi zmody-
fikowanej montmorylonitem ¿ywicy epoksydowej powo-
duje jeszcze wiêkszy wzrost wartoœci naprê¿eñ i od-
kszta³ceñ przy zniszczeniu. Najwy¿sze wartoœci obu

parametrów wykazuje kompozyt z zawartoœci¹ 0,75%
w³ókien szklanych i 1% MMT (EP 0,75% GF 1% MMT).

Dodatek krótkich w³ókien szklanych spowodowa³
znacz¹cy wzrost wartoœci udarnoœci otrzymanych mate-
ria³ów kompozytowych. Najwy¿sz¹ wartoœæ udarnoœci
odnotowano dla kompozycji EP 1% GF 1% MMT. Wiêk-
sza lub zbyt ma³a iloœæ w³ókien szklanych powoduje spa-
dek udarnoœci kompozytów. Wyniki badañ odpornoœci
na pêkanie wykazuj¹, ¿e 1% montmorylonitu powoduje
niewielki wzrost odpornoœci na pêkanie, ale dodatek w³ó-
kien szklanych do niezmodyfikowanej ¿ywicy epoksydo-
wej poprawia wartoœci wspó³czynnika Kc prawie szeœcio-
krotnie (EP 0,75% GF 0% MMT i EP 1% GF 0% MMT).

Najwiêksz¹ wartoœæ KC, a tym samym najwiêksz¹ od-
pornoœæ na pêkanie spoœród kompozytów zawieraj¹cych
jednoczeœnie dwa nape³niacze, wykazuje kompozyt z za-
wartoœci¹ 1,25% w³ókien szklanych oraz 1% MMT
(EP1,25GF1% MMT).

Podsumowuj¹c, najlepsze w³aœciwoœci spoœród bada-
nych kompozytów, wykaza³y kompozyty zawieraj¹ce
jednoczeœnie 1% MMT i krótkie w³ókna szklane typu E
przedziale 0,75–1,25% wag.
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