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Kompozyty na osnowie poli(oksymetylenu) POM wzmacniane w³óknami

bazaltowymi

Streszczenie. W pracy dokonano oceny mo¿liwoœci wzmacniania poli(oksymetylenu) POM ró¿nymi rodzajami
w³ókien syntetycznych. W czêœci doœwiadczalnej przedstawiono wyniki badañ podstawowych w³aœciwoœci fizy-
ko-mechanicznych kompozytów POM o handlowej nazwie Tarnoform T-400 wzmacnianych odpadowymi, d³ugimi
(20-30 mm) w³óknami bazaltowymi. Dodatek 20 i 40% masowo w³ókien zwiêksza o ponad 30-70% wytrzyma³oœæ
i kilkukrotnie sztywnoœæ takich kompozytów. Rezultaty te, uzyskano bez kompandowania i wytwarzania granulatu.
W zakoñczeniu wskazano potencjalne mo¿liwoœci zastosowania nowych kompozytów.

POLY(OXYMETHYLENE) POM COMPOSITES REINFORCED BY BASALT FIBERS
Summary. The paper presents the assessment of the potential reinforcing of poly(oxymethylene) POM by different
types of synthetic fibres. The experimental part presents the results of the basic physical and mechanical properties
of composites POM with their trade name Tarnoform 300 basalt fibre waste. The addition of 20 and 40% of fibres
repeatedly increases the strength and rigidity of such composite by more than 30-70%. The results were obtained
without compauding and manufacturing granules. In conclusion, the potential use of new composites is indicated.

1. WSTÊP

Kompozyty umacniane w³óknami dominuj¹ obecnie
na rynku materia³ów kompozytowych. W kompozytach
tego typu obci¹¿enia przenoszone s¹ przez w³ókna.
Wiêkszoœæ kompozytów jest projektowana w celu uzys-
kania materia³ów o wysokiej wytrzyma³oœci, sztywnoœci,
odpornoœci na zmêczenie, a przy tym wysokiej wytrzy-
ma³oœci w³aœciwej.

Nie spotkano w literaturze informacji na temat mody-
fikacji POM w³óknami bazaltowymi po za jednym przy-
padkiem badañ wykonanych w ramach pracy doktorskiej
na Wêgrzech. Dlatego w dokonanym przegl¹dzie litera-
tury skupiono siê na stosowanych najczêœciej modyfika-
cjach POM oraz mo¿liwoœciach wzmacniania w³óknami
bazaltowymi innych polimerów np. polietylenu. POM
rzadko stosowany jest na matryce kompozytów ze wzglê-
du na swoje korzystne w³aœciwoœci i specyficzne przezna-
czenie na wêz³y tarcia i elementy œlizgowe.

Kompozyt poli(oksymetylenu) z kulkami szklanymi
badano np. w celu okreœlenia wp³ywu iloœci oraz œrednicy
kulek szklanych na w³aœciwoœci mechaniczne. Zawartoœæ
zbrojenia w kompozycie waha³a siê od 10-40% wagowo.
Wyniki badañ wykazywa³y, ¿e wraz ze wzrostem zawar-
toœci kulek szklanych wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie, od-
pornoœæ na pêkanie oraz szybkoœæ uwalniania energii
spad³y, natomiast modu³ sprê¿ystoœci przy zginaniu
wzrós³. Ponadto nie stwierdzono wp³ywu orientacji na
w³aœciwoœci mechaniczne. Wp³yw wielkoœci œrednicy na
wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie by³ odwrotnie proporcjo-
nalnie do kwadratu œrednicy kulek, wraz ze wzrostem
œrednicy kulek odnotowano spadek odpornoœci na pêka-
nie oraz brak wp³ywu wielkoœci kulek na modu³ sprê¿ys-
toœci przy zginaniu [1].

Badano w³aœciwoœci mechaniczne, temperaturê ugiê-
cia pod obci¹¿eniem oraz przewodnoœæ ciepln¹ dla kom-

pozytów POM z w³óknem celulozowym o zawartoœci
20-40% wagowo. Wyniki badañ wykaza³y, ¿e wraz ze
wzrostem zawartoœci w³ókna w³aœciwoœci mechaniczne
wzros³y. Podczas obserwacji SEM zaobserwowano dobr¹
powierzchniow¹ adhezjê w trakcie procesu pêkania. Mo-
du³ sprê¿ystoœci przy zginaniu dla kompozytu o zawar-
toœci w³ókien 40% wyniós³ oko³o 6 GPa [2].

Badaniom poddano równie¿ poliacetal zbrojony
w³óknami abaki o zawartoœci 30% wag. W³ókna abaki
spowodowa³y spadek wytrzyma³oœci na rozci¹ganie
o 18% w stosunku do czystego POM, natomiast modu³
sprê¿ystoœci przy zginaniu wzrós³ o 39%. Dodatek w³ó-
kien abaki powodowa³ 2-krotny wzrost modu³u sprê¿ys-
toœci. Temperatura ugiêcia pod obci¹¿eniem wzros³a
o 50% w porównaniu do czystego POM-u [3].

Polioksymetylen zbrojono równie¿ nanoproszkiem
hydroksyapatytu o uziarnieniu poni¿ej 100 nm o zawar-
toœci 0,5-10% wag. wyniki badañ wykaza³y wzrost modu-
³u sprê¿ystoœci przy zginaniu wraz ze wzrostem zawar-
toœci nanocz¹stek, nie odnotowano wp³ywu na wytrzy-
ma³oœæ na rozci¹ganie [4].

Kompozyty POM zbrojono w³óknami poli(tetrafluo-
roetylenu) (PTFE), o zawartoœci 5-20% wag. Wyniki wy-
kaza³y nieliniowy wzrost wytrzyma³oœci na uderzenia
wraz ze wzrostem nape³niacza, mierzone metod¹ Izoda.
Dla czystego POM udarnoœæ wynosi³a 60 J/m, dodatek
15% wag. w³ókien spowodowa³ wzrost udarnoœci do
84,9 J/m, podczas gdy dodatek 20% obni¿y³ wartoœæ udar-
noœci do 78,6 J/m. W³aœciwoœci takie jak wytrzyma³oœæ na
rozci¹ganie, wyd³u¿enie przy zerwaniu przy zawartoœci
5% wag. w³ókna PTFE uleg³y spadkowi w porównaniu
do czystego POM-u, natomiast dodatek minimum 10%
wag. w³ókien spowodowa³ wzrost w³aœciwoœci mecha-
nicznych. Dodatkowo wraz ze wzrostem nape³niacza
wspó³czynnik tarcia wykazywa³ tendencje spadkow¹
a odpornoœæ na zu¿ycie œcierne wzrasta³a [5].
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Badaniom w³aœciwoœci mechanicznych i tribologicz-
nych zosta³ poddany kompozyt poliformaldehydu zbro-
jony mikrocz¹stkami miedzi o zawartoœci 10-30% wag.
oraz nanocz¹stkami miedzi o zawartoœci 10% wagowo.
Wyniki badañ wykaza³y, ¿e dodatek 10% mikrocz¹stek
miedzi spowodowa³ wzrost wartoœæ wytrzyma³oœci na
rozci¹ganie o 62% natomiast dodatek 10%wag. nanocz¹s-
tek miedzi spowodowa³ wzrost o 76%. Ponadto stwier-
dzono, ¿e wraz ze wzrostem zawartoœci zbrojenia mikro-
twardoœæ, wspó³czynnik tarcia oraz odpornoœæ na zu¿y-
cie wzrasta³ [6].

Poliacetal zbrojono równie¿ w³óknami polietylenu
niskiej gêstoœci (LDPE) o zawartoœci 5-12%. Dodatek w³ó-
kien LDPE spowodowa³ spadek w³aœciwoœci mechanicz-
nych w porównaniu do czystego POM-u, odnotowano
wzrost odpornoœci na zu¿ycie oraz brak wp³ywu zbroje-
nia na wspó³czynnik tarcia [7].

Do zbrojenia kompozytów wykorzystano równie¿
nanocz¹stki Al2O3 o wielkoœci uziarnienia poni¿ej 40 nm,
o œrednim wymiarze cz¹stek 10 nm. Dodatek nape³niacza
wynosi³ 3-12% wagowo. Wyniki badañ wykaza³y spadek
wspó³czynnika tarcia wraz ze wzrostem zawartoœci cz¹s-
tek do 9% wag. Po przekroczeniu 10% wag. wspó³czynnik
tarcia wzrasta³. Odpornoœæ na zu¿ycie wzrasta³a wraz ze
wzrostem zawartoœci zbrojenia [8].

Dodatek 30% wag. grafitu do poliacetalu wp³yn¹³ na
w³aœciwoœci cieplne powoduj¹c wzrost przewodnoœci
cieplnej z 0,36 W/(m·K) do 1,15 W/(m·K), przy czym w³aœ-
ciwoœci mechaniczne nie uleg³y obni¿eniu [9].

Badano równie¿ kompozyty poli(oksymetylenu)
z w³óknem wêglowym po jego obróbce powierzchniowej
kwasem azotowym. Obróbka powierzchniowa w³ókna
polega³a na zanurzeniu w³ókien w kwasie azotowym
o stê¿eniu 65%, na 24 godziny w temperaturze 25°C, nas-
têpnie wielokrotnym przemywaniu wod¹ destylowan¹
a¿ do uzyskania obojêtnego pH. Obróbka powierzchnio-
wa mia³a na celu zwiêkszenie powierzchni i chropowa-
toœci w³ókna w celu zwiêkszenia adhezji miêdzy w³ók-
nem a osnow¹. Dodatek 5-30% wag. spowodowa³ wzrost
wytrzyma³oœci oraz modu³u sprê¿ystoœci przy zginaniu
oraz wzrost odpornoœci na œcieranie i zmniejszenie
wspó³czynnika tarcia [10].

Badaniom poddano równie¿ kompozyty POM z tlen-
kiem cynku (ZnO) o zawartoœci 1-12% wag. wykazuj¹c

wzrost modu³ wraz ze wzrostem iloœci ZnO. Wytrzyma-
³oœæ na rozci¹ganie oraz naprê¿enie przy zerwaniu przy
zawartoœci 1-4% wagowo pozosta³y bez zmian, nastêpnie
po zwiêkszeniu zawartoœci ZnO ulega³y spadkowi. Ma-
ksymaln¹ wartoœæ udarnoœci uzyskano przy zawartoœci
tlenku cynku 4% wag. [11].

Polietylen niskiej gêstoœci (PE-LD) Malen E FABS
23D022 produkcji Basell Orlen zosta³ zmodyfikowany
w³óknem bazaltowym w iloœci 10%, 20% i 30% wag.
w stosunku do osnowy. Okreœlono modu³ sprê¿ystoœci
przy rozci¹ganiu, wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie, wyd³u-
¿enie wzglêdne przy zerwaniu oraz udarnoœæ z karbem
metod¹ Charpy’ego.

Wraz ze wzrostem zawartoœci w³ókna bazaltowego
w polietylenie wzrasta³a znacznie wartoœæ modu³u sprê-
¿ystoœci przy rozci¹ganiu. Przy 30% zawartoœci w³ókna
zaobserwowano czterokrotny wzrost modu³u sprê¿ystoœ-
ci w porównaniu do nienape³nionego polietylenu. Bar-
dzo istotne jest, by przy zwiêkszaj¹cym siê udziale na-
pe³niacza powoduj¹cego wzrost sztywnoœci materia³u
polimerowego nie nast¹pi³o zmniejszenie wytrzyma³oœci
na rozci¹ganie. W przypadku zastosowanych w³ókien
bazaltowych, w badanym zakresie nie zaobserwowano
zmian wartoœci omawianej w³asnoœci [12].

2. W£ÓKNA BAZALTOWE

W³ókna bazaltowe s¹ bardzo wytrzyma³e mechanicz-
nie i odporne na korozjê w tym tak¿e na œrodowiska kwaœ-
ne i zasadowe. Dodatkowym atutem w³ókien bazaltowych
jest du¿a twardoœæ (8,5 w skali Mohsa) co w znacznym
stopniu wp³ywa na podwy¿szenie odpornoœci betonu na
œcieranie. Ciê¿ar w³aœciwy w³ókien bazaltowych to 2,65
g/cm3 (czyli 2650 kg/m3). W³ókna bazaltowe odznaczaj¹ siê
bardzo du¿¹ adhezjê do betonu [13]. W tabeli 1 przedsta-
wiono porównanie wybranych w³aœciwoœci w³ókien bazal-
towych z w³óknami szklanymi i wêglowymi.

W zwi¹zku ze swoimi w³aœciwoœciami, które prze-
wy¿szaj¹ szeroko stosowane w³ókna szklane, w³ókna ba-
zaltowe znajduj¹ szereg zastosowañ w ró¿nych ga³êziach
przemys³u takich jak budownictwo, lotnictwo, motoryza-
cja i sport [16].

W³ókno bazaltowe o œrednicach 7-20 µm s¹ wytwa-
rzane na drodze topienia i formowania stopionych ska³
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Tabela 1. Porównanie wybranych w³aœciwoœci w³ókien bazaltowych z w³óknami szklanymi typu E oraz S i w³óknami wêglowymi
[14], [15].

W³aœciwoœæ W³ókno bazaltowe W³ókna szklane E W³ókno szklane S W³ókno wêglowe

Wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie [GPa] 4,84 3,4 4,5 3,6-6,0

Modu³ sprê¿ystoœci [GPa] 89 72,4 85,5 400

Wyd³u¿enie przy zerwaniu [%] 3,2 4,6 5,6 1,5

Max temperatura pracy [°C] 650 380 300 500

Gêstoœæ [g/cm3] 2,7 2,55 2,49 1,5

Gruboœæ w³ókna [µm] 7-22 5-20 5-20 6-9

Temperatura topnienia [°C] 1050 do 1460 730 do 1000 850 do 1000 3500

Krótkotrwa³a temperatura pracy [°C] 750 550 600 1650



bazaltowych. Wytworzone w³ókna bazaltowe charakte-
ryzuj¹ siê du¿a odpornoœci¹ chemiczn¹ oraz mog¹ byæ
stosowane w szerokim zakresie temperaturowym (od
-260°C do +700°C) [13]. Dodatkowo w porównaniu z np.
w³óknem polipropylenowym ma 4 razy wy¿sz¹ wytrzy-
ma³oœæ na rozci¹ganie oraz 2,5 razy wy¿szy modu³ sprê-
¿ystoœci [13].

3. MATERIA£Y I METODYKA

Na osnowê kompozytów wykorzystano poli(oksyme-
tylen) o handlowej nazwie Tarnoform T-400 NAT PF
40029/14 produkowany przez Grupê Azoty w Tarnowie,
oznaczony jako POM. Wytworzono metoda wtryskiwa-
nia bez kompandowania dwa rodzaje kompozytów:
— POM z 20% zawartoœci¹ w³ókna bazaltowego

(POM2B),
— POM z 40 % zawartoœci¹ w³ókna bazaltowego

(POM4B).
Standardowe próbki wiose³kowe i beleczki wykonano
w Laboratorium Tworzyw Sztucznych Grupy Azoty SA
w Tarnowie przy u¿yciu wtryskarki Engel ES 200/40 HSL
w temperaturach wskazanych przez producenta dla
wtryskiwania Tarnoformu T-400.Wykorzystano w³ókna
bazaltowe produkcji ukraiñskiej stosowane do zbrojenia
betonu o nazwie handlowej FiberbetTM. Wytworzone
kompozycje poddano badaniom fizyko-mechanicznym.
Oznaczono ich gêstoœæ metod¹ hydrostatyczn¹ oraz do-
konano pomiaru ch³onnoœci wody o temperaturze poko-
jowej po 7 i 30 dniach inkubacji. Na materia³ach kondy-
cjonowanych przeprowadzono statyczn¹ próbê rozci¹ga-
nia (ISO 527), statyczn¹ próbê zginania (ISO 178) z wyko-
rzystaniem maszyny wytrzyma³oœciowej MTS Criterion
43 (30 kN) z ekstensometrem MTS oraz okreœlono udar-
noœæ Charpy’ego (ISO 179-1).W celu zbadania wp³ywu
ch³onnoœci wody na w³aœciwoœci mechaniczne wytwo-
rzonych kompozycji, poddano je ponownie próbie roz-
ci¹gania po 7 i po 30 dniach moczenia. Przeprowadzono
równie¿ obserwacje mikroskopowe z u¿yciem skaningo-
wego mikroskopu elektronowego JEOL JSM 5510LV na
prze³omach próbek po rozci¹ganiu napylanych z³otem.

4. WYNIKI BADAÑ

W tabeli 2 przedstawiono wp³yw dodatku w³ókna na
gêstoœæ wytworzonych kompozycji oraz udarnoœæ Char-
py’ego bez karbu.

Wraz ze wzrostem zawartoœci w³ókna gêstoœæ kompo-
zytu wzrasta. Wyniki wskazuj¹ na niewielki spadek
udarnoœci wraz ze wzrostem zawartoœci w³ókna w kom-
pozycie.

Tabela 2. Podzia³ kompozycji wraz z wybranymi w³aœciwoœcia-
mi fizyczno-mechanicznymi

Rodzaj
próbki

Zawartoœæ w³ókna
bazaltowego [%]

�

[g/cm3]
�n

Udarnoœæ
[kJ/m2]

POM0 0 1,395 0,001 n.p

POM2B 20 1,539 0,025 23,0

POM4B 40 1,675 0,057 22,9

�n – odchylenie standardowe

Na rysunku 1a przedstawiono fragment aglomeracji
w³ókien bazaltowych zarejestrowanych przy du¿ym po-
wiêkszeniu na prze³omie próbki po próbie rozci¹gania
dla kompozytu POM2B. Zaobserwowano zró¿nicowane
przekroje w³ókien bazaltowych, potwierdzaj¹c dane pro-
ducenta o œrednicach w³ókien zawieraj¹cych siê od 7 do
18 µm. Rysunek 1b przedstawia typowy prze³om po roz-
ci¹ganiu z dobrze osadzonymi w³óknami bazaltowymi
w osnowie i œladami po w³óknach u³o¿onych prostopadle
do p³aszczyzny obci¹¿enia.

W tabeli 3 zestawiono wybrane w³aœciwoœci mecha-
niczne oznaczane w próbach rozci¹gania (Et – modu³
sprê¿ystoœci przy rozci¹ganiu, �M – wytrzyma³oœæ na roz-
ci¹ganie, �z – odkszta³cenie przy zerwaniu) i zginania
(Eg – modu³ sprê¿ystoœci przy zginaniu, �g – wytrzyma-
³oœæ na zginanie, fz – strza³ka ugiêcia przy zniszczeniu).

Mo¿emy zauwa¿yæ znacz¹cy prawie 5-krotny wzrost
modu³u sprê¿ystoœci zarówno przy rozci¹ganiu, jak i zgi-
naniu dla 40% wag. dodatku w³ókien bazaltowych.
Wzrost wytrzyma³oœci na rozci¹ganie jest przy tym pra-
wie dwukrotny, bezwzglêdnie wy¿sze wartoœci wytrzy-
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Rys. 1. Obrazy SEM prze³omów po rozci¹ganiu kompozytów POM z w³óknami bazaltowymi: a – pojedyncze w³ókna bazaltowe o zró¿nicowanej

œrednicy w polimerowej osnowie (POM2B), b – w³ókna bazaltowe w osnowie kompozytu (POM4B)



ma³oœci wystêpuj¹ przy zginaniu. Na podkreœlenie zas³u-
guje bardzo niewielki spadek odkszta³ceñ przy zerwaniu
przy wzroœcie iloœci w³ókien w kompozycie z 20 do 40%
wagowo.

Okreœlono równie¿ wp³yw temperatury na zmianê
w³aœciwoœci mechanicznych. Badania przeprowadzono
w temperaturze – 20°C, 20°C i +80°C. Wyniki badañ
przedstawiono na rysunkach 2-4. Rysunki 2-3 przesta-
wiaj¹ wp³yw temperatur na w³aœciwoœci wytrzyma³oœ-

ciowe. Modu³ sprê¿ystoœci jak i wytrzyma³oœæ na roz-
ci¹ganie wykazywa³y tendencje spadkow¹ waz ze wzros-
tem temperatury, nieco wiêksze w przypadku jej wzrostu.

Rysunek 4 przedstawia zmianê ch³onnoœæ wody ba-
danych kompozycji, obserwacje wykaza³y wzrost ch³on-
noœci wraz ze wzrostem zawartoœci w³ókien. Po 30 dniach
moczenia próbek w wodzie, ch³onnoœæ dla kompozycji
z 40% zawartoœci¹ w³ókna by³a prawie dwa razy wiêksza
w porównaniu do czystego POM. Woda w niewielkim
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Rys. 2. Wp³yw temperatury na modu³ Younga

Tabela 3. Zestawienie wybranych w³aœciwoœci mechanicznych

Rodzaj
kompozytu

Rozci¹ganie Zginanie

Et

[MPa]
�n

�M

[MPa]
�n

�z

[%]
�n

Eg

[MPa]
�n

�g

[MPa]
�n

fZ

[mm]
�n

POM0 2977 0,85 62,4 0,40 24,2 0,35 2163 8,49 83,0 1,63 n.p -

POM2B 6912 4,39 77,8 7,07 2,5 4,86 6435 1039 122,1 0,85 5,55 0,78

POM4B 13619 7,21 104,3 4,97 2,1 4,74 10917 216 144,4 4,60 3,98 0,04

�n – odchylenie standardowe



stopniu wp³ywa na w³aœciwoœci mechaniczne, powodu-
j¹c jedynie 10% spadek wytrzyma³oœci na rozci¹ganie po
30 dniach moczenia przy praktycznie niezmienionym
poziomie modu³u sprê¿ystoœci, co opisano w pracy [17].

5. PODSUMOWANIE

Przedstawione wyniki badañ wskazuj¹ na du¿e mo¿-
liwoœci zastosowania w³ókien bazaltowych do wzmac-
niania kompozytów na osnowie poli(oksymetylenu)
POM – szczególnie pod k¹tem wzrostu ich sztywnoœci
oraz odpornoœci na temperaturê. Na szczególne podkre-
œlenie zas³uguje fakt nieznacznych kilkuprocentowych
spadków odkszta³ceñ przy zerwaniu czy udarnoœci przy
wzroœcie iloœci w³ókien z 20 do 40%. Predestynuje to
kompozyty z w³óknami bazaltowymi do zastosowañ na
elementy silnie obci¹¿one i przenosz¹ce drgania – ze
wzglêdu na zachowan¹ mo¿liwoœæ rozpraszania energii
mechanicznej.

Kompozyty takie mog¹ wypieraæ z rynku dotychczas
stosowane polipropylenowe czy nawet poliamidowe z do-
datkiem w³ókien szklanych. Wykazuj¹ one, bowiem wy¿-
sz¹ stabilnoœæ termiczn¹ i wymiarow¹ przy bardzo dobrej
wytrzyma³oœci i znakomitej sztywnoœci. Na uwagê zas³u-
guje te¿ fakt, i¿ uzyskane rezultaty zosta³y osi¹gniête bez
wstêpnego kompandowania w³ókien bazaltowych z po-
li(oksymetylenem), co obni¿a koszty ich zastosowania na
elementy konstrukcyjne w ro¿nych dziedzinach techniki.
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Rys. 4. Ch³onnoœæ wody kompozytów


