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Wp³yw rodzaju poliuretanu na w³aœciwoœci mechaniczne kompozytu o strukturze

IPN na bazie ¿ywicy epoksydowej

Streszczenie. Praca zawiera wyniki badañ nad modyfikacj¹ ¿ywicy epoksydowej przez zastosowanie dodatku poli-
uretanów otrzymanych z MDI lub PMDI oraz polioksypropylenotriolu (Rokopol 1003) w celu otrzymania kompo-
zytów o strukturze IPN i osnów materia³ów kompozytowych o poprawionych w³aœciwoœciach wytrzyma³oœcio-
wych. Poliureatany by³y dodawane w iloœci 5-20% wag., dla otrzymanych w ten sposób materia³ów oznaczono
w³aœciwoœci wytrzyma³oœciowe: udarnoœæ, wspó³czynnik krytycznej intensywnoœci naprê¿eñ (KC), odpornoœæ na
trójpunktowe zginanie. Badania wykaza³y, ¿e dodatek 10% wag. poliuretanu otrzymanego z PMDI i polioksypro-
pylenotriolu (Rokopol 1003) do ¿ywicy epoksydowej pozwalaj¹ uzyskaæ materia³ o znacznie poprawionych w³aœci-
woœciach mechanicznych.

EFFECT OF POLYURETHANE TYPE ON MECHANICAL PROPERTIES OF COMPOSITES BASED ON
EPOXY RESIN WITH IPN STRUCTURE
Summary. The present work investigates epoxy resin/polyurethane systems with IPN structure as composite as
well as for composite matrix preparation. Polyurethanes (PUR) were synthesized from MDI or PMDI with the
same polyol – polyoxypropylenetriol (Rokopol 1003). Composites containing 5-20% of polyurethane were prepared
and tested. The mechanical properties of the obtained composites were characterized by means of impact strength,
critical stress intensity factor (KC), flexural stress and strain at break as well as flexural modulus composite and
energy at break. It was concluded that 10% of PMDI based PUR is sufficient to obtain composite material with sig-
nificantly improved mechanical properties.

1. WSTÊP

Badania nad technologi¹ polimerów przez wiele lat
by³y ukierunkowane na odkrywaniu nowych monome-
rów i otrzymywaniu z nich nowych polimerów. Obecnie
jednak prowadzone jest wiele prac nad modyfikacj¹ ist-
niej¹cych ju¿ polimerów np.: przez tworzenie uk³adów
polimerów: dwu- i wielosk³adnikowych. Takie „miesza-
niny polimerowe” mog¹ byæ traktowane jako materia³
kompozytowy lub stanowiæ osnowy do produkcji kom-
pozytów. Kompozyty posiadaj¹ wiele zalet w porówna-
niu z polimerami bazowymi i kopolimerami. Odpowied-
ni dobór komponentów pozwala na zwiêkszenie wytrzy-
ma³oœci mechanicznej, stabilnoœci, ognioodpornoœci oraz
polepszenie w³aœciwoœci elektrycznych [1].

Interesuj¹ce wydaj¹ siê uk³ady typu IPN, czyli przeni-
kaj¹cych siê sieci polimerowych. Jednak idealne struktu-
ry IPN nie wystêpuj¹. Mo¿na w nich zaobserwowaæ frag-
menty kopolimerów szczepionych, a tak¿e wi¹zania ko-
walencyjne, które wystêpuj¹ miêdzy sieciami. Miêdzy
niektórymi sieciami wystêpuj¹ tak¿e wi¹zania wodoro-
we, asocjacje jonowe czy wspólne domeny krystaliczne
[2]. Czêsto uk³ady polimerów s¹ niemieszalne, dlatego
podczas syntezy IPN zachodzi mikroseparacja. W wyni-
ku jej tworzy siê uk³ad dwufazowy. Ka¿da faza zbudowa-
na jest z jednego rodzaju polimeru tworz¹cego sieæ.

W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badañ nad
uk³adami ¿ywica epoksydowa – poliuretan. Poliuretany
s¹ grup¹ polimerów o najbardziej wszechstronnych w³aœ-

ciwoœciach. Charakteryzuj¹ siê dobr¹ elastycznoœci¹, na-
wet przy du¿ej twardoœci, wyj¹tkow¹ odpornoœci¹ na
rozdzieranie i œcieranie oraz odpornoœci¹ chemiczn¹ i na
promieniowanie UV. W³aœciwoœci poliuretanów zale¿ne
s¹ od wielkoœci i rodzaju segmentów elastycznych
i sztywnych, iloœci wi¹zañ wodorowych, stopnia spl¹ta-
nia ³añcuchów oraz wzajemnej orientacji segmentów.
Z tych wzglêdów podejmowane s¹ próby zastosowania
ich jako modyfikatory polimeryczne m.in. do ¿ywic epo-
ksydowych.

Harani i wspó³pracownicy badali przy³¹czenie poli-
uretanu (oligoester zakoñczony fragmentem diizocyja-
nianu toluilenu – TDI) do ¿ywicy epoksydowej (EP). Sto-
pieñ przereagowania grup -NCO zbadano metod¹ FTIR.
Badania pokaza³y, ¿e udarnoœæ EP sieciowanej poliamin¹
by³a 3-krotnie wiêksza ni¿ udarnoœæ niezmodyfikowanej
¿ywicy. ¯ywica zawieraj¹ca 40 % mas. PUR i dodatkowo
sieciowana zwi¹zkami hydroksylowymi posiada³a udar-
noœæ 7 razy wiêksz¹ od niezmodyfikowanej ¿ywicy [3].

Zwiêkszyæ stopieñ przereagowania ¿ywicy z poliure-
tanem mo¿na stosuj¹c inne grupy reaktywne ni¿ grupy
izocyjanianowe. Wang i Chen modyfikowali prepolimery
uretanowe wprowadzaj¹c do nich hydroksylowe, amino-
we lub bezwodnikowe. Przy 15 % zawartoœci poliuretanu
(PUR) uzyskano 5-krotny wzrost udarnoœci w odniesie-
niu do EP nie zmodyfikowanej i PUR z grupami –OH,
2-krotny wzrost udarnoœci dla PUR z grupami odpowied-
niego bezwodnika oraz 3-krotny wzrost udarnoœci dla
PUR z grupami NH2 [4].
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Pokropski wraz z wspó³pracownikami prowadzi³ ba-
dania nad wzajemnymi oddzia³ywaniami pomiêdzy ¿y-
wic¹ epoksydow¹ i poliuretanami. Stwierdzili, ¿e na
morfologiê, w³aœciwoœci mechaniczne i termiczne pro-
duktów maj¹ wp³yw: stosunek masowy ¿ywicy epoksy-
dowej do poliuretanu, ciê¿ar cz¹steczkowy sk³adnika
uretanowego oraz stopieñ szczepienia miêdzy dwiema
sieciami polimerowymi [5, 6].

Bakar i wspó³pracownicy zmodyfikowali ¿ywicê epo-
ksydow¹ poliuretanem o ró¿nym indeksie izocyjaniano-
wym. Badania te wykaza³y, ¿e ze wzrostem zawartoœci
poliuretanu wzrasta udarnoœæ, jak równie¿, ¿e ¿ywice za-
wieraj¹ce poliuretan (INCO = 1,03) zakoñczony grupami
–NCO wykaza³y te¿ wiêksz¹ udarnoœæ, poniewa¿ ³añcu-
chy poliuretanu z ¿ywic¹ po³¹czone by³y nie tylko przez
fizyczne spl¹tanie, ale tak¿e przez wi¹zania miêdzy gru-
pami NCO z hydroksylowymi i aminowymi [7].

Cassidy i wspó³pracownicy badali dwusk³adnikowe
przenikaj¹ce siê sieci polimerowe (IPN) zbudowane z po-
liuretanu i ¿ywicy epoksydowej. W badaniach tych otrzy-
mano kompozyty z wysokim modu³em sprê¿ystoœci bez
u¿ycia nape³niaczy, które zwiêksza³yby lepkoœæ i tym sa-
mym utrudnia³y przetwórstwo [8].

Pan i wspó³pracownicy zajmowali siê okreœleniem
wp³ywu prepolimerów PUR opartych na MDI i HDMI na
w³aœciwoœci ¿ywicy epoksydowej. Wykazali, ¿e wraz ze
wzrostem stê¿enia modyfikatorów w kompozycji spada
temperatura zeszklenia, stabilnoœæ termiczna. Poprawia
siê wytrzyma³oœci na rozci¹ganie i œcinanie [9].

Zespó³ pod kierownictwem Ma bada³ reakcje siecio-
wania pomiêdzy ¿ywic¹ epoksydow¹ a prepolimerem
uretanowym w obecnoœci zablokowanych grup NCO za
pomoc¹ polioksypropylenodiaminy. Okaza³o siê, ¿e aro-
matyczne izocyjaniany takie jak MDI czy TDI, przyspie-
szaj¹ proces sieciowania ¿ywicy w porównaniu do np.
HDI. Dodatek izocyjanianów zwiêksza tak¿e gêstoœæ
usieciowania, przez co zmieniaj¹ siê w³aœciwoœci termicz-
ne uzyskanych materia³ów. Ponadto zauwa¿ono, ¿e w³aœ-
ciwoœci mechaniczne otrzymanych materia³ów zale¿a³y
od zastosowanego izocyjanianu [10].

2. CZÊŒÆ EKSPERYMENTALNA

2.1. Surowce

Do przygotowania kompozytów zastosowano: ma³o-
cz¹steczkow¹ ¿ywicê epoksydow¹ Epidian 5 (Œrednia
M.cz. ok. 400g/mol, lepkoœæ (25°C) max 30000 mPa·s, gês-
toœæ (20 °C) 1,17 g/cm3, Liczba epoksydowa 0,490-0,520
ml/100g, „Organika Sarzyna” Polska), Utwardzacz – Z1
(trietylenotetraamina, gêstoœæ (20°C) 0,979-0,985 g/cm3

„Organika Sarzyna” Polska), MDI – diizocyjanian difeny-
lometanu (M.cz.=250,3 g/mol; temperatura topnienia =

39,5°C, temperatura wrzenia = 210°C (7 hPa) „Sigma-Ald-
rich” Niemcy), PMDI – polimeryczny MDI (M.cz. =
250,3-778 g/mol, temperatura wrzenia � 210°C (7 hPa),
lepkoœæ = 150 mPa·s, gêstoœæ (20°C) 1,8 g/cm3, „Borsod-
Chem” Czechy), poliol – Rokopol 1003 (polioksypropyle-
notriol, M.cz. = 1000 g/mol, LOH=129,53, „PCC Rokita”,
Brzeg Dolny, Polska), katalizator – Dilaurynian dibutylo-
cyny (gêstoœæ: 1,05 g/cm3, M.cz.= 631,55 g/mol, „Merck”,
Niemcy), rozpuszczalnik – Toluen, gêstoœæ: 0,87 g/cm3,
M.cz. = 92,14 g/mol, „Lach-Ner”, Czechy)

2.2. Przygotowanie kompozytu

Synteza poliuretanu. W celu otrzymania poliuretanu
do zlewki wprowadzono odpowiedni¹ iloœæ poliolu i ka-
talizatora. Po wymieszaniu dodano odpowiedni¹ iloœæ
diizocyjanianu. Nastêpnie sk³adniki mieszano dok³adnie
przez 5 minut. Ze wzglêdu na krótki czas reakcji izocyja-
nianu i Rokopolu w temperaturze pokojowej podczas
mieszania stosowano ch³odzenie przy pomocy wody do
temperatury 5–10 °C. Tak przygotowane poliuretany do-
dawano do ¿ywicy epoksydowej. W przypadku stosowa-
nia MDI (sta³y w temperaturze pokojowej), diizocyjanio-
an by³ rozpuszczany w toulenie i w tej postaci dodawany
do poliolu. PMDI (ciek³y w temperaturze pokojowej) by³
dodawany bezpoœrednio do Rokpolu.

Iloœæ PMDI/MDI wyliczono ze wzoru (1):

m
I GR L m

M
NCO

NCO OH

KOH

�
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� 1000
(1)

gdzie: INCO – indeks izocyjanianowi (równy 1,05); GR –
gramorównowa¿nik MDI/PMDI; LOH – liczba hydroksy-
lowa poliolu (równa 129,5); m – masa poliolu – Rokopolu
1003; M – masa molowa KOH (56,1 g/mol), f – funkcyjnoœæ
PMDI/MDI (f PMDI=3; f MDI=2).

Kompozycja ¿ywica epoksydowa – poliuretan. W zlewce
umieszczono odpowiedni¹ iloœæ ¿ywicy epoksydowej do
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Tabela 1. Sk³ad poliuretanu oraz czas jego ¿elowania (w temp. 5–10 °C)

Typ poliuretanu Izocyjaniany [g] Poliol [g] Toluen [cm3] Katalizator [cm3] Czas ¿elowania [min]

PUR-MDI/R1003 50 15,17 4 0,1 15

PUR-PMDI/R1003 50 21,25 - 0,1 45

Tabela 2. Sk³ad kompozycji

Symbol
kompozycji

¯ywica
epoksy-
dowa [g]

Utwar-
dzacz

[g]

Poli-
uretan

[g]

Zawartoœæ
poliure-
tanu [%]

EP0 89,3 10,7 – 0

EP-5%PUR-MDI 84,8 10,2 5 5

EP-10%PUR-MDI 80,4 9,6 10 10

EP-15%PUR-MDI 75,9 9,1 15 15

EP-20%PUR-MDI 71,4 8,6 20 20

EP-5%PUR-PMDI 84,8 10,2 5 5

EP-10%PUR-PMDI 80,4 9,6 10 10

EP-15%PUR-PMDI 75,9 9,1 15 15

EP-20%PUR-PMDI 71,4 8,6 20 20



której dodawano przygotowany poliuretan. Kompozycje
mieszano przy u¿yciu homogenizatora ultradŸwiêkowe-
go Hielscher 200 UP (amplituda 100 % – 240 µm, sonotro-
da S3) przez 20 minut. Po ostygniêciu do kompozycji do-
dawano stechiometryczn¹ iloœæ utwardzacza i wylewano
do 10-gniazdowych form pokrytych œrodkiem antyadhe-
zyjnym. Kompozyty utwardzano 24 h w temperaturze
pokojowej, a nastêpnie dotwarzano przez 3 h w 80 °C.
W ten sposób przygotowano próbki zawieraj¹ce 5–20 %
PUR. Sk³ad kompozycji zestawiono w tabeli 2.

3. REZULTATY I DYSKUSJA WYNIKÓW

Oznaczone czasy ¿elowania kompozycji wykaza³y, ¿e
dla EP-5%PUR-MDI i EP-10%PUR-MDI czasy te by³y
zbli¿one do czystej ¿ywicy epoksydowej i wynosi³y oko³o
60 minut. Natomiast kompozycje z zawartoœci¹ 15 % i
20 % PUR-MDI/R1003 mia³y d³u¿szy czas ¿elowania wy-
nosz¹cy oko³o 90 min. By³o to spowodowane dodatkiem
toluenu, który umo¿liwi³ rozpuszczenie MDI. W przy-
padku dodatku PUR-PMDI/R1003 zaobserwowano, ¿e
czas ¿elowania kompozycji mala³ wraz ze wzrostem tego
rodzaju modyfikatora (odpowiednio od 55 minut dla 5%
PUR-PMDI/R1003 do 20 min dla 20% dodatku
PUR-PMDI) w porównaniu do czasu ¿elowania niezmo-
dyfikowanej ¿ywicy epoksydowej (65 min). Skrócenie
czasu ¿elowania mog³o byæ spowodowane reakcj¹ pomiê-
dzy wolnymi grupami izocyjanianowymi obecnymi
w poliuretanie i grupami hydroksylowymi z ¿ywicy
epoksydowej, jak równie¿ pomiêdzy grupami -NCO
i aminowymi utwardzacza. Tworzenie tego typu wi¹zañ
pozwala na utworzenie struktury IPN z wi¹zaniami miê-
dzysieciowymi. Ten typ struktury powinien byæ widocz-
ny w postaci wzmocnienia otrzymanych kompozytów.

Utwardzone kompozycje poddano badaniom wytrzy-
ma³oœciowym takim jak udarnoœæ (metoda Charpy’ego
z karbem 1 mm, wg. ISO 179, aparat Zwick 5012), odpor-
noœæ na propagacjê pêkniêcia (wspó³czynnik krytycznej
intensywnoœci naprê¿eñ – KC) jak równie¿ odpornoœci na
zginanie trójpunktowe (wg ISO 178, aparat Zwick/Roell
010). Wszystkie badania przeprowadzono w temperatu-
rze pokojowej, stosuj¹c rozstaw podpór 60 mm na prób-
kach prostopad³oœciennych o wymiarach 100×10×40 mm.
Wyniki badañ zestawiono w tabelach 3 i 4 jako œrednie
arytmetyczne z 5 pomiarów.

Tabela 3. Udarnoœæ i KC kompozytów

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

EP 0,8±0,1 1,2±0,1

EP-5%PUR-MDI 1,3±0,1 1,3±0,1

EP-10%PUR-MDI 1,2±0,2 1,4±0,2

EP-15%PUR-MDI 1,6±0,2 1,9±0,2

EP-20%PUR-MDI 1,4±0,2 1,4±0,1

EP-5%PUR-PMDI 1,7±0,2 2,3±0,3

EP-10%PUR-PMDI 2,5±0,3 2,6±0,2

EP-15%PUR-PMDI 2,4±0,2 2,2±0,2

EP-20%PUR-PMDI 2,3±0,2 1,5±0,1

Z danych w tabeli 3 widaæ, ¿e dodatek otrzymanych
poliuretanów, niezale¿nie od sk³adu, powoduje poprawê
udarnoœci ¿ywicy epoksydowej (EP), dla której wynosi
ona 0,8 kJ/m2. W przypadku kompozycji zawieraj¹cych
PUR-MDI/R1003 mo¿na zauwa¿yæ, ¿e wartoœci tego para-
metru oscyluj¹ w granicach 1,2–1,4 kJ/m2. Jedynie kompo-
zyt EP-15%PUR-MDI osi¹gn¹³ wyraŸnie wiêksz¹ war-
toœæ, wynosz¹c¹ 1,7 kJ/m2. Natomiast modyfikacja ¿ywicy
epoksydowej poliuretanem otrzymanym z PMDI (kom-
pozyty EP-PUR-PMDI) spowodowa³a znaczne polepsze-
nie udarnoœci ¿ywicy epoksydowej. Wraz ze wzrostem
zwartoœci PUR-PMDI/R1003 wzrasta udarnoœæ kompozy-
tów i osi¹ga maksimum przy 10 % wag. tego modyfikato-
ra (kompozyt EP-10%PUR-PMDI, U=2,5 kJ/m2). Jest to
3-krotny wzrost wartoœci w porównaniu do czystej ¿ywi-
cy. Przy wiêkszej iloœci tego typu poliuretanu mo¿na
zaobserwowaæ, ¿e udarnoœæ kompozytów obni¿a siê.

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. Oznaczanie KC przeprowadzono na
aparacie Zwick Roel Z010 stosuj¹c metodê trójpunktowe-
go zginania na próbkach z karbem o d³ugoœci 1 mm przy
prêdkoœci zginania – 5 mm/min. Wspó³czynnik KC obli-
czono zgodnie ze wzorem (2):

K
F S a

b w
YC �
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� �

�
3

2

0 5

2

,

(2)

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

Wyniki badañ umieszczone w tabeli 3 wykazuj¹, ¿e
wszystkie kompozycje z PUR wykaza³y wartoœci KC

wiêksze od wartoœci dla ¿ywicy niezmodyfikowanej, dla
której wynosi ona 1,2 MPa·m1/2. Spoœród kompozytów za-
wieraj¹cych PUR-MDI/R1003, najwiêksz¹ wartoœæ 1,9
MPa·m1/2, osi¹gn¹³ kompozyt EP-15%PUR-MDI. W przy-
padku kompozytów zawieraj¹cych PUR-PMDI/R1003
najwiêksz¹ wartoœæ dla KC równ¹ 2,6 MPa·m1/2 osi¹gn¹³
kompozyt EP-10%PUR-PMDI.

Nastêpnie otrzymane kompozyty podano badaniom
odpornoœci na 3-punktowe zginanie. Wyniki tych badañ
zestawiono w tabeli 4.

Z danych w tabeli widaæ, ¿e w przypadku kompozycji
z PUR-PMDI/R1003 kompozyty zawieraj¹ce 5-15 % tego typu
poliuretanu, wykazuj¹ wiêksze wartoœci naprê¿enia przy
zniszczeniu od wartoœci naprê¿enia dla czystej ¿ywicy. Mak-
symalny wzrost naprê¿enia odnotowano dla kompozytu
EP-10%PUR-PMDI (92 MPa). Jest ono wiêksze o 50% od war-
toœci naprê¿enia dla czystej ¿ywicy (60 MPa). Natomiast
zastosowanie PUR-MDI/R1003 jako modyfikatora, najlepsze
rezultaty da³o tylko w przypadku kompozytu
EP-5%PUR-MDI, dla którego zanotowano wartoœæ naprê¿e-
nia przy zniszczeniu na poziomie 80 MPa. Pozosta³e kompo-
zyty z wiêksz¹ zawartoœci¹ tego poliuretanu wykaza³y war-
toœci naprê¿enia przy zniszczeniu niewiele wy¿sze (10-20%)
od wartoœci dla niezmodyfikowanej ¿ywicy epoksydowej,
a tym samym s¹ one znacz¹co ni¿sze od wartoœci uzyskanych
dla kompozytów z PUR-PMDI/R1003.

PRZETWÓRSTWO TWORZYW 2 (marzec – kwiecieñ) 2015

Wp³yw rodzaju poliuretanu na w³aœciwoœci mechaniczne kompozytu o strukturze IPN na bazie ¿ywicy epoksydowej 133



Na podstawie przedstawionych danych odkszta³cenia
przy zniszczeniu mo¿na zauwa¿yæ, ¿e dodatek poliureta-
nów, zarówno otrzymywanych z MDI jak i PMDI, powo-
duje wzrost odkszta³cenia w stosunku do czystej ¿ywicy
epoksydowej. Zwi¹zane jest to ze wzrostem elastycznoœci
kompozytu wynikaj¹cym z zawartoœci giêtkich segmen-
tów polieterowych pochodz¹cych od poliuretanu.

Energia zniszczenia materia³u podczas trójpunktowe-
go zginania okreœla iloœæ pracy potrzebn¹ do zniszczenia
materia³u. Jak widaæ z wartoœci przedstawionych w tabeli
4, generalnie mo¿na zauwa¿yæ, ¿e dodatek poliuretanu po-
woduje wzrost wartoœci energii zniszczenia w porównaniu
do niezmodyfikowanej ¿ywicy. Dla kompozytu zawiera-
j¹cego 5 %; 10 % lub 15 % PUR-PMDI/R1003 wartoœci ener-
gii s¹ powy¿ej 10 kJ/m2 i s¹ dwukrotnie wiêksze w porów-
naniu do czystej ¿ywicy. Tylko w przypadku kompozytu
zawieraj¹cego 20 % PUR-PMDI/R1003 nast¹pi³ wyraŸny
spadek wartoœci energii. W przypadku poliuretanu otrzy-
manego z MDI, tylko kompozyt o zawartoœci 20 %
PUR-MDI/R1003 wykaza³ wartoœæ energii zniszczenia na
poziomie 10,5 kJ/m2. Œwiadczy to, ¿e poliuretan na bazie
PMDI jest zdecydowanie wydajniejszym i efektywniej-
szym modyfikatorem dla ¿ywicy epoksydowej.

W przypadku zale¿noœci wartoœci modu³u przy zgina-
niu od zawartoœci i rodzaju modyfikatora poliuretanowe-
go, widoczna jest tendencja do obni¿ania siê wartoœci mo-
du³u wraz ze wzrostem zawartoœci modyfikatorów poli-
uretanowych w porównaniu do czystej ¿ywicy, dla której
modu³ wynosi 3,1 GPa. Tylko kompozyty EP-5%PUR-MDI
oraz zawieraj¹ce 5 i 10 % PUR-PMDI/ R1003 wykazuj¹
wartoœæ modu³u na poziomie wartoœci dla niezmodyfiko-
wanej ¿ywicy. Zaobserwowany spadek wartoœci modu³u
przy wiêkszych zawartoœciach modyfikatorów jest spowo-
dowany plastyfikuj¹cym dzia³aniem poliuretanów na
sztywn¹ i kruch¹ matrycê z ¿ywicy epoksydowej.

4. WNIOSKI

Na podstawie przeprowadzonych badañ wytrzyma-
³oœciowych kompozytów zawieraj¹cych 5–20 % poliure-

tanu poliaddycyjnego otrzymanego z MDI lub PMDI
oraz Rokopolu 1003 mo¿na stwierdziæ, ¿e dodatek poli-
uretanów do ¿ywicy epoksydowej powoduje wyraŸny
spadek kruchoœci kompozytu, potwierdzaj¹ to wy¿sze
wartoœci odkszta³cenia przy zniszczeniu oraz udarnoœci,
jak równie¿ spadek modu³u przy zginaniu.

Kompozyty zawieraj¹ce poliuretan PUR-PMDI/R1003
(PMDI+Rokopol 1003) wykazuj¹ znacznie lepsze w³aœci-
woœci wytrzyma³oœciowe, co œwiadczy ¿e ten typ poliure-
tanu mo¿e byæ stosowany jako efektywny modyfikator
¿ywicy epoksydowej.

Dodatek poliuretanu PUR-PMDI/R1003 nie wiêkszy
ni¿ 10 % wag. jest wystarczaj¹cy, aby otrzymaæ kompozyt
o najlepszych w³aœciwoœciach mechanicznych, a zaobser-
wowany efekt wzmocnienia mo¿e byæ wynikiem utwo-
rzenia struktury IPN w uk³adzie ¿ywica epoksydowa/po-
liuretan.
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Tabela 4. Wyniki zginania 3-punktowego

Symbol kompozycji Modu³ przy zginaniu,
GPa

Naprê¿enie przy
zniszczeniu, MPa

Odkszta³cenie
przy zniszczeniu, %

Energia zniszczenia
kJ/m2

EP 3,1±0,2 59,7±3,2 1,6±0,2 5,2±0,4

EP-5%PUR-MDI 2,9±0,3 80,2±4,5 2,8±0,3 8,1±0,5

EP-10%PUR-MDI 2,5±0,2 68,7±3,9 2,6±0,2 6,2±0,6

EP-15%PUR-MDI 2,2±0,2 75,1±4,2 2,9±0,3 6,8±0,7

EP-20%PUR-MDI 2,0±0,2 73,6±5,1 3,3±0,3 10,5±0,9

EP-5%PUR-PMDI 3,0±0,2 88,3±6,2 3,2±0,3 9,9±0,6

EP-10%PUR-PMDI 3,1±0,3 92,2±6,5 3,3±0,2 10,2±0,5

EP-15%PUR-PMDI 2,8±0,2 86,5±5,8 3,5±0,3 10,1±0,7

EP-20%PUR-PMDI 2,2±0,2 67,1±4,6 2,6±0,3 6,8±0,7


