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Badania w³aœciwoœci mechanicznych ¿ywicy poliestrowej zmodyfikowanej

nanobentem i plastyfikatorem

Streszczenie. Praca zawiera wyniki badañ nad modyfikacj¹ ¿ywicy poliestrowej AROPOL M 105 TB za pomoc¹
Nanobentu ZR-1 oraz ftalanu dibutylu (zmiêkczacz). Stwierdzono, ¿e maksymalna poprawa wartoœci naprê¿enia
przy zniszczeniu podczas zginania trójpunktowego wynosi³a oko³o 30% przy dodatku 1% nanobentu ZR-1, nato-
miast maksymalny wzrost odkszta³cenia odnotowano przy dodaniu 1% ZR-1 i 20% plastyfikatora. Najwiêksz¹
energi¹ zerwania (oko³o 9-krotnie wiêksz¹ w stosunku do czystej ¿ywicy) charakteryzuj¹ siê próbki zawieraj¹ce
10% wag. plastyfikatora i 1% ZR-1. Najwiêksz¹ udarnoœæ mia³a kompozycja hybrydowa na bazie 1% ZR-1 i 20%
plastyfikatora, a wartoœci wspó³czynnika intensywnoœci naprê¿eñ niezmodyfikowanej ¿ywicy by³y wy¿sze od kom-
pozytów hybrydowych.

MECHANICAL PROPERTIES OF UNSATURATED POLYESTER RESIN MODIFIED WITH NANOBENT
AND PLASTICIZER
Summary. The present study investigates the mechanical properties of unsaturated polyester resin modified with
Nanobent ZR-1 and dibutyl phthalate (plasticizer). It was shown that composition containing 1% ZR-1 exhibited
maximum increase of flexural strength of 30% in comparison with unmodified resin. However, maximum enhance-
ment of flexural strain at break was obtained with composites based on 1% ZR-1 or 20% of plasticizer. Moreover,
the energy at break (about 9-fold increase in relation to virgin polymer matrix) was shown by composite based on
1% ZR-1 and 20% plasticizer. However, the critical stress intensity factor values of hybrid composites were lower
than that of virgin resin.

1. WSTÊP

¯ywice poliestrowe s¹ przewa¿nie zastosowane w la-
minatach. Utwardzona ¿ywica poliestrowa jest krucha, ma
nisk¹ udarnoœæ oraz niski wspó³czynnik kruchego pêkania
KC oraz niskie odkszta³cenie przy zrywaniu. Przez wiele lat
prowadzone by³y badania nad modyfikacj¹ ¿ywic polies-
trowych w celu poprawy ich w³aœciwoœci mechanicznych
i termicznych. Kompozyty posiadaj¹ wiele zalet w porów-
naniu z polimerami syntetycznymi i kopolimerami. Odpo-
wiedni dobór komponentów pozwala na zwiêkszenie
wytrzyma³oœci mechanicznej, stabilnoœci, ognioodpornoœci
oraz polepszenie w³aœciwoœci elektrycznych [1].

Przeprowadzono wiele badañ nad modyfikacj¹ ¿ywic
poliestrowych z u¿yciem jako modyfikatorów kopolime-
rów butadienowo-akrylonitrylowych, zakoñczonych
grupami karboksylowymi [2]. Stwierdzono ju¿, ¿e naj-
korzystniejsze w³aœciwoœci posiada ¿ywica poliestrowa
zawieraj¹ca minimaln¹ iloœæ kwasu maleinowego.

Badania nad kompozycjami ¿ywicy poliestrowej pro-
wadzone przez Myers i Mye dowiod³y, ¿e kauczuki ciek³e
wydzielaj¹ siê w postaci cz¹stek. W innej ¿ywicy zaœ nie
trac¹ swej odrêbnej fazy [3]. Badania Rowe i Howarda
uwierzytelni³y ten fakt i uzupe³ni³y o dodatkow¹ infor-
macjê o œrednicy wytr¹conych cz¹stek zale¿nych od masy
cz¹steczkowej kauczuku.

Dodatek ciek³ego kauczuku butadienowo-akryloni-
trylowego zakoñczonego grupami karboksylowymi
(CTBN) powoduje wzrost wytrzyma³oœci na rozci¹ganie,
odpornoœæ na propagacjê pêkniêcia oraz poprawê udar-
noœci [4-6]. Natomiast dodatek kauczuku butadien/akry-

lonitryl zakoñczonego grupami aminowymi (ATBN)
sprawia, ¿e modu³ sprê¿ystoœci podczas zginania zmniej-
sza siê. Stosuj¹c kopolimer butadien/akrylonitryl zakoñ-
czony grupami winylowymi (VTBN), obserwuje siê prog-
resjê odpornoœci na pêkanie okreœlonej krytycznym
wspó³czynnikiem intensywnoœci naprê¿eñ [4].

Nienasycon¹ ¿ywicê poliestrow¹ mo¿na równie¿
modyfikowaæ wprowadzaj¹c poliuretany. Otrzymuje siê
wówczas poliuretanowo-poliestrowe przenikaj¹ce siê sie-
ci polimerowe typu IPN. Dziêki pe³ni¹cym rolê modyfi-
katorów poliuretanom, poprawie ulegaj¹ te¿ wspó³czyn-
niki wytrzyma³oœci na pêkanie (Kc i Gc) [6]. Przeprowa-
dzone badania przez Katza i Stega pokaza³y, ¿e dodatek
plastyfikatora jakim by³ ftalan dioktylu (DOP) do ¿ywicy
poliestrowej, powoduje wzrostu stopnia usieciowania
i odpornoœci na pêkanie [7].

Celem niniejszej pracy by³o otrzymanie kompozytów
hybrydowych ¿ywicy poliestrowej z dwoma modyfikato-
rami (Nanobent ZR-1 i ftalan dibutylu), o podwy¿szo-
nych w³aœciwoœciach mechanicznych. Za³o¿ono, ¿e jed-
noczesne zastosowanie dwóch ró¿nych modyfikatorów
(w stanie ciek³ym i sta³ym) mo¿e doprowadziæ do efektu
synergicznego badanych w³aœciwoœci.

2. CZÊŒÆ EKSPERYMENTALNA

2.1. Surowce

Do przygotowania kompozytów zastosowano:
— ¯ywicê poliestrow¹ AROPOL M 105 TB o lepkoœci

1200 mPa·s – Ashland, Polska;
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— Inicjator;
— Nanobent – ZR-1 glinokrzemian modyfikowany, Za-

k³ady Górniczo-Metalowe „Zêbiec”,
— Ftalan dibutylu (gêstoœæ 1,046 g/cm3), PPH Polskie

Odczynniki Chemiczne – Gliwice.

2.2. Przygotowanie próbek z nanonape³niaczem
lub plastyfikatorem

Przygotowano kompozycje ¿ywicy poliestrowej z do-
datkiem Nanobentu (1% lub 5% wag.). Nanobent stoso-
wano w postaci 15% dyspersji w dichlorometanie. Kom-
pozycje mieszano przez 10 minut mieszad³em mecha-
nicznym, a nastêpnie mieszad³em ultradŸwiêkowym
(cykl pierwszy, amplituda 100%). Po odparowaniu di-
chlorometanu, dodawano ¿ywicê i inicjator. Mieszaninê
wymieszano przez 5 minut i rozlano do form. Próbki
utwardzano przez dobê w temperaturze pokojowej,
a nastêpnie w suszarce przez 3 godziny w temperaturze
80°C.

Kompozycje z ftalanem dibutylu (5%, 10%, 15% lub
20% wag.) mieszano przez 10 minut za pomoc¹ mieszad³a
mechanicznego, a nastêpnie 10 minut za pomoc¹ mie-
szad³a ultradŸwiêkowego (amplituda 100%). Po dodaniu
¿ywicy i utwardzacza, zhomogenizowano mieszaniny
i poddano utwardzaniu przez dobê w temperaturze po-
kojowej, a nastêpnie przez 3 godziny w temp. 80°C.

2.3. Przygotowanie kompozytów hybrydowych

Przygotowano kompozycje ¿ywicy poliestrowej z do-
datkiem Nanobentu (1% lub 5% wag.). Kompozycje mie-
szano przez 10 minut mieszad³em mechanicznym, a nas-

têpnie mieszad³em ultradŸwiêkowym (amplituda 100%).
Po odparowaniu dichlorometanu i wystudzeniu miesza-
nin, dodawano ró¿ne iloœci ftalanu dibutylu. Kompozycje
mieszano przez 10 minut za pomoc¹ mieszad³a mecha-
nicznego, a nastêpnie 10 minut za pomoc¹ mieszad³a
ultradŸwiêkowego. Po dodaniu utwardzacza i homogeni-
zacji, kompozycje rozlano do form i utwardzano przez
dobê w temperaturze pokojowej, a nastêpnie przez 3 go-
dziny w temp. 80°C.

2.4 Badania w³aœciwoœci kompozytów ¿ywicy
poliestrowej

Utwardzone kompozycje ¿ywicy poliestrowej podda-
no badaniom wytrzyma³oœciowym takim jak udarnoœæ
metod¹ Charpy’ego z karbem 1 mm, wg ISO 179, aparat
Zwick 5012, odpornoœæ na propagacjê pêkniêcia (krytycz-
ny wspó³czynnik intensywnoœci naprê¿eñ – KC) a tak¿e
odpornoœæ na zginanie trójpunktowe (wg ISO 178, aparat
Zwick/Roell 010).

Wszystkie badania przeprowadzono w temperaturze
pokojowej, stosuj¹c rozstaw podpór 60 mm na próbkach
prostopad³oœciennych o wymiarach 100×10×40 mm.

Wspó³czynnik KC obliczono zgodnie ze wzorem (1):
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gdzie: F – si³a pêkania, S – szerokoœæ rozstawu podpór,
b – gruboœæ próbki, w – szerokoœæ próbki, a – d³ugoœæ kar-
bu, Y – wspó³czynnik geometryczny

3. REZULTATY I DYSKUSJA WYNIKÓW

Tabela 1 przedstawia w³aœciwoœci mechaniczne kom-
pozytów ¿ywicy poliestrowej zawieraj¹cych ró¿ne iloœci
Nanobentu ZR-1 oraz ftalanu dibutylu.

Z danych w tabeli 1 mo¿na odnotowaæ, ¿e najwiêksz¹
udarnoœæ w obu przypadkach mia³a kompozycja z naj-
wiêksz¹ zawartoœci¹ modyfikatorów. Natomiast maksy-
malna poprawa wartoœci naprê¿enia przy zniszczeniu
wynosi³a oko³o 30% w porównaniu do niezmodyfikowa-
nej ¿ywicy poliestrowej przy dodatku 1% nanobentu
ZR-1. Mo¿na równie¿ zaobserwowaæ, ¿e dodatek ftalanu
dibutylu (plastyfikatora) spowodowa³ zmniejszenie war-

toœci naprê¿enia zginaj¹cego. Maksymalny wzrost od-
kszta³cenia wynosi³ 85% przy dodaniu 1% ZR-1. Nato-
miast wraz z dodatkiem ftalanu dibutylu odkszta³cenie
wzrasta³o i osi¹gaj¹c maksymaln¹ wartoœæ w próbkach
zawieraj¹cych 20% plastyfikatora, 14-krotnie wiêksz¹
w stosunku do omawianej wartoœci dla czystej/niemody-
fikowanej, utwardzonej ¿ywicy.

Udarnoœæ kompozycji hybrydowych ¿ywicy polies-
trowej zmodyfikowanej 1% wag. i 5% wag ZR-1 przedsta-
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Tabela 1. W³aœciwoœci mechaniczne kompozytów ¿ywicy

Zawartoœæ
Nanobentu

(%)

Udarnoœæ

(kJ/m2)

Naprê¿enie przy
zniszczeniu

(MPa)

Odkszta³cenie
przy zniszczeniu

(-)

Zawartoœæ
plastyfikatora

(%)

Udarnoœæ

(kJ/m2)

Naprê¿enie przy
zniszczeniu

(MPa)

Odkszta³cenie
przy zniszczeniu

(-)

0 0,77 40,9 1,40 0 0,77 40,9 1,40

1 0,77 52,6 2,57 5 1,00 37,47 1,93

2 0,77 41,7 2,57 10 0,73 32,50 7,00

3 0,97 20,4 1,13 15 1,07 11,42 12,17

4 0,70 19,9 0,93 20 2,07 6,51 15,33

5 1,07 29,8 1,20



wiono na rysunku 1. Najwiêksz¹ udarnoœæ odnotowano
dla kompozycji hybrydowej modyfikowanej 1% ZR-1
i 20% plastyfikatora. Rysunek 2 przedstawia zale¿noœæ
krytycznego wspó³czynnika intensywnoœci naprê¿eñ
(KC) od zawartoœci Nanobentu i plastyfikatora. Z wykre-
su (Rys. 1) wynika, ¿e wartoœæ wspó³czynnika KC kompo-
zycji ¿ywicy zmodyfikowanej 1% wag. ZR-1 osi¹ga ma-
ksymaln¹ wartoœæ przy dodatku 10% plastyfikatora.

Wiêksza i mniejsza od 10% iloœæ dodawanego ftalanu
skutkuje pogorszeniem oznaczanej w³aœciwoœci (mniej-
sze wartoœci KC). Maksymalny wzrost wartoœci wspó³-
czynnika KC kompozycji na bazie 10% ftalanu dibutylu
wynosi³ oko³o 40% w stosunku do kompozycji ¿ywicy
niezmodyfikowanej.

Rysunki 3 i 4 przedstawiaj¹ wp³yw zawartoœci plasty-
fikatora w ¿ywicy poliestrowej na wartoœæ naprê¿enia,
odkszta³cenia przy zniszczeniu i naprê¿enia przy znisz-
czeniu kompozycji hybrydowych. Na podstawie ozna-
czeñ mo¿na odnotowaæ, ¿e naprê¿enia malej¹ wraz ze
wzrostem zawartoœci ftalanu dibutylu, natomiast wartoœæ
odkszta³cenia osi¹ga maksymaln¹ wartoœæ dla próbek
zawieraj¹cych 20% ftalanu dibutylu i 1% Nanobentu. Jak
przypuszczano, dodatek plastyfikatora mo¿e prowadziæ

do zwiêkszenia objêtoœci swobodnej uk³adu, a tym sa-
mym u³atwia ruch ³añcuchów polimeru, co wp³ywa na
wiêksze odkszta³cenie próbek podczas ich zniszczenia.
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Rys. 2. Zale¿noœæ wspó³czynnika KC kompozycji hybrydowych ¿ywicy

od zawartoœci plastyfikatora
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Rys. 1. Zale¿noœæ udarnoœci kompozycji hybrydowych ¿ywicy od za-

wartoœci plastyfikatora
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Rys. 5. Zale¿noœæ energii zniszczenia kompozycji hybrydowych ¿ywicy

od zawartoœci plastyfikatora
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Rys. 4. Zale¿noœæ naprê¿enia przy zniszczeniu kompozytów ¿ywicy od
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Rys. 3. Zale¿noœæ odkszta³cenia przy zniszczeniu kompozytów ¿ywicy

od zawartoœci modyfikatorów



Na rysunku 5 przedstawiono wp³yw zawartoœci mo-
dyfikatorów w kompozycjach na energiê zerwania pod-
czas trójpunktowego zginania. Energiê zerwania okreœla
siê jako pole pod krzyw¹ zale¿noœci naprê¿enia od od-
kszta³cenia.

Wytrzyma³oœæ na zginanie trójpunktowe (okreœlona
energi¹ zerwania) kompozytów hybrydowych zawiera-
j¹cych 1% Nanobentu by³a wy¿sza od wytrzyma³oœci
kompozytów na bazie 5% nanocz¹stek. Najmniejsz¹ war-
toœci¹ energii zerwania charakteryzuj¹ siê próbki zawie-
raj¹ce 1% nanocz¹stek oraz najmniejsz¹ iloœæ plastyfika-
tora (5%) i omawiana wielkoœæ jest mniejsza ni¿ dla pró-
bek nie zawieraj¹cych ftalanu. Dodatek wiêkszej iloœci
plastyfikatora (>5%) skutkuje zwiêkszeniem wartoœci
energii zerwania w tych kompozycjach (1% ZR-1) i osi¹ga
maksymalne (porównywalne) wartoœci przy dodatku
10% i 15% plastyfikatora, po czym wraz z jego zwiêksze-
niem energia ta zmniejsza siê. Próbki zawieraj¹ce 5%
nanocz¹stek charakteryzuj¹ siê tym wiêksz¹ wartoœci¹
energii im wiêksza by³a w nich zawartoœæ ftalanu w gra-
nicach od 5% do 15%, po czym, analogicznie do kompo-
zycji modyfikowanych 1% nanocz¹stek, wartoœæ energii
w próbkach modyfikowanych 5% ZR-1 zawieraj¹cych
20% ftalanu zmniejsza siê.

4. WNIOSKI

Na podstawie przeprowadzonych badañ wytrzyma-
³oœciowych kompozytów ¿ywicy poliestrowej zawiera-

j¹cych ftalany dibutylu oraz Nanobentu mo¿na stwier-
dziæ, ¿e dodatek poliuretanów do ¿ywicy epoksydowej
spowodowa³ wyraŸny spadek kruchoœci matrycy polime-
rowej. Potwierdzaj¹ to wy¿sze wartoœci odkszta³cenia
przy zerwaniu oraz udarnoœci kompozytów. Maksymal-
na poprawa wartoœci naprê¿enia przy zniszczeniu i od-
kszta³cenia wynosi³y kolejno 30% i 85% przy dodatku 1%
nanobentu ZR-1.

Najwy¿sz¹ udarnoœæ odnotowano dla kompozycji
hybrydowej na bazie 1% ZR-1 i 20% plastyfikatora. War-
toœæ energii zerwania wzros³a maksymalnie (oko³o
9-krotny wzrost w stosunku do czystej matrycy polimero-
wej) po dodaniu 10% wag. plastyfikatora.
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