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Gradientowe kompozyty epoksydowe nape³niane stopem Wood’a

Streszczenie. Artyku³ opisuje funkcjonalne polimerowe materia³y gradientowe podstawowe techniki ich wytwa-
rzania oraz wyniki badañ wybranych charakterystyk fizycznych. W badaniach wykorzystano stop Wood’a oraz ¿y-
wicê epoksydow¹ (Epidian 6) sieciowan¹ trietylenotetraamin¹ (utwardzacz Z1). Wykonane kompozyty zawiera³y
nominalnie 20, 40, 60 i 80 % stopu Wood’a. Próbki wykonano metod¹ odlewania grawitacyjnego w formach umo-
¿liwiaj¹cych sedymentacjê sk³adników kompozytu. Nastêpnie przedstawiono wyniki badañ wytrzyma³oœci warstw
o ró¿nej zawartoœci procentowej nape³niacza.

GRADED EPOXY COMPOSITES FILLED WITH WOOD’S ALLOY
Summary. The article describes the functional polymeric graded materials and their basic manufacturing techni-
ques and the results of selected physical characteristics. In the researchWood’s alloy and epoxy resin (Epidian 6) cu-
red with triethylenetetraamine (Z1 hardener) were used. Composites were made with nominally 20, 40, 60 and 80%
by weight contents of theWood’s alloy. The samples were made using gravity casting to the forms which allow to se-
dimentation of the components of composite. Next results of strength of the layers with different percentages of filler
are presented.

1. WSTÊP

Materia³y gradientowe to interesuj¹ca grupa materia-
³ów, której g³ówn¹ zalet¹ jest mo¿liwoœæ uzyskania okre-
œlonych w³asnoœci zmieniaj¹cych siê w sposób ci¹g³y na
przekroju materia³u [1]. Kompozyty polimerowe, zarówno
laminaty, jak i nape³niane tworzywa polimerowe mo¿na
traktowaæ, jako uk³ady odwzorowuj¹ce, istniej¹ce w przy-
rodzie, uk³ady spe³niaj¹ce ró¿ne funkcje mechaniczne.
Równie¿ istnienia struktur gradientowych mo¿na dopa-
trzyæ siê w przyrodzie [2]. Czêsto przytaczanymi przyk³a-
dami jest budowa ³odygi zbó¿, bambusa czy te¿ ludzkich
koœci. St¹d dziwi fakt, ¿e jako wyró¿niona grupa materia-
³ów in¿ynierskich, materia³y gradientowe zaistnia³y dopie-
ro, od 1972, kiedy to M.B. Bever i P.E. Devez po raz pierw-
szy przedstawili koncepcjê materia³ów gradientowych [3].

Od tego czasu naukowcy zaczêli zwracaæ uwagê na
gradientow¹ budowê istniej¹cych materia³ów oraz coraz
czêœciej projektowaæ celowy gradient struktury lub w³as-
noœci.

Polimerowe materia³y gradientowe (Polymeric Gra-
dient Materials – PGMs) s¹, co najmniej dwusk³adniko-

wymi kompozytami, sk³adaj¹cymi siê z osnowy, któr¹
stanowi tworzywo polimerowe, i nape³niacza. Udzia³ na-
pe³niacza ulega zró¿nicowaniu na przekroju materia³u.
Rozpatruj¹c tworzywa polimerowe nape³niane cz¹stkami
mo¿na rozró¿niæ, co najmniej trzy struktury kompozyto-
we (Rys. 1).

Typowym kompozytem gradientowym jest materia³
charakteryzuj¹cy siê struktur¹ jak na rysunku 1c. Charak-
terystyczny dla takiego materia³u jest ci¹g³y rozk³ad na-
pe³niacza w osnowie. Ze wzglêdu na charakter, u¿ywa-
nych do wytwarzania kompozytów gradientowych, me-
tod i technologii, niektórzy autorzy [4] uznaj¹, ¿e struktu-
ra warstwowa (Rys. 1b) te¿ mo¿e byæ podstaw¹ kompo-
zytu gradientowego. Konieczne jest jednak zastrze¿enie,
¿e poszczególne warstwy z³o¿one s¹ z tych samych mate-
ria³ów osnowy i nape³niacza, a proces wytwarzania za-
pewnia chemiczne i fizyczne po³¹czenie osnów s¹siadu-
j¹cych warstw.

Polimerowe kompozyty gradientowe mo¿na wytwa-
rzaæ przy wykorzystaniu wiêkszoœci technologii prze-
twórstwa tworzyw m. in. prasowania, odlewania, natrys-
kiwania czy nanoszenia pow³ok polimerowych [1].
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Rys. 1. Przyk³ady struktur kompozytowych. a) struktura rozproszona równomiernie (dyspersyjna), b) struktura warstwowa (laminatowa), c) struk-

tura gradientowa



W pracy podjêto próbê wykonania kompozytu gra-
dientowego, w którym osnowê stanowi ¿ywica epoksy-
dowa, a nape³niaczem jest stop niskotopliwy. Zmierzona
gêstoœæ stopu Wood’a wynosi 9,58 g/cm3, natomiast u¿ytej
(Epidian 6) – 1,18 g/cm3. Dziêki, tej blisko dziewiêciokrot-
nej, ró¿nicy w ciê¿arze w³aœciwym mo¿liwe jest wykona-
nie kompozytu gradientowego w oparciu o metodê od-
lewnia grawitacyjnego (swobodnego).

Nape³nianie tworzyw polimerowych materia³ami
metalicznymi stosowane jest w celu poprawy ich w³as-
noœci magnetycznych, elektrycznych, cieplnych czy try-
bologicznych [5-8]. Wp³yw stopów niskotopliwych na te
w³asnoœci, jest rzadko opisywany w literaturze.

Stopy niskotopliwe to grupa stopów wielosk³adniko-
wych, o temperaturze topnienia zawartej w przedziale od
kilkudziesiêciu do oko³o 400°C. Dominuj¹cymi, w sk³adzie
stopu, pierwiastkami s¹: bizmut, cyna i o³ów. Inne dodatki
stopowe to kadm, srebro a w przypadku stopów o bardzo
niskiej temperaturze topnienia stosowany jest drogi ind.

Stopy posiadaj¹ce nisk¹ temperaturê topnienia, nie
zawieraj¹ce indu, to stop Wooda (temperatura topnienia
to 70°C), stop Lipowitz’a (80°C), Newtona (96°C) oraz
stop Lichtenberga (92°C) [9].

Takiego typu nape³niacze kompozytów polimero-
wych, korzystnie modyfikuj¹ w³asnoœci elektryczne
i cieplne, powoduj¹c wzrost przewodnoœci [10,11]. Bada-
nia takich materia³ów maj¹ okreœliæ wp³yw stopu nisko-
topliwego na w³asnoœci u¿ytkowe kompozytu nape³nia-
nego takim stopem.

Zastosowanie nape³niaczy o du¿ym ciê¿arze w³aœci-
wym pozwala na wytwarzanie „ciê¿kich kompozytów
polimerowych”. Kompozyty takie znajduj¹ zastosowanie
w precyzyjnym umiejscowieniu œrodka ciê¿koœci pojaz-
dów i maszyn, czy w os³onach przed polem elektromag-
netycznym [12]. Zalet¹ stosowania stopów niskotopli-
wych w porównaniu do nape³niaczy w formie proszków
metali, jest mo¿liwoœæ ich przetwarzania w stanie p³yn-
nym w podobnym do tworzyw polimerowych zakresie
temperatur.

2. BADANIA

Eksperyment wykonano na ¿ywicy epoksydowej Epi-
dian 6 usieciowanej utwardzaczem Z1 (trietylenotetraa-
mina) produkcji „Organika-Sarzyna”, nape³nionej sto-
pem Wooda produkowanym przez firmê „Innovator”
z Gliwic. Próbki badawcze przygotowano wed³ug nastê-
puj¹cej procedury:

— odmierzono odpowiednie iloœci sk³adników (Tabela
1),

— stop Wood’a ogrzano w suszarce laboratoryjnej,
w temperaturze 120°C a¿ do ca³kowitego stopienia.
Zabieg ten stosowano by przetopiæ nie tylko stop, ale
tak¿e trudniej topliwe tlenki na powierzchni stopu,

— stop przelano do stalowej zlewki z p³aszczem grzew-
czym, w którym przep³ywa³ olej silikonowy o tempe-
raturze 90°C. Cyrkulacja oleju oraz jego temperatura
by³a wymuszona prac¹ ultratermostatu,

— stop z ¿ywic¹ wymieszano za pomoc¹ tarczy dysper-
syjnej – typu z, na mieszalniku wysokoobrotowym
Dispermat LC30 produkcji VMA-GETZMANN
GMBH. Prêdkoœæ obwodowa mieszania wynosi³a
21,5 m/s, czas mieszania to 15 minut,

— do mieszaniny epidianu 6 i stopu Wooda, po och³o-
dzeniu, dodano utwardzacz Z1 i wymieszano,

— gotow¹ mieszaninê odlano do form szklanych, for-
muj¹cych próbki na kszta³t walców o œrednicy 10 mm
i wysokoœci 55 mm,

— próbki utwardzono w suszarce laboratoryjnej, w tem-
peraturze 24°C w czasie 24 godzin,

— powierzchniê swobodn¹ uzyskanych próbek badaw-
czych, poddano szlifowaniu w celu usuniêcia zastyg-
³ego menisku,

— odlane walce pociêto na piêæ warstw, uzyskuj¹c prób-
ki badawcze o œrednicy 10 mm i wysokoœci 10 mm
(Rys. 2.).
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Rys. 2. Zdjêcie przyk³adowej próbki

Tabela 1. Obliczone proporcje sk³adników w zale¿noœci od stê¿enia

Stê¿enie wagowe
(% stopu Wood’a)

Stê¿enie
objêtoœciowe

(% stopu Wood’a)

Objêtoœciowo [cm3] Masowo [g]

Stop ¯ywica Utwardzacz Stop ¯ywica Utwardzacz

80 32,06 8,25 15,13 2,35 62,21 14,07 1,53

60 15,02 6,18 30,26 4,7 29,1 17,6 1,92

40 7,29 4,12 45,38 7,04 14,15 19,2 2,09

20 2,86 2,06 60,51 9,38 5,56 20,11 2,19



Nastêpnie zmierzono œredni¹ gêstoœæ próbek w celu
okreœlenia przebiegu sedymentacji. Badanie by³o prze-
prowadzone na wadze analitycznej Ohaus Adventure
Pro, z wykorzystaniem dedykowanej przystawki do ba-
dania gêstoœci. Po zwa¿eniu próbki w wolnym powie-

trzu, wa¿ono próbkê zanurzon¹ w cieczy immersyjnej.
Na podstawie ró¿nic masy w dwóch oœrodkach, oprogra-
mowanie wagi oblicza³o gêstoœæ próbki. Jako ciecz wyko-
rzystano wodê demineralizowan¹ o znanej gêstoœci w
temperaturze badania.
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Rys. 4. Zale¿noœæ wytrzyma³oœci od udzia³u wagowego stopu w kompozycie

Rys. 3. Porównanie gêstoœci uzyskanych próbek z teoretyczn¹ (idealn¹) krzyw¹ gêstoœæ-udzia³ wagowy stopu



Wyniki pomiaru gêstoœci poszczególnych próbek zes-
tawiono z rozk³adem teoretycznym gêstoœci kompozytu,
który jest zobrazowany na wykresie (Rys. 3) ci¹g³a lini¹,
co da³o podstawê okreœlenia œredniego wagowego udzia-
³u nape³niacza w próbkach.

Badania gêstoœci wykaza³o, ¿e nastêpuje sedymenta-
cja nape³niacza charakteryzuj¹ca siê gradientowym roz-
k³adem. Celem zbadania wp³ywu tego efektu na rozk³ad
w³asnoœci wytrzyma³oœciowych wykonano badania sta-
tycznej próby œciskania (PN-EN ISO 604) na maszynie
wytrzyma³oœciowej, Zwick/Roell Z020. Na rysunku 4
przedstawiono zale¿noœæ wytrzyma³oœci na œciskanie od
udzia³u procentowego stopu w kompozycie dla wszyst-
kich badanych próbek. W podobny sposób analizowano
uzyskane wartoœci modu³u Younga (Rys. 5).

Jak mo¿na zaobserwowaæ na wykresach (Rys. 4,5), dla
próbek o tych samych nominalnych udzia³ach kompo-
nentów, zachodzi spadek wartoœci modu³u i wytrzyma-
³oœci wraz ze wzrostem rzeczywistego udzia³u stopu
w kompozycie.

Porównuj¹c s¹siaduj¹ce serie próbek mo¿na zauwa-
¿yæ, ¿e w niektórych przypadkach, uzyskuje siê zbli¿one
wartoœci, szczególnie modu³u Younga, mimo ró¿nych
rzeczywistych udzia³ów stopu w kompozycie. Zjawisko
to wynika prawdopodobnie, z ró¿nych wielkoœci cz¹stek
stopu w poszczególnych próbkach kompozytu. Badania
zamieszczone w publikacji [13] dowodz¹, ¿e wraz ze
wzrostem udzia³u stopu w ¿ywicy, podczas mieszania
sk³adników kompozytu, spada œrednica cz¹stek stopu.
Nale¿y w tym miejscu przypomnieæ, ¿e oba sk³adniki

mieszane s¹ jako ciek³e. St¹d wielkoœæ cz¹stek jest œciœle
uzale¿niona od warunków zachodz¹cych podczas mie-
szania, co zosta³o dowiedzione we wczeœniejszych pra-
cach [13,14].

Uzyskane wyniki porównano wzglêdem wartoœci
maksymalnych uzyskanych dla ka¿dej nominalnej serii
próbek. Wyniki zmian procentowych przedstawiono
w tabeli 2.

Tabela 2. Porównanie rozrzutu wartoœci

Nominalny udzia³ wagowy
stopu w kompozycie 20% 40% 60% 80%

Najwiêksza zmiana
procentowa
wzglêdem wartoœci
maksymalnej

Gêstoœæ 21,81 17,54 13,43 1,15

Wytrzy-
ma³oœæ 5,24 5,82 4,03 9,20

Modu³ E 30,46 62,31 27,89 29,70

Wraz z wzrostem nominalnego udzia³u procentowe-
go stopu w kompozycie, nastêpuje spadek gradientu gês-
toœci. Dla pozosta³ych w³asnoœci trudno wysun¹æ tak jed-
noznaczne wnioski.

3. WNIOSKI

Przedstawione wyniki badañ dowodz¹, ¿e stop nisko-
topliwy – w tym przypadku stop Wooda – mo¿e pe³niæ
role nape³niacza kompozytów gradientowych odlewa-
nych swobodnie (grawitacyjnie). Rozrzut wartoœci modu-
³u Younga i wytrzyma³oœci wynika z zachodz¹cej pod-
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Rys. 5. Zale¿noœæ modu³u Younga od udzia³u wagowego stopu w kompozycie



czas sieciowania sedymentacji. Zastanowienie budzi nie-
ci¹g³oœæ zale¿noœci modu³u Younga od udzia³u wagowe-
go (Rys. 5), która œwiadczy o koniecznoœci analizy wp³y-
wu innych, do tej pory nieanalizowanych czynników.
Wydaje siê, ¿e istotny wp³yw na gradient rozk³adu na-
pe³niacza mog¹ mieæ warunki mieszania podczas, które-
go kszta³tuje siê wielkoœæ i rozk³ad cz¹stek stopu nisko-
topliwego.

Analizuj¹c zmiany wartoœci gêstoœci, wytrzyma³oœci
i modu³u Younga dla poszczególnych próbek mo¿na jed-
noznacznie stwierdziæ, ¿e uda³o siê uzyskaæ kompozyt
o gradientowym rozk³adzie cz¹stek stopu.

Nastêpstwem przeprowadzonych badañ bêdzie roz-
szerzenie programu badañ o wiêksz¹ iloœæ próbek ba-
dawczych obejmuj¹cych inne udzia³y sk³adników kom-
pozytów oraz o analizê wp³ywu warunków mieszania na
uzyskane gradienty w³asnoœci.
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