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Wp³yw temperatury i czasu dotwardzania nanokompozytów epoksydowo-

-poliuretanowych na ich wybrane w³aœciwoœci fizykomechaniczne

Streszczenie. Niniejsza praca bada efekt dotwardzania ¿ywicy epoksydowej Epidian 5 modyfikowanej 1% Nano-
Bentem ZR1 i ró¿nymi iloœciami bezizocyjanianowego poliuretanu kondensacyjnego (zsyntetyzowany z Rokopolu
G1000, mocznika, formaldehydu i kwasu fenolosulfonowego). Przed przyst¹pieniem do badañ fizykomechanicz-
nych przygotowano trójsk³adnikowe kompozycje epoksydowe/NanoBent/PUR utwardzane trietylenotetramina
(Z1) w temperaturze pokojowej przez 24 godziny, które kolejno poddano dotwardzaniu w ró¿nym czasie (1÷7 go-
dzin) w temperaturze 60°C. Oznaczone w³aœciwoœci dotwardzonych kompozytów porównano z w³aœciwoœciami
kompozytów otrzymanych przez dotwardzanie w temperaturze 80°C przez 3 godziny. Uzyskane wyniki wykaza³y,
¿e wartoœæ udarnoœci kompozytu hybrydowego zawieraj¹cego 10% PUR dotwardzanego przez 5 godzin w 60°C
wzros³a o 180% w porównaniu do czystej ¿ywicy epoksydowej. Maksymalna poprawa wytrzyma³oœci na zginanie
kompozytu hybrydowego osi¹gnê³a 40% w porównaniu do czystej ¿ywicy epoksydowej. Uzyskano wzrost udarnoœ-
ci o 160% w przypadku kompozytów epoksydowych z 10% PUR dotwardzanych w czasie 3 godzin w 80°C. Najlep-
szymi w³aœciwoœciami charakteryzuj¹ siê nanokompozyty zawieraj¹ce 10% modyfikatora poliuretanowego i dosie-
ciowywane w czasie 5 godzin w temperaturze 60°C.

EFFECT OF POST-CURING TIMES AND TEMPERATURE ON SELECTED PROPERTIES OF EPOXY
NANOCOMPOSITES MODIFIED WITH CONDENSATION NONISOCYANATE POLYURETHANES
Summary. The present work investigates the effect of post-curing on the properties of epoxy resin Epidian 5 modi-
fied with 1% NanoBent ZR1 and different amounts of condensation nonisocyanate polyurethanes (NIPUR). This
latter was synthesized from Rokopol G1000, urea, formaldehyde and phenol sulfonic acid. Prepared ternary Epo-
xy/Nanobent/PUR composites cured with triethylenetetramine (Z1) were cured at room temperature for 24 hours
and submitted to different post-curing times (1-7 hours) at a temperature of 60°C, prior to mechanical testing. The
properties were compared with similar composites post-cured during 3 hours at 80°C. The obtained results showed
that impact strength (IS) of hybrid composite based on 10% PUR post-cured during 5 hours at 60°C increased by
180% in comparison with neat epoxy resin. Maximum improvement of hybrid composite flexural strength was 40%
in comparison with neat epoxy resin. The IS increase reached 160% in relation with epoxy composite with 10%
PUR post-cured during 3 hours at 80°C. Moreover, the optimum amount of polyurethane modifier to be added to
epoxy composite cured at 60°C was 10%.

1. WSTÊP

Kompozyty to materia³y z³o¿one z co najmniej dwóch
wzajemnie oddzia³ywuj¹cych na siebie komponentów. In-
tegralne sk³adniki kompozytu wykazuj¹ synergizm w³aœ-
ciwoœci. Materia³y te od wielu lat wystêpuj¹ w naszym oto-
czeniu w wielu postaciach, pocz¹wszy od materia³ów kon-
strukcyjnych skoñczywszy na implantach stosowanych
w medycynie. Wraz z rozwojem przemys³u i du¿¹ kon-
sumpcj¹ produktów, nieuniknione jest poszukiwanie no-
wych rozwi¹zañ, dziêki którym materia³y bêd¹ spe³nia³y
postawione im coraz to nowsze wymagania [1].

Kompozyty epoksydowe, dziêki swoim dobrym
w³aœciwoœciom mechanicznym, znalaz³y zastosowanie
w wielu ga³êziach przemys³u. Jednak niektóre w³aœci-
woœci, ma³a udarnoœæ i niewielkie wyd³u¿enie przy zer-
waniu nie przemawiaj¹ za wykorzystywaniem ¿ywic.
W celu poprawy wybranych w³aœciwoœci ¿ywicy epoksy-
dowej poddaje siê je modyfikacji chemicznej lub fizycz-
nej. Aby poprawiæ elastycznoœæ wprowadza siê do ¿ywic
zwi¹zki chemiczne np. poliuretan, który zawiera w swo-

jej budowie d³ugie elastyczne ³añcuchy alifatyczne, a tak-
¿e wi¹zania eterowe, które w znacz¹cy sposób zmieniaj¹
w³aœciwoœci ¿ywicy, tworz¹c j¹ bardziej elastyczn¹ [2-3].
W zale¿noœci od rodzaju dobranego modyfikatora mo¿e-
my kszta³towaæ w³aœciwoœci ¿ywic w kierunku przez nas
po¿¹danym. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e nie ma uniwer-
salnego nape³niacza czy modyfikatora i poprawiaj¹c jed-
ne w³aœciwoœci pogarszamy drugie [3].

2. SUROWCE I PROCEDURA

Celem pracy by³o okreœlenie optymalnego czasu do-
sieciowywania ¿ywicy epoksydowej w temp. 60°C
i wp³ywu zawartoœci bezizocyjanianowego poliuretano-
mocznika w nanokompozytach epoksydowo-poliureta-
nowych dotwardzanych we wczeœniej wyznaczonych
warunkach (temp. 60°C w ci¹gu optymalnego czasu) oraz
w ci¹gu 3 godzin w temp. 80°C na ich wybrane w³aœci-
woœci fizykomechaniczne.

Dotychczas stwierdzono [4-7], ¿e obróbka ciek³ego
oligomeru powy¿ej temp. 60°C prowadzi do destrukcji
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poliuretanu. Celowym wydawa³o siê okreœlenie czasu po
up³ywie, którego czysta ¿ywica epoksydowa (bez mody-
fikatorów), sieciowana we w³aœciwej dla poliuretanu tem-
peraturze (60°C), osi¹gnie maksymalnie mo¿liwy stopieñ
usieciowania, przedk³adaj¹cy siê na osi¹gniêcie najlep-
szych w³aœciwoœci.

St¹d w pierwszym etapie prac przygotowano
wg wczeœniej opracowanej procedury [4-5] kompozycje
¿ywicy epoksydowej z utwardzaczem (Z1), które dotwar-
dzano w ró¿nym czasie (od 1 do 7 godzin) w temperatu-
rze 60°C i po tym etapie oznaczono wybrane ich w³aœci-
woœci.

Nastêpnie sporz¹dzono cztery nanokompozycje:
nanokompozycjê odnoœnikow¹ – ¿ywicê epoksydow¹
(Epidian 5 – Organika – Sarzyna, Polska) zawieraj¹c¹ 1%
MMT i nie zawieraj¹c¹ PUR oraz trzy kompozycje epo-
ksydowo-poliuretanowe z MMT zawieraj¹ce ró¿ne iloœci
(5%, 10%, 15%) modyfikatora poliuretanowego.

W tym celu sporz¹dzono 15% dyspersjê montmorylo-
nitu (MMT – NanoBent ZR1 – ZG Zêbiec, Polska) w aceto-
nie, poprzez homogenizacjê MMT i acetonu przez 15 min
ultradŸwiêkami (homogenizator Hielscher UP200H: am-
plituda: 260 µm, sonotroda S-3) wp³ywaj¹c¹ na zwiêksze-
nie odleg³oœci pomiêdzy p³ytkami stosowanego nanona-
pe³niacza. Dyspersjê tê nastêpnie pozostawiono w temp.
pokojowej na 24 godziny.

W kolejnym etapie prac otrzymano ciek³y oligomer
poliuretanowy, wprowadzany do ¿ywicy epoksydowej
bezpoœrednio po jego otrzymaniu. Modyfikator poliure-
tanowy otrzymano z mocznika (cz. POCh Gliwice), kwa-
su fenolosulfonowego – KFS (cz., 65% roztwór wodny,
Sigma Aldrich Chemie GmbH Riedest Steineheim Niem-
cy), formaldehydu (cz., 37% roztwór wodny, Zak³ady
Azotowe w Tarnowie) i Rokopolu G1000 (c.cz. 1000 – PCC
Rokita SA). W wyniku reakcji kwasu fenolosulfonowego,
mocznika i formaldehydu (stos. mol. 1:1:2) otrzymano
zwi¹zek (SS) zawieraj¹cy segmenty sztywne. Zaœ w wyni-
ku reakcji transestryfikacji uretanem etylowym (cz. Xe-
non £ódŸ) grup hydroksylowych Rokopolu G1000 otrzy-
mano trikarbaminian oligooksypropylenowy (SG), za-
wieraj¹cy ³añcuchy giêtkie i reaktywne grupy uretanowe.
Po zmieszaniu z formaldehydem w temp. pok. uzyska-
nych zwi¹zków, otrzymywano ciek³y gotowy do wpro-
wadzenia do Epidianu5, oligomer uretanowy.

¯ywicê epoksydow¹ oraz otrzyman¹ wczeœniej dys-
persjê MMT w acetonie mieszano 5 min mechanicznie
(Heidolph Diax 600: prêdkoœæ obrotowa: 9500 rpm, tem-
peratura pokojowa) i 5 min ultradŸwiêkami (Hielscher
UP200H: amplituda: 260 µm, sonotroda S-3, temperatura
pokojowa) i nastêpnie dodawano lub nie (próbka odnoœ-
nikowa), odpowiedni¹ iloœæ ciek³ego oligomeru uretano-
wego.

Mieszaninê Epidianu 5, 1% MMT i ró¿nych iloœci (0%,
5%, 10%, 15%) oligomeru PUR ponownie homogenizo-
wano ultradŸwiêkami przy amplitudzie 260 µm w tem-
peraturze nie przekraczaj¹cej 40°C. Ca³oœæ poddawano
odpowietrzaniu przez 3 godziny w temperaturze 40°C
w suszarce pró¿niowej, równoczeœnie iloœciowo usuwa-
j¹c wprowadzony wraz z MMT aceton. Mieszaniny sch³a-

dzano do temperatury 15°C i po wymieszaniu z utwar-
dzaczem Z1 (utwardzacz Z1 – Organika Sarzyna, Polska)
wylewano do form. Po 24 godzinnym odpowietrzeniu
i utwardzeniu nanokompozycji, dosieciowano je w su-
szarce w temperaturze 60°C we wczeœniej okreœlonym
w pierwszym etapie optymalnym czasie lub w tempera-
turze 80°C w ci¹gu 3 godzin. Nastêpnie oznaczono wy-
brane w³aœciwoœci otrzymanych nanokompozytów:
— pomiar udarnoœci z karbem przeprowadzono w tem-

peraturze pokojowej na aparacie Zwick/Roell Z012 me-
tod¹ Charpy’ego zgodnie z norm¹ PN-EN ISO 179:2001
[8];

— wytrzyma³oœæ na zginanie oznaczono na maszynie
Zwick/Roell Z010 zgodnie z norm¹ PN-EN ISO
178:2011. Wytrzyma³oœæ na zginanie wyznaczono ko-
rzystaj¹c z metody zginania trójpunktowego. Badanie
zosta³o przeprowadzone w temperaturze pokojowej
z prêdkoœci¹ zginania 5 mm/min, rozstaw miêdzy
podporami wynosi³ 6 cm. Badan¹ próbkê (10×10×4
mm) umieszczono pomiêdzy podporami. Jako wynik
badania otrzymano krzywe obrazuj¹ce zale¿noœæ ob-
ci¹¿enie–ugiêcie [9];

— krytyczny wspó³czynnik intensywnoœci naprê¿eñ
wyznaczono stosuj¹c metodê trójpunktowego zgina-
nia. Badanie wykonano na maszynie Zwick/Roell
Z010 w temperaturze pokojowej i prêdkoœci¹
5 mm/min. Badanie zosta³o wykonane na próbkach
zmodyfikowanej ¿ywicy epoksydowej o wymiarach
10×10×4 mm z 1 mm karbem. Oznaczenie wykonano
dla nanokompozytów zawieraj¹cych 1% nanona-
pe³niacza (montmorylonitu) i 10% modyfikatora poli-
uretanowego wprowadzanego w ró¿nym czasie od
momentu zmieszania trikarbaminianu (SG) i oligome-
ru (SS) zawieraj¹cego segmenty sztywne.

Wspó³czynnik KC obliczono ze wzoru (1) [10]:
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gdzie: P – si³a zerwania próbki, L – odleg³oœæ miêdzy pod-
porami, a – d³ugoœæ karbu, w – szerokoœæ próbki, B – gru-
boœæ próbki, Y – wspó³czynnik geometryczny obliczony
wg wzoru (2) [23]:
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3. REZULTATY I DYSKUSJA WYNIKÓW

3.1. Wyznaczenie optymalnego czasu dosieciowywania
w temperaturze 60°C ¿ywicy epoksydowej

Sporz¹dzone zgodnie z opisan¹ procedur¹ mieszani-
ny wstêpnie sieciowane 24 godziny w temp. pokojowej
i dosieciowywane w ci¹gu 1-7 godzin w temp. 60°C mia³y
postaæ przeŸroczystych jednorodnych, nieró¿ni¹cych siê
wygl¹dem cia³ sta³ych. Poddane badaniom kompozycje
wykazywa³y zauwa¿alne polepszanie w³aœciwoœci do
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3 godzin ich wygrzewania w temp. 60°C, po czym kom-
pozycje wygrzewane d³u¿ej 4-7 godzin charakteryzowa³y
siê niezmienionymi, ukszta³towanymi ju¿ na okreœlonym
poziomie w³aœciwoœciami.

Jak wynika z wykresu 3 dosieciowanie ¿ywicy epo-
ksydowej zachodzi w temp. 60°C w ci¹gu co najmniej
3 godzin. D³u¿sze wygrzewanie mieszanin w tych wa-
runkach nie wp³ywa na w³aœciwoœci Epidianu 5 utwar-
dzanego trietanoloamin¹. St¹d, jako optymalny czas do-
sieciowywania czystej ¿ywicy epoksydowej w temp. 60°C
przyjêto co najmniej 3 godziny. Wprowadzenie do Epi-
dianu 5 innych komponentów (np. modyfikatora polime-
rycznego) spowoduje rozcieñczenie œrodowiska reakcji,
st¹d jako warunki dosieciowywania nanokompozytów
epoksydowo-poliuretanowych przyjêto 5 godzin w temp.
60°C.

3.2. Nanokompozyty epoksydowo-poliuretanowe
dosieciowywane w dwóch ró¿nych temperaturach –
Otrzymywanie oligomeru uretanowego

Trikarbaminian oligooksypropylenowy
Zawieraj¹cy segmenty giêtkie trikarbaminian oligo-

oksypropylenowy otrzymano w wyniku amidowania
G1000 uretanem etylowym. Produkt aminowania mia³
postaæ jasnobr¹zowej, lepkiej cieczy i charakteryzowa³ siê
blisk¹ zera (0,7 mg KOH/1 g) liczb¹ hydroksylow¹,
œwiadcz¹c¹ o zamidowaniu niemal wszystkich grup hyd-
roksylowych. Zawieraj¹cy segmenty giêtkie trikarbami-
nian mia³ postaæ lepkiej, przeŸroczystej jasnobr¹zowej
cieczy.

Oligomer zawieraj¹cy segmenty sztywne (SS)
Reakcja otrzymywania segmentu sztywnego by³a re-

akcj¹ lekko egzotermiczn¹. Zaobserwowano wzrost tem-
peratury mieszaniny reakcyjnej do 50°C utrzymuj¹cy siê
przez oko³o 2 godziny od momentu wkroplenia do KFS
ca³kowitej iloœci roztworu mocznika w formalinie. Zawie-
raj¹cy segmenty sztywne oligomer stanowi³ pó³produkt
do otrzymywania poliuretanów kondensacyjnych i mia³
postaæ lepkiej, jasnobr¹zowej cieczy.

Poliuretany o zró¿nicowanej iloœci segmentu sztyw-
nego

Podczas zmieszania trikarbaminianu i pó³produktu
zawieraj¹cego segmenty sztywne oraz formaliny stwier-
dzono lekko egzotermiczny charakter reakcji (wzrost
temp. reakcji z temp. pokojowej do 38°C) œwiadcz¹cy
o powstawaniu oligomeru poliuretanowego.

Nanokompozyty epoksydowo-poliuretanowe
Oligomer uretanowy wprowadzany by³ w postaci cie-

czy do wstêpnie przygotowanych mieszanin epoksydo-
wo-MMT i tworzy³ z nimi jednorodne, przeŸroczyste lep-
kie ciecze, które po up³ywie doby zestali³y siê. Bez wzglê-
du na temperaturê dosieciowywania (60°C lub 80°C)
nanokompozycje odnoœnikowe (zarówno ¿ywica
z utwardzaczem jak i ¿ywica epoksydowa z 1% MMT)
by³y przeŸroczystymi cia³ami sta³ymi, zaœ nanokompozy-
cje epoksydowo-poliuretanowe (z 1% nanonape³niacza
warstwowego oraz 5%, 10% i 15% modyfikatora PUR)
mia³y postaæ jednorodnych, twardych cia³ sta³ych ró¿-
ni¹cych siê jedynie barw¹. Im wiêksza by³a zawartoœæ
poliuretanu w kompozycie tym ciemniejsze by³y próbki.
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Rys. 2. Wp³yw czasu dotwardzania ¿ywicy z utwardzaczem w temp.
60°C na wartoœæ udarnoœci
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Rys. 3. Wp³yw czasu dotwardzania ¿ywicy z utwardzaczem w temp.
60°C na wartoœæ naprê¿enia podczas trójpunktowego zginania
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Rys. 1. Wp³yw czasu dotwardzania ¿ywicy z utwardzaczem w temp.
60°C na wartoœæ KC



3.3. W³aœciwoœci fizykomechaniczne nanokompozytów
epoksydowo-poliuretanowych

Nanokompozycje poddano dalszym badaniom i oz-
naczono ich wybrane w³aœciwoœci mechaniczne. Na wy-
kresie 4 przedstawiono wp³yw zawartoœci modyfikatora
poliuretanowego oraz temperatury i czasu utwardzania
na udarnoœæ kompozycji poliuretanowo-epoksydowych
z MMT.

Wartoœci udarnoœci dla badanych kompozycji dosie-
ciowywanych w temperaturze 60°C mieszcz¹ siê z grani-
cach od ok. 1,7 do ok. 2,8 kJ/m2, natomiast kompozycje
dosieciowywane w temperaturze 80°C mieszcz¹ siê
w granicach od 1,2 do 1,6 kJ/m2. Próbki nie zawieraj¹ce
poliuretanu i modyfikatora MMT sieciowane w tempera-
turze 60°C charakteryzowa³y siê wartoœci¹ udarnoœci
ok. 1 kJ/m2.

Stwierdzono, ¿e bez wzglêdu na stosowan¹ tempera-
turê dosieciowywania (60 lub 80°C) otrzymane kompozy-
cje z poliuretanowym modyfikatorem zawieraj¹cym
MMT odznaczaj¹ siê wy¿sz¹ wartoœci¹ udarnoœci ani¿eli
niemodyfikowane. W nanokompozytach utwardzanych
w temp. 60°C zawieraj¹cych stosowany poliuretanowy
modyfikator zaobserwowano wiêkszy efekt uelastycznie-
nia ni¿ w kompozytach dosieciowywanych w temp. 80°C.
Ze wzglêdu na wiêksz¹ udarnoœæ ¿ywicy epoksydowej
nie zawieraj¹cej poliuretanu temperaturê 60°C uznano
jako w³aœciw¹ co miêdzy innymi ma zwi¹zek z degrada-
cj¹ poliuretanów kondensacyjnych zachodz¹c¹ w temp.
80°C – co pokaza³y wartoœci udarnoœci (wszystkie s¹ ni¿-
sze od badanych wartoœci udarnoœci w temperaturze
60°C).

St¹d stwierdzono, ¿e w³aœciwsz¹ temperatur¹ dosie-
ciowania kompozycji epoksydowo-poliuretanowych jest
temperatura 60°C, a dodatek nowego modyfikatora poli-
uretanowego polepsza udarnoœæ ¿ywicy epoksydowej.

Kompozycje dotwardzane w 60°C zawieraj¹ce 10%
poliuretanu charakteryzuj¹ siê popraw¹ udarnoœci o oko-
³o 175% w stosunku do kompozycji ¿ywicy epoksydowej

z utwardzaczem (bez MMT, bez PUR) i o oko³o 55%
w stosunku do kompozycji epoksydowej bez modyfika-
tora polimerycznego (z 1% dodatkiem MMT). Mo¿na
przypuszczaæ, ¿e optymaln¹ iloœci¹ modyfikatora poli-
uretanowego jest iloœæ do 10% w kompozycji, a tempera-
tur¹ dotwardzania jest 60°C.

Na rysunku 5 przedstawiono wp³yw zawartoœci mo-
dyfikatora poliuretanowego oraz temperatury i czasu
utwardzania na wartoœæ naprê¿enia przy zniszczeniu
podczas trójpunktowego zginania kompozycji poliureta-
nowo-epoksydowych z MMT.

Wartoœci naprê¿enia dla badanych kompozycji dosie-
ciowywanych w temperaturze 60°C mieszcz¹ siê w grani-
cach od ok. 42 do ok. 75 MPa, natomiast kompozycje do-
sieciowywane w temperaturze 80°C mieszcz¹ siê w grani-
cach od ok. 50 do ok. 66 MPa.

Próbki nie zawieraj¹ce poliuretanu ani modyfikatora
MMT sieciowane w temperaturze 60°C charakteryzowa³y
siê wartoœci¹ naprê¿enia ok. 53 MPa.

Zawartoœæ 10% i 15% poliuretanu w kompozycjach
dosieciowywanych w obu temperaturach dotwardzania
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Rys. 4. Wp³yw zawartoœci poliuretanu na udarnoœæ kompozycji z ¿ywi-
cy epoksydowej zawieraj¹cej 1% MMT w dwóch ró¿nych temperatu-
rach i czasach dotwardzania
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Rys. 5. Wp³yw zawartoœci poliuretanu (PUR) na naprê¿enie podczas
trójpunktowego zginania kompozycji ¿ywicy epoksydowej z 1% MMT
w dwóch ró¿nych temperaturach i czasach dotwardzania
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Rys. 6. Wp³yw zawartoœci poliuretanu na wartoœæ KC kompozycji z ¿y-
wicy epoksydowej zawieraj¹cej 1% MMT w dwóch ró¿nych temperatu-
rach i czasach dotwardzania



wp³ywa na poprawê wartoœci naprê¿enia przy zniszcze-
niu podczas trójpunktowego zginania. Kompozycje do-
sieciowywane w temperaturze 60°C zawieraj¹ce 10% po-
liuretanu charakteryzuj¹ siê popraw¹ wartoœci naprê¿e-
nia o ok. 42% w stosunku do próbki odnoœnikowej (¿ywi-
ca+utwardzacz) i o ok. 79% w stosunku do kompozycji
bez MMT. Stwierdzono pogorszenie wartoœci naprê¿enia
kompozycji zawieraj¹cej mniej ni¿ 10% modyfikatora
poliuretanowego bez wzglêdu na stosowan¹ temperaturê
dotwardzania nanokompozycji.

Na rysunku 6 przedstawiono wp³yw zawartoœci mody-
fikatora poliuretanowego oraz temperatury i czasu utwar-
dzania na krytyczny wspó³czynnik intensywnoœci naprê-
¿eñ kompozycji poliuretanowo-epoksydowych z MMT.

Wartoœci krytycznego wspó³czynnika intensywnoœci
naprê¿eñ w badanych kompozycjach dosieciowywanych
w temperaturze 60°C mieszcz¹ siê w granicach od
ok. 1,65 do ok. 2,4 MPa·m1/2, natomiast kompozycji dosie-
ciowywanych w temperaturze 80°C mieszcz¹ siê w grani-
cach od ok. 2,25 do ok. 1,8 MPa·m1/2.

Próbki nie zawieraj¹ce poliuretanu ani modyfikatora
MMT sieciowane w temperaturze 60°C charakteryzowa³y
siê wartoœci¹ KC ok. 2,25 MPa·m1/2.

Kompozycje zawieraj¹ce modyfikator polimerowy
(za wyj¹tkiem 10% jego dodatku (dotwardzanie w tempe-
raturze 60°C) charakteryzuj¹ siê ni¿szym wspó³czynni-
kiem intensywnoœci naprê¿eñ ni¿ kompozycja odnoœni-
kowa (¿ywica+utwardzacz). Najwiêksz¹ wartoœæ KC za-
obserwowano dla kompozycji dotwardzanej w 60°C i za-
wieraj¹cej 10% PUR. Próbki z tak¹ iloœci¹ PUR charakte-
ryzuj¹ siê o ok. 10% wiêksz¹ wartoœci¹ KC w stosunku do
próbki ¿ywicy odnoœnikowej (¿ywica+utwardzacz) i o ok.
82% w stosunku do ¿ywicy z 1% MMT. W przypadku mo-
dyfikatora PUR du¿e znaczenie odgrywa temperatura
sieciowania. Przy dosieciowywaniu nanokompozytów
w temperaturze 60°C zawieraj¹cych 10% modyfikatora
poliuretanowego, wspó³czynnik Kc kompozycji zwiêksza
swoj¹ wartoœæ w stosunku do próbki bez modyfikatora,
lecz przy wiêkszym jego dodatku (15% poliuretanomocz-
nika) maleje. Z kolei przy sieciowaniu w temperaturze
80°C wartoœæ Kc próbki bez modyfikatora jest wysoka
i w miarê dodawania modyfikatora zaczyna rosn¹æ.

4. PODSUMOWANIE I WNIOSKI KOÑCOWE

W wyniku przeprowadzonych badañ stwierdzono, ¿e
istnieje mo¿liwoœæ otrzymania elastycznych PUR, któ-

rych dodatek powoduje poprawê w³aœciwoœci mecha-
nicznych kompozycji epoksydowej z MMT.

Stwierdzono, ¿e czas dosieciowania czystej ¿ywicy
epoksydowej w temp. 60°C wynosi co najmniej 3 godziny
i warunkuje osi¹gniêcie najlepszych w³aœciwoœci fizyko-
mechanicznych ¿ywicy.

Ustalono warunki dosieciowywania nanokompozy-
tów epoksydowo-poliuretanowych (5 godzin w temp.
60°C).

W nanokompozytach zawieraj¹cych stosowany poli-
uretanowy modyfikator, utwardzanych w wyznaczonych
warunkach zaobserwowano wiêkszy efekt uelastycznie-
nia ni¿ w kompozytach dosieciowywanych w temp. 80°C.

Najlepszymi w³aœciwoœciami charakteryzuj¹ siê na-
nokompozyty zawieraj¹ce 10% modyfikatora poliureta-
nowego i dosieciowywane w ci¹gu 5 godzin w tempera-
turze 60°C.
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