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Ilona Czarniawska1 

Zastosowanie interferometrii laserowej  

w badaniach wybranych właściwości materiałów 

1. Wstęp 

Tematem niniejszej pracy jest wykorzystanie jednej z metod nieniszczących, dyna-

micznych do badań wybranych właściwości materiałów. Zastosowanie metody rezonan-

sowej w połączeniu z interferometrią laserową pozwala wyznaczyć jeden z istotniej-

szych parametrów mechanicznych materiału – moduł Younga. 

Pierwsza część pracy zawiera przegląd literatury na temat dosyć szeroko wykorzy-

stywanej metody ultradźwiękowej, a także rezonansowej oraz interferometrii plamkowej. 

W kolejnym rozdziale opisano metodykę badań stanowiących temat pracy. Zwrócono 

szczególną uwagę na jakże istotne zjawisko rezonansu. Przedstawiono także zasady 

powstawania obrazu plamkowego oraz to, jak zmienia się on zależnie od wartości 

częstotliwości, którą wzbudzana była badana próbka. 

Ostatnia część pracy to zaprezentowanie oraz omówienie rezultatów badań. W roz-

dziale czwartym przedstawiono zbadane częstotliwości rezonansowe próbek oraz wyzna-

czone na ich podstawie moduły Younga materiałów. Każdemu modułowi policzono 

także niepewność pomiarową metodą różniczki zupełnej. Piąty rozdział to szczegółowa 

interpretacja otrzymanych wyników wraz z odniesieniem do literatury. Ta część pracy 

pozwoliła uzyskać odpowiedzi na kluczowe pytania, postawione przed przystąpieniem 

do eksperymentu, a mianowicie, jakie czynniki mają wpływ na uzyskane wyniki mo-

dułów Younga badanych płyt, oraz – na ile dokładna jest zastosowana metoda. 

2. Metody wyznaczania własności mechanicznych – badania nieniszczące 

W odróżnieniu od klasycznych metod badań alternatywne nie powodują zniszcze-

nia próbki, co jest ich zasadniczą zaletą. Obiekty do badań nie muszą być znormali-

zowane, dlatego możliwe jest wyznaczanie właściwości gotowych wyrobów, bez koniecz-

ności przygotowywania konkretnego typu kształtek [1]. Wykorzystywane oprzyrzą-

dowanie jest nieco łatwiej dostępne niż np. maszyna wytrzymałościowa. Pomiar może 

przeprowadzić każdy, jednak warunkiem jest rozumienie zjawisk zachodzących na 

stanowisku pomiarowym oraz późniejsze dokonanie właściwej interpretacji. 

2.1. Metoda ultradźwiękowa 

Badania ultradźwiękowe to jedne z ważniejszych i bardziej rozpowszechnionych 

metod nieniszczących. Opierają się na zjawisku rozchodzenia fal ultradźwiękowych 

w ciałach stałych. Fale te powstają pod wpływem drgań przetwornika (płytki piezoelek-

trycznej), po doprowadzeniu do jego powierzchni prądu o bardzo wysokiej częstotli-

wości rzędu 0,5-15 [MHz]. Pobudzanie przetwornika impulsami elektrycznymi zachodzi 

za pośrednictwem defektoskopu ultradźwiękowego. Wśród tego typu badań wyróżnia 

się trzy podstawowe metody oparte na zjawiskach: przenikania, echa i rezonansu. 

 
1 iczarniawska@gmail.com, Hurtownia Wyrobów Hutniczych, Pronar Sp. z o.o., www.pronar.pl. 
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Przenikanie, zwane również metodą cienia, stosowane jest do wykrywania niecią-

głości występujących blisko badanych powierzchni, gdzie możliwy jest dwustronny 

dostęp do próbki. W metodzie echa wystarczający jest jednostronny dostęp do obiektu. 

Jeśli wewnątrz badanego materiału występuje nieciągłość strukturalna, która nie przy-

słania całkowicie wiązki fal, wtedy na ekranie urządzenia pomiarowego można zaobser-

wować dodatkowe echo wynikające z odbicia ultradźwięków od tych nieciągłości. 

W porównaniu z poprzednią, ta metoda pozwala wnioskować nie tylko o wielkości 

wady, ale także o jej rodzaju oraz głębokości. Zbliżona do niej jest metoda rezonansu, 

w której również fale odbijają się od nieciągłości. W tym wypadku jednak następuje 

nałożenie się na siebie fal emitowanych i odbijanych. 

Ogólnie metody te polegają na wprowadzaniu do obiektu fal o częstotliwościach 

ultradźwiękowych, które następnie ulegają odbiciu od wspominanych nieciągłości oraz 

ugięciu i rozproszeniu na ich krawędziach. Metoda pozwala wykrywać m.in. porowa-

tości, rozwarstwienia, zawalcowania w strukturze materiału. Możliwe jest również wyko-

rzystanie do szacunkowych zmian mikrostruktury podczas długotrwałej eksploatacji 

oraz do pomiaru grubości obiektów [2]. 

2.2. Metoda rezonansowa 

Pod pojęciem drgań rozumie się oscylacyjne ruchy cząsteczek lub ciał o określo-

nych masach, które zachodzą w stosunku do znanego układu odniesienia. Opisując 

drgania, korzysta się z takich parametrów jak: przyspieszenie, prędkość i przemiesz-

czenie. Wyróżnia się m.in. drgania mechaniczne, okresowe, nieokresowe, czy tłumione. 

Ideą omawianego typu badań jest wyszukiwanie częstości rezonansowych. Obiekty 

o jednorodnym przekroju, np. płyty lub belki, wzbudza się siłą zewnętrzną, określaną 

jako wymuszająca. Charakterystyczne częstotliwości można uzyskać na dwa sposoby: 

• ciągłe wzbudzanie drganiami o zmiennych częstotliwościach i poszukiwanie rezo-

nansu; 

• wzbudzenie próbki poprzez jej pojedyncze uderzenie, a następnie analiza zareje-

strowanego spektrum dźwięku. 

Zjawisko rezonansu występuje, kiedy wartość częstotliwości siły zewnętrznej 

pokrywa się z częstotliwością drgań własnych rozpatrywanego układu. Jeśli nie wystę-

puje tłumienie, amplituda drgań dąży do nieskończoności. Rezonans jest w większości 

przypadków niepożądany, gdyż powoduje szybsze zużycie i w efekcie uszkodzenie 

układu. Stąd potrzeba poznawania częstości drgań własnych pracujących układów oraz 

działających na nich częstości wymuszeń. Wtedy możliwe jest ograniczanie tego 

zjawiska poprzez m.in. zmianę masy układu, miejsca mocowania poszczególnych jego 

komponentów lub tłumienie. 

W praktyce pomiar ten wygląda tak, że próbkę o znanym kształcie i wymiarach 

podpiera się – również w określony sposób oraz umieszcza się przekaźnik, np. 

mikrofon lub głośnik w pobliżu miejsc strzałek. Następnie wzbudza się próbkę jednym 

z wyżej wymienionych sposobów i rejestruje się częstotliwość rezonansową, której 

wartość jest specyficzna dla każdego z możliwych przypadków [3]. 

Znając częstotliwość drgań oraz jej rodzaj, wymiary i gęstość próbki, możlna 

wyznaczyć moduł sprężystości Poissona. Umożliwiają to gotowe wzory, wyznaczone 

doświadczalnie dla konkretnych wymiarów, kształtu oraz warun-ków brzegowych 

mocowanej próbki. 
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Rozpatrując drgania płyt, np. prostokątnych lub kwadratowych, równanie ruchu 

wzbudzonej płytki w kartezjańskim układzie współrzędnych prezentuje się następująco 

[4, 5]: 

𝐸ℎ3

12(1−𝜈)
(

𝛿4𝑤

𝛿𝑥4 + 2
𝛿4𝑤

𝛿𝑥2𝑦2 +
𝛿4𝑤

𝛿𝑦4 ) + 𝛾
𝛿2𝑤

𝛿𝑡2 = 0    (1) 

gdzie: ν – liczba Poissona, E – moduł Younga materiału [Pa], t, w, x, y – współrzędne opisujące geometrię 

płyty, h – grubość płyty [m], γ – iloczyn gęstości i grubości płyty [kg/m2]. 

Po dokonaniu odpowiednich przekształceń wzór na częstotliwość rezonansową 

drgającej płyty prostokątnej przedstawia się następująco: 

𝑓𝑖𝑗 =
𝜆𝑖𝑗

2

2𝜋𝑎2 √
𝐸ℎ3

12𝛾(1−𝜈2)
       (2) 

gdzie: 𝑓𝑖𝑗  – częstotliwość rezonansowa drgającej płyty [Hz], dla i = 1, 2, 3, … oraz j = 1, 2, 3, …, 

𝜆𝑖𝑗
2  – bezjednostkowy parametr częstotliwościowy, a – wysokość płytki (długość swobodnego boku) [m],  

ν – liczba Poissona, E – moduł Younga materiału [Pa], h – grubość płyty [m], γ – iloczyn gęstości i grubości 

płyty [kg/m2]. 

Równaniem opisującym bezjednostkowy parametr częstotliwościowy 𝜆𝑖𝑗
2  (ang. 

dimensionless frequency parameter) jest [6, 7]: 

𝜆𝑖𝑗
2 = 𝜔𝑎2√

𝜌

𝐷
        (3) 

gdzie: ω – częstotliwość kołowa drgań [1/s], a – wysokość płytki (długość swobodnego boku) [m], ρ – gęstość 

próbki [kg/m3], D – współczynnik wyliczany wg wzoru: 𝐷 =
𝐸ℎ3

12(1−𝜈2)
. 

Współczynnik częstotliwościowy można też określić po przeanalizowaniu modu 

drgań, powstającego w wyniku rezonansu badanej płytki. W zależności od autora 

rozpatrywanej literatury możliwe jest określenie dwóch integralnych indeksów i oraz j 

za pomocą: 

• ilości połówek fal (ang. half waves), czyli odległości pomiędzy dwoma sąsiednimi 

prążkami na obrazie z kamery, odpowiednio wzdłuż osi OX i OY; 

• ilości jasnych pól (oddzielonych ciemnymi węzłami) odpowiednio wzdłuż osi OX 

oraz OY; 

• liczby ciemnych prążków (linii węzłowych, węzłów) odpowiednio wzdłuż osi OX 

oraz OY [4, 6, 8]. 

Rysunek 1 przedstawia przykładowy mod drgającej płyty kwadratowej (w rezo-

nansie). Jeśli przyjąć układ współrzędnych tak, że oś X przebiega prostopadle do linii 

węzłowej, zaś oś Y – równolegle do niej, to przedstawiony mod opisuje się współ-

rzędnymi: (1,2). Oznacza to, że powstały dwa jasne pola, równoległe do osi OY, 

oddzielone linią węzłową. 

Uzyskany podczas badań obraz prążków pokazuje, jak płytka odkształca się pod 

wpływem zadawanych bodźców akustycznych. Ciemne, najbardziej widoczne prążki 

to tak zwane węzły (ang. nodes), czyli miejsca, w których amplituda drgań wynosi 

zero. W tych miejscach płytka nie wykonuje żadnych przemieszczeń. Materiał zaciśnięty 

w imadle posiada główny węzeł właśnie w miejscu mocowania. Przeciwieństwem 
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węzłów są strzałki (ang. antinodes), czyli miejsca o maksymalnej amplitudzie drgań. 

Powstają na swobodnych końcach badanych płyt, a na obrazach prążkowych widoczne 

są jako jasnoczerwone miejsca. 

 
Rysunek 1. Przykłady oznaczeń w powstającym modzie drgań [6] 

2.3. Interferometria laserowa 

Elektroniczna interferometria plamkowa (ESPI, ang. Electronic Speckle Pattern 

Interferometry) jest jedną z metod optycznych, która wykorzystuje tzw. efekt plamko-

wania. Pozwala na otrzymanie dokładnych informacji o rozkładzie przemieszczeń w kie-

runku równoległym do powierzchni obiektu, naprężeń, ugięć oraz kąta obrotu normal-

nej do powierzchni elementu [9-11]. Jej najważniejszą zaletą jest możliwość nieniszczą-

cego i bezkontaktowego pomiaru w czasie rzeczywistym. ESPI jest połączeniem inter-

ferometrii holograficznej, fotografii plamkowej oraz komputera PC z oprogramowaniem 

pomocniczym. Ponadto umożliwia m.in. pomiar bardzo małych przemieszczeń (roz-

dzielczość rzędu 0,05-1 [μm]) oraz sposobność dokonywania analizy polowej, czyli 

dowolnego punktu w polu rejestracji. Stosowanie jej podczas prób zmęczeniowych 

pozwala zlokalizować miejsca o największej koncentracji naprężeń wywołanych 

defektami próbki. Pozwala również z bardzo dużą dokładnością przewidzieć miejsce 

inicjacji kolejnego uszkodzenia [12-14]. 

Jeden z bardziej znanych układów tego typu to tzw. interferometr Michelsona (rys. 2). 

Laser emituje wiązkę światła, która po przejściu przez dzielnik promieniowania B-S 

zostaje rozdzielona na dwie spójne wiązki: odniesienia i pomiarową. Wiązka odnie-

sienia po odbiciu od powierzchni próbki Z1 i ponownym przejściu przez dzielnik pada 

na detektor D. Analogicznie zachowuje się wiązka pomiarowa po odbiciu od płytki 

wzorcowej Z2. Następnie wiązki interferują, czyli nakładają się na siebie w obiektywie 

kamery [15, 16]. 

 
Rysunek 2. Schemat działania interferometru Michelsona [7] 
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Obrazy plamkowe rejestruje się przed (obrazy referencyjne) oraz po deformacji bada-

nego przedmiotu. Ich porównanie (odejmowanie od pierwszego, bazowego – kolejnych) 

pozwala uzyskać tzw. prążki korelacyjne, co przedstawione zostało na rysunku 3. 

 
Rysunek 3. Schemat powstawania prążków korelacyjnych [1] 

3. Badania eksperymentalne 

Głównym celem pracy było doświadczalne wyznaczenie modułów Younga kilku 

typowych polimerów i stopów metali. 

Płyty, zależnie od potrzeb, wycięto na kształt kwadratu lub prostokąta. Zdecydo-

wano, że każda z nich będzie miała utwierdzoną tylko jedną krawędź, a pozostałe będą 

swobodne (ang. Clamped-Free-Free-Free). Do rezonansu lub w zbliżonym zakresie 

częstotliwości płyty wzbudzano prostym głośnikiem z zestawu komputerowego. Odczy-

tane podczas badań wartości częstotliwości posłużyły policzeniu modułów Younga. 

3.1. Stanowisko badawcze 

Stanowisko wykorzystane podczas eksperymentu powstało specjalnie na potrzeby 

tego typu badań, a jego konstrukcja opierała się na interferometrze Michelsona. Bazę 

stanowił masywny stół z kamiennym blatem, którego zadaniem było minimalizowanie 

wpływu zewnętrznych drgań i wibracji na układ pomiarowy. Tłumienie zjawisk 

z otaczającej przestrzeni jest w tym przypadku kluczowe, ponieważ stanowisko jest 

szczególnie wrażliwe i czułe na zewnętrzne bodźce. 

Pierwszym elementem na stanowisku jest laser helowo-neonowy (He-Ne) o długości 

fali λ = 632,8 [nm]. W laserze ośrodkiem aktywnym jest mieszanina gazów szlachet-

nych: helu i neonu. Są one szczelnie zamknięte w rurze wyładowczej, na końcach 

której znajdują się zwierciadła płaskie.  

Elementami optycznymi układu pomiarowego były soczewki oraz zwierciadło 

półprzepuszczalne. Zadaniem soczewek jest rozproszenie wiązki lasera, zaś zwierciadło 

dzieli ją na dwa promienie: pomiarowy i odniesienia. Rolą zwierciadła jest też kierowa-

nie ich na właściwe komponenty układu tak, aby uzyskać efekt interferencji fal [17, 18].  

Kolejnym istotnym elementem jest płytka wzorcowa. Jej powierzchnię pokryto 

matową białą farbą, dzięki czemu lepiej rozprasza światło.  

Próbka mocowana jest w imadle, równolegle do kamery. Tuż za nią umiejscowiono 

źródło dźwięku – głośnik podłączony do komputera stacjonarnego..  

Układ pomiarowy przedstawia rysunek 4. 
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Rysunek 4. Widok układu pomiarowego [opracowanie własne] 

3.2. Metodyka badań 

Generowana przez laser wiązka spójnego światła trafia na soczewki, gdzie zachodzi 

jej rozproszenie. Następnie wiązka ta pada na półprzepuszczalne zwierciadło, które 

dzieli ją na dwa promienie: pomiarowy i odniesienia. Wiązka pomiarowa, po odbiciu 

od zwierciadła, pada na próbkę, następnie wraca na zwierciadło i częściowo przez nie prze-

chodzi, trafiając do obiektywu kamery, a reszta zostaje rozproszona. Podobnie dzieje 

się z promieniem odniesienia, jednak on na początku pada na powierzchnię wzorcową. 

Laboratorium powinno być zaciemnione, aby wyraźnie rejestrować (w czasie 

rzeczywistym) efekty wychyleń płyt, niewidoczne gołym okiem. Istotne jest również 

unormowanie warunków w pomieszczeniu, tj. temperatury otoczenia oraz badanych 

materiałów. Ma to szczególne znaczenie w przypadku tworzyw polimerowych, o wiele 

bardziej czułych na wahania niż metale. 

Płytki podczas badań zamocowano w imadle, odbierając tym samym ich stopnie 

swobody. Zestawienie wymiarów płyt zaprezentowano w tabeli 1. 

Tabela 1. Specyfikacja zastosowanych materiałów 

Materiał Długość 

boku a [m] 

Długość 

boku b [m] 

Grubość 

płyty h [m] 

Cecha powierzchni 

płyty 

PETG 0,0705 0,0705 0,0150 Naturalna barwa 

PE 0,0805 0,0805 0,0040 Naturalna barwa 

PP 0,0805 0,0805 0,0040 Naturalna barwa 

Stal 1.4441 (316LVM) 0,0905 0,0605 0,0020 Pokrycie białą farbą 

Ti-6Al-4V 0,0605 0,0905 0,0030 Pokrycie białą farbą 

Stop aluminium PA6 0,0905 0,0905 0,0020 Naklejona biała folia 

Źródło: opracowanie własne. 
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Z uwagi na wymiary płyty referencyjnej niemożliwe było wykorzystanie próbek, 

których wymiary przekraczają 0,1 × 0,1 [m] – im większą mają powierzchnię, tym 

wyraźniej reagują na wzbudzanie. Płytki ze stali i stopu tytanu pokryte zostały białą 

matową farbą, zaś na aluminiową naklejono folię w białym kolorze. 

W doświadczeniu kluczowe jest podkreślenie stosunku boków a/b, ponieważ ma on 

wpływ na określenie układu współrzędnych i późniejsze określanie współczynnika często-

tliwości λ2. Przyjęto, że długość a odpowiada wysokości płytki, zaś b to szerokość 

w miejscu utwierdzenia (C, ang. clamped). Współczynniki modów w zależności od 

stosunku długości boków płytki pokazuje rysunek 5. Korzystając ze wzoru na moduł 

Younga (4) w celu uproszczenia, każdemu badanemu materiałowi przypisano wartość 

liczby Poissona równą 0,3 [6, 8]. 

 
Rysunek 5. Wartości współczynnika modów drgań [4] 

4. Wyniki badań 

Celem eksperymentu było doświadczalne wyznaczenie modułu Younga E wybra-

nych materiałów. Zamocowaną w imadle płytkę wzbudzano za pomocą głośnika 

i poszukiwano jej częstotliwości rezonansowych. Kiedy płytka drgała w rezonansie 

(lub w zbliżonym zakresie częstotliwości), na ekranie komputera pojawiały się charakte-

rystyczne mody drgań albo prążki korelacyjne.  

Poniżej zaprezentowano uzyskane wyniki badań, obrazy modów oraz obliczenia 

prowadzące do wyznaczenia modułu Younga. 

4.1. Wyniki badań materiałów metalicznych 

Wybranymi do badań materiałami metalicznymi były: stop aluminium PA6, stop 

tytanu Ti-6Al-4V oraz stal w gatunku 316LVM.  

Ze względu na szczególne właściwości PA6 uznano go za próbkę wzorcową. 

Względem niej – w kolejnym rozdziale – nastąpi analiza uzyskanych wyników. Szcze-

gólne właściwości tego materiału potwierdzają uzyskane wyniki.  

Rysunek 6d. przedstawia mod drgań uzyskany przy wartościach częstotliwości 

około 1034 [Hz]. Widoczne są dwie linie węzłowe równoległe do osi OY oraz dwie 

(łącznie z miejscem utwierdzenia płyty) równoległe do osi OX, co daje mod drgań 

opisany jako: (2,3).  
Rysunek 6b. przedstawia odmienny, bardzo wyraźny kształt modu opisywany 

w jako: (1,3). W tym przypadku, przy większej wartości częstotliwości rezonansowej, 
liczba widocznych prążków korelacyjnych malała. 
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a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

Rysunek 6. Mody drgań dla częstotliwości rezonansowych płyty aluminiowej: 𝑓11 = 210 [Hz] (a), 𝑓13 = 1495 

[Hz] (b), 𝑓13 = 1650 [Hz] (c), 𝑓23 = 1034 [Hz] (d) [opracowanie własne] 

Uzyskane podczas badań częstotliwości rezonansowe posłużyły obliczeniu modułu 

Younga materiału. Przytoczony wzór na 𝑓𝑖𝑗 (2) przekształcono do poniższej postaci: 

𝐸 =
48𝜋2𝑎4𝑓2𝛾(1−𝜈2)

𝜆2ℎ3        (4) 

gdzie: E – moduł Younga [Pa], f – częstotliwość rezonansowa drgającej płyty [Hz] dla i = 1, 2, 3, … oraz  

j = 1, 2, 3, …, 𝜆2 – bezjednostkowy parametr częstotliwościowy, a – wysokość płyty (długość swobodnego 
boku) [m], ν – liczba Poissona, t, w, x, y – współrzędne opisujące geometrię płyty, h – grubość płyty [m],  
γ – iloczyn gęstości i grubości płyty [kg/m2]. 

Niepewność pomiarową ΔE wyznaczono za pomocą różniczki zupełnej w nastę-
pujący sposób: 

∆𝐸 = |
𝜕𝐸

𝜕𝑎
| ∙ ∆𝑎 + |

𝜕𝐸

𝜕𝑓
| ∙ ∆𝑓 + |

𝜕𝐸

𝜕ℎ
| ∙ ∆ℎ     (5) 

gdzie: f – częstotliwość rezonansowa drgającej płyty [Hz] dla i = 1, 2, 3, … oraz j = 1, 2, 3, …, a – wysokość 
płyty (długość swobodnego boku) [m], E – moduł Younga [Pa], h – grubość płyty [m]. 

Za niepewności w wyznaczeniu wartości: długości boku a, częstotliwości rezonan-
sowej f oraz grubości płyty h przyjęto:  

Δa = 0,0001= 1∙10-4 [m], 

Δf = 5 [Hz], 

Δh = 0,00001 =1∙10-5 [m]. 
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W celu zwiększenia dokładności pomiaru należałoby zmniejszyć te wartości o rząd 

wielkości, tzn. zastosować urządzenia pomiarowe umożliwiające dokładniejszy odczyt 

wyniku. 

Poniżej przedstawiono wzory pochodnych cząstkowych wyznaczonych dla funkcji (4). 

Wszystkim tym pochodnym wylicza się wartość bezwzględną, stąd zapis w modułach. 

|
𝛿𝐸

𝛿𝑎
| = |

192∙𝜋2∙𝑎3∙𝑓2∙𝛾∙(1−𝜈2)

𝜆2∙ℎ3 |       (6) 

|
𝛿𝐸

𝛿𝑓
| = |

96∙𝜋2∙𝑎4∙𝑓∙𝛾∙(1−𝜈2)

𝜆2∙ℎ3 |       (7) 

|
𝛿𝐸

𝛿ℎ
| = |

−144∙𝜋2∙𝑎4∙𝑓2∙𝛾∙(1−𝜈2)

𝜆2∙ℎ4 |      (8) 

gdzie: f – częstotliwość rezonansowa drgającej płyty [Hz] dla i = 1, 2, 3, … oraz j = 1, 2, 3, …, λ2 – 

bezjednostkowy parametr częstotliwościowy, a – wysokość płyty (długość swobodnego boku) [m], ν – liczba 

Poissona, E – moduł Younga [Pa], h – grubość płyty [m], γ – iloczyn gęstości i grubości płyty [kg/m2]. 

W przebadanym zakresie częstotliwości 100-1500 [Hz] płytkę ze stopu tytanu udało 

się wzbudzić jedynie dwukrotnie. Otrzymano prążki korelacyjne z zakresów częstotli-

wości zbliżonych do rezonansu. Uzyskane wyniki przedstawia rysunek 7. 
a) 

 

b) 

 

Rysunek 7. Prążki korelacyjne dla częstości bliskich rezonansowi 𝑓11= 205 [Hz] (a) oraz 𝑓11= 629 [Hz] (b) 

[opracowanie własne] 

W przebadanym zakresie częstotliwości 100-2000 [Hz] stalową płytkę wzbudzono 

dwukrotnie. Otrzymano mody drgań rezonansowych dla wartości częstotliwości około 

230 [Hz] i 620 [Hz]. Uzyskane wyniki przedstawia rysunek 8. 
a) 

 

b) 

 

Rysunek 8. Mod drgań dla częstotliwości rezonansowej f21 = 230 [Hz] (a) oraz f12 = 620 [Hz] (b) 

[opracowanie własne] 



 

Ilona Czarniawska 
 

16 

 

4.2. Wyniki badań materiałów polimerowych 

Wybranymi do badań materiałami polimerowymi były: polietylen, polipropylen 

oraz polietylenowy tereftalan glikolu. Z uwagi na właściwości tłumiące tej grupy mate-

riałów wyniki częstości rezonansowych fij w układzie liniowym (bez tłumienia) mogą 

być większe niż otrzymane. 

Po przebadaniu polietylenowej płytki w zakresie częstotliwości 100-1500 [Hz] 

widoczne zmiany zauważono w trzech różnych przypadkach. Rezultaty badania przed-

stawia rysunek 9. 
a) 

 

b) 

 

c) 

 

  

Rysunek 9. Prążki korelacyjne przy częstości bliskiej rezonansowej: f11 = 142 [Hz] (a) oraz mody drgań dla 

częstotliwości bliskiej rezonansowej f23 = 900 [Hz] (b) i f13 = 1016 [Hz] (c) [opracowanie własne] 

Po przebadaniu płyty z polipropylenu w zakresie częstotliwości 100-2000 [Hz] 

zauważono zmiany w skrajnych wartościach tego przedziału. Rezultaty badania przed-

stawia rysunek 10. Widoczne jest zwiększenie liczby prążków korelacyjnych przy 

dwukrotnym wzroście wartości częstotliwości wzbudzania. 
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a) 

 

b) 

 

c) 

 

  

Rysunek 10. Prążki korelacyjne dla częstości bliskiej rezonansowej f11 = 170 [Hz] (a), f11 =340 [Hz] (b) oraz 

mod drgań dla częstotliwości rezonansowej f13 = 1550 [Hz] [opracowanie własne] 

Po przebadaniu szerokiego zakresu częstotliwości zmiany zauważono tylko w gra-

nicach 500 [Hz]. Przypuszczać można, że w tym wąskim przedziale znajduje się częstość 

rezonansowa płytki z PETG o wskazanej geometrii. Rezultaty badania przedstawia 

rysunek 11. Widoczne jest zwiększenie liczby prążków korelacyjnych przy niewielkim 

wzroście wartości częstotliwości. 
a) 

 

b) 

 

Rysunek 11. Prążki korelacyjne dla częstości w granicach rezonansu f11 = 500 [Hz] (a) oraz f11 = 505 [Hz] (b) 

[opracowanie własne] 

5. Dyskusja wyników 

Korzystając ze zbadanych częstości rezonansowych oraz wzorów (2) i (4), wyzna-

czono moduły Younga wybranych materiałów. Zastosowana metodyka pozwala uzyskać 

dokładny pomiar, jednak na otrzymane wyniki ma wpływ wiele czynników, m.in. 

własności wybranego materiału. Uwzględniając jednak niepewność pomiarową, otrzy-

mane wartości mieszczą się w przedziałach literaturowych. Poniżej zostanie zaprezen-

towana szczegółowa analiza zgromadzonych wyników. 

Zebrane częstotliwości rezonansowej, kształty modów oraz wartości współczynnika 

częstotliwościowego przedstawiono w tabeli 2. 
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Tabela 2. Zestawienie otrzymanych modów drgań i częstotliwości rezonansowych  

Materiał a/b/h [mm] Obraz modu 𝝀𝒊𝒋
𝟐

  𝒇
𝒊𝒋

 [Hz] 

Stop aluminium 90/90/2 

 
(1,1) 

3,492 210 

 
(1,3) 

27,33 

1495 

1650 

 
(2,3) 

- 1034 

Stop tytanu 60/90/3 

 
(1,1) 

3,502 

205 

639 

 

Stal 1.4441 
90/60/2 

 
(2,1) 

21,62 230 

 
(1,2) 

11,68 620 

PE 80/80/4 

 
(1,1) 

3,492 142 

 
(1,3) 

27,33 1016 
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PP 80/80/4 

 
(1,1) 

3,492 

170 

340 

 
(1,3) 

27,33 1550 

PETG 70/70/15 

 
(1,1) 

3,492 500 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [4, 6] 

Na kształt otrzymanego modu drgań wpływa wiele czynników, co zaobserwowano 

już w czasie trwania eksperymentu. Najlepsze wyniki uzyskano, badając płytkę ze 

stopu aluminium. Miała ona kwadratowy kształt oraz największą długość boku spośród 

wszystkich płyt. W sprawdzonym zakresie częstotliwości (100-2000 [Hz]) uzyskano aż 

trzy różne, bardzo dobrze widoczne na ekranie kształty modów: (1,1); (1,3); (2,3). 

Oprócz właściwych tylko dla aluminium parametrów materiałowych płytka miała też 

najmniejszą grubość, co równie korzystnie wpłynęło na wyniki.  

W przypadku płytki ze stopu tytanu duży wpływ na otrzymanie tylko jednego 

rodzaju modu (1,1) w zakresie do 1500 [Hz] miała jej geometria, tzn. stosunek boków 

a/b = 2/3. Jest on dosyć niekorzystny dlatego, że z punktu widzenia „wychyleń” płyty 

od utwierdzenia lepiej jest, aby miała większą wysokość niż szerokość. Przepro-

wadzone badania potwierdzają, iż wyraźniejsze kształty otrzymano, gdy stosunek 

boków a/b wynosił 1 lub 3/2. Ten ostatni charakteryzował geometrię próbki ze stali 

316LVM (1.4441). Uzyskano dla niej dwa różne mody drgań w rezonansie: (1,2) oraz 

(2,1). 

Jednym z badanych polimerów był polietylen. Jego geometria pozwoliła na uzyskanie 

dwóch rodzajów modu, jednak w mniejszym zakresie częstotliwości niż w przypadku 

podobnego materiału – polipropylenu. PP udało się wzbudzić do rezonansu przy 

maksymalnej częstotliwości 1550 [Hz], zaś PE tylko do około 1016 [Hz]. Najsłabsze 

wyniki uzyskano, badając płytkę PETG. Z uwagi na jej największą grubość i naj-

mniejsze długości boków reagowała tylko w granicach 500 [Hz], pozwalając na uzyskanie 

kształtu modu o liczbowej wartości (1,1). 

Prezentowana metodyka oraz wykorzystywane wzory (2) pozwalają na domnie-

manie częstości rezonansowych płyt o znanej geometrii. Jak pokazali Mrozek P. i in. 

(2018), znane są przypadki badań opierających się na podobnym stanowisku [5]. Jeśli 

znane są takie wartości jak: kształt próbki (np. prostokątny, okrągły), wymiary, moduł 

Younga materiału, wystarczy przyjąć mod drgań (1,1) dla wymaganej geometrii, 

a możliwe jest obliczenie przybliżonej wartości częstości rezonansowej fij wybranej 
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płyty. Generując wzbudzenie taką częstotliwością prawdopodobne jest uzyskanie prążków 

korelacyjnych. 

Tabela 3 zawiera zestawienie wyliczonych modułów Younga wraz z niepew-

nościami pomiarowymi i wartościami literaturowymi modułu. 

Tabela 3. Zestawienie wyliczonych modułów Younga z danymi literaturowymi  

Materiał 
Mod – fij  

(i,j) – [Hz] 
Eliteraturowy [GPa] Edoświadczalny [GPa] ΔE [GPa] 

Stop aluminium 

(1,1) – 210 

70-75 

69,4 4,8 

(1,3) – 1495 57,0 1,7 

(1,3) – 1650 69,5 1,7 

Stop tytanu (1,1) – 639 105-120 93,4 3,1 

Stal 1.4441 (2,1) – 230 200-210  245,0 0,4 

PE 
(1,1) – 142 

0,55-1,0 
1,7 0,1 

(1,3) – 1016 1,4 0,03 

PP 
(1,1) – 170 

1,2-1,7  
2,4 0,2 

(1,3) – 1550 3,2 0,1 

PETG (1,1) – 500 1,3-1,4  1,2 0,3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [19] 

Największą zgodność otrzymanych wyników z literaturowymi uzyskano dla płytki 

ze stopu aluminium. Niepewność pomiarów wyniosła między 1,7 a 4,8 [GPa], co 

biorąc pod uwagę rząd wielkości i czynniki panujące na stanowisku pomiarowym, nie 

stanowi dużego błędu. W tym wypadku płytka PA6 również potwierdza swoje naj-

lepsze właściwości do tego typu badań.  

Płytka ze stopu tytanu uzyskała zbliżony do literaturowych parametr E tylko przy 

większej częstotliwości, a niepewność pomiarowa wyniosła 3,1 [GPa]. Z kolei płytka 

ze stali medycznej 316LVM, posiadająca przeciwny do tytanowej stosunek boków a/b, 

uzyskała wartość modułu różną od literaturowego przedziału o około 30 [GPa]. 

Stanowi to sporą rozbieżność, nawet po uwzględnieniu niepewności pomiarowej.  

Po przeprowadzonych obliczeniach dotyczących płytek polimerowych otrzymano 

wartości modułów E zbliżone do literaturowych. Może to wynikać z faktu, iż płytki 

były kwadratowe i posiadały stosunkowo sporą powierzchnię pomiarową. Najbardziej 

porównywalne z literaturą wyniki otrzymano dla płyt z PE oraz PETG. Nieco rozbieżne 

w przypadku PP, jednak jak już wspomniano, tworzywa sztuczne są problematycznym 

materiałem, jeśli chodzi o tego typu stanowisko badawcze. Być może kamera pomia-

rowa nie była wystarczająco skalibrowana lub próbka miała inną temperaturę niż oto-

czenie. Wiadomo też, że za wartości parametrów mechanicznych tworzyw sztucznych 

w dużej mierze odpowiadają dodatki uzupełniające, a w tym badaniu nie było możli-

wości dokładnego ich określenia. 

Mimo wszystko otrzymane wyniki można uznać za miarodajne z uwagi na rząd 

wielkości modułu oraz niepewność pomiarową. Grubość płytki oraz różnego rodzaju 

dodatki uzupełniające, dodawane podczas produkcji polimerów, również wpływają na 

wartość parametru E materiałów. Literatura podaje różne wartości, zależnie od meto-

dyki, jednak poruszanie się w pewnym przedziale pozwala na szacowanie i stwierdzenie 

poprawności wykorzystywanej metody. Udowodniono, że pod wpływem oddziaływań 

niesprężystych wartości modułów sprężystości wyznaczone z prawa Hooke’a są często 
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nawet kilkukrotnie zaniżone w stosunku do wartości otrzymanych metodami dyna-

micznymi (jak podczas opisywanego eksperymentu) [20]. 

Zauważono się również, że wzbudzając płyty wyższymi częstotliwościami, otrzy-

mywano bardziej zgodne z literaturą wartości modułów Younga. Mniejsze były także 

niepewności pomiarowe ΔE, wyliczone za pomocą rachunku różniczkowego. Łatwiejsze 

okazało się otrzymanie wyraźnego modu w rezonansie, a nie tylko prążków korelacyj-

nych, których postać oscylowała wokół tego zjawiska.  

Szacowanie niepewności pomiarowych pozwoliło również określić, który parametr 

wywierał bardziej znaczący wpływ na moduł Younga. Można zauważyć, że podczas 

wzbudzania próbek niższymi częstotliwościami niepewność zależy głównie od nich. 

Warto też dodać, iż ogólnie przyjęta niepewność Δf = ± 5 [Hz] nie jest faktyczną 

wartością dla każdej z badanych płytek, a jedynie pewnym uproszczeniem. W rzeczy-

wistości niektóre mody drgań utrzymywały się przez np. 15 [Hz], jak w przypadku 

płyt, gdzie otrzymano jedynie prążki korelacyjne (1,1), a nie obraz konkretnego modu. 

Taką zależność wykazały m.in. płytka ze stopu PA6 oraz Ti-6Al-4V, gdzie wraz ze 

wzrostem częstotliwości zwiększała się liczba prążków na ekranie. Obliczenie nie-

pewności pomiarowych pozwoliło również zauważyć, że im wyższa częstotliwość 

rezonansowa, tym większy wpływ na wartość modułu ma grubość płytki. Wraz ze 

wzrostem grubości maleje faktyczna częstotliwość rezonansowa, ponieważ zachodzi 

tłumienie. W badaniach przeprowadzonych na potrzeby przemysłu rowerowego 

wykazano właściwości tytanu wpływające na tłumienie wysokich częstotliwości, co 

z powodzeniem można byłoby stosować w wielu dziedzinach techniki [21]. 

Moduł Younga większości materiałów zależy od: sztywności wiązania międzyato-

mowego k [N/m] oraz gęstości wiązań na jednostkę powierzchni. Wiązania kowalen-

cyjne występujące w polimerach mają nieco większą wartość k niż wiązania metaliczne 

i jonowe. Metale odznaczają się znacznie większymi wartościami E z uwagi na gęste 

upakowanie stosunkowo małych atomów. W polimerach występujące jednocześnie 

silne wiązania kowalencyjne i słabe – wodorowe powodują zmniejszenie tego parametru 

do około 1 [GPa]. 

Aluminium z racji na małą gęstość przekazuje drgania z dużą prędkością – mimo 

stosunkowo niedużej wartości E. Prędkość dźwięku w tworzywach sztucznych również 

nie jest mała, na co wskazuje niewielki moduł Younga, ponieważ kompensowana jest 

równie niską wartością gęstości. Rozchodzenie dźwięku w stalach jest nieco bardziej 

skomplikowane, gdyż w kierunku prostopadłym biegnie z dosyć małą wartością 

prędkości, zaś w kierunku wzdłużnym – nieco szybciej [20]. 

Istotne znaczenie miały też sztywność materiału i współczynnik Poissona, zwłaszcza 

kiedy mowa o metalach. Wiadomo, że bardziej sprężysty materiał łatwiej ulega od-

kształceniom. Materiały takie jak polimery czy inne tworzywa sztuczne łatwiej jest 

„zmusić” do odkształceń plastycznych. 

Wracając jednak do pojęcia sztywności, jest to cecha materiału w pewnym stopniu 

związana z współczynnikiem G, czyli modułem Kirchhoffa. Dla ścinania i skręcania 

nazywany jest modułem sprężystości poprzecznej lub postaciowej. Zależy on od rodzaju 

materiału, temperatury oraz ciśnienia, a jego wartości są zwykle 2-3 razy mniejsze od 

E [18]. Spośród badanych materiałem o największej sztywności jest stal, dlatego 

charakteryzuje się mniejszą podatnością na odkształcenia niż tworzywa polimerowe, 

których wartości G są wielokrotnie mniejsze. Własność ta może wskazywać na lepszą 
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reakcję przebadanych metali na wyższe częstotliwości (w szczególności płytki ze stopu 

aluminium), którymi były wzbudzane do rezonansu. 

Na uzyskane wyniki, zwłaszcza w przypadku tworzyw polimerowych, wpływ miało 

znaczne tłumienie drgań (w celu uproszczenia przyjęto tłumienie wiskotyczne) przez tę 

grupę materiałów. Większa wartość współczynnika tłumienia powodowała dużą ampli-

tudę drgań płytek, na co wskazywała obecność prążków korelacyjnych nawet V rzędu. 

Z racji, że tworzywa sztuczne charakteryzują się największymi wartościami tego współ-

czynnika – nawet o kilka rzędów wielkości w stosunku do aluminium – otrzymane dla 

nich wartości częstości rezonansowych mogą być zaniżone. Jedną z mniejszych wartości 

tego współczynnika wyróżnia się aluminium, co również pokazały badania, ponieważ 

płytka z jego stopu najłatwiej ulegała wzbudzeniu oraz wykazywała obraz prążków 

korelacyjnych i modów drgań w największych przedziałach zadawanej częstotliwości. 

6. Podsumowanie 

Celem pracy było wykorzystanie metody rezonansowej wraz z metodą ESPI do 

badań wybranych właściwości biomateriałów. Próbki stanowiły płytki metali oraz poli-

merów mających powszechne zastosowanie m.in. przemyśle, protetyce i chirurgii 

implantacyjnej. Znajomość ich właściwości jest szczególnie istotna z uwagi na 

przeznaczenie.  

W pracy dokonano przeglądu literatury na temat wybranych sposobów badań właści-

wości materiałów. Metody optyczne oraz dźwiękowe znajdują zastosowanie szczególnie 

tam, gdzie istotą jest zbadanie gotowego wyrobu, który nie może zostać uszkodzony 

w trakcie eksperymentu. Powszechnie stosuje się m.in. metodę ultradźwiękową, szcze-

gólnie przydatną do wykrywania wad materiałowych. Jednak do wyznaczania para-

metrów mechanicznych – łatwiejsza do interpretacji wydaje się metoda rezonansowa. 

W połączeniu z kamerą oraz stanowiskiem do interferometrii plamkowej pozwala 

dokładnie wyznaczyć częstość rezonansową badanego elementu wraz z jego zacho-

waniem podczas tego zjawiska. 

Zastosowanymi do badań próbkami były płytki kwadratowe i prostokątne o maksy-

malnej długości boku równej 90 [mm]. Zbadano takie materiały jak: stal medyczna 

316LVM, stop tytanu Ti-6Al-4V, polietylen PE, polipropylen PP, polietylenowy 

tereftalan glikolu PETG oraz stop aluminium PA6.  

Wykonano pomiary częstości rezonansowych płyt, których tylko jedną krawędź 

utwierdzono. Wyznaczone wartości posłużyły obliczeniu modułu Younga materiałów 

wraz z niepewnościami pomiarowymi. Wyniki przedstawiono w postaci otrzymanych 

modów drgań oraz zbiorczych tabel dla wszystkich badanych materiałów. Dokonano 

również odniesienia rezultatów eksperymentu do literatury. 

Zastosowana metodyka pozwala dosyć dokładnie wyznaczyć moduł sprężystości 

wzdłużnej E, jednak istnieje wiele czynników mających większy lub nieco mniejszy 

wpływ na wyniki. Poczynając od geometrii płytki, jej grubości, stosunku długości 

boków i mocowania, a skończywszy na module sztywności materiału, czy współczyn-

niku tłumienia, wszystko to ma wpływ na otrzymaną częstość rezonansową, a co za 

tym idzie – wartość modułu Younga oraz rząd wielkości niepewności pomiaru. 

Niepewność wyznaczonego modułu wyliczono za pomocą różniczki zupełnej. 

Obliczono wartości pochodnych cząstkowych funkcji modułu E po takich parametrach 

jak: grubość płytki h, długość boku (wysokości próbki) a oraz zbadana częstość drgań 
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własnych fij. Następnie podstawiając wartości niepewności oraz pochodnych wyzna-

czono niepewność pomiarową ΔE. 

Zarówno przytoczona literatura, jak i przeprowadzone badania pozwalają stwierdzić, 

że omawiana metoda jest dokładna, jednak konieczne jest zwrócenie uwagi na pewne 

czynniki wpływające na ostateczny wynik. Podczas eksperymentu najlepsze wyniki 

uzyskano dla próbki ze stopu aluminium. Metal ten charakteryzuje się niewielkim współ-

czynnikiem tłumienia wewnętrznego oraz stosunkowo małą sztywnością. Dodatkowo 

płytka ta miała największą badaną powierzchnię oraz kwadratowy kształt, co wpłynęło 

korzystnie na jakość eksperymentu. Pozostałe materiały – stal i stop tytanu, potwier-

dziły swoje właściwości tłumiące częstotliwości wyższych rzędów. Ich sztywność 

przyjmuje większe wartości, a dodatkowo płytka Ti6Al4V była nieco grubsza. Wycięto 

je także w mniej korzystnym stosunku długości boków.  

Podczas eksperymentu swoje szczególne właściwości udowodniły tworzywa 

sztuczne. Ich główną cechą jest znacznie większy stopień tłumienia drgań i wibracji 

w porównaniu z metalami. Wpływa to m.in. na otrzymane częstotliwości rezonansowe, 

których wartości w układzie liniowym powinny być większe. Na uzyskanie stosunkowo 

wyraźnych kształtów modów drgań w ich przypadku mogła mieć wpływ stosunkowo 

spora prędkość rozchodzenia się dźwięku, spowodowana niską gęstością i wartością 

modułu Younga (podobnie jak w przypadku aluminium).  

W badaniach nie uwzględniono takich czynników jak: wady materiałowe, wyko-

nawcze (np. spawalnicze) czy alternatywne sposoby zamocowania płytek. Spawanie 

punktowe zmienia wartości częstości drgań w szerokich przedziałach, nie zapewnia 

powtarzalności rezultatów, a postacie drgań zależą od technologii spawania. W związku 

z tym zastosowanie spawania punktowego w elementach wyrobów pracujących w wa-

runkach obciążeń dynamicznych powinno być ograniczone [22]. Rozpatrując zaś 

warunki brzegowe – najłatwiejszy do rozwiązania matematycznego jest wariant ze 

wszystkimi krawędziami swobodnie podpartymi (SS-SS-SS-SS ang. Simply Supported) [6]. 

Mimo wielu czynników mających wpływ na uzyskane wyniki poprawne jest 

stwierdzenie o skuteczności i rzetelności opisanej metody. Wraz z innymi jej zaletami, 

jak np. możliwością detekcji uszkodzeń, pozwala na kompleksowy pomiar i analizę 

wybranych właściwości wielu rodzajów materiałów. 

Podziękowania 

Serdeczne podziękowania kieruję w stronę dr hab. inż. Piotra Mrozka z Wydziału 

Mechanicznego Politechniki Białostockiej za pomoc merytoryczną w przeprowadzeniu 

badań. 
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Zastosowanie interferometrii laserowej w badaniach wybranych właściwości 

materiałów 

Streszczenie 

Głównym założeniem niniejszej pracy jest wykorzystanie jednej z nieniszczących metod badań właści-

wości mechanicznych – metody rezonansowej wraz z metodą Elektronicznej Interferometrii Plamkowej do 

wyznaczenia modułów Younga wybranych materiałów. Wykorzystanie w pracy metody optycznej 

pozwoliło zaobserwować, przy jakich częstotliwościach badana płytka znajduje się w rezonansie, bowiem 

w tym czasie na ekranie kamery widoczny był charakterystyczny obraz, tzw. mod drgań. Uzyskane często-

tliwości, po podstawieniu do odpowiednich wzorów, pozwoliły, z odpowiednią dokładnością, obliczyć ten 

parametr, a następnie – przeprowadzić szczegółową analizę wyników. 
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W pracy zawarto również przegląd typowych nieniszczących metod badań właściwości mechanicznych 

materiałów, wskazano tu na metody dźwiękowe i optyczne. Szczegółowo opisano metodykę przeprowa-

dzonego eksperymentu, na jakie czynniki należy zwrócić uwagę oraz jakie inne parametry materiałowe 

mają wpływ na uzyskiwane wyniki.  

Wyniki najbardziej zbliżone do literaturowych uzyskano podczas badań próbki stopu aluminium. Metal ten 

charakteryzuje się stosunkowo niskimi wartościami współczynnika tłumienia oraz sztywności. Stal, stop 

tytanu oraz polimery potwierdziły właściwości tłumiące. 

Na przebieg eksperymentu wpływa wiele czynników, jednak uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić o po-

prawność metody. Należy zwrócić uwagę m.in. na: geometrię płytek, mocowanie, charakterystyczne właści-

wości badanych materiałów, warunki panujące w laboratorium. 

Słowa kluczowe: materiałoznawstwo, interferometria laserowa, elektroniczna interferometria plamkowa, 

ESPI, pomiary bezkontaktowe 

Application of laser interferometry in research on selected properties of materials 

Abstract 

Determining properties of various materials has been always the main point of consideration for engineers 

and scientists. Commonly used methods cause destruction of the samples which is unfavourable. 

The subject of thesis uses one of the non-destructive dynamic method for testing selected properties of 

biomaterials. Using the resonant method in combination with laser interferometry allows to determine one 

of the most important material’s property – Young modulus. 

The first part contains a review of commonly used methods for finding mechanical properties including 

ultrasonic and resonant methods and speckle pattern interferometry. Also describes a methodology of the 

experiment and shows principles necessary for analysis of the results. The second part presents and 

discusses results of the experiment. These parts of the work are attempt to obtain an answer of the key 

problems: what factors affect the results and how accurate the method is. 

The most closely results to the literature were obtained for a sample of aluminium alloy. This metal is 

characterised by relatively low values of damping and stiffness. Steel, titanium alloy and polymers have 

confirmed damping properties. A number of factors have influenced on the experiment, but results achieved 

during experiment determining the correctness of the method. In fact, researchers ought to focus on the 

geometry of plates, fixing, materials properties, conditions in the laboratory. 

Keywords: materials, laser interferometry, electronic speckle pattern interferometry, ESPI, non-contact 

measurement 
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Mateusz Miksza1, Leon Kukiełka2, Łukasz Bohdal3 

Analiza numeryczna procesu wyginania stali 

ocynkowanej na matrycy typu V 

1. Wprowadzenie  

W praktyce przemysłowej do przeróbki plastycznej stopów metali często wykorzy-

stuje się proces gięcia. Polega on na kształtowaniu elementów metalowych poprzez 

odddziaływanie na nie specjalnie ukształtowanym stemplem. Materiał podparty jest 

w trzech punktach: od dołu, na krawędziach matrycy o kształcie litery V, od góry oraz 

w punkcie styku z promieniem zaokrąglenia stempla. Nacisk stempla powoduje po-

wstawanie naprężeń uplastyczniających w materiale i jego trwałe plastyczne odkształ-

cenie. W efekcie materiał ulega zagięciu, które opisują parametry α i β (rys. 1).  

 
Rysunek 1. Schemat procesu gięcia na matrycy typu V: 1 – stempel; 2 – ksztatowana blacha; 3 – matryca;  

R – promień stempla; Rg – promień gięcia; r – promień dna matrycy; δ – kąt stempla; γ – kąt matrycy;  

d – szerokość rowka matrycy; α – kąt zagięcia arkusza pod działaniem siły nacisku, β – rzeczywisty kąt 

zagięcia arkusza po zwolnieniu siły nacisku [opracowanie własne] 

Na rysunku 1 zilustrowano zjawisko powrotu sprężystego, które jest nieniknione 

w procesach plastycznej przeróbki metali. W przypadku procesu gięcia zjawisko to 

występuje na skutek różnicy pomiędzy kątem zagięcia blachy będącej pod obciążeniem  

a rzeczywistym kątem, uzyskanym po zdjęciu obciążenia (podniesieniu stempla). 
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Różnica pomiędzy kątem zagięcia w matrycy a końcowym wynika z występowania 

naprężeń sprężystych w materiale oraz z faktu lokalizacji różnych ich stref w przekroju 

grubości arkusza, gdzie w czasie kształtowania zaobserwować można jednocześnie 

strefę naprężeń ściskających (od strony stempla), rozciągających (od strony matrycy) 

oraz strefę neutralną [1]. 

Dla ujednolicenia zapisu i ułatwienia analiz najczęściej operuje się bezwymia-

rowym współczynnikiem sprężynowania K, który jest definiowany jako: 

𝐾 =
𝛽

𝛼
         (1) 

gdzie: K – współczynnik sprężynowania, α – kąt zagięcia arkusza pod działaniem siły nacisku, β – rzeczy-

wisty kąt zagięcia arkusza, po zwolnieniu siły nacisku [1]. 

Zjawisko powrotu sprężystego dla konwencjonalnych materiałów poddawane jest 

analizom na szeroką skalę, ze względu na fakt, że bezpośrednio rzutuje na dokładność 

wymiarowo-kształtową produkowanych detali. Konieczne jest uwzględnienie jego 

wpływu w procesie przygotowania technologii produkcji. 

W publikacji [2] przedstawiono analityczne metody prognozowania zjawiska 

powrotu sprężystego. Podobne analizy teoretyczne przeprowadzili Bakhshi-Jooybari 

i in. w ramach pracy [3], gdzie również zestawili ich wyniki z próbami empirycznymi. 

Autorzy publikacji [4] wykazali, że na kąt sprężynowania wpływa grubość zaginanego 

arkusza oraz promień stempla R. Zwiększenie promienia gięcia Rg, czyli promienia 

zawartego pomiędzy ramionami zaginanego elementu od strony stempla, powoduje 

nasilenie zjawiska powrotu, natomiast zastosowanie arkusza o większej grubości zmniej-

sza jego skutki. Inne podejście do analizy zjawiska powrotu sprężystego zaprezento-

wali autorzy opracowania [5], przedstawiając algorytm predykcji powrotu sprężystego 

oparty o sieci neuronowe. Podobnie jak w publikacjach [1, 4] uznano, że głównymi 

czynnikami decydującymi o wartości współczynnika sprężynowania, są grubość 

arkusza, a także promień gięcia. 

Warto zauważyć, że zjawisko powrotu sprężystego jest ściśle powiązane z właści-

wościami wytrzymałościowymi zaginanego materiału. Wyższa wartość wytrzymałości 

na rozciąganie oraz niższa wartość modułu Younga sprzyja zwiększeniu skali zja-

wiska [1]. 

W publikacji [6] udowodniono, że zwiększenie kąta zagięcia arkusza rzutuje na 

wartość współczynnika sprężynowania. Wykazano, że większy kąt gięcia powoduje 

zwiększenie współczynnika K. Jednocześnie potwierdzono wpływ czynników takich 

jak grubość arkusza oraz promienia gięcia. Innym podejściem badawczym jest analiza 

numeryczna procesu, za pomocą której autorzy publikacji [7] przeprowadzili symulację 

procesu gięcia stali o różnej grubości z wykorzystaniem metody elementów skończo-

nych (MES). Potwierdzono w niej, że wartość współczynnika sprężynowania zależy od 

grubości arkusza, jednak po przekroczeniu pewnej wartości krytycznej dalsze zwięk-

szanie grubości znów zaczyna oddziaływać negatywnie. Badania te prowadzono 

z zachowaniem stałych parametrów gięcia (promień stempla i kąt gięcia) dla wszystkich 

przypadków. 

 Analizę numeryczną gięcia przedstawiono także w pracy [8]. Poza wykazaniem 

wpływu grubości arkusza i promienia stempla na kąt sprężynowania analizie poddano 

także siły konieczne do przeprowadzenia procesu. Wykazano, że zwiększenie grubości 
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arkusza, a także promienia gięcia wymaga zastosowania większej siły nacisku stempla 

na materiał. Dodatkowo analizie poddano odkształcenia plastyczne występujące w mate-

riale, wykazując, że są one większe po rozciąganej stronie arkusza, czyli od strony 

matrycy. Podobne wnioski odnośnie do wpływu promienia gięcia, a także grubości 

arkusza, przedstawiono w pracy [9], gdzie również oparto się na analizach numerycz-

nych z wykorzystaniem metody elementów skończonych. 

Powyższe źródła koncentrowały się na procesie gięcia blach bez pokrycia. Jak 

powszechnie wiadomo, blachy powlekane są aktualnie szeroko stosowane w przemyśle. 

Jednym z najpopularniejszych materiałów wykorzystywanych jako powłoka antykorozyjna 

stali jest cynk, choć szeroko stosowane są także powłoki z innych metali, np. niklu 

bądź chromu. 

Procesy cynkowania występujące w praktyce przemysłowej można podzielić na 

procesy galwaniczne, gdzie grubość naniesionej powłoki waha się granicach 1-20 μm 

[10], oraz procesy cynkowania ogniowego, gdzie grubość naniesionych powłok może 

być znacznie większa i przekraczać 100 μm [11]. 

Częściową analizę procesu gięcia blach powlekanych elektrolitycznie przedsta-

wiono w publikacji [8]. Na przykładzie gięcia stali CR4 wykazano, że w zakresie 

grubości powłok 0-10 μm wartość współczynnika sprężynowania wzrasta wraz ze 

wzrostem grubości powłoki. Ponadto w artykule tym poddano analizie wpływ szero-

kości rowka matrycy i udowodniono, że matryca o szerszym rowku zwiększa kąt 

powrotu sprężystego. Podobne wnioski przedstawiono w pracach [12, 13]. 

W pracy [14] poddano analizie gięcie blach stalowych powlekanych niklem 

o grubości powłoki wynoszącej 20 μm. Wykazano, że zastosowanie powłoki zwiększa 

kąt sprężynowania. Autorzy uzasadniają to zjawisko zmniejszeniem współczynnika 

tarcia pomiędzy arkuszem blachy a narzędziami gnącymi. Ponadto w artykule pod-

dano analizie wpływ szerokości arkusza i wykazano, że jego zwiększenie zwiększa 

także współczynnik sprężynowania. Pozostałe wnioski są zbieżne z prezentowanymi 

we wcześniej przytaczanych publikacjach. Podobne wnioski, na temat wpływu współ-

czynnika tarcia pomiędzy materiałem i narzędziem, wykazano w artykule [15], jednak 

autorzy zaznaczają, że wpływ ten jest niewielki. 

Na podstawie analizy można przedstawić wniosek, że zjawisko powrotu sprężystego, 

a w szczególności jego analiza, predykcja i zapobieganie, jest istotnym problemem 

w praktyce przemysłowej. Nowoczesne metody obliczeniowe, jak analiza z wykorzy-

staniem metody elementów skończonych, pozwalają na ułatwienie procesu projektowania 

technologii wytwarzania wyrobów giętych poprzez możliwość eliminacji długotrwa-

łego i czasochłonnego procesu doświadczalnego. Jednocześnie należy zauważyć, że 

żadna z przytaczanych publikacji nie skupia się na analizie numerycznej w przypadku 

występowania powłok na materiale bazowym. Otwiera to nowe kierunki badawcze, 

stąd decyzja autorów o podjęciu tego zagadnienia. Celem pracy jest opracowanie 

modelu symulacyjnego procesu oraz przeprowadzenie analiz numerycznych wyginania 

elementów wykonanych ze stali DC01 pokrytej powłoką cynku o wysokiej grubości. 

Za pomocą opracowanego modelu możliwe jest prognozowanie stanów napręzeń, 

odkształceń i przemieszczeń materiału oraz analiza zjawiska powrotu sprężystego.  
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2. Metodyka badań 

Przedmiotem analizy jest proces wyginania formatki wykonanej ze stali DC01 

z powłoką cynkową o grubości 0,1-0,2 mm, odpowiednią dla cynkowania ogniowego 

według normy PN-EN ISO 1461 [16]. Model przygotowano z wykorzystaniem opro-

gramowania Solidworks, natomiast obliczeń dokonano przy użyciu środowiska Ansys 

Workbench. Dokładny proces przygotowania modelu i symulacji przedstawiono 

w kolejnych podrozdziałach. 

2.1. Geometria modelu 

Schemat procesu wraz z wymiarami narzędzi przedstawiono na rysunku 2. 

 
Rysunek 2. Rysunek geometrii modelu wraz z wymiarami. 1 – blacha stalowa; 2 – matryca; 3 – stempel;  

4, 5 – powłoka cynkowa; x – grubość powłoki [opracowanie własne] 

Obliczenia przeprowadzono dla blachy ze stali DC01 o szerokości 10 mm, na której 

zastosowano obustronną powłokę cynkową o grubości odpowiednio: 0,10 mm; 0,15 

mm oraz 0,20 mm. Promień stempla i dna matrycy wynosi R = r = 5 mm. Kąty, 

zawarte pomiędzy powierzchniami roboczymi zarówno stempla, jak i matrycy, 

wynosiły 60o. Szerokość rowka matrycy była równa d = 25,4 mm. 

2.2. Model materiałowy 

Materiały użyte do analizy to stal DC01 wykonana według PN-EN 10130:2009 

[17] oraz metaliczny cynk. Dla obydwu materiałów założono charaterystykę izotro-

pową sprężystą (ang. Isotropic Elasticity), a także dwuliniową, izotropowego modelu 
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umocnienia (ang. Bilinear Isotropic Hardening). Parametry wytrzymałościowe symulo-

wanych materiałów przedstawiono w tabeli 1. Jako materiał matrycy i stempla wy-

brano stal konstrukcyjną z biblioteki materiałów zawartej w oprogramowaniu Ansys, 

której parametry również przedstawiono w tabeli. 

Tabela 1. Parametry wytrzymałościowe materiałów użytych w symulacji 

Materiał Moduł Younga 

[GPa] 

Współczynik 

Poissona [-] 

Granica plastyczności 

[MPa] 

Moduł styczny [MPa] 

PN-EN 10130 

DC01 [18] 

200 0,29 280 1000 

Zn [19] 90 0,25 75 450 

Stal konstrukcyjna  211 0,30 - - 

Źródło: opracowanie własne 

2.3. Przygotowanie modelu do obliczeń 

Przygotowanie modelu rozpoczęto od manualnej definicji kontaktów pomiędzy 

elementami modelu. W obliczeniach wykorzystano dwa typy par kontaktowych. Po-

między stemplem a warstwą powłoki oraz pomiędzy powłoką a matrycą wykorzy-

stano kontakt cierny o współczynniku tarcia 0,1, co odpowiada zastosowaniu środka 

smarnego w procesie. Natomiast warstwy powłoki z arkuszem blachy stalowej połączono, 

wykorzystując kontakt typu Bonded. Kontakt tego typu uniemożliwia przemieszczenie 

powiązanych ciał względem siebie, co oddaje sposób powiązania powłoki z mate-

riałem bazowym. 

Kolejnym krokiem była dyskretyzacja modelu za pomocą siatki elementów skoń-

czonych. Geometrię stempla i matrycy podzielono na elementy skończone o maksy-

malnej wielkości 4 mm, dla elementów niebędących przedmiotem analizy. Powierzchnie 

robocze narzędzi podzielono na elementy skończone o maksymalnym rozmiarze 1 mm, 

wykorzystując polecenie Face sizing. Wykorzystując polecenie Body sizing, ustawiono 

maksymalną wielkość elementu skończonego użytego do dyskretyzacji arkusza blachy 

na 1 mm. Analogicznie maksymalna wielkość elementu skończonego warstwy powłoki 

wynosi 0,25 mm. Za pomocą polecenia Patch Conforming Method wybrano prefe-

rowany kształt elementu skończonego w obrębie arkusza stali jako czworościan (ang. 

Tetrahedron). Gotową siatkę elementów skończonych przedstawiono na rysunku 3. 

 
Rysunek 3. Siatka elementów skończonych, zbliżenie na strefę kontaktu stempla z materiałem  

[opracowanie własne] 
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Następnie zdefiniowano parametry symulacji oraz warunki brzegowe. Symulację 

przeprowadzono w dziesięciu krokach, z których każdy trwał 1 s. 

Dla ustabilizowania pozycji giętej blachy zablokowano jej przemieszczenie wzglę-

dem osi Z, ustawiając przemieszczenie o wartości 0 w każdym z kroków czasowych. 

Zarówno stempel, jak i matryca przemieszczają się w kierunku osi Y zgodnie z zade-

klarowaną wartością, w każdym z kroków czasowych. W symulacji rozpatrzono trzy 

przypadki zagłębienia stempla w matrycę, wynoszące odpowiednio 13,500 mm; 

10,125 mm oraz 6,750 mm. Zmianę współrzędnej Y stempla, w kolejnych krokach 

czasowych, przedstawiono na rysunku 4. Wartości ujemne wynikają z przyjęcia po-

czątku układu współrzędnych na krawędzi stempla. 

 
Rysunek 4. Współrzędna Y stempla, w poszczególnych krokach czasowych, dla każdego z rozpatrywanych 

przypadków [opracowanie własne] 

W każdym z rozpatrywanych przypadków matryca jest nieruchoma do kroku czaso-

wego t = 8 s, następnie przemieszcza się w dół o zadaną wartość w celu odsunięcia od 

zaginanej blachy. Uzasadnieniem tego zabiegu jest eliminacja potencjalnego wpływu 

matrycy na zjawisko powrotu sprężystego. 

3. Przedstawienie i omówienie wyników 

3.1. Analiza maksymalnych odkształceń plastycznych 

Korzystając z możliwości oprogramowania Ansys, zarejestrowano maksymalną 

wartość odkształcenia plastycznego w poszczególnych chwilach czasu. Zebrane dane 

przedstawiono w formie wykresów. Na rysunku 5 przedstawiono wartość maksymalnego 

odkształcenia plastycznego w danej chwili czasu dla zagłębienia stempla wynoszącego 

13,500 mm. Analogicznie na rysunku 6 zilustrowano dane dla przemieszczenia wyno-

szącego 10,125 mm, a na rysunku 7 dla 6,750 mm. 
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Rysunek 5. Przebieg maksymalnego odkształcenia plastycznego w funkcji czasu dla zagłębienia stempla 

wynoszącego 13,500 mm [opracowanie własne] 

 
Rysunek 6. Przebieg maksymalnego odkształcenia plastycznego w funkcji czasu dla zagłębienia stempla 

wynoszącego 10,125 mm [opracowanie własne] 
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Rysunek 7. Przebieg maksymalnego odkształcenia plastycznego w funkcji czasu dla zagłębienia stempla 

wynoszącego 6,750 mm [opracowanie własne] 

W każdym analizowanym przypadku największą wartość odkształceń plastycznych 

zarejestrowano dla blachy pokrytej najgrubszą powłoką. 

Należy wskazać istotną różnicę pomiędzy przebiegiem maksymalnego odkształcenia 

plastycznego pomiędzy przypadkiem zagłębienia stempla wynoszącym 13,500 mm 

a przypadkami 10,125 mm oraz 6,750 mm, którą można zauważyć w okresie pomiędzy 

t = 3 s do t = 6 s. Spowodowane jest to faktem, że przy przemieszczeniu 13,500 mm 

stempel dociska giętą blachę do ścian matrycy, natomiast w pozostałych przypadkach 

blacha podparta jest jedynie w trzech punktach (na krawędziach matrycy oraz stemplu), 

jest to tak zwane gięcie w powietrzu (ang. Air bending). Sytuację przedstawiono na 

rysunku 8. Różnica w przebiegu krzywej odkształcenia w tym przypadku spowodo-

wana jest przez konstrukcję narzędzia. W czasie pomiędzy t = 5 s a t = 6 s następuje 

kontakt pomiędzy krawędzią blachy a stemplem poza strefą gięcia, dalszy docisk 

stempla wprowadza dodatkowe odkształcenia. Sytuację przedstawiono na rysunku 9. 

Zaobserwowano także, że odkształcenie plastyczne w strefie rozciąganej jest każdo-

razowo większe niż znajdujące się w strefie ściskanej, potwierdza to obserwacje poczy-

nione w pracy [8]. Przykładowy rozkład odkształceń plastycznych w strefie rozcią-

gania i ściskania przedstawiono na rysunku 10, gdzie można zaobserwować odkształ-

cenia o większej wartości w strefie rozciąganej (10b), niż ściskanej (10a). Różnice 

w wartości odkształcenia pomiędzy strefą rozciąganą a ściskaną Δε oraz jej procentową 

wartość w odniesieniu do maksymalnej przedstawiono w tabeli 2. Poza przypadkiem 

zagłębienia stempla 13,500 mm różnice te są pomijalnie małe.  
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Rysunek 8. Porównanie procesu gięcia w powietrzu (zagłębienie stempla 6,750 mm – a) oraz gięcia 

w matrycy (zagłębienie stempla 13,500 mm) – b) [opracowanie własne] 

  
Rysunek 9. Kontakt blachy ze stemplem poza strefą gięcia zachodzący pomiędzy czasem t = 5 s a t = 6 s 

[opracowanie własne] 

Tabela 2. Porównanie wartości Δε dla analizowanych przypadków 

Grubość 

powłoki 

Zagłębienie stempla 

13,500 mm 

Zagłębienie stempla 

10,125 mm 

Zagłębienie stempla 

6,750 mm 

Δε Różnica % Δε Różnica % Δε Różnica % 

0,10 0,0206 12,74 0,0058 3,94 0,0001 0,07 

0,15 0,0203 12,25 0,0056 3,71 0,0003 0,20 

0,20 0,0264 15,26 0,0079 5,37 0,0026 1,70 

Źródło: opracowanie własne. 
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Rysunek 10. Rozkład odkształceń plastycznych w przypadku gięcia stali z powłoką 0,1 mm przy zagłębieniu 

stempla wynoszącym 13,500 mm. Widok na strefę ściskaną – A i rozciąganą – B [opracowanie własne] 

3.2. Analiza siły reakcji działającej na stempel 

Wartość siły reakcji oddziałującej na stempel w kierunku osi Y dla poszczególnych 

przemieszczeń stempla przedstawiono na wykresach (rys. 11-13). 

W każdym przypadku zauważyć można znaczny wzrost siły reakcji w czasie t = 0,2 s, 

ponieważ jest to siła konieczna do wywołania naprężeń uplastyczniających.  

Po przejściu materiału w stan odkształcenia plastycznego siła reakcji ulega zmniej-

szeniu, jednak wykazuje charakter przyrostowy aż do chwili czasu t = 6 s, gdzie 

następuje zauważalny spadek siły reakcji oraz jej ponowny wzrost aż do momentu 

zakończenia procesu gięcia (t = 7 s).  

W każdym z analizowanych przypadków gięcie blachy o większej grubości powłoki 

wymagało użycia większej siły nacisku, co jest uzasadnione faktem zwiększenia całko-

witej grubości arkusza. Przykładowo w chwili czasu t = 6 s różnica w sile reakcji dla 

blachy z powłoką o grubości 0,1 mm oraz 0,2 mm wynosiła 212,3 N przy zagłębieniu 

stempla 13,500 mm, 133,1 N dla zagłębienia 10,125 mm oraz 69,7 N przy zagłębieniu 

6,750 mm. 
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Rysunek 11. Siła reakcji działająca na stempel w osi Y w przypadku zagłębienia stempla wynoszącego  

13,500 mm [opracowanie własne] 

 
Rysunek 12. Siła reakcji działająca na stempel w osi Y w przypadku zagłębienia stempla wynoszącego  

10,125 mm [opracowanie własne] 
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Rysunek 13. Siła reakcji działająca na stempel w osi Y w przypadku zagłębienia stempla wynoszącego  

6,750 mm [opracowanie własne] 

3.3. Analiza rozkładu naprężeń maksymalnych 

Na rysunku 14 przedstawiono przebieg maksymalnego naprężenia zredukowanego 

wg hipotezy HMH (Hubera – Misesa – Hencky’ego) dla przypadku gięcia w matrycy – 

czyli przy zagłębieniu stempla 13,500 mm.  

 
Rysunek 14. Maksymalna wartość naprężeń zredukowanych w danej chwili czasu przy zagłębieniu stempla 

wynoszącym 13,500 mm [opracowanie własne] 

Analogiczne przebiegi dla dwóch przypadków gięcia w powietrzu przedstawiono 

na rysunku 15 (zagłębienie stempla 10,125 mm) oraz 16 (zagłębienie stempla 6,750 mm). 
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Rysunek 15. Maksymalna wartość naprężeń zredukowanych w danej chwili czasu przy zagłębieniu stempla 

wynoszącym 10,125 mm [opracowanie własne] 

 
Rysunek 16. Maksymalna wartość naprężeń zredukowanych w danej chwili czasu przy zagłębieniu stempla 

wynoszącym 6,750 mm [opracowanie własne] 

Analiza wykresów wskazuje, że niezależnie od grubości powłoki oraz zagłębienia 

stempla przebieg maksymalnego naprężenia w funkcji czasu jest zbliżony. Istotną różnicę 

w przebiegu krzywej naprężenia można zuważyć w przypadku gięcia z zagłębieniem 

stempla 10,125 mm i grubością powłoki 0,20 mm. 

Wartość naprężeń rośnie gwałtownie w momencie przejścia z zakresu odkształceń 

sprężystych do zakresu odkształceń plastycznych (t = 0 s do t = 1 s), następnie sta-
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bilizuje się. Po zdjęciu nacisku stempla można zauważyć spadek wartości naprężeń, 

związany z ustaniem odkształcenia sprężystego i odsprężynowaniem arkusza. Każdo-

razowo obserwuje się występowanie naprężeń resztkowych w materiale, które osiągają 

istotne wartości, na poziomie 200 MPa przy zagłębieniu stempla 13,500 mm, 150 MPa 

przy zagłębieniu 10,125 mm oraz 130 MPa dla zagłębienia 6,750 mm. Można zatem 

przedstawić wniosek, że wartość tych naprężeń jest proporcjonalna do zagłębienia 

stempla. 

Analizie poddano także mapę naprężeń zastępczych wg hipotezy HMH w chwili 

gięcia przy maksymalnym zagłębieniu stempla oraz po zdjęciu obciążenia. Porównanie 

dla zagłębienia stempla wynoszącego 13,500 mm przedstawiono na rysunku 17. 

 

 
Rysunek 17. Mapa naprężeń zastępczych według hipotezy HMH dla gięcia z maksymalnym dociskiem 
stempla – a) oraz po całkowitym zdjęciu obciążeńa – b) dla blachy z powłoką o grubości 0,1 mm oraz 

zagłębieniem stempla 13,500 mm – gięcie w matrycy [opracowanie własne] 

Podobne zestawienie dla zagłębienia stempla wynoszącego 6,750 mm przedsta-
wiono na rysunku 18. 
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Rysunek 18. Mapa naprężeń zastępczych według hipotezy HMH dla gięcia z maksymalnym dociskiem 
stempla – a) oraz po całkowitym zdjęciu obciążeńa – b) dla blachy z powłoką o grubości 0,1 mm oraz 

zagłębieniem stempla 6,750 mm – gięcie w powietrzu [opracowanie własne] 

Szczególne różnice można zauważyć przy mniejszym zagłębieniu stempla, przy 
którym wyrażnie widoczna jest strefa neutralna gięcia, zlokalizowana w pobliżu połowy 
grubości arkusza, gdzie naprężenia przyjmują niskie wartości.  

Zdjęcie obciążenia, a tym samym cofnięcie odkształcenia sprężystego, powoduje 
zmianę rozkładu naprężeń. Obserwuje się także strefy koncentracji naprężeń na powierzch-
niach zewnętrznych arkusza – w pobliżu stempla oraz matrycy. 

Zauważono również, że zjawisko powrotu sprężystego wprowadza dodatkowe na-
prężenia resztkowe w obrębie powłoki, co może być związane z różnymi właściwo-
ściami wytrzymałościowymi materiału bazowego oraz powłoki. Innymi słowy – 
powrót sprężysty materiału bazowego powoduje ściskanie materiału powłoki od strony 
stempla oraz jej rozciąganie od strony matrycy. 

3.4. Analiza zjawiska powrotu sprężystego 

Dla zadanych przemieszczeń stempla określono wynikające z nich kąty gięcia, 
które przedstawiono w tabeli 3. Następnie, wykorzystując pomiary zdeformowanej 
geometrii w programie Ansys, dokonano wyliczenia różnicy pomiędzy kątem osiągnię-
tym dla maksymalnego przemieszczenia stempla (t = 7 s) oraz po całkowitym 
odciążeniu (t = 10 s). W dalszej kolejności na podstawie zależności (1) obliczono 
współczynnik sprężynowania K. Wyniki obliczeń przedstawiono w tabeli 4. 
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Tabela 3. Zależność pomiędzy przemieszczeniem stempla a kątem gięcia w chwili czasu t = 7 s 

Przemieszczenie stempla [mm] Kąt gięcia [o] 

13,500 60 

10,125 82 

6,750 112 

Źródło: opracowanie własne. 

Tabela 4. Wyniki obliczeń współczynnika sprężynowania K dla analizowanych przypadków 

Grubość powłoki 

[mm] 

Wartość współczynnika K 

Przemieszczenie 

stempla 13,500 mm 

Przemieszczenie stempla 

10,125 mm 

Przemieszczenie stempla 

6,750 mm 

0,10 1,035 1,043 1,042 

0,15 1,037 1,042 1,034 

0,20 1,064 1,040 1,031 

Źródło: opracowanie własne. 

W przypadku przemieszczenia stempla na pełną odległość 13,500 mm zauważono, 

że większa grubość powłoki zwiększa współczynnik sprężynowania, co jest zgodne 

z obserwacjami autorów publikacji [12, 13] oraz [14]. Natomiast w przypadku 

mniejszych przemieszczeń stempla, gdzie materiał nie jest dociskany do całej po-

wierzchni matrycy, zaobserwowano sytuację odwrotną. Możliwym uzasadnieniem 

tego zjawiska jest znacznie większa grubość powłoki niż w badaniach wspomnianych 

autorów, przez co większy wpływ na współczynnik sprężynowania wywiera zwiększenie 

grubości arkusza, co z kolei stoi w zgodzie z opracowaniami [1, 4, 6, 8]. Jednakże jest 

to kwestia, którą należy wyjaśnić na drodze dalszych badań. 

4. Podsumowanie 

Przeprowadzone symulacje pozwoliły na ocenę zjawisk zachodzących podczas 

zaginania blach stalowych powlekanych grubą warstwą powłoki cynkowej. Analiza 

zebranych danych pozwala na sformułowanie następujących wniosków: 

• zwiększenie grubości powłoki jest powiązane ze zwiększeniem wielkości maksy-

malnych odkształceń plastycznych. Można to wytłumaczyć faktem, że zwiększenie 

grubości arkusza, wynikające z nałożenia powłoki, powoduje odsunięcie jego 

powierzchni od strefy neutralnej. Należy jednak wskazać, że podjęto założenie, że 

jej położenie jest niezmienne w obrębie materiału bazowego; 

• zgodnie z obserwacjami innych autorów [8] odkształcenia plastyczne osiągają wyższą 

wartość w strefie rozciąganej, czyli od strony matrycy. Wynika to z faktu owinię-

cia blachy wokół promienia zaokrąglenia stempla. Promień zagięcia od strony 

stempla jest równy promieniowi tego stempla, natomiast promień zewnętrzny jest 

większy o grubość blachy; 

• przebieg czasowy siły reakcji, działającej na stempel, jest zbliżony w każdym przy-

padku zagłębienia stempla, jednak zwiększenie zagłębienia, a tym samym kąta 

gięcia wymaga użycia większej siły; 

• zastosowanie powłoki o większej grubości zwiększa siłę konieczną do przeprowa-

dzenia procesu wyginania, niezależnie od kąta zaginania. Logicznym wytłumacze-

niem tego zjawiska jest zwiększenie grubości blachy, którą należy odkształcić; 
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• maksymalne naprężnia zredukowane według hipotezy HMH w czasie trwania 

procesu wyginania osiągają podobne wartości oraz przebieg w funkcji czasu nieza-

leżnie od kąta gięcia oraz grubości powłoki. Różnice w ich wartości obserwuje się 

dopiero po zdjęciu obciążenia; 

• naprężenia resztkowe w materiale są wprost proporcjonalne do maksymalnego 

zgłębienia stempla, a tym samym do kąta gięcia; 

• powrót sprężysty materiału bazowego powoduje wprowadzenie dodatkowych na-

prężeń ściskających i rozciągających w materiale powłoki. Prawdopodobnie wynika 

to z różnicy we właściwościach wytrzymałościowych tych materiałów; 

• w przypadku przemieszczenia stempla 13,500 mm, gdzie blacha została dociśnięta 

do powierzchni roboczych matrycy, zauważono zwiększenie współczynnika sprę-

żynowania, wraz ze zwiększeniem grubości powłoki, zgodnie z obserwacjami 

innych autorów [12-14]; 

• w przypadku gięcia w powietrzu (przemieszczenie stempla 10,125 mm i 6,750 mm) 

zauważono, że współczynnik sprężynowania maleje wraz ze wzrostem grubości 

powłoki, co stoi w opozycji do wspomnianych wyżej prac. Należy jednak zauważyć 

znacznie większą grubość powłoki w badaniach autorów tego opracowania. Roz-

bieżność w obserwacjach można wyjaśnić istotnym zwiększeniem grubości arkusza, 

co ma wpływ na zmniejszenie współczynnika sprężynowania, zgodnie z publika-

cjami [1, 4, 6, 8].  
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Analiza numeryczna procesu wyginania stali ocynkowanej na matrycy typu V 

Streszczenie 

W artykule przedstawiono analizę numeryczną wyginania elementów wykonanych ze stali DC01 pokrytej 

powłoką cynku o wysokiej grubości. Innowacyjność metody polega na zastosowaniu analizy numerycznej 

metodą elementów skończonych, gdyż dotychczasowe analizy w tym zakresie były prowadzone głównie 

na drodze eksperymentalnej. Dokonano analizy maksymalnych odkształceń plastycznych, maksymalnych 

naprężeń zredukowanych według hipotezy HMH oraz siły reakcji oddziałującej w procesie, czyli siły po-

trzebnej do wygięcia arkusza. Ponadto dokonano analizy wartości współczynnika sprężynowania w zależ-

ności od kąta gięcia a także grubości powłoki. Wykazano, że grubość powłoki ma wpływ na siłę potrzebną 

do uzyskania odpowiedniego kaształtu detalu, a także na wartość współczynnika sprężynowania. Wartość 

odkształceń plastycznych także jest zależna od grubości powłoki, natomiast naprężenia resztkowe w mate-

riale są powiązane z kątem zagięcia arkusza. 

Słowa kluczowe: gięcie, powrót sprężysty, obróbka plastyczna, analiza numeryczna, blachy powlekane 

Numerical analysis of the V-die bending process of galvanized steel 

Abstract 

Presented paper is concerned about the numerical analysis of galvanized DC01 steel’s V-die bending 

process with high coating thickness. The new approach relays on the usage of the FEM analysis which is 

not common in such examinations. So far the experimental approach is presented more frequently. Analyses 

were conducted in the field of maximum plastic strain, equvalent stress and reaction force acting on the punch. 

There were also the springback phenomenon analysis conducted. It was shown that bending reaction force 

and springback factor are affected by coating thickness as well as the plastic strain. Residual stresses in the 

material are dependent on the bending angle. 

Keywords: V-die bending, springback, plastic working, FEM analysis, galvanized steel 
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Synteza i charakterystyka wysokoporowatego tlenku 

ceru w roli nośnika katalizatorów heterogenicznych 

1. Wprowadzenie 

W dzisiejszych czasach przemysł chemiczny nie byłby tak rozwinięty, gdyby nie 

nowatorska koncepcja brytyjskiej chemiczki – Elizabeth Fulhame. W roku 1794 

opublikowano książkę jej autorstwa pod tytułem: An Essay on Combustion, która dała 

początek nowej dziedzinie chemii zwanej później katalizą [1]. Przez lata chemicy tacy 

jak G. Kirchhoff, J.J. Berzelius czy W. Ostwald zajmowali się badaniem wpływu 

różnych czynników na szybkość reakcji chemicznych. To dzięki ich badaniom, jak 

i innych naukowców, dziś wiadomo, że kataliza jest procesem zwiększającym szybkość 

reakcji chemicznej poprzez obniżenie bariery energetycznej wskutek dodatku substancji 

zwanej katalizatorem [2]. Z czasem dokonano podziału katalizy na trzy rodzaje: hete-

rogeniczną, homogeniczną i enzymatyczną. Obecnie w przemyśle najczęściej wykorzy-

stywana jest kataliza heterogeniczna. Ten rodzaj katalizy charakteryzuje się tym, że 

katalizator jest w innej fazie niż reagenty. Gdy katalizator jest w postaci ciała stałego, 

to nazywany jest kontaktem. To na jego powierzchni dochodzi do reakcji chemicznej. 

Kontakt zbudowany jest najczęściej z nośnika oraz fazy aktywnej katalitycznie. Sam 

nośnik jest to najczęściej odporny termicznie oraz mechanicznie tlenek, zaś osadzoną 

na nim fazę aktywną stanowią zdyspergowane cząstki metalu bądź tlenku metalu wraz 

z opcjonalnie stosowanymi promotorami. Cechy fizykochemiczne nośnika są szcze-

gólnie istotne, gdyż ten odpowiada za wiele kluczowych funkcji, takich jak zwiększenie 

odporności mechanicznej katalizatora, zapewnienie odpowiedniej dyspersji fazy ak-

tywnej, rozwinięcie powierzchni właściwej, a tym samym zwiększenie wydajności 

katalitycznej danego układu, zapewnienie termicznej stabilności katalizatora oraz 

możliwość modyfikacji składników aktywnych [3].  

Jednym z ciekawszych materiałów wykorzystywanych jako nośnik fazy aktywnej 

jest tlenek ceru. Substancja ta, dzięki swoim wyjątkowym właściwościom takim jak 

zdolność do magazynowania tlenu (z uwagi na możliwość łatwej i odwracalnej redukcji 

tlenku ceru(IV) do tlenków o różnym stosunku stechiometrycznym) oraz promowanie 

wytwarzania wysokozdyspergowanych cząstek fazy aktywnej, ma swoje miejsce 

w szeroko pojętej katalizie [4]. Dzięki tym właściwościom może pełnić zarówno rolę 

nośnika dla fazy aktywnej, ale także rolę katalizatora w wielu reakcjach przemy-

słowych, takich jak reforming parowy etanolu (ang. steam reforming of ethanol, SRE), 
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utlenianie tlenku węgla i sadzy oraz w reakcji konwersji woda-gaz (ang. water-gas shift 

reaction, WGS) [5-7]. Reforming parowy etanolu jest procesem, który w przyszłości 

może doprowadzić do zrewolucjonizowania przemysłu, poprzez ugruntowanie gospo-

darki opartej na wodorze do wykorzystania w ogniwach paliwowych.  

W przypadku katalizatorów lub nośników niezwykle istotna jest dobrze rozwinięta 

powierzchnia właściwa, ponieważ jej wielkość ma istotny wpływ na wydajność zacho-

dzących procesów. Komercyjny tlenek ceru (np. od Merck Life Science sp. z o.o.) ma 

powierzchnię właściwą rzędu 33 m2/g, ale nie jest to materiał o najbardziej rozwiniętej 

powierzchni. Syntezy opisane w literaturze umożliwiają wytworzenie tlenku ceru 

o około pięciokrotnie większej powierzchni właściwej od komercyjnego produktu [8]. 

Zaprezentowana w niniejszej pracy metoda syntezy tlenku ceru pozwala uzyskać 

materiał o powierzchni właściwej przekraczającej 160 m2/g. Istnieje możliwość otrzy-

mania tlenku ceru w wyniku bezpośredniego termicznego rozkładu prekursora, np. 

azotanu ceru(III), jednak wytworzony w ten sposób materiał nie cechuje się pożądanymi 

katalitycznie właściwościami fizykochemicznymi. W związku z tym w niniejszej pracy 

roztwór azotanu ceru(III) naniesiono najpierw na żywicę polimerową typu Amberlite® 

XAD7HP, a następnie taki układ poddano kalcynacji w celu usunięcia organicznej 

matrycy i rozłożenia prekursora do tlenku ceru. Wyżej wymieniona sól ceru jest łatwo 

rozpuszczalna zarówno w wodzie, acetonie, jak i etanolu, zaś Amberlite® XAD7HP 

łatwo pęcznieje w różnych roztworach [9, 10]. Ze względu na coraz większą świado-

mość ekologiczną oraz kierowanie się w eksperymencie naukowym zasadami zielonej 

chemii w niżej opisanej metodzie syntezy w roli rozpuszczalnika soli ceru(III) zastoso-

wano wodę. Takie rozwiązanie minimalizuje koszty, jak i eliminuje problem zużycia 

niebezpiecznych odczynników oraz ich późniejszej utylizacji. 

Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu stężenia wodnego roztworu prekur-

sora tlenku ceru oraz temperatury obróbki termicznej na właściwości fizykochemiczne 

tlenku ceru otrzymanego przy użyciu żywicy polimerowej typu Amberlite® XAD7HP 

jako matrycy porotwórczej. Tlenek ceru wytworzono przy użyciu wodnych roztworów 

Ce(NO3)3·6H2O o stężeniach 20%, 30%, 40% i 50%, a matrycę polimerową usunięto 

poprzez kalcynację w powietrzu w temperaturze 300°C. Ponadto próbkę otrzymaną 

z 40% roztworu soli ceru(III) i skalcynowaną w 300°C poddano dodatkowej obróbce 

termicznej w temperaturach w zakresie od 400°C do 700°C. Ocenę wpływu wybra-

nych parametrów syntezy na właściwości fizykochemiczne wytworzonych tlenków 

dokonano w oparciu o wyniki uzyskane za pomocą nowoczesnych technik badawczych, 

takich jak niskotemperaturowa adsorpcja/desorpcja azotu, skaningowa mikroskopia 

elektronowa (SEM), dyfrakcja rentgenowska (XRD) i analiza elementarna (CHN).  

2. Sposób przygotowania próbek 

Syntezę materiałów przeprowadzono z wykorzystaniem heksahydratu azotanu(V) 

ceru(III) (Ce(NO3)3·6H2O; Merck Life Science sp. z o.o.) w roli prekursora tlenku 

ceru, zaś jako polimerową matrycę porotwórczą zastosowano żywicę typu Amberlite® 

XAD7HP, dostarczoną przez Merck Life Science sp. z o.o. w postaci białych nieprze-

zroczystych ziaren. Na wszystkich etapach syntezy tlenku ceru stosowano dejonizowaną 

wodę o przewodności 0,05 μS·m−1 wytworzoną przy użyciu dejonizatora Polwater. 

Przed przystąpieniem do syntezy materiałów ziarna matrycy zostały oczyszczone 

z soli (NaCl i Na2CO3) [11], poprzez przepłukiwanie ziaren polimerowych wodą 
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dejonizowaną, do momentu stwierdzenia braku obecności jonów chlorkowych w prze-

sączu za pomocą reakcji charakterystycznej z użyciem azotanu srebra. Oczyszczone 

ziarna Amberlite® XAD7HP wysuszono w próżniowej suszarce laboratoryjnej (24 h; 

80°C) i rozdzielono za pomocą sit na poszczególne frakcje. Do dalszych badań zasto-

sowano frakcję ziaren o rozmiarach większych niż 0,5 mm, którą oznaczono w pracy 

jako XAD7.  

Następnie przygotowano wodne roztwory Ce(NO3)3·6H2O o stężeniach 20%, 30%, 

40% i 50%. Do odważki XAD7 dodawano małymi porcjami wybrany roztwór prekur-

sora. Każdą kolejną porcję roztworu dodawano dopiero po całkowitym wchłonięciu 

przez ziarna XAD7 poprzednio dodanej porcji roztworu. Proces nasączania matrycy 

zakończono w momencie, kiedy zaobserwowano zmianę wyglądu wszystkich ziaren 

XAD7 z mleczno-białych nieprzeźroczystych na żółtawe i lekko transparentne. Nasą-

czone ziarna pozostawiono na 24 godziny w szczelnie zamkniętym pojemniku w tempe-

raturze pokojowej. Następnie ziarna te przeniesiono do tygla i ogrzewano w powietrzu 

do 300°C z szybkością 1°C/min, by następnie w tej samej temperaturze kalcynować 

materiał przez 4 godziny. Otrzymane próbki oznaczono odpowiednio Ce20%, Ce30%, 

Ce40% i Ce50%. Dodatkowej obróbce termicznej poddano próbkę Ce40%. Z próbki 

tej przygotowano cztery porcje. Każdą z nich wygrzewano w powietrzu w temperaturze 

wyższej od poprzedniej o 100°C w zakresie 400-700°C przez 4 godziny. Uzyskane 

w ten sposób materiały oznaczono Ce400, Ce500, Ce600 i Ce700, gdzie liczba w nazwie 

oznacza temperaturę, w jakiej spiekano próbkę Ce40%. Dodatkowo w oparciu o XAD7 

otrzymano tlenek ceru, z przeznaczeniem na nośnik fazy aktywnej w SRE. W tym celu 

ziarna XAD7 nasączono wodnym roztworem Ce(NO3)3·6H2O o stężeniu 40%, a na-

stępnie umieszczono w piecu, w tyglu i ogrzewano w powietrzu bezpośrednio do 500°C 

z szybkością 1°C/min. W tej temperaturze materiał kalcynowano przez 4 h. Tlenek ceru 

otrzymany w ten sposób oznaczono jako Ce500D.  

3. Metodyka badań 

Pomiary izoterm adsorpcji/desorpcji azotu na otrzymanych materiałach przeprowa-

dzono w temperaturze –196°C przy użyciu aparatu ASAP 2420 V2.09 firmy Micro-

meritics. Przed pomiarem każdą z badanych próbek prócz XAD7 odgazowano do po-

ziomu próżni roboczej w temperaturze 200°C. Dla XAD7 proces odgazowania przepro-

wadzono w 80°C. Wielkość powierzchni właściwej (SBET) dla wszystkich próbek obli-

czono w oparciu o model BET [12] zakładający adsorpcję wielowarstwową. Rozkład 

objętości porów względem ich średnicy (krzywa PSD, ang. Pore Size Distribution) 

obliczono z danych izotermy desorpcji N2 metodą Barrett’a, Joyner’a i Halend’y (BJH) 

[13], która opiera się na poprawionym równaniu Kelvina.  

Informacje o topografii i morfologii powierzchni badanych układów uzyskano dzięki 

obrazowaniu za pomocą wysokorozdzielczego skaningowego mikroskopu elektrono-

wego (SEM, Quanta 3D FEG, FEI), po uprzednim napyleniu ich powierzchni złotem. 

Pomiary metodą rozpraszania promieniowania rentgenowskiego (XRD) prowadzono 

na dyfraktometrze rentgenowskim Empyrean firmy PANalytical, wykorzystując anodę 

Cu (promieniowanie CuKα, λ = 0,15406 nm). Pomiary wykonano w zakresie kąta 2θ 

od 10° do 100°. Wielkość nanokrystalitów obliczono w oparciu o równanie Schererra. 

Analizę elementarną składu próbek przeprowadzono, wykorzystując analizator 

CHN/CHNS EuroEA3000 firmy EuroVector. 
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4. Dyskusja 

Do otrzymania wysokoporowatego tlenku ceru zastosowano matrycę, którą stanowi 

żywica typu Amberlite® XAD7HP. XAD7 to umiarkowanie polarny, niejonowy polimer 

alifatyczny, który występuje w postaci białych, nieprzeźroczystych, kulistych ziaren 

(rys. 3a). Wnętrze suchych ziaren stanowi faza usieciowanego polimeru przetykana 

dobrze rozwiniętą siecią porów, dostępnych dla adsorbatów zarówno w stanie ciekłym, 

jak i gazowym. Okay wskazuje [14], że strukturę wewnętrzną takich polimerów budują 

jednostki o różnej wielkości, od nieporowatych nuklei, poprzez ich aglomeraty (formy 

te nazywane są mikrosferami) aż do jeszcze większych struktur zbudowanych z aglo-

meratów tych mikrosfer. Tak złożona budowa wewnętrzna pozwala z powodzeniem 

stosować żywice polimerowe, takie jak Amberlite® XAD7HP, jako specyficzne sor-

benty [15-17], nośniki leków [18-20] lub białek [21]. Ponadto po zetknięciu ziaren 

polimeru z cieczą obserwuje się ich pęcznienie (wzrost objętości ziaren), które jest 

wynikiem dyfuzji cząsteczek cieczy, tj. rozpuszczalnika do wnętrza ziaren, a następnie 

solwatowania przez nie fazy polimerowej. Nie obserwuje się natomiast rozpadu tych 

ziaren w trakcie procesu pęcznienia [10, 20]. Charakterystycznym dla XAD7 jest jego 

zdolność do wchłaniania oraz pęcznienia w kontakcie z rozpuszczalnikami o różnym 

charakterze zarówno polarnym, jak i niepolarnym, a także z ich roztworami [10]. Dlatego 

też wprowadzenie wodnego roztworu prekursora tlenku ceru do wnętrza ziaren XAD7 

jest możliwe. Termiczna obróbka ziaren XAD7 nasączonych roztworem Ce(NO3)3·6H2O 

w atmosferze utleniającej prowadzi do rozkładu zarówno soli ceru(III), jak i matrycy 

XAD7. W efekcie powstaje produkt o barwie jasnożółtej w postaci mikrosfer i ich 

fragmentów (rys. 1). 

 
Rysunek 1. Makrofotografie próbki Ce50% [opracowanie własne] 

Jak wskazują badania termiczne, rozkład soli ceru(III) obecnej w postaci wodnego 

roztworu w ziarnach matrycy XAD7 rozpoczyna się w temperaturze ok. 150°C, czyli 

niższej o 119°C niż temperatura rozkładu czystej żywicy XAD7 i ulega zakończeniu 

w temperaturze ok. 300°C [9]. W związku z powyższym można wnioskować, że rozkład 

termiczny matrycy XAD7 poprzedzony jest tworzeniem się wewnątrz niej tlenku ceru. 

Stąd najprawdopodobniej wewnętrzna struktura przestrzeni w ziarnach XAD7 ma 

decydujący wpływ zarówno na mikrostrukturę, jak i porowatość tlenku ceru [9].  

Na podstawie obserwacji przeprowadzonych w trakcie nasączania ziaren XAD7 

wodnymi roztworami soli ceru(III) o różnym stężeniu (od 20% do 50%) stwierdzono, 

że XAD7 pęcznieje w tych roztworach z różną szybkością. W efekcie czas przygoto-

wania ziaren XAD7 nasączonych 20% roztworem prekursora wynosi 8 h, zaś 50% 

roztworem przekracza 24 h. W każdym zbadanym przypadku termiczna obróbka 
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ziaren XAD7 nasączonych wodnym roztworem soli ceru(III) o różnych stężeniach 

prowadzi do wytworzenia tlenku ceru w postaci kulistych, lekko żółtawych, stosun-

kowo kruchych ziaren (rys. 1). Wraz ze zwiększaniem się stężenia roztworu użytego 

do syntezy tlenków ceru obserwuje się wzrost wydajności procesu syntezy. Im bardziej 

stężony roztwór prekursora, tym większa masa produktu końcowego (CeO2) w prze-

liczeniu na 1 g użytego XAD7. 

Izotermy adsorpcji/desorpcji azotu zmierzone w temperaturze –196°C dla próbki 

Ce30% zamieszczono na rysunku 2a, zaś odpowiadającą im krzywą rozkładu objętości 

porów na rysunku 2b. Dodatkowo na rysunkach tych zamieszono izotermy adsorpcji/ 

desorpcji N2 i krzywą PSD dla niemodyfikowanego XAD7.  

 
Rysunek 2. Izotermy niskotemperaturowej adsorpcji/desorpcji azotu dla Ce30% i XAD7 (a) wraz 

z odpowiadającymi im krzywymi rozkładu objętości porów oraz dodatkowo PSD dla Ce20%, Ce40% i Ce50% 

(b). Pełne punkty na rysunku (a) odpowiadają adsorpcji N2, zaś puste desorpcji N2 [opracowanie własne] 

Przebieg izoterm adsorpcji/desorpcji azotu oraz krzywych rozkładu objętości porów 

w funkcji ich średnicy wskazuje, że wytworzony tlenek ceru charakteryzują się 

odmienną strukturą porów w porównaniu do wyjściowej matrycy. Przede wszystkim 

proces desorpcji azotu z XAD7 przebiega w sposób nieodwracalny, o czym świadczy 

kształt izotermy (tj. gałąź desorpcyjna nie pokrywa się z gałęzią adsorpcyjną). Zja-

wisko to wg interpretacji IUPAC (ang. International Union of Pure and Applied 

Chemistry) może mieć związek z nieodwracalną adsorpcją cząsteczek N2 w porach 

o wielkości zbliżonej do wielkości tych cząsteczek bądź też z pęcznieniem porowatej 

struktury polimerowej [22]. Biorąc pod uwagę klasyfikację IUPAC, można przyjąć, że 

izoterma dla wybranej frakcji XAD7 jest typu IV [22], jednakże kształt histerezy jest 

dość nietypowy i trudno go jednoznacznie przypisać do danego typu. Przypomina ona 

swoim kształtem trójkąt, jednak na krzywej desorpcyjnej widać wyraźnie dwa skoki, 

pierwszy przy ciśnieniu względnym ok. p/p0 = 0,8, zaś drugi przy p/p0 = 0,5. Taki 

przebieg krzywej desorpcyjnej determinuje bimodalny rozkład porów (rys. 2b). Kształt 

krzywej PSD wskazuje na obecność porów o różnych rozmiarach w XAD7. Z uwagi 

na położenie pików na krzywej PSD w materiale tym można wyróżnić dwie grupy 

mezoporów o średnicy około 3,8 nm oraz 7,7 nm. Na podstawie analizy izoterm adsorpcji 

i desorpcji azotu dla próbek Ce20%, Ce30%, Ce40% oraz Ce50% można stwierdzić, 

że bez względu na stężenie wodnego roztworu prekursora CeO2 ich przebieg jest 
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niemal identyczny, (dlatego dla przejrzystości na rysunku 2a zaprezentowano izotermę 

adsorpcji/desorpcji N2 jedynie dla próbki reprezentatywnej, tj. Ce30%). Izotermy dla 

wytworzonych tlenków ceru można zakwalifikować do typu II (wg. IUPAC [22]). 

W przeciwieństwie do XAD7 proces desorpcji azotu na wytworzonych tlenkach 

przebiega w sposób całkowicie odwracalny. Prawie równoległy przebieg krzywej ad-

sorpcji i desorpcji może wskazywać na obecność porów szczelinowych lub o kształcie 

klina obecnych między nanokrystalitami tworzącymi ziarna CeO2. Co ciekawe, krzywa 

PSD dla próbek Ce20%, Ce30%, Ce40% i Ce50% ma charakter bimodalny, podobnie 

jak w przypadku niemodyfikowanego XAD7, przy czym położenie maksimów dla 

CeO2 jest nieco przesunięte w stronę wyższych wartości średnicy porów. Piki na krzy-

wej PSD dla wytworzonych tlenków mają dużo większą szerokość połówkową i są 

niższe w porównaniu do pików na krzywej PSD dla niemodyfikowanego XAD7. 

Obserwowane zmiany w przebiegu izoterm adsorpcji/desorpcji azotu mogą sugerować, 

że termiczny rozkład soli ceru(III) prowadzi do wytworzenia nanokrystalicznej fazy 

tlenku ceru w wolnych i dostępnych dla soli ceru(III) przestrzeniach matrycy XAD7. 

W wyniku rozkładu termicznego matrycy w temperaturze 300°C i usunięcia powstałych 

produktów gazowych dochodzi do uformowania się nowej struktury wewnętrznej 

próbek Ce20%, Ce30%, Ce40% i Ce50%. Nie można również wykluczyć spiekania się 

powstałych nanokrystalitów, a w konsekwencji zaniku najmniejszych porów i powsta-

wanie większych mezoporów. Szczegółowe wyniki analizy porozymetrycznej badanych 

materiałów zamieszczono w tabeli 1. 

Tabela 1. Parametry charakteryzujące porowatość niemodyfikowanego XAD7 oraz tlenków ceru obliczone 

w oparciu o pomiary adsorpcji/desorpcji azotu w temperaturze –196°C; gdzie SBET – powierzchnia właściwa; 

Vp – całkowita objętość porów; D1, D2 – średnica porów, odpowiada maksimum piku na krzywej PSD 

obliczonej metodą BJH na podstawie izotermy desorpcji N2 

 
Źródło: opracowanie własne. 

Analizując wartości parametrów charakteryzujących porowatość badanych materiałów, 

widać wyraźnie, że wielkość powierzchni właściwej (SBET) niemodyfikowanej matrycy 

XAD7 jest ponad dwukrotnie większa w porównaniu do powierzchni właściwej wy-

tworzonych tlenków ceru. Żywica ta ma także zdecydowanie większą całkowitą 

objętość porów (Vp) niż próbki tlenkowe. Wyniki te nie dziwią, jeśli wziąć pod uwagę 

fakt, że materiały Ce20%, Ce30%, Ce40% i Ce50% charakteryzują się obecnością 

znacznie większych mezoporów w swojej strukturze (rys. 2b). Natomiast z porównania 

parametrów zawartych w tabeli 1 dla próbek CeO2 wynika, że wzrost stężenia wodnego 

roztworu soli ceru(III) użytego do syntezy ma nieznaczny wpływ na wartości tych 

parametrów. Niemniej jednak można zaobserwować pewien trend związany z systema-

tycznym spadkiem wielkości powierzchni właściwej produktów wraz ze wzrostem 
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stężenia roztworu prekursora soli ceru(III) użytego do ich syntezy. Próbka Ce50% 

charakteryzuje się najmniejszą SBET i Vp spośród tej serii próbek (spadek SBET o ok. 5% 

i Vp o ok. 8% w stosunku do próbki Ce20%).  

Informacje o morfologii i topografii powierzchni badanych materiałów, jak i ich 

struktury wewnętrznej pozyskano w oparciu o mikrografie wykonane przy użyciu skanin-

gowego mikroskopu elektronowego (rys. 3 i 4). Dla przejrzystości w niniejszej pracy 

zamieszczono jedynie najbardziej reprezentatywne mikrografie SEM dla danej próbki. 

 
Rysunek 3. Reprezentatywne mikrografie SEM ziaren XAD7 (a), Ce40% (b), Ce400 (c), Ce600 (d) 

i Ce700 (e) [opracowanie własne] 

Szereg mikrografii SEM próbki Ce40% skalcynowanej w temperaturze 300°C (rys. 

3b) potwierdza, że część z wytworzonych ziaren tlenku ceru zachowała sferyczny 

kształt matrycy (rys. 3a). Co więcej mikrografie SEM wskazują, że dodatkowa 

obróbka termiczna próbki Ce40%, w temperaturach w zakresie od 400°C do 700°C 

(rys. 3 c-e), wpływa jedynie w nieznacznym stopniu na morfologię tak uzyskanych 

materiałów. We wszystkich przebadanych preparatach można znaleźć niespękane 

mikrosfery tlenku ceru, jak również fragmenty sfer oraz inne nieregularne cząstki. 

Z analizy różnych zdjęć SEM można wnioskować, że ilość sfer z wyraźnymi bruzdami 

lub rysami na powierzchni rośnie wraz ze wzrostem temperatury wygrzewania tlenku 

ceru. Najwięcej kulek z powierzchniowymi spękaniami zaobserwowano dla próbek 

Ce600 i Ce700.  

 

 
Rysunek 4. Mikrografie SEM wnętrza ziaren próbki Ce40% (a), Ce400 (b), Ce500 (c), Ce600 (d) i Ce700 (e). 

Powiększenie 25000x [opracowanie własne] 
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Analiza mikrografii SEM wnętrza ziaren próbek Ce40%, Ce400, Ce500, Ce600 

i Ce700 (rys. 4 a-e) ujawnia ich fraktalną strukturę. Bez względu na rodzaj próbki ich 

ziarna zbudowane są z mniejszych cząstek o rozmiarach rzędu 200 nm, te zaś składają 

się z jeszcze mniejszych (< 50 nm), ciasno upakowanych sferycznych cząstek (rys. 4). 

Wiadome jest, że wraz ze wzrostem temperatury wygrzewania tlenku ceru nano-

krystality, z których jest zbudowany ten materiał, ulegają spiekaniu [23]. Jednakże na 

podstawie pozyskanych mikrografii SEM nie jest możliwe jednoznaczne określenie, 

czy nanokrystality ulegają spiekaniu w większe formy wraz ze wzrostem temperatury 

wygrzewania próbki Ce40% od 300°C do 700°C.  

Informacji o spiekaniu się nanokrystalitów, z których zbudowana jest próbka Ce40%, 

dostarczają dyfraktogramy proszkowe XRD (rys. 5). 

 
Rysunek 5. Dyfraktogramy proszkowe dla próbek Ce40%, Ce400, Ce500, Ce600 i Ce700 [opracowanie własne] 

Na dyfraktogramach zamieszczonych na rysunku 5 widać wyraźnie charakterystyczne 

dla tlenku ceru refleksy przy kącie 2θ: 33,1°, 36,6°, 47,5°, 56,4°, 59,1°, 69,5°, 76,8°, 

79,1° i 88,5°, które odpowiadają płaszczyznom dyfrakcyjnym (111), (200), (220), 

(311), (222), (400), (331), (420) i (422) [9]. Obecność tych refleksów na dyfrakto-

gramach świadczy o tym, że wytworzone tlenki mają strukturę typu fluorytu. Średni 

rozmiar krystalitów dla próbki Ce40% kalcynowanej w temperaturze 300°C obliczony 

na podstawie równania Scherrera [24] wynosi 8,54 nm. Obróbka termiczna tej próbki 

w temperaturze 400°C wpływa w znikomym stopniu na wielkość krystalitów, bowiem 

ich średni rozmiar wynosi 8,58 nm. Dopiero obróbka termiczna w wyższych tempe-

raturach prowadzi do zwiększenia się rozmiarów krystalitów Ce40% (tab. 2), aż do 

podwojenia się ich wielkości w stosunku do materiału wyjściowego w materiale (Ce700) 

wygrzewanym w 700°C. Obserwacja ta potwierdza przypuszczenie, że w podwyż-

szonej temperaturze nanokrystality tlenku ceru ulegają spiekaniu. 
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Tabela 2. Parametry charakteryzujące porowatość tlenków ceru obliczone w oparciu o pomiary adsorpcji/ 

desorpcji azotu w temperaturze –196°C; gdzie SBET – powierzchnia właściwa; Vp – całkowita objętość porów; 

D1, D2 – średnica porów, odpowiada maksimum piku na krzywej PSD obliczonej metodą BJH na podstawie 

izotermy desorpcji N2. Średnie rozmiary krystalitów obliczone na podstawie równania Scherrera – 𝑑𝑘𝑟𝑦𝑠𝑡
𝑋𝑅𝐷 . 

Zawartość depozytu węglowego wyrażona w procentach. Wpływ temperatury wygrzewania na tlenek ceru 

wytworzony przy użyciu żywicy polimerowej typu Amberlite® XAD7HP jako matrycy zbadano na materiale 

Ce40% 

 
Źródło: opracowanie własne. 

Ponadto o spiekaniu się struktury wewnętrznej próbki Ce40% poddanej dodatkowej 

obróbce termicznej świadczą zmiany zarejestrowane na izotermach adsorpcji/desorpcji 

azotu (rys. 6) dla Ce40%, Ce400, Ce500, Ce600 i Ce700.  

 
Rysunek 6. Izotermy niskotemperaturowej adsorpcji/desorpcji azotu dla Ce40%, Ce400, Ce500, Ce600 oraz 

Ce700 (a) wraz z odpowiadającymi im krzywymi rozkładu objętości porów (b). Pełne punkty na rysunku (a) 

odpowiadają adsorpcji N2, zaś puste desorpcji N2 [opracowanie własne] 

Przebieg izoterm adsorpcji/desorpcji N2 dla próbek Ce40% i Ce400 jest niemal 

identyczny, podobnie jak maksymalna ilość zaadsorbowanego azotu. Na obu krzywych 

wyraźnie widać przewężenie przy p/p0 = 0,9. Kształt zmierzonych izoterm adsorpcji/ 

desorpcji azotu dla próbek Ce500, Ce600 i Ce700 w zasadzie nie ulega zmianie, ale 

ilość zaadsorbowanego azotu maleje. Stąd izotermy dla tych próbek na rysunku 6a 

znajdują się pod izotermami zarejestrowanymi dla Ce40% i Ce400. Porównując kształt 

krzywych PSD dla próbek Ce40%, Ce400 i Ce500, widać, że są one niemal identyczne, 

z wyraźnie widocznymi maksimami przy ok. 9,5 nm i 34 nm. Natomiast obróbka 
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próbki Ce40% w temperaturze 600°C i 700°C powoduje pojawienie się nowej grupy 

małych porów (maksimum piku na krzywej PSD przy ok. 2,5 nm) oraz przesunięcie 

się położenia maksimum pików na PSD w stronę większych wartości D (rys. 6b). 

Analiza parametrów (SBET, Vp) charakteryzujących porowatość próbek otrzymanych 

w wyniku dodatkowej obróbki termicznej Ce40% wskazuje, że ich wartości maleją 

wraz ze wzrostem temperatury obróbki (tabela 2). Przy czym dodatkowe wygrzewanie 

próbki w 400°C powoduje jedynie nieznaczny spadek wielkości SBET (o niecałe 6% 

w stosunku do SBET obliczonej dla Ce40%). Wygrzewanie w temperaturze 500°C sprzyja 

redukcji wielkości zarówno powierzchni właściwej, jak i całkowitej objętości porów 

(odpowiednio o ok. 22% i 8% w stosunku do Ce40%, jednak spadki te nie są znaczne. 

Natomiast wartości parametrów SBET i Vp dla próbek Ce600 i Ce700 są zdecydowanie 

mniejsze w porównaniu do Ce40%. Wygrzewanie Ce40% w temperaturze 700°C 

powoduje redukcję wielkości powierzchni właściwej o 66%, zaś całkowitej objętości 

porów o ok. 31% w stosunku do próbki wyjściowej. Wyniki te są spójne z wynikami 

uzyskanymi z pomiarów XRD i potwierdzają, że dodatkowa obróbka termiczna próbki 

Ce40% prowadzi do spiekania się struktury wewnętrznej, a tym samym do redukcji 

wartości parametrów charakteryzujących porowatość.  

W ostatnich latach ogromna liczba materiałów o różnorodnych właściwościach 

strukturalnych i morfologicznych otrzymywana jest w oparciu o matryce organiczne. 

W przypadku syntezy materiałów tą metodą, otwartą, porowatą strukturę wewnętrzną 

uzyskuje się dopiero po usunięciu matrycy. W zależności od rodzaju matrycy stosuje 

się różne metody jej degradacji [25-28], jednak najczęściej stosowaną metodą jest 

wysokotemperaturowa kalcynacja w atmosferze gazu utleniającego [27, 29-31]. Jedy-

nie w przypadku wybranych matryc, np. zbudowanych z cząsteczek związków powierzch-

niowo czynnych, możliwe jest usuwanie matrycy na drodze ekstrakcji przy użyciu 

odpowiednio dobranego ekstrahenta [25, 32]. Bez względu na sposób usuwania matrycy 

niemal niemożliwym jest jej całkowite usunięcie z wytwarzanego materiału porowatego. 

W przypadku kalcynacji charakterystyczne jest pozostawanie depozytu węglowego, 

którego całkowite usunięcie najczęściej jest niemożliwe nawet w wysokich tempera-

turach >500°C [33-35]. Także tlenek ceru wytworzony w oparciu o matrycę XAD7 

charakteryzuje się obecnością depozytu węglowego. Jednak w przypadku tego materiału 

jego ilość na poziomie 0,62% C nie powinna dziwić, z uwagi na stosunkowo niską 

temperaturę kalcynacji, tj. 300°C. Wyraźnie widać (tab. 2), że dodatkowa obróbka 

termiczna Ce40% sprzyja redukcji ilości depozytu węglowego. Jednak nawet w próbce 

wygrzewanej w 700°C (Ce700) obecny jest węgiel w ilości 0,25% C. Brak możliwości 

całkowitej eliminacji C z tlenku ceru może być związany ze spiekaniem się nano-

krystalitów i fizycznym blokowaniem dostępu tlenu umożliwiającego utlenianie węgla.  

Z przeprowadzonych badań wynika, że tlenek ceru wytworzony przy użyciu XAD7 

jako matrycy polimerowej może być bardzo interesującym nośnikiem fazy aktywnej 

katalitycznie z uwagi na wysokorozwiniętą powierzchnię wewnętrzną. Większość 

procesów katalitycznych, w tym także katalityczny reforming parowy etanolu, zacho-

dzących na powierzchni kontaktu ma charakter endotermiczny [36]. Zapewnienie 

odpowiedniej szybkości i wydajności tych procesów wymaga prowadzenia procesu 

katalitycznego w podwyższonych temperaturach. Kontakt nie powinien ulegać zmianom 

strukturalnym w trakcie prowadzenia procesu katalitycznego. Z tego względu nośniki 

fazy aktywnej katalitycznie, jak i cały układ poddawane są termicznej obróbce w tem-



 

Joanna Lupa, Agnieszka Kierys, Andrzej Sienkiewicz, Aldona Nowicka 
 

54 

 

peraturze wyższej aniżeli temperatura, w jakiej prowadzony jest wybrany proces katali-

tyczny. Sam przebieg reformingu parowego etanolu badany był w różnych tempera-

turach [37]. W przypadku zastosowania kontaktu z tlenkiem ceru jako fazy nośnej  

SRE najczęściej realizowany jest w temperaturze 420°C [38]. Dlatego syntezując tlenek 

ceru do roli nośnika fazy aktywnej w SRE, poddano go obróbce termicznej w tempera-

turze 500°C. Dodatkowo zmodyfikowano nieco proces syntezy, ponieważ proces 

kalcynacji przeprowadzono bezpośrednio w temperaturze 500°C. 

W oparciu o uzyskane parametry charakteryzujące porowatość próbki Ce500D można 

stwierdzić, że bezpośrednie ogrzewanie w warunkach utleniających do temperatury 

500°C matrycy nasączonej wodnym roztworem soli ceru(III), a następnie kalcynacja 

tego układu w tych warunkach prowadzi do wytworzenia materiału o stosunkowo dużej 

SBET (111 cm2/g) i Vp (0,34 cm3/g), jednak mniejszej niż SBET i Vp próbki Ce500. 

Ce500D cechuje także nieco większa zawartość depozytu węglowego niż Ce500, 

pomimo obróbki w tej samej temperaturze. Morfologicznie Ce500D nie odbiega od 

wcześniej prezentowanych materiałów. Z drugiej zaś strony synteza Ce500D jest 

znacznie krótsza niż synteza Ce500, a więc także bardziej ekonomiczna. 

5. Wnioski  

Podsumowując, dzięki zastosowaniu żywicy polimerowej typu Amberlite® XAD7HP 

jako matrycy porotwórczej możliwe było wytworzenie sferycznych ziaren tlenku ceru 

o wysokorozwiniętej powierzchni wewnętrznej. Analiza mikrografii SEM ziaren 

tlenku nie wskazuje znaczącego wpływu temperatury obróbki skalcynowanych ziaren 

tlenku ceru na ich morfologię. Zmiana stężenia wodnego roztworu prekursora, tj. heksa-

hydratu azotanu(V) ceru(III) w nieznacznym stopniu wpływa na parametry charakte-

ryzujące porowatość wytworzonego tlenku. Z kolei dodatkowa obróbka termiczna 

tlenku ceru skalcynowanego w temperaturze 300°C w istotnym stopniu wpływa na 

stopień rozwinięcia powierzchni wewnętrznej. Wzrost temperatury obróbki termicznej 

o 100°C powoduje spadek powierzchni właściwej tlenku oraz stopniowe zmniejszanie 

się objętości jego porów, a także zmniejszenie ilości depozytu węglowego. Przyczyną 

takiego stanu rzeczy jest spiekanie się nanokrystalitów, z których zbudowane są ziarna 

tlenku ceru.  

Przy wytwarzaniu tlenku ceru do roli nośnika w katalizatorach heterogenicznych 

korzystnie jest prowadzić kalcynację ziaren matrycy XAD7 nasączonych 40% roz-

tworem soli ceru(III) jako prekursora w temperaturze 500°C. Co prawda ziarna tlenku 

ceru wytworzone w taki sposób mają nieco niższe parametry charakteryzujące ich 

porowatość w porównaniu do materiału wytworzonego przy użyciu XAD7 w niższej 

temperaturze (Ce40%), ale nadal te wartości są znacząco wyższe od parametrów charak-

teryzujących komercyjny tlenek ceru. Z drugiej jednak strony wytwarzanie tlenku ceru 

poprzez bezpośrednią kalcynację w temperaturze 500°C (Ce500D) jest korzystniejsze 

ze względów ekonomicznych, jak i oszczędności czasu w porównaniu do wytwarzania 

próbki Ce500. 
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Synteza i charakterystyka wysokoporowatego tlenku ceru w roli nośnika 

katalizatorów heterogenicznych 

Streszczenie 

Współcześnie podstawą nowoczesnej i konkurencyjnej produkcji przemysłowej jest kataliza heterogeniczna, 

prowadzona w obecności katalizatorów stałych, które są zbudowane z fazy aktywnej katalitycznie i nośnika. 

Tlenek ceru ze względu na swoje wyjątkowe właściwości, takie jak zdolność do magazynowania tlenu, 

obniżenie temperatury aktywacji metalu czy możliwość uzyskiwania wysokiej dyspersji cząstek metalicz-

nych na jego powierzchni jest pożądanym nośnikiem w katalizatorach. 

Zaprezentowana metoda syntezy tlenku ceru jest zgodna z zasadami zielonej chemii i pozwala na uzyskanie 

materiału o bardzo rozwiniętej powierzchni. Polega ona na naniesieniu na polimerową matrycę, prekursora 

CeOx z roztworu wodnego w sposób stechiometryczny oraz usunięciu matrycy w procesie kalcynacji. 

Celem podjętych badań było określenie wpływu zastosowania różnych temperatur wygrzewania i stężeń 

prekursora, na porowatość otrzymanego tlenku. Charakterystykę wytworzonych materiałów przeprowadzono 

z wykorzystaniem mikroskopii elektronowej (SEM), rentgenografii dyfrakcyjnej (XRD) i niskotempera-

turowej adsorpcji/desorpcji azotu. Otrzymane wyniki badań wskazują, że zaproponowana nowa metoda 

syntezy jest atrakcyjna do wytwarzania tlenku ceru jako nośnika w katalizatorach heterogenicznych. 

Słowa klucze: synteza, tlenek ceru, polimer, nośnik katalityczny, porowatość 

Synthesis and characterization of highly porous cerium oxide as a support for 

heterogeneous catalysts  

Abstract 

Nowadays, the basis of modern and competitive industrial production is heterogeneous catalysis, carried 

out in the presence of solid catalysts, which are composed of a catalytically active phase and a support. 

Ceria due to its unique properties, such as the ability to store oxygen, lowering the activation temperature 

of the metal or the possibility of obtaining a high dispersion of metallic particles on its surface, is 

a desirable catalyst support in catalysts. 

The presented method of cerium oxide synthesis follows principles of green chemistry and produces 

material with a highly developed surface. The method applies a CeOx precursor from an aqueous solution 

in a stoichiometric manner to a polymer matrix and subsequent calcination of polymer matrix. The aim of 

the research was to determine the effect of the temperature of calcination and the precursor concentration 

effect on the porosity of the obtained ceria. Characterization of the materials produced was performed 

using scanning electron microscopy (SEM), X-ray diffraction (XRD) and low-temperature nitrogen 

adsorption / desorption. The results indicate that the presented method of synthesis produces a ceria that 

can be successfully applied as a carrier or support in heterogeneous catalysts. 

Keywords: synthesis, cerium oxide, polymer, catalytic support, porosity 
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Wpływ metakryloksy-POSS i długości łańcucha 

metakrylanu glikolu polietylenowego na właściwości 

akrylowego cementu kostnego 

1. Wprowadzenie 

Defekty układu kostnego są najczęstszymi i najbardziej zróżnicowanymi wrodzonymi 

wadami rozwojowymi. Szczególnie duże ubytki kostne, które najczęściej są spowo-

dowane urazami, usunięciem guza kości, infekcją czy osteoporozą. Odbudowa tkanki 

kostnej jest złożonym procesem, który wymaga działania wielu czynników, takich jak 

napływ jonów, synteza białek i czynników wzrostu w celu wsparcia funkcji osteoge-

nicznych. Cementy kostne wykorzystywane są w leczeniu urazów i schorzeń układu 

kostnego, jednakże wiele ich parametrów, m.in. temperatura utwardzania, adhezja do 

kości i metalu czy możliwość zastosowania w wilgotnym środowisku, nadal wyma-

gają dopracowania.  

Celem niniejszej pracy była synteza dwuskładnikowych (faza proszkowa + faza 

ciekła) cementów kostnych na bazie metakrylanów oraz określenie ich właściwości 

mechanicznych i fizykochemicznych, jak również zbadanie kinetyki procesu utwardzania 

(polimeryzacji) stosowanych układów. Kompozycję ciekłą modyfikowano metakryla-

nami glikolu polietylenowego (PEGM) o różnej masie cząsteczkowej, jak również 

dodatkiem poliedrycznych oligomerycznych silseskwioksanów (POSS) funkcjonalizo-

wanych grupami metakrylowymi.  

2. Wstęp 

2.1. Cementy kostne 

Cementy kostne to biomateriały przeznaczone do stabilizacji skomplikowanych zła-

mań, jak również mocowania implantów. Wśród nich możemy wyróżnić różne rodzaje 

materiałów, zarówno syntetycznych (cementy metakrylowe, fosforanowe), jak i pocho-

dzenia naturalnego (np. materiał adhezyjny na bazie chitozanu i skrobii), jednak żaden 

z nich nie spełnia wszystkich wymagań stawianych tego typu materiałom (m.in. bio-

kompatybilność, dobra adhezja do kości, wiązanie w wilgotnym środowisku, 

minimalne wydzielanie ciepła podczas polimeryzacji) [1]. 

Cementy akrylowe otrzymywane są w reakcji polimeryzacji, dając stabilne i niede-

gradowalne materiały. Cementy metakrylowe na bazie poli(metakrylanu metylu) (PMMA) 

to układy dwukomponentowe otrzymywane przez zmieszanie fazy proszkowej (stałego 

polimeru) z fazą ciekłą (mieszaniną monomerów) [2]. Szeroko stosowane są m.in. 
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w ortopedii i charakteryzują się wieloma zaletami, takimi jak szybka polimeryzacja, 

łatwe przygotowanie i aplikacja, dobra wytrzymałość mechaniczna i biokompatybilność, 

a także możliwość szybkiego przebiegu rehabilitacji pacjentów po operacji [3]. Cementy 

takie wymagają jednak poprawy wielu parametrów, tj.: temperatura utwardzania, wy-

trzymałość na ściskanie, adhezja do kości i powierzchni implantu, czy domieszko-

wania odpowiednich czynników kontrastujących (np. siarczan (VI) baru czy tlenek 

cyrkonu) i leczniczych (m.in. antybiotyków, np. gentamycyna) [4]. Materiały te różnią 

się masą cząsteczkową stosowanego do ich otrzymania polimeru, tj. PMMA, włączeniem 

innych kopolimerów metakrylowych, rodzajem monomerów w układzie, ilością homo-

polimeru i kopolimeru powstałego w procesie polimeryzacji czy rodzajem czynnika 

kontrastującego lub/i stosowanych dodatków (np. antybiotyków). 

Polimeryzacja metakrylanów jest reakcją silnie egzotermiczną. Ciepło wydzielone 

w jej trakcie może powodować wzrost temperatury układu do 100-120ºC, co w wielu 

przypadkach prowadzi do nekrozy tkanki kostnej w miejscu aplikacji cementu kost-

nego. Co więcej, pozostały po polimeryzacji, nieprzereagowany monomer może być 

toksyczny i również być przyczyną martwicy otaczających miejsce zabiegu tkanek 

miękkich [5]. 

Brauer wraz z zespołem [6] w swoich badaniach wykazali, że nadmiar uwalnianego 

w trakcie polimeryzacji ciepła można zniwelować poprzez częściowe zastąpienie 

wielkocząsteczkowych metakrylanów związkami o mniejszej masie cząsteczkowej, 

 np. metakrylan dicyklopentenyloksyetylu przez metakrylan metylu, ale powodowało 

to zmniejszenie wytrzymałości otrzymanego materiału. Ponadto wykazali, że dodanie 

do monomeru niewielkiej ilości (1% lub 2%) środka przenoszącego łańcuch – tetra(3-

merkapto-propionianu)pentaerytrytolu, który obniża maksymalną temperaturę reakcji 

bez zmiany właściwości fizycznych cementu, jest skuteczne w obniżeniu temperatury 

cementu kostnego w trakcie polimeryzacji [6]. Lewis i Mishra [7] wskazują na 

korzystny wpływ zmiany składu kompozycji na kinetykę polimeryzacji. Przeprowa-

dzone przez nich badania sugerują, że zmiana akceleratora z N,N-dimetylo-4-toluidiny 

(DMPT) na laurynian dimetylamino-4-benzylu (DMAL), a także zastąpienie czynnika 

kontrastującego, tj. kopolimeru na bazie jodu na BaSO4, jest pożądane w kontekście 

obniżenia temperatury polimeryzującego cementu kostnego [7]. 

2.2. Poliedryczne oligomeryczne silseskwioksany (POSS) 

Poliedryczne oligomeryczne silseskwioksany (POSS) to hybrydowe związki krzemo-

organiczne o nanostrukturalnej i dobrze zdefiniowanej budowie. Opisywane są wzorem 

ogólnym (RSiO1,5)n, gdzie R oznacza jeden z wymienionych podstawników: atom 

wodoru, halogen, grupę alkilową, arylową, arylenową, aminową, hydroksylową, winy-

lową, metakrylową itp. [8].  

POSS to duża i bardzo zróżnicowana grupa związków. Molekuły różnią się ilością 

atomów krzemu wchodzących w skład klatki krzemowo-tlenowej oraz liczbą i typem 

podstawników. Związki te są zdolne do tworzenia struktur nieuporządkowanych, jak 

również drabinkowych czy klatkowych (zamknięte lub niezamknięte klatki) [8, 9]. 

Charakteryzują się dobrą stabilnością termiczną, wytrzymałością mechaniczną oraz 

rozpuszczalnością w dużej liczbie rozpuszczalników, a także monomerów i polimerów. 

Co więcej, są one nielotne i nietoksyczne oraz nie posiadają zapachu [9]. 
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Dużą zaletą tych związków jest także możliwości zaprojektowania właściwości 

fizykochemicznych, a także nieskomplikowana synteza [9]. 

Stosowane są w wielu dziedzinach, m.in. w biomedycynie, jako rusztowania tkan-

kowe [8], elektronice i optyce jako emitery światła UV-VIS [10, 11], w technikach 

separacyjnych, jako składniki membran i wypełnień kolumn chromatograficznych 

[12], katalizie jako katalizatory polimeryzacji żyjącej [13] czy syntezie materiałów 

polimerowych, szczególnie nanokompozytów [14]. 

Wprowadzenie cząsteczek POSS do matrycy polimerowej, jako napełniacza, może 

być kłopotliwe ze względu na trudności z równomiernym rozprowadzeniem POSS 

i tworzeniem agregatów w osnowie polimerowej, co może wpłynąć na niedostateczną 

poprawę właściwości mechanicznych [15]. Problem ten nie jest obserwowany w przy-

padku wbudowania cząsteczek w łańcuch polimerowy [16]. 

Przedmiotem niniejszej pracy jest otrzymanie akrylowego cementu kostnego mody-

fikowanego metakryloksy-POSS (zawierającym 4 lub 8 grup metakrylowych) oraz 

metakrylanem glikolu polietylenowego o różnej długości łańcucha (liczbie jednostek 

oksyetylenowych), jak również analiza właściwości mechanicznych i fizykochemicznych 

otrzymanych materiałów w zależności od składu kompozycji. Otrzymane materiały 

zostaną poddane badaniu wytrzymałości na ściskanie (uniwersalna maszyna wytrzy-

małościowa), kąta zwilżania (goniometr) oraz kinetyki polimeryzacji (różnicowa kalo-

rymetria skaningowa, DSC). Ponadto metodą skaningowej mikroskopii elektronowej 

(SEM) określona zostanie morfologia otrzymanych materiałów. Oczekuje się, że mody-

fikacja składu kompozycji pozwoli uzyskać cementy kostne o odpowiednio niskiej 

temperaturze polimeryzacji przy jednocześnie dużej wytrzymałości na ściskanie.  

3. Materiały i metody 

3.1. Synteza cementów kostnych 

Syntezę cementów kostnych przeprowadzono metodą polimeryzacji rodnikowej. 

Fazę proszkową stanowiły dwa komercyjne kopolimery metakrylowe, a fazę ciekłą 

monomery: metakrylan 2-hydroksyetylu (HEMA), metakrylan metylu (MMA), meta-

krylan glikolu polietylenowego (PEGM) o różnej masie cząsteczkowej oraz dwa POSS-y, 

tj. 8M-POSS i 4M4F8-POSS, zawierające odpowiednio 8 i 4 reaktywne w polimery-

zacji grupy metakrylowe. 4M4F8-POSS zawiera dodatkowo 4 podstawniki fluoro-

alkilowe. Reakcję polimeryzacji inicjowano układem inicjującym typu redoks – nadtlenek 

benzoilu (BPO) z N,N-dimetyloaniliną (DMA). Wszystkie monomery oraz inicjatory 

zakupiono w firmie Sigma Aldrich. Wzory poszczególnych reagentów zostały przed-

stawione na rysunku 1. 

Materiał cementowy przygotowano w następujący sposób. W pierwszym etapie do 

każdego z monomerów wprowadzono inicjator DMA w ilości 0,5% mas. i homoge-

nizowano na orbitalnej wytrząsarce mechanicznej (IKA) w celu uzyskania jednorodnej 

mieszaniny monomer+DMA. Następnie, poprzez zmieszanie tak przygotowanych 

monomerów w odpowiednim stosunku (tab. 1), otrzymano fazę ciekłą. Fazę proszkową 

utworzono poprzez zmieszanie kopolimerów metakrylowych w odpowiednim stosunku, 

do których wprowadzono następnie koinicjator BPO w ilości 0,3% mas. w stosunku do 

masy monomerów. Ilość inicjatora i koinicjatora dobrana została na podstawie 

wcześniejszych badań [1]. 
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Rysunek 1. Wzory odczynników stosowanych w badaniach [opracowanie własne, 8] 

Tabela 1. Skład kompozycji cementu kostnego 

Faza proszkowa Faza ciekła 

Kopolimer 

metakrylowy
1
 

Kopolimer 

metakrylowy
2
 HEMA MMA PEGM

x
 POSS 

20% 80% 60% 15% 15% 10% 

Źródło: opracowanie własne. 

W kolejnym etapie do fazy proszkowej dodano fazę ciekłą w stosunku masowym 

1:1,25, który dobrano na podstawie wcześniejszych badań [1] i mieszano przez minutę. 

Dalsze przygotowanie próbek różniło się w zależności od przeprowadzonego badania. 

3.2. Badanie kinetyki polimeryzacji metodą różnicowej kalorymetrii 

skaningowej (DSC) 

Badanie przebiegu kinetyki polimeryzacji kompozycji cementów kostnych przepro-

wadzono metodą DSC, z wykorzystaniem różnicowego kalorymetru skaningowego 

DSC 6000, Perkin Elmer. Przygotowaną mieszaninę reakcyjną nanoszono, przy 

pomocy łopatki laboratoryjnej, na aluminiowe naczynko DSC w ilości 36 ± 0,25 mg. 

Próbki ważono na mikrowadze Mettler Toledo. Następnie naczynko wraz z próbką 

umieszczano w komorze aparatu (wraz z pustym naczynkiem pełniącym funkcję odno-

śnika) przemywanej gazem obojętnym (Ar) o natężeniu przepływu 20 ml/min. Gaz 

obojętny przepuszczano przez komorę z naczynkiem pomiarowym przez minutę przed 
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rozpoczęciem pomiaru oraz w trakcie jego trwania. Badanie prowadzono w warunkach 

izotermicznych (25ºC), a zmiany wartości strumienia ciepła (szybkość oraz ilość) 

rejestrowano do uzyskania stałej wartości mierzonego parametru. Pomiar dla każdej 

badanej kompozycji wykonywano trzykrotnie. Zapisane wyniki odczytywano przy 

użyciu programu Kor2000, który pozwala na przedstawienie zależności szybkości 

polimeryzacji oraz stopnia przereagowania w funkcji czasu. 

3.3. Badanie wytrzymałości na ściskanie cementów kostnych 

Przygotowany zgodnie z opisem przedstawionym w pkt 3.1 opracowywany cement 

kostny umieszczono w cylindrycznych formach z tworzywa sztucznego (PE) o wyso-

kości 12 mm i średnicy 6 mm. Polimeryzację prowadzono w suszarce laboratoryjnej 

(Memmert SF75) przez 1h w temperaturze 36,6ºC i stałej wilgotności (30%), 

a następnie otrzymane cementy kostne wyciągnięto z formy. 

Badanie wytrzymałości na ściskanie (σ) wykonano zgodnie z wymogami normy 

ISO 5833:2002. Po 24 ±2 h od momentu wymieszania cementu otrzymane próbki 

poddano badaniu wytrzymałości na ściskanie na maszynie wytrzymałościowej 

Zwick/Roell Z020. Zastosowano stałą prędkość trawersy, która wynosiła 22,5 mm/min. 

Pomiar prowadzono do pęknięcia próbki i powtarzano go trzykrotnie. Otrzymane 

wyniki wytrzymałości na ściskanie i modułu Younga przeliczane były przez program 

komputerowy przeznaczony do maszyny wytrzymałościowej Zwick/Roell Z020. 

3.4. Badanie kąta zwilżania cementów kostnych 

Badanie kąta zwilżania (CA) przeprowadzono z wykorzystaniem goniometru 

Contact Angle System OCA, dataphysics z oprogramowaniem SCA_20. Przygotowaną 

mieszaninę reakcyjną nanoszono, przy pomocy łopatki laboratoryjnej, na folię 

z poli(tereftalanu etylenu) (PET) o wymiarach 2 × 2 cm. Polimeryzację prowadzono 

w suszarce laboratoryjnej (Memmert SF75) przez 1 h w temperaturze 36,6ºC i stałej 

wilgotności (30%). Po 24 ±2 h od momentu wymieszania cementu otrzymane próbki 

poddano badaniu kąta zwilżania metodą siedzącej kropli zarówno po stronie przyle-

gającej do folii PET (dół), jak i po stronie bez przykrycia (góra). Badanie polegało na 

naniesieniu kropli wody o objętości V = 14 ±1 µl na powierzchnię materiału i zmie-

rzeniu kąta między obrysem kropli a powierzchnią badanego materiału w momencie 

naniesienia kropli (rys. 2). Kąt zwilżania obliczany był przy pomocy programu SCA_20. 

 
Rysunek 2. Obliczanie kąta zwilżania przy pomocy programu SCA_20 [opracowanie własne] 
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3.5. Badanie morfologii cementów kostnych metodą skaningowej 

mikroskopii elektronowej (SEM) 

Badanie morfologii cementów kostnych przeprowadzono za pomocą skaningowego 

mikroskopu elektronowego SEM Jeol 7001TTLS. Przygotowaną mieszaninę reakcyjną 

nanoszono, przy pomocy łopatki laboratoryjnej, na folię z poli(tereftalanu etylenu) 

(PET) o wymiarach 2 × 2 cm. Polimeryzację prowadzono w suszarce laboratoryjnej 

(Memmert SF75) przez 1 h w temperaturze 36,6ºC i stałej wilgotności (30%). Następ-

nie z uzyskanych cementów kostnych wycinano próbki o wielkości 1 × 2 mm, na które 

napylano powłokę złota i poddawano obrazowaniu. 

4. Wyniki i dyskusja 

4.1. Badanie kinetyki polimeryzacji metodą różnicowej kalorymetrii 

skaningowej (DSC) 

Krzywe kinetyczne polimeryzacji przedstawione jako zależność szybkości polime-

ryzacji (Rp) od czasu utwardzania (t) układów, Rp = f(t), przedstawiono na wykresach 

(rys. 3). Mają one kształt charakterystyczny dla polimeryzacji monomerów wielofunk-

cyjnych, z efektem żelu występującym od początku reakcji. W przypadku badanych 

układów potęgowanym dodatkowo dużą lepkością kompozycji wyjściowej, związaną 

z obecnością polimerów. Zarówno tworzenie sieci polimerowej, jak i znaczna lepkość 

mieszanin powodują ograniczenia dyfuzyjne terminacji, tym samym zwiększając stę-

żenie rodników w polimeryzującym układzie i przyspieszenie procesu polimeryzacji.  

Jak można zauważyć, masa cząsteczkowa zastosowanego PEGM ma wpływ na 

przebieg polimeryzacji badanej mieszaniny. Na wykresach widzimy, że zmiana rodzaju 

stosowanego PEGM wpływa na szybkość polimeryzacji niezależnie od rodzaju zasto-

sowanego POSS w układzie, jednakże wpływ ten jest przeciwny dla obu POSS.  

W przypadku układów z 8M-POSS szybkość reakcji jest największa dla układu 

z PEGM526, a najmniejsza dla układu z PEGM360. Pierwszy etap reakcji polimeryzacji 

układów charakteryzuje się okresem inhibicji trwającym około 200 s, po którym 

następuje wolny wzrost szybkości reakcji. Po osiągnięciu maksimum szybkość reakcji 

zmniejsza się w podobnym tempie do tempa wzrostu, w wyniku czego otrzymujemy 

krzywe kinetyczne o dużej szerokości, co świadczy o długim okresie trwania reakcji. 

Powoduje to, że ciepło wydzielane jest w trakcie reakcji przez dłuższy okres czasu, 

a co za tym idzie, wzrost temperatury układu nie jest bardzo gwałtowny. 

W przypadku modyfikacji układów 4M4F8-POSS największą szybkością reakcji 

charakteryzuje się układ z PEGM360, a najmniejszą układ z PEGM526. Okres inhibicji 

wynosi około 100 s. Po nim następuje gwałtowny wzrost szybkości reakcji. Krzywe 

kinetyczne dla układów z 4M4F8-POSS są węższe niż w poprzednich układach. To 

powoduje, że reakcja biegnie przez stosunkowo krótki okres i charakteryzuje się gwał-

townym wzrostem temperatury układu spowodowanym wydzielonym ciepłem. 

Zmiany szybkości reakcji wraz ze zmianą masy cząsteczkowej PEGM spowodowane 

mogą być mniejszym udziałem molowym w kompozycji wiązań podwójnych PEGM 

wraz ze wzrostem jego masy cząsteczkowej. Jednocześnie mniejsze stężenie wiązań 

podwójnych w układzie może wpływać na gęstość tworzącej się sieci polimerowej. Ma 

ona wpływ na dyfuzję rodników w polimeryzującym medium, która jest czynnikiem 

limitującym szybkość reakcji polimeryzacji i stopień przereagowania [19]. Ułatwiona 
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dyfuzja rodników i makrorodników w układach zawierających PEGM o dłuższych 

łańcuchach może powodować wzrost stopnia przereagowania. Ponadto wraz ze wzro-

stem masy cząsteczkowej PEGM rośnie długość jego łańcucha oksyetylenowego, który 

oprócz tlenu eterowego, występującego w łańcuchu, zakończony jest grupą hydro-

ksylową -OH zdolną do oddziaływań i tworzenia wiązań wodorowych, co również 

może mieć wpływ na szybkość reakcji i stopień przereagowania [19]. 

Kolejnym czynnikiem wpływającym na szybkość reakcji jest rodzaj POSS obec-

nego w układzie. Kompozycje modyfikowanie 8M-POSS charakteryzują się dłuższym 

okresem inhibicji w pierwszym etapie trwania reakcji, a także wolniejszym wzrostem 

szybkości reakcji w czasie, a co za tym idzie, później osiągają maksimum szybkości 

reakcji i krzywe kinetyczne są szersze w stosunku do układów z 4M4F8-POSS. 

Ponadto mniejsza liczba podstawników z wiązaniem podwójnym C=C w cząsteczkach 

4M4F8-POSS powoduje zmniejszenie stężenia wiązań podwójnych w układzie, a to 

może wpływać na dyfuzję rodników, a tym samym na szybkość reakcji i stopień 

przereagowania [19]. Szybkość reakcji polimeryzacji cementów kostnych jest ważnym 

parametrem ze względu na istotną rolę czasu wiązania cementu w procesie jego 

przygotowania podczas operacji, gdyż nieodpowiednie dobranie czasu wprowadzenia 

cementu do organizmu pacjenta może uniemożliwić trwałe połączenie kość-cement- 

-proteza [22].  

 
Rysunek 3. Krzywe kinetyczne polimeryzacji układów: a) z 8M-POSS; b) z 4M4F8-POSS (n = 2) 

[opracowanie własne] 



Wpływ metakryloksy-POSS i długości łańcucha metakrylanu glikolu polietylenowego  

na właściwości akrylowego cementu kostnego 
 

65 

 

4.2. Wytrzymałość na ściskanie 

Wytrzymałość mechaniczna cementów kostnych zależy od wielu czynników, m.in. 

stopnia przereagowania monomerów wchodzących w skład cementu kostnego, gęstości 

sieci polimerowej, stopnia rozwinięcia łańcuchów polimerowych, rodzaju grup funk-

cyjnych obecnych w układzie czy występowania wiązań wodorowych [23, 24]. 

Wartości wytrzymałości na ściskanie cementów kostnych przedstawiono na wy-

kresie (rys. 4). 

 
Rysunek 4. Wyniki badania właściwości mechanicznych cementów kostnych: a) wytrzymałość na ściskanie; 

b) moduł Younga (n = 3) [opracowanie własne] 

Spośród układów modyfikowanych dodatkiem 8M-POSS największą wartością 

wytrzymałości na ściskanie charakteryzował się układ zawierający w swojej kompo-

zycji PEGM750, σ = 124,2 ± 2,8 MPa, a jego moduł Younga wynosił E = 379 ± 92 MPa, 

natomiast najmniejszą układ zawierający w swojej kompozycji PEGM360, σ = 81,4 

±7,9 MPa, a jego moduł Younga wynosił E = 516,7 ± 127,5 MPa. Warto tu nadmienić, 

że komercyjne cementy kostne charakteryzują się wytrzymałością na ściskanie poniżej 

100 MPa (np. Palamed®G – 88,45 ±3,8 MPa, Palacos®R – 86,91 ±3,9 MPa czy CMW  

3 – 98,80 ±3,9 MPa). Zatem zwiększenie masy cząsteczkowej PEGM, a co za tym 

idzie, zwiększenie długości łańcucha wpływa na poprawę wytrzymałości na ściskanie 

przygotowanych cementów kostnych. Spowodowane może być to stopniem przereago-

wania układu, na który miało wpływ zmniejszenie stężenia wiązań podwójnych 
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w układzie i ułatwiona dyfuzja, a także tworzenie wiązań wodorowych, co opisano 

w punkcie 4.1. Badanie kinetyki polimeryzacji metodą różnicowej kalorymetrii skanin-

gowej (DSC). Ponadto zmniejszenie gęstości wiązań i stosunkowo długi czas reakcji 

może wpływać na lepsze rozwinięcie łańcuchów polimerowych w układzie, a tym 

samym na poprawę właściwości mechanicznych [19]. Dodatkowo przeprowadzono 

analizę zdjęć SEM badanych produktów, które przedstawiono na rysunku 5 i 6. Jak 

można zauważyć, w przypadku materiału zawierającego w składzie PEGM360, widoczne 

są defekty struktury w postaci dziur, które mogą wpływać na wytrzymałość cementu 

kostnego. Im dłuższy jest łańcuch PEGM, tym mniej jest widocznych defektów w jego 

strukturze. 

 
Rysunek 5. Zdjęcia SEM cementu kostnego zawierającego 8M-POSS: a) PEGM360; b) PEGM526; c) 

PEGM750 [opracowanie własne] 

W przypadku układów zawierających 4M4F8-POSS największą wartością wytrzy-

małości na ściskanie charakteryzował się układ zawierający w swojej kompozycji 

PEGM526, σ = 115,8 ±9 MPa, a jego moduł Younga wynosił E = 366,3 ±99,8 MPa, 

natomiast najmniejszą układ zawierający w swojej kompozycji PEGM360, σ = 89,2 

±3,8 MPa, a jego moduł Younga wynosił E = 262 ± 20,5 MPa. Wzrost masy 

cząsteczkowej (długości łańcucha) zastosowanego PEGM spowodował poprawę wytrzy-

małości na ściskanie, jednakże tylko w przypadku układu z PEGM526. 

 
Rysunek 6. Zdjęcia SEM cementu kostnego zawierającego 4M4F8-POSS: a) PEGM360; b) PEGM526;  

c) PEGM750 [opracowanie własne] 

Nie do końca jasne jest, dlaczego w przypadku układów modyfikowanych 4M4F8-

POSS nie obserwuje się podobnej zależności wytrzymałości od masy cząsteczkowej 

PEGM, co w przypadku układów z 8M-POSS. Cement kostny zawierający PEGM750 

wykazuje nieco mniejszą wytrzymałość na ściskanie od układu z PEGM526, mimo 

większego stopnia polimeryzacji układu, a także takich samych warunków polimery-

zacji. Możliwe jest, że splątanie łańcuchów kopolimerów obecnych w układzie spowo-

dowało wrażliwość układu na obciążenia mechaniczne w miejscach ich występowania, 

a tym samym pogorszenie właściwości mechanicznych. 
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Istnieje również możliwość, że występowanie grup hydrofobowych w układzie 

spowodowało, że dalsze wydłużenie łańcucha (powyżej MPEGM = 526) nie wpływa na 

poprawę oddziaływań, a co za tym idzie, na wytrzymałość materiału. Również badania 

morfologii cementu nie tłumaczą otrzymanej zależności, chociaż widoczne jest, iż 

największą ilością defektów charakteryzuje się cement zawierający PEGM360. Nato-

miast morfologia dwóch pozostałych cementów jest podobna. 

W przypadku układów z PEGM o takiej samej masie cząsteczkowej i różniących 

się zastosowanym POSS różnice w wytrzymałości są niewielkie. W przypadku PEGM360 

i PEGM526 układy zawierające 4M4F8-POSS charakteryzują się nieznacznie lepszą 

wytrzymałością na ściskanie, natomiast w przypadku PEGM750 układ zawierający 8M-

POSS wykazuje lepszą wytrzymałość na ściskanie. Może to być spowodowane różnicą 

w ilości grup metakrylowych w zastosowanych 8M-POSS i 4M4F8-POSS, co wpływa 

na gęstość sieciowania układu. 

Jak wspomniano wyżej, zdjęcia SEM (rys. 5 i 6) wykazują obecność pęcherzyków 

powietrza w strukturze cementów kostnych, które powstały w trakcie przygotowania 

cementu do polimeryzacji, lecz nie są one na tyle rozwinięte, by w jednoznaczny 

sposób wpłynąć na różnice wartości wytrzymałości na ściskanie badanych cementów 

kostnych. Poza obecnością defektów w strukturze cementów kostnych, w postaci 

pęcherzyków powietrza, obserwuje się litą powierzchnię, nienaznaczoną innymi defek-

tami i bardzo podobną w przypadku każdej z utwardzonych kompozycji. Zatem różnic 

w wytrzymałości materiałów upatrywać należy w rodzaju użytych monomerów i ich 

interakcji, zarówno z kopolimerami, jak i cząsteczkami POSS. 

Wszystkie badane cementy kostne spełniają wymogi wytrzymałości na ściskanie 

cementów akrylowych normy ISO 5833:2002, której minimalne wymaganie wytrzy-

małości na ściskanie dla akrylowych cementów kostnych to 70 MPa [18]. 

4.3. Badanie kąta zwilżania 

Wartości kąta zwilżania przedstawiono na wykresach (rys. 7). Kąt zwilżania w du-

żym stopniu zależy od rodzaju zastosowanego POSS, co wynika z obecności fluoro-

alkilowych podstawników w 4M4F8-POSS, które mają charakter hydrofobowy. Nato-

miast nie obserwuje się znaczącego wpływu długości łańcucha PEGM na zwilżalność 

materiału. Obserwuje się również różnice kąta zwilżania po obu stronach przygoto-

wanych próbek, co związane jest z różną budową powierzchni i większą chropowatością 

po stronie górnej. Lepsze zwilżanie może powodować pęcznienie materiału w środo-

wisku wilgotnym.  

Największą wartością kąta zwilżania, badaną po stronie bez przykrycia próbki, 

a tym samym najmniejszym powinowactwem do wody charakteryzował się układ 

zawierający PEGM526 i 4M4F8-POSS, CA = 117,15º ±10,42 natomiast najmniejszą 

wartością kąta zwilżania, a tym samym największym powinowactwem do wody, 

charakteryzował się układ z PEGM750 i 8M-POSS, CA = 77,53º ±4,69. 

Próbki badane od strony folii wykazywały inną, większą zwilżalność w stosunku do 

strony bez przykrycia, a ich kąt zwilżania był o kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt 

stopni mniejszy. Największym kątem zwilżania, badanym po stronie folii charakteryzo-

wał się układ z PEGM750 i 4M4F8-POSS, CA = 91,25º ±8,24, natomiast najmniejszym 

kompozycja z PEGM360 i 8M-POSS, CA = 67,17º ±3,15. To może wskazywać na 

większe stężenie POSS w warstwach powierzchniowych próbki, czyli na wypychanie 
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POSS podczas polimeryzacji ku górze, gdzie modyfikacja powierzchni, a tym samym 

właściwości cementu jest większa. 

Wykonano również badanie kąta zwilżania dla próbek niemodyfikowanych dodat-

kiem POSS. Wyniki kąta zwilżania dla badanych próbek były bardzo podobne po obu 

stronach próbki (rys. 5). Obserwuje się również nieznaczny wpływ długości łańcucha 

PEGM na kąt zwilżania, który maleje wraz z wydłużeniem łańcucha metakrylanu, 

a zatem zwilżalność materiału rośnie wraz ze wzrostem długości łańcucha PEGM. 

 
Rysunek 7. Wartości kąta zwilżania badanych układów: a) strona bez przykrycia; b) strona folii (n = 5) 

[opracowanie własne] 

Kąt zwilżania cementów kostnych jest ważnym czynnikiem określającym łatwość 

wymywania substancji aktywnej z matrycy polimerowej, które jest uzależnione od 

wnikania płynów rozpuszczających antybiotyk poprzez pory do wnętrza cementu 

kostnego [20, 21]. Badania przeprowadzone przez Punyani i wsp. [21] pokazują, że 

cementy kostne na bazie PMMA charakteryzują się kątem zwilżania o wartości 80ł. 

4.4. Badanie morfologii cementów kostnych 

Badanie morfologii cementów kostnych zostało wykonane dla każdej z próbek za-

równo po stronie przylegającej do folii PET (dół), jak i po stronie bez przykrycia (góra).  

Zdjęcia mikroskopowe cementu kostnego zawierającego PEGM360 (rys. 8) przed-

stawiają górną stronę próbek. Struktura powierzchni cementów kostnych charakteryzuje 

się występowaniem ziarnistości oraz bardzo zbliżoną porowatością w materiałach 

z dodatkiem lub bez POSS. Przy czym wydaje się, że w przypadku zastosowania 

4M4F8-POSS powierzchnia jest w mniejszym stopniu ziarnista, a stanowią ją w więk-

szym stopniu zlane ze sobą sfery polimeru. Ziarnistości widoczne na zdjęciach to agregaty 

kopolimerów metakrylowych, które nie uległy rozpuszczeniu w monomerach. 
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Rysunek 8. Zdjęcia SEM cementu kostnego zawierającego PEGM360 – góra: a) bez POSS; b) 8M-POSS;  

c) 4M4F8-POSS [opracowanie własne] 

Podobny wynik otrzymano w przypadku materiałów zawierających w składzie 
PEGM526, których zdjęcia mikroskopowe (górna strona próbki) pokazano na rysunku 9. 
Porównując je z zdjęciami pokazanymi na rysunku 8, można zauważyć bardziej 
wyraźne sfery polimeru oraz większe zróżnicowenie ich wielkości. 

 
Rysunek 9. Zdjęcia SEM cementu kostnego zawierającego PEGM526: a) bez POSS; b) 8M-POSS;  

c) 4M4F8-POSS [opracowanie własne] 

Zdjęcia mikroskopowe cementu kostnego zawierającego PEGM750 pokazane na 
rysunku 10 również przedstawiają górną stronę próbek. Podobnie jak w przypadku 
zastosowania PEGM360 i PEGM526, struktura powierzchni cementów kostnych 
charakteryzuje się występowaniem ziarnistości oraz bardzo zbliżonym poziomem 
porowatości niezależnie od zastosowania i rodzaju POSS, przy czym ziarnistość ta jest 
jeszcze bardziej widoczna niż w dwóch poprzednich typach materiałów.  

 
Rysunek 10. Zdjęcia SEM cementu kostnego zawierającego PEGM750: a) bez POSS; b) 8M-POSS;  

c) 4M4F8-POSS [opracowanie własne] 

Ze względu na bardzo podobną strukturę powierzchni badanych materiałów, nie-
zależnie od zastosowania POSS i jego rodzaju w kompozycji, można zauważyć, że poro-
watość nie decyduje o otrzymanych wynikach kąta zwilżania. Zatem na omawiany para-
metr istotny wpływ wywiera budowa chemiczna przygotowanych cementów kostnych.  
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5. Podsumowanie  

Zastosowanie metakrylanu glikolu polietylenowego o różnej masie cząsteczkowej 
jak również metakryloksy-POSS wpływa na przebieg procesu polimeryzacji (utwar-
dzania cementu), jak i właściwości mechaniczne cementów kostnych.  

Modyfikacja składu cementu kostnego spowodowała różnicę w szybkości polime-
ryzacji układów, a także w przebiegu reakcji. Układy zawierające 4M4F8-POSS cha-
rakteryzowały się większą szybkością polimeryzacji, niż te z 8M-POSS. Jednocześnie, 
w zależności od zastosowanego POSS, obserwowano odwrotny wpływ masy cząstecz-
kowej PEGM na szybkość reakcji. W przypadku układów z 4M4F8-POSS największą 
szybkością polimeryzacji charakteryzował się układ z PEGM360, a najmniejszą Rp 
układ z PEGM526. Odwrotną zależność można było zaobserwować w przypadku ukła-
dów z 8M-POSS. Układy z 4M4F8-POSS charakteryzowały się również krótszym 
okresem inhibicji. Wpływ na to może mieć zarówno mniejszy udział molowy grup 
metakrylowych w układach z 4M4F8-POSS niż w układach z 8M-POSS, jak również 
mniejsza funkcyjność POSS oraz występowanie grup hydrofobowych w cząsteczce. 
Mniejsza szybkość reakcji oraz niższy efekt cieplny procesu utwardzania wpłyną na 
uzyskanie niższych temperatur w trakcie polimeryzacji cementów, a tym samym 
ryzyko wystąpienia nekrozy tkanek pacjenta będzie mniejsze. 

Jednocześnie wytrzymałość cementów kostnych na ściskanie zależy od rodzaju 
zastosowanego POSS. W przypadku układów z 8M-POSS wytrzymałość rosła wraz 
z wydłużeniem łańcucha PEGM, co może być związane z dużą gęstością usieciowania 
układu. W przypadku 4M4F8-POSS najlepszymi właściwościami mechanicznymi cha-
rakteryzował się układ zawierający PEGM o łańcuchu glikolu polietylenowego średniej 
długości. Wpływ na to może mieć obecność grup hydrofobowych w cząsteczce POSS 
i osłabienie oddziaływań między łańcuchami kopolimeru. Jednocześnie mniejsza gęstość 
usieciowania może wpływać na lepsze rozwinięcie wiszących łańcuchów PEGM, 
a tym samym na poprawę właściwości mechanicznych. Zdjęcia morfologii wnętrza 
cementów kostnych wykazują jednolitą budowę w całej objętości próbki, jednakże 
można zaobserwować pęcherzyki powietrza w strukturze polimeru, które uformowały 
się w trakcie procesu mieszania. Cementy kostne o wysokiej wytrzymałości mecha-
nicznej będą mogły zostać zmodyfikowane środkami kontrastującymi, które zwykle 
wpływają na obniżenie wytrzymałości cementów kostnych, zachowując swoje dobre 
właściwości mechaniczne. 

Kąt zwilżania badanych materiałów zależy od rodzaju zastosowanego POSS. Układy 
zawierające w swojej kompozycji 4M4F8-POSS charakteryzują się większym kątem 
zwilżania, a tym samym mniejszym powinowactwem do wody. Jest to związane 
z obecnością u cząsteczkach 4M4F8-POSS czterech grup fluoroalkilowych podstawio-
nych ośmioma atomami fluoru w każdej, które nadają charakter hydrofobowy tym 
podstawnikom. Dobra zwilżalność układów zwierających 8M-POSS jest wynikiem 
obecności grup metakrylowych, które mają charakter hydrofilowy. Brak znaczącego 
wpływu długości łańcucha PEGM na zwilżalność materiałów może być związany 
z obecnością POSS w układzie, którego grupy funkcyjne wykazują zdecydowanie 
silniejszy wpływ na ten parametr. Różnice w wartościach kąta zwilżania próbek po obu 
stronach wskazują na różnice w budowie tych materiałów. Porównanie kątów zwilża-
nia dla próbek modyfikowanych i niemodyfikowanych wskazuje na zwiększone stężenie 
cząsteczek POSS w górnej warstwie cementów kostnych. Zatem budowa chemiczna 
cząsteczek POSS nie wpływa na morfologię cementów kostnych, lecz znacząco wpły-
wa na parametry otrzymanych materiałów, co zostało potwierdzone na zdjęciach mikro-
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skopowych przedstawiających strukturę materiałów. Zwilżalność cementów kostnych 
jest ważnym parametrem w kontekście elucji substancji aktywnej z cementu kostnego, 
jak również jego pęcznienia. Niewielka zwilżalność cementu kostnego pozytywnie 
wpłynie na ilość wydzielonej substancji aktywnej z matrycy polimerowej, nie powo-
dując przy tym uszkodzeń mechanicznych związanych z pęcznieniem materiału 
w środowisku wodnym. 

Otrzymane cementy kostne wykazują pożądaną, podobną do tradycyjnych cementów 
akrylowych wytrzymałość na ściskanie i właściwości fizykochemiczne, tj. zwilżalność. 
Kolejnym etapem badań, będzie modyfikacja wybranych cementów kostnych aktyw-
nymi substancjami leczniczymi oraz środkami kontrastującymi. 
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Wpływ metakryloksy-POSS i długości łańcucha metakrylanu glikolu 

polietylenowego na właściwości akrylowego cementu kostnego 

Streszczenie 

Cementy kostne to biomateriały do stabilizacji skomplikowanych złamań czy mocowania implantów, które 

otrzymywane są w reakcji polimeryzacji, dając stabilne i nieabsorbowalne materiały. Charakteryzują się 

szybką polimeryzacją, łatwym przygotowaniem i aplikacją, dobrą wytrzymałością mechaniczną i biokom-

patybilnością, lecz wymagają poprawy wielu parametrów, m.in.: temperatury utwardzania i właściwości 

mechanicznych. 

Poliedryczne, oligomeryczne silseskwioksany (POSS) to hybrydowe związki krzemoorganiczne o nano-

strukturalnej i dobrze zdefiniowanej budowie. Charakteryzują się dobrą stabilnością termiczną, wytrzyma-

łością mechaniczną oraz rozpuszczalnością w dużej liczbie rozpuszczalników, monomerów i polimerów. 

Stosowane są m.in. w biomedycynie czy syntezie materiałów polimerowych. 

W celu poprawy i zbadania wpływu składu komozycji na parametry cementów kostnych postanowiono do 

układu wprowadzić metakrylan glikolu polietylenowego (PEGM) zawierającego od 6 do 14 jednostek 

oksyetylenowych w cząsteczce oraz polierdyczne oligomeryczne silseskwioksany funkcjonalizowane  

8 grupami metakryloksypropylowymi (8M-POSS) lub 4 grupami metakryloksypropylowymi i 4 grupami 

fluoroalkilowymi (4M4F8-POSS). Cementy kostne otrzymane zostały w reakcji polimeryzacji rodnikowej 

metakrylanów inicjowanej układem typu redoks. Kompozycja utwardzalna składała się z fazy proszkowej – 

dwa kopolimery metakrylowe i inicjator nadtlenek benzoilu (BPO) oraz fazy ciekłej – mieszaniną mono-

merów: metakrylan 2-hydroksyetylu (HEMA), metakrylan metylu (MMA), metakrylan glikolu polietyle-

nowego (PEGM), poliedryczny, oligomeryczny silseskwioksan (POSS) i koinicjator – dimetyloanilina (DMA). 

Stosunek masowy monomerów HEMA:MMA:PEGM:POSS w kompozycji wynosił 0,6:0,15:0,15:0,1. 

Kompozycje różniły się rodzajem zastosowanego PEGM oraz POSS. Stosunek fazy proszkowej do fazy 

ciekłej wynosił 1:1,25. Otrzymane cementy kostne poddano badaniu wytrzymałości na ściskanie zgodnie 

z normą ISO 5833:2002 oraz zbadano hydrofilowość otrzymanych materiałów. Ponadto wykonano badanie 

kinetyki polimeryzacji układów metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) oraz morfologii przy 

pomocy skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM). 

Wytrzymałość cementów kostnych na ściskanie różniła się w zależności od zastosowanego PEGM, a także 

rodzaju POSS w układzie. Najlepszą wytrzymałością charakteryzował się układ z PEGM o masie czą-

steczkowej 750 i 8M-POSS. W przypadku układów z PEGM o masie cząsteczkowej 526 i 360 lepszymi 
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wynikami wytrzymałości na ściskanie charakteryzowały się układy zawierające 4M4F8-POSS. Wszystkie układy 

spełniały wymogi normy ISO 5833:2002. 

Kąt zwilżania materiałów w dużym stopniu zależy od rodzaju zastosowanego POSS. Obecność w układzie 

8M-POSS wpływa na zwiększenie zwilżalności, a tym samym uzyskane wartości kątów zwilżania są mniej-

sze w stosunku do układów zawierających 4M4F8-POSS. Nie obserwuje się znaczącego wpływu długości 

łańcucha PEGM na ten parametr. 

Kinetyka polimeryzacji badanych układów wskazuje na nieznaczny wpływ masy cząsteczkowej PEGM na 

szybkość ich polimeryzacji, jednakże możemy zaobserwować wyraźny wpływ rodzaju zastosowanego 

POSS na szybkość i przebieg polimeryzacji. 

Badanie morfologii otrzymanych cementów kostnych nie wykazuje dużych różnic w budowie materiału, 

które miałyby znaczący wpływ na otrzymane wyniki badanych parametrów. 

Otrzymane wyniki pokazują, że otrzymane cementy kostne mogą być wykorzystane w celu modyfikacji 

ich w kierunku nadania im właściwości leczniczych lub/i kontrastujących. 

Słowa kluczowe: cementy kostne, POSS, metakrylany, polimeryzacja rodnikowa 

Influence of methacryloxy-POSS and polyethylene glycol methacrylate chain 

length on acrylic bone cement properties 

Abstract 

Bone cements are biomaterials for stabilizing complex fractures or fixing implants, which are obtained by 

polymerization reaction resulting in stable and non-absorbable materials. They are characterized by rapid 

polymerization, easy preparation and application, good mechanical strength and biocompatibility, but 

require improvements in many parameters, including: curing temperature and mechanical properties. 

Polyhedral oligomeric silsesquioxanes (POSS) are hybrid silicon-organic compounds with nanostructured and 

well-defined structure. They exhibit good thermal stability, mechanical strength, and solubility in a large 

number of solvents, monomers and polymers. They are used in i.a. biomedicine and polymer material synthesis. 

In order to improve and study the effect of the compound' composition on the parameters of bone cements, 

it was decided to introduce into the system polyethylene glycol methacrylate (PEGM) containing from 6 to 

14 oxyethylene units in the molecule and polyhedral oligomeric silsesquioxanes functionalized with  

8 methacryloxypropyl groups (8M-POSS) or 4 methacryloxypropyl groups and 4 fluoroalkyl groups 

(4M4F8-POSS). Bone cements were obtained by a radical polymerization reaction of methacrylates 

initiated by a redox-type system. The curable composition consisted of a powder phase – two methacrylate 

copolymers and the initiator benzoyl peroxide (BPO) – and a liquid phase – a mixture of monomers:  

2-hydroxyethyl methacrylate (HEMA), methyl methacrylate (MMA), polyethylene glycol methacrylate 

(PEGM), polyhedral oligomeric silsesquioxane (POSS) and co-initiator dimethylaniline (DMA). The mass 

ratio of HEMA:MMA:PEGM:POSS monomers in the composition was 0.6:0.15:0.15:0.1. The compositions 

differed in the type of PEGM and POSS used. The ratio of the powder phase to the liquid phase was 

1:1.25. The obtained bone cements were subjected to compressive strength testing in accordance with ISO 

5833:2002, and the hydrophilicity of the obtained materials was tested. In addition, the polymerization 

kinetics of the systems were studied by differential scanning calorimetry (DSC) and morphology by 

scanning electron microscopy (SEM).  

The compressive strength of bone cements varied depending on the PEGM used, as well as the type  

of POSS in the system. The best strength was characterized by systems with PEGM with a molecular 

weight of 750 and 8M-POSS. For systems with PEGM of molecular weight 526 and 360, systems containing 

4M4F8-POSS had better compressive strength results. All systems met the requirements of ISO 5833:2002.  

The wetting angle of the materials is highly dependent on the type of POSS used. The presence of 8M-

POSS in the system increases the wettability, and thus the obtained values of the wetting angle are smaller 

in comparison to the systems containing 4M4F8-POSS. No significant effect of PEGM chain length on this 

parameter is observed. 

The polymerization kinetics of the systems studied show a negligible influence of the molecular weight of 

PEGM on their polymerization rate, however, we can observe a clear effect of the type of POSS used on 

the polymerization rate and course. 

The study of the morphology of the obtained bone cements does not show large differences in the structure 

of the material, which would have a significant impact on the obtained results of the tested paramaters. 

The obtained results show that the obtained bone cements can be used to modify them in order to give 

them healing and/or contrasting properties. 

Keywords: bone cements, POSS, methacrylates, radical polymerization 
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Modyfikacja właściwości użytkowych kompozytów 

cementowych przy użyciu skrobi modyfikowanych 

1. Wprowadzenie 

Skrobia jest jedną z domieszek dodawanych do zapraw budowlanych w celu mody-

fikacji ich właściwości. Jest białą semikrystaliczną substancją bez zapachu i smaku. 

Związek ten można znaleźć w korzeniach, bulwach oraz w owocach roślin. Skrobia to 

biopolimer, który jest jedynie gromadzony przez rośliny [1]. Skrobia nie jest jedno-

rodnym chemicznie związkiem, składa się z dwóch wielocukrów: amylozy i amylo-

pektyny. Amyloza jest frakcją nierozgałęzioną, która zbudowana jest z reszt glukozowych, 

połączonych ze sobą atomami tlenu za pomocą wiązań α-1,4-glikozydowych. Nato-

miast amylopektyna, która jest frakcją rozgałęzioną, w swojej budowie, oprócz wiązań 

α-1,4-glikozydowych, które łączą reszty glukozowe, posiada wiązania α-1,6-glikozy-

dowe, które występują w miejscach rozgałęzień łańcucha. To właśnie te dwa wielocukry, 

przeplatając się wzajemnie, budują przestrzenną strukturę cząsteczki skrobi. Podczas 

ogrzewania skrobi w wodzie, dochodzi do jej pęcznienia, a następnie, po dalszym ogrze-

waniu, zaczyna ona kleikować w określonej temperaturze [2].  

Skrobia jest bardzo ważnym surowcem występującym naturalnie na Ziemi. W celu 

poprawienia jej właściwości można ją modyfikować chemicznie (poprzez dodanie do 

niej różnych grup funkcyjnych), fizycznie bądź enzymatycznie. Obróbkę chemiczną 

skrobi można podzielić na kilka głównych typów modyfikacji: estryfikację, eteryfikację, 

utlenianie oraz hydrolizę. Do estrów skrobiowych zalicza się: sól sodową oktynylo-

bursztynianu skrobiowego, skrobie acetylowane, fosforany monoskrobiowe i fosforany 

diskrobiowe. Przez ulokowanie podstawnika alkilowego w miejsce wodoru w grupie 

hydroksylowej powstają etery skrobiowe, do których wlicza się skrobie hydroksy-

propylowe, skrobie kationowe, skrobie anionowe oraz skrobie sieciowane [3].  

Hydroliza, jak sama nazwa wskazuje, jest procesem rozpadu substancji pod wpły-

wem wody. Często przebiega w obecności różnych katalizatorów, które nadają jej 

charakter, np. hydroliza kwasowa, zasadowa lub enzymatyczna. W przypadku hydrolizy 

kwasowej skrobi dochodzi do rozpadu wiązań glikozydowych pod wpływem wody 

w obecności katalizatorów o charakterze kwasowym. Każdemu rozpadowi towarzyszy 

dodatkowo przyłączenie cząsteczki wody w miejscu każdego zerwanego wiązania. 

Skutkiem tego procesu jest depolimeryzacja skrobi do D-glukozy, ale też szerokiej 

gamy produktów pośrednich, które zawierają więcej niż jedną cząsteczkę mera, np. 

dekstryny. Dekstryny zbudowane są z około 3 do 14 merów glukozy, połączonych 

wiązaniami α-1,4-glikozydowymi. Powstają w wyniku enzymatycznej lub powodo-
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wanej kwasami hydrolizy, np. w wyniku obróbki termicznej mączki ziemniaczanej. 

Charakteryzują się łatwą rozpuszczalnością w wodzie, wykazują również działanie 

zmniejszające napięcie powierzchniowe wody [4, 5]. 

Polisacharydy, takie jak skrobia, wpływają hamująco na proces hydratacji cementu. 

Opóźnienie tego procesu wzrasta wraz z wyższym stosunkiem polisacharydu do masy 

cementu. Hamowanie hydratacji zależy również od składu cementu [6, 7]. Proces 

hydratacji cementu może być monitorowany przez pomiar przewodności i badania wy-

korzystujące chromatografię jonową. 

Ujawniono wpływ struktury polisacharydów na kinetykę hydratacji cementu. Opóź-

nienie zjawiska hydratacji zwiększa się, gdy wzrasta stężenie polisacharydów. 

Dekstryny z niższą średnią masą cząsteczkową, w porównaniu ze skrobią, sprzyjają 

powstawaniu większej ilości frakcji rozpuszczalnej i w efekcie powodują opóźnienie 

nawilżenia [8]. Z powyższych założeń wynika, że niektóre z cukrów mogą być bardziej 

skuteczne w procesie opóźnienia hydratacji. Interakcja między cementem a cukrem nie 

jest do końca poznana. Powszechnie przyjmuje się, że opóźnienie to występuje z po-

wodu cukru, który adsorbuje się na powierzchni cząstek zwilżających cement i/lub na 

powierzchni produktów hydratacji. Produkty te tworzą w ten sposób barierę dla 

dalszego procesu uwodnienia. Adsorpcja może odbywać się podczas chelatacji, kiedy 

cząsteczki organiczne tworzą kompleksy z jonami metali w fazie cementu. Cukry mają 

zdolność do wiązania się z fazą cementu w zależności od obecności grupy -COOH. 

Cechą charakterystyczną tej grupy jest to, że cząsteczki tlenu mogą zbliżać się do 

siebie, po czym zachodzi chelatacja. Warto również zauważyć, że nie tylko cukry 

zawierające grupę chelatującą są skutecznymi związkami, które opóźniają hydratację. 

Udowodniono, że wartość pH cementu może wpływać na hydratację. Zauważono 

również, że temperatura utwardzania cementu zmienia szybkość uwodnienia past 

zawierających cukry [9]. 

Rozwój technologii wytwarzania betonu na przestrzeni lat odbywał się wyłącznie 

w skali makro. Poprzez rozwój dodatków i domieszek do betonów (np. superlastyfika-

torów) udało się zmniejszyć stosunek wodno-cementowy (w/c), co pozwoliło osiągnąć 

znaczne wzrosty wytrzymałości betonu. Jednak, po osiągnięciu wartości minimalnej 

współczynnika w/c, dalsze zmiany wytrzymałości nie będą już tak znaczące. Nadzieję 

na dalszy rozwój technologii betonu stanowi nanotechnologia [10]. Już teraz można 

obserwować efekty dodatku nanokrzemionki, nanoskrobi, nanorurek czy siatek grafe-

nowych na wzrost wytrzymałości betonu [11-14]. 

W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie nanocząsteczkami metali, ze względu 

na ich właściwości bakterio- i grzybobójcze. Szczególną uwagę skupiły na sobie 

nanocząstki srebra (AgNPs – ang. silver nanoparticles) ze względu na silną aktywność 

przeciwdrobnoustrojową, występującą nawet przy niskich stężeniach [15, 16]. Wielu 

naukowców próbuje wyjaśnić mechanizm bakteriobójczy działania nanosrebra, jednak 

jest on nadal nie do końca znany. Przypuszcza się również, że zasada działania nano-

cząstek srebra może przypominać pocisk, czyli cząstki naładowane ładunkiem dodatnim 

wychwytują patogeny o ładunku ujemnym, przyciągając je do siebie. Nanosrebro może 

powodować destrukcję ściany i błony komórkowej, następnie zakłócić homeodynamikę 

komórek bakteryjnych, uszkodzić ich DNA oraz zobojętnić wiele ich białek. Wielo-

torowe destrukcyjne oddziaływanie nanosrebra na bakterie uniemożliwia im wytwo-

rzenia mechanizmów obronnych i lekoopornych, co następuje w przypadku kontaktów 
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z antybiotykami [17-19]. Obecnie stosuje się m.in. nanopowłoki w postaci farb [20] 

czy też fugi i silikony z dodatkiem nanosrebra [21]. 

Beton, zarówno jako materiał konstrukcyjny, jak i architektoniczny, narażony jest 

na oddziaływanie korozyjne środowiska zewnętrznego. Korozja materiałów budowla-

nych stanowi poważne i trudne zagadnienie obserwowane już od wielu lat, a jej elimi-

nowanie i prewencja jest zagadnieniem bardzo skomplikowanym i złożonym. Przebieg 

procesów korozyjnych jest zależny nie tylko od zewnętrznych czynników wywołujących 

korozję, ale również od właściwości fizycznych, chemicznych i budowy strukturalnej 

samego materiału. Oddziaływanie chlorków z wody morskiej jest wyjątkowo niebez-

pieczne, gdyż przyspiesza proces depasywacji oraz korozji stali zbrojeniowej. Ze względu 

na elektrochemiczny charakter procesów korozyjnych zachodzących w konstrukcjach 

żelbetowych, do badań diagnostycznych stosuje się kilka metod określających zarówno 

prawdopodobieństwo wystąpienia korozji zbrojenia (np. metoda pomiaru potencjału 

stacjonarnego i metoda rezystywności otulenia betonowego), jak i określenia szybkości 

postępu korozji zbrojenia (np. metoda polaryzacyjna) [22, 23]. Do systemów ochrony 

i naprawy konstrukcji betonowych zaliczyć można między innymi zwiększenie grubości 

otuliny zbrojenia, kontrolę obszarów katodowych i anodowych czy też podwyższenie 

oporności elektrycznej otuliny [24]. Poszukiwanie lepszego zabezpieczenia stali 

zbrojeniowej, dla złagodzenia działania korozji w elementach żelbetowych, stanowi 

ciągle temat badań wielu naukowców [25]. W celu zwiększenia trwałości konstrukcji 

można zastosować dodatkowo domieszki do betonu, które zabezpieczą stal przed ata-

kiem chlorków.  

Dotychczasowe badania przeprowadzone przez autorów niniejszej pracy udowodniły, 

że dodatek pochodnych skrobiowych do kompozytów cementowych może w znaczącym 

stopniu wpłynąć na ich parametry fizykochemiczne. Na szczególną uwagę zasługują 

hydrolizaty skrobiowe. Dodatek dekstryn w znacznym stopniu poprawia urabialność 

świeżego cementu. Przeprowadzone testy wytrzymałościowe na bloczkach cementowych 

wykazały, że badane domieszki mogą zwiększyć wartość wytrzymałości na ściskanie 

o prawie 20%, bez zmniejszania stosunku wodno-cementowego [26]. Z kolei badania 

mrozoodporności przeprowadzone dla betonów domieszkowanych dekstrynami wyka-

zały poprawę trwałości betonu [27]. Wstępne badania wykazały również, że kompozyty 

cementowe domieszkowanie koloidalnym srebrem stabilizowanym dekstrynami cechują 

się wysoką aktywnością przeciwdrobnoustrojową, w stosunku do przebadanych mikro-

organizmów [26, 28]. 

Celem niniejszych badań było sprawdzenie, czy domieszkowanie kompozytów 

cementowych skrobiami modyfikowanymi wpływa na przebieg korozji elektroche-

micznej stali zbrojeniowej w środowisku chlorkowym. Jako uzupełnienie dotychczas 

przeprowadzonych badań sprawdzono również, jaki wpływ na pasywację stali ma 

domieszka nanosrebra stabilizowana biodegradowalną skrobią. Dodatek nanosrebra 

w betonie może potencjalnie zabezpieczyć konstrukcję przed działaniem mikroorga-

nizmów, zwiększając tym samym trwałość i estetykę obiektów. 
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2. Część doświadczalna 

2.1. Reagenty 

Badania przeprowadzono z zastosowaniem cementu portlandzkiego klasy CEM I 

42,5N (Górażdże Cement Polska SA), zgodnego z normą europejską PN-EN 197-

1:2012. Jako pochodne skrobiowe wykorzystano w badaniach dekstrynę białą (LU-

1400-1), dekstrynę żółtą (LU-1400-3), fosforan diskrobiowy (LU-1412) oraz acetylowany 

fosforan diskrobiowy (LU-1414), otrzymane dzięki uprzejmości Wielkopolskiego 

Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego WPPZ SA (Polska). W celu otrzymania 

nanostruktur srebra użyto dodatkowo azotanu srebra cz.d.a oraz wody amoniakalnej 

firmy POCh. 

2.2. Metody analityczne 

Wielkość hydrodynamiczną cząstek określono za pomocą aparatu Zetasizer Nano 

ZS (Malvern Instruments Ltd.). Obraz TEM wykonano przy użyciu mikroskopu Jeol 

1200 EX2. Obraz SEM wykonano przy pomocy mikroskopu S-3400N (Hitachi). Widma 

absorpcyjne UV-vis wykonano za pomocą spektrofotometru Ocean Optics UV-vis 

model USB4000. 

2.3. Pomiary różnicy potencjałów 

W celu pomiaru różnicy potencjałów w ogniwie korozyjnym wykonano kostki 

z kompozytu cementowego o wymiarach 25 × 25 × 25 mm, w których umieszczono 

centralnie stalowe gładkie pręty o średnicy 6 mm i długości 50 mm. Otulina od spodu 

próbki wynosiła 1 cm. Skład kompozytu, w przeliczeniu na 1 dm3 zarobu, był nastę-

pujący: kruszywo otoczakowe o frakcji od 0 do 2 mm – 1534,7 kg, cement – 511,7 kg, 

woda – 255,8 kg. Każdorazowo stosunek wodno-cementowy wynosił w/c = 0,5. Ilość 

domieszki skrobiowej wynosiła w przypadku zastosowania dekstryn 0,5% d/c, nato-

miast w przypadku skrobi sieciowanych 1% d/c. Stężenie nanosrebra w próbce wynosiło 

60 ppm. Pręty przed użyciem zostały oczyszczone. Próbki zostały wykonane w nastę-

pujący sposób: w wodzie rozpuszczono skrobię, a następnie wsypano cement i kruszywo. 

Całość mieszano mieszadłem mechanicznym przez 5 min. Zaprawy po umieszczeniu 

w formach zostały zagęszczone przy użyciu wstrząsarki oraz zabezpieczone przed 

utratą wilgotności. Stalowe pręty umieszczono w połowie kostki tak, aby otulina miała 

tę samą grubość z każdej strony. Próbki rozformowano po 24 godzinach i umieszczono 

w wodzie wodociągowej o temperaturze 20°C na okres 28 dni. Następnie gotowe 

próbki umieszczono w roztworze chlorku sodu o stężeniu 1 mol/dm3. Pomiary rozpo-

częto po 5 dniach przebywania próbki w roztworze soli. Pomiary polegały na odczycie 

różnicy potencjałów wytworzonych w ogniwie korozyjnym na powierzchni zbrojenia. 

W badaniach wykorzystano elektrodę cynkową, jako elektrodę odniesienia. Wykony-

wano trzykrotne pomiary dla każdego ze studiowanych dodatków. Przedstawione 

w dalszej części pracy wyniki badań stanowią średnią arytmetyczną z wykonanych 

pomiarów. Odchylenie pomiędzy wynikami odczytów nie przekraczało 7%. Schemat 

zestawu badawczego do pomiaru różnicy potencjałów w ogniwie korozyjnym przed-

stawiono na rysunku 1. 
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Rysunek 1. Schemat badawczy układu do pomiaru różnicy potencjałów w ogniwie korozyjnym  

[opracowanie własne] 

3. Wyniki badań i ich omówienie 

3.1. Wytwarzanie nanostruktur srebra i ich charakterystyka 

Prekursorem do wytworzenia nanostrukturalnego srebra był amoniakalny kompleks 

srebra [Ag(NH3)2]+, o zawartości srebra 4 g/dm3. Stężenie pochodnej skrobi w mie-

szaninie reakcyjnej wynosiło 20 g/dm3. Syntezę prowadzono w temperaturze 45°C, aby 

nie dopuścić do całkowitego skleikowania skrobi. Mieszaninę reakcyjną ogrzewano 

przy ciągłym mieszaniu za pomocą mieszadła magnetycznego przez okres 60 minut. 

Następnie zaprzestano ogrzewania i reakcję syntezy prowadzono przy ciągłym mie-

szaniu przez dalsze 7 dni.  

 
Rysunek 2. Widma UV-Vis nanostruktur srebra stabilizowanych pochodnymi skrobi, rozcieńczenie 100x 

[opracowanie własne] 

W celu potwierdzenia obecności nanostrukturalnego srebra w mieszaninie wyko-

nano analizy UV-vis (rys. 2). Widoczne na wykresach pasmo absorpcji przy długości 

fali ok. 420 nm jest charakterystyczne dla AgNPs. Na rysunku 3 przedstawiono z kolei 

obrazy mikroskopowe otrzymanych preparatów. W przypadku skrobi sieciowanych 

widoczne jest równomierne pokrycie ziaren skrobiowych nanostrukturalnym srebrem 

(rys. 3A). Wykonanie obrazowania techniką TEM koloidów srebra stabilizowanych 

dekstrynami wykazało, że wytworzone nanostruktury posiadały różnorodne kształty. 

Obok przeważającego kształtu kolistego widoczne były również struktury trójkątne 

(przykładowe cząstki zaznaczono kolorem żółtym), rombowe (zaznaczono na niebiesko) 

i heksagonalne (zaznaczono na zielono) (rys. 3B).  
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Rysunek 3. Obrazy mikroskopowe nanostruktur srebra: A) obraz SEM ziarna skrobi sieciowanej z nanie-

sionymi AgNPs [opracowanie własne]; B) obraz TEM koloidu AgNPs stabilizowanego dekstryną żółtą [28] 

Kolejnym etapem badań była analiza rozkładu wielkości cząstek otrzymanych 

koloidów srebra metodą NIBS. Wielkość cząstek wydaje się mieć kluczowe znaczenie 

dla stabilności srebra koloidalnego. Powszechnie wiadomo, że większe cząstki mają 

tendencję do sedymentacji po krótkim czasie, podczas gdy mniejsze cząstki mogą 

pozostać stabilne przez wiele miesięcy. Jak zilustrowano na rysunku 4, rodzaj użytej 

pochodnej skrobi miał istotny wpływ na wielkość otrzymanych nanocząstek. Zasto-

sowanie hydrolizatów skrobiowych pozwoliło na uzyskanie cząstek o małych roz-

miarach. Wart podkreślenia jest fakt, że zastosowanie podczas syntezy dekstryny żółtej 

pozwoliło na wytworzenie nanostruktur srebra o bardzo małym rozmiarze, w zakresie 

od 2 do 10 nm, z czego dominowały cząstki o średnicy 3 nm. Najmniejszy udział 

cząstek o średnicy poniżej 100 nm odnotowano dla acetylowanego fosforanu diskro-

biowego (rys. 4B). 

   
Rysunek 4. Rozrzut wielkości cząstek pochodnych skrobiowych modyfikowanych AgNPs: A) fosforan diskro-

biowy; B) acetylowany fosforan diskrobiowy; C) dekstryna biała; D) dekstryna żółta [opracowanie własne] 
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3.2. Badania korozyjności stali zbrojeniowej 

W celu określenia, jaki wpływ na elementy żelbetowe ma domieszka studiowanych 

pochodnych skrobi, zdecydowano się wykonać elektrochemiczne badania korozyjności 

betonu zbrojonego. 

Wartości różnic potencjałów otrzymane podczas 60-dniowego okresu obserwacji 

próbek żelbetowych z dodatkiem dekstryn i skrobi sieciowanych zestawiono na ry-

sunku 5. Uzyskane wyniki porównano z wartościami referencyjnymi (próbki bez 

dodatku biopolimeru). Analizując krzywe dla badanych domieszek, zauważono zarówno 

różny przebieg procesów, jak również różną ilość okresów naprzemiennej pasywacji 

i depasywacji stali (wzrosty i spadki wartości różnicy potencjałów). Ponadto można 

zauważyć, że dla próbki referencyjnej nie występuje pierwszy okres pasywacji, 

a obserwowany ciąg zmian różnicy potencjałów rozpoczyna się od okresu depasywacji. 

Uzyskane wyniki badań jednoznacznie potwierdzają, że dodatek dekstryn do kom-

pozytu cementowego nie ma negatywnego wpływu na pasywację stali. W próbkach 

z domieszkami dekstryn, w dniu zakończenia badania (czyli w 60 dniu), nie zaob-

serwowano niższej wartości różnicy potencjałów, w odniesieniu do próbki referencyjnej. 

Ponadto szczegółowa analiza całego 60-dniowego okresu obserwacji pozwala stwierdzić, 

że uzyskiwane wyniki różnicy potencjałów były wyższe od wartości referencyjnych 

dla większości badanych pochodnych skrobi. 

 
Rysunek 5. Różnica potencjałów w funkcji czasu ekspozycji dla próbek żelbetowych z dodatkiem 

pochodnych skrobiowych, zanurzonych w 1 mol roztworze chlorku sodu [opracowanie własne] 

Występowanie naprzemiennie okresów pasywacji i depasywacji zbrojenia związane 

jest najprawdopodobniej z tym, że pochodna skrobiowa (skrobia sieciowana), poprzez 

tworzenie filmów, np. w porach kompozytów, czy też otulając poszczególne ziarna 

cementu, pełni rolę fizycznej bariery, ograniczającej dostęp agresywnego czynnika do 

powierzchni stali. Pojawiające się na wykresach okresowe wzrosty i spadki wartości 

różnicy potencjałów związane były prawdopodobnie z niszczeniem kolejnych warstw 

filmu skrobiowego. Kleiki pochodnych sieciowanych skrobi cechują się dużą gęstością 

i dobrymi właściwościami teksturotwórczymi, a dodatkowo acetylacja powoduje 

częściową hydrofobizację łańcucha, przez co tworzą one trwałe filmy. Dekstryny nie 

tworzą trwałych filmów, gdyż ich łańcuchy cukrowe są zbyt krótkie. Może to tłuma-
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czyć, dlaczego skrobie sieciowane wykazały właściwości antykorozyjne, a dekstryny 

już nie. 

Analizując krzywe różnicy potencjałów dla kompozytów cementowych z dodat-

kiem koloidów srebra stabilizowanych dekstrynami (rys. 6) oraz skrobiami sieciowanymi 

(rys. 7), można zauważyć, że dodatek nanostrukturalnego srebra nie wpływa w sposób 

znaczący na proces pasywacji stali. Jedynie w przypadku acetylowanego fosforanu 

diskrobiowego zauważono różnice w przebiegu krzywych, a dodatek srebra spowo-

dował spadek wartości różnicy potencjałów.  

 
Rysunek 6. Wykres różnicy potencjałów w funkcji czasu ekspozycji dla próbek żelbetowych z dodatkiem 

skrobi sieciowanych i skrobi sieciowanych modyfikowanych AgNPs, zanurzonych w 1 mol roztworze 

chlorku sodu [opracowanie własne] 

 
Rysunek 7. Wykres różnicy potencjałów w funkcji czasu ekspozycji dla próbek żelbetowych z dodatkiem 

hydrolizatów skrobiowych i koloidów srebra stabilizowanych hydrolizatami skrobiowymi, zanurzonych  

w 1 mol roztworze chlorku sodu [opracowanie własne] 

W kolejnym etapie badań wyniki pomiarów poddano ocenie zagrożenia korozyj-

nego, na podstawie kryteriów zalecanych przez normę ASTM-C 867–91 [24] oraz 

wytycznych przedstawionych w opracowaniu [29].  
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Tabela 1. Potencjałowe kryterium zagrożenia korozyjnego (Est) zbrojenia w betonie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [24, 29]. 

Dodanie skrobi sieciowanych spowodowało znaczną poprawę pasywacji stali. 
Zgodnie z tabelą 1 dla domieszek fosforanu diskrobiowego ryzyko wystąpienia korozji 
zbrojenia jest mniejsze niż 5% (wartość różnicy potencjałów jest większa niż –200 mV). 
W przypadku dodatku acetylowanego fosforanu diskrobiowego ryzyko korozji wynosi 
50%. Natomiast dla dekstryn, zarówno z dodatkiem nanosrebra, jak i bez dodatku 
AgNPs oraz dla próbki referencyjnej, prawdopodobieństwo to jest równe 95%. 

4. Wnioski  

• Domieszkowanie kompozytów cementowych rozważanymi pochodnymi skrobi 
sieciowanych ma wpływ na przebieg procesu korozji elektrochemicznej zbrojenia, 
zmniejszając prawdopodobieństwo wystąpienia korozji zbrojeniowej nawet do 5%. 

• Domieszkowanie kompozytu cementowego dekstrynami nie wpływa na poprawę 
pasywacji stali zbrojeniowej. 

• Domieszkowanie kompozytu cementowego nanosrebrem nie wpływa w znaczą-
cym stopniu na przebieg korozji elektrochemicznej zbrojenia. 

Badania zostały sfinansowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. 
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Modyfikacja właściwości użytkowych kompozytów cementowych przy użyciu 

skrobi modyfikowanych 

Streszczenie 

Celem niniejszych badań było sprawdzenie, czy domieszkowanie kompozytów cementowych skrobiami 

modyfikowanymi wpływa na właściwości użytkowe, powodując zmniejszenie korozji elektrochemicznej 

stali zbrojeniowej w środowisku chlorkowym. Jako uzupełnienie dotychczas przeprowadzonych badań spraw-

dzono również, jaki wpływ na pasywację stali ma domieszka nanosrebra stabilizowana biodegradowalną 

skrobią. Elektrochemiczne badania korozyjności betonu zbrojonego wykazały, że domieszkowanie kompo-

zytów cementowych rozważanymi pochodnymi skrobi sieciowanych ma wpływ na przebieg procesu 

korozji elektrochemicznej zbrojenia, zmniejszając prawdopodobieństwo wystąpienia korozji zbrojeniowej 

nawet do 5%. Natomiast domieszkowanie kompozytu cementowego dekstrynami oraz nanostrukturami 

srebra stabilizowanymi pochodnymi skrobiowymi nie wpływa na poprawę pasywacji stali zbrojeniowej. 

Słowa kluczowe: dekstryny, nanosrebro, korozja elektrochemiczna, skrobia sieciowana 

Modification of functional properties of cementitious composites using modified 

starches 

Abstract 

The aim of this study was to examine if admixture of cement composites with modified starches affects the 

performance properties by reducing the electrochemical corrosion of reinforcing steel in a chloride 

environment. As a complement to previous studies, the effect of admixture of nanosilver stabilised with 

biodegradable starch on the passivation of steel was also examined. Electrochemical investigations into the 

corrosivity of reinforced concrete have shown that the admixture of cement composites with the considered 

crosslinked starch derivatives affects the process of electrochemical corrosion of the reinforcement, 

reducing the probability of reinforcement corrosion by up to 5%. In comparison, the admixture of the 

cement composite with dextrins and silver nanostructures stabilised by starch derivatives does not affect 

improving the passivation of reinforcing steel. 

Keywords: cross-linked starch, dextrins, electrochemical corrosion, nanosilver 
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Rola silanizacji proszków o właściwościach 

magnetycznych w funkcjonalizacji kompozytów 

silikonowych 

1. Wstęp  

Wraz z nieustannym rozwojem medycyny oraz postępem w inżynierii materiałowej 

oferowane są nowe możliwości wytwarzania biomateriałów. Stwarza to warunki do 

opracowania i aplikacji nowych rodzajów materiałów medycznych. Zauważalne jest 

poszukiwanie innowacyjnych materiałów o właściwościach biofunkcjonalnych. Intere-

sującą i obiecującą grupę stanowią kompozyty o osnowie silikonowej z napełniaczem 

proszkowym wykazującym właściwości magnetyczne. Materiały te posiadają korzystne 

parametry dające możliwości ich wykorzystania do budowy zminiaturyzowanych „mięk-

kich” robotów sterowanych polem magnetycznym. Z przeglądu literaturowego wynika, 

że takie konstrukcje mogą znaleźć zastosowanie w wielu branżach inżynierii biome-

dycznej i medycyny m.in. do budowy miękkich robotów medycznych na potrzeby 

ingerencji chirurgicznej. Materiały kompozytowe zbrojone cząstkami o właściwościach 

magnetycznych stanowią stosunkowo nowe rozwiązanie. Stąd prowadzone są liczne 

badania w kierunku ich dalszego rozwoju. W obszarze badań eksperymentalnych znaj-

dują się ich właściwości mechaniczne, fizykochemiczne, magnetyczne, termiczne 

i biologiczne. W niniejszej pracy na podstawie przeglądu literaturowego oraz dotych-

czasowych badań wstępnych zanotowano konieczność poprawy adhezji polimerowej 

części organicznej oraz nieorganicznego napełniacza proszkowego. Taką możliwość 

daje naniesienie fazy wiążącej, tzw. silanu, na powierzchnię cząstek napełniacza. Z do-

stępnych metod silanizacji do badań doświadczalnych wybrano 4 metody: a) silani-

zację w toluenie z wykorzystaniem wyparki próżniowej z zastosowaniem różnych czasów 

reakcji, b) silanizację w etanolu z wykorzystaniem wyparki próżniowej, c) silanizację 

w wodnym roztworze silanu oraz d) silanizację z zastosowaniem fosforyzacji. Uzyskane 

wyniki badań potwierdzają skuteczność silanizacji za pomocą podanych metod. 

Zauważono wpływ techniki silanizacji na właściwości termiczne i zmiany mikrosko-

powe zsilanizowanych proszków.  

2. Cel pracy  

Celem niniejszej pracy było przeprowadzenie silanizacji proszku o właściwościach 

magnetycznych z wykorzystaniem kilku metod. Dla otrzymanych silanizowanych 

materiałów przeprowadzono badania morfologiczne oraz analizę właściwości termicz-

nych z wykorzystaniem skaningowej kalorymetrii różnicowej.  

 
1 72062@student.pb.edu.pl, Instytut Inżynierii Biomedycznej, Wydział Mechaniczny, Politechnika Białostocka, 
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2 a.powojska@doktoranci.pb.edu.pl, Instytut Inżynierii Biomedycznej, Wydział Mechaniczny, Politechnika 

Białostocka, www.pb.edu.pl. 
3 j.mystkowska@pb.edu.pl, Instytut Inżynierii Biomedycznej, Wydział Mechaniczny, Politechnika Biało-

stocka, www.pb.edu.pl. 
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3. Charakterystyka materiałów kompozytowych o właściwościach 

magnetycznych  

Materiały kompozytowe stanowią jedną z najstarszych grup materiałów wykorzy-

stywanych przez człowieka od wieków. Wynika to z licznych zalet tych tworzyw. 

Kompozyty to materiały wytworzone z co najmniej dwóch składników o różnych 

właściwościach w taki sposób, że finalnie posiadają lepsze właściwości od każdego 

z komponentów użytych osobno [1-3]. Ich wykorzystanie widoczne jest praktycznie 

w każdej dziedzinie przemysłu. Rośnie także zainteresowanie materiałami funkcjonal-

nymi, które opracowywane są na szczególne aplikacje. W ostatnich latach obserwowany 

jest dynamiczny rozwój nowoczesnych materiałów o właściwościach magnetycznych. 

Kluczowa staje się grupa miękkich materiałów magnetycznych. Podwaliny dla tej grupy 

materiałów stanowiły tradycyjne materiały magnetyczne takie jak stal krzemowa, 

stopy niklu i żelaza czy miękki ferryt [4]. Nowoczesne materiały magnetyczne to kom-

pozyty o osnowie polimerowej i zbrojeniu w postaci cząstek o właściwościach magne-

tycznych [5].  

Biorąc pod uwagę wykorzystanie w inżynierii biomedycznej, materiały kompozytowe 

o polimerowej matrycy z napełniaczem proszkowym o właściwościach magnetycznych 

znajdują zastosowanie do konstrukcji protez magnetycznych, urządzeń wykorzysty-

wanych w medycynie (spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego, separator 

komórek nowotworowych) oraz jako materiały do produkcji sztucznego serca [6]. 

Kompozyty o właściwościach magnetycznych stanowią także obiecującą grupę jako 

materiały do konstrukcji miękkich robotów chirurgicznych [7, 8]. Opracowywane są 

koncepcje biomimetycznych urządzeń w tym „miękkich” robotów inspirowanych budową 

i funkcjami organizmów zwierzęcych. Roboty te wyróżnia elastyczna konstrukcja, co 

zapewnia lepszą adaptację do warunków środowiska, lepszą sprawność i zwinność 

w stosunku do konstrukcji wykonanej z tradycyjnych, sztywnych materiałów. Urucho-

mianie urządzeń zaplanowane jest w sposób bezkontaktowy poprzez aktywację magne-

tyczną, dzięki czemu ograniczona zostaje konieczność zastosowania źródeł zasilania. 

Miękkie roboty zbudowane są z głównej części tzw. korpusu i odchodzących od niego 

licznych kończyn. Ponadto posiadają zdolność przenoszenia ładunku na określone 

miejsce. Dzięki takiej konstrukcji robot ma doskonałe warunki do poruszania się i mani-

pulacji. Stwarza to szanse do zastosowań w medycynie, w tym do przeprowadzania 

operacji o niewielkim stopniu inwazyjności. Konstrukcja umożliwia także ich wyko-

rzystanie do budowy rusztowań tkankowych i bioczujników, sterowanie pojedynczymi 

komórkami, a także aplikacji mniej inwazyjnych do podawanie leków dla pacjentów [9-12]. 

4. Silanizacja materiałów 

W celu uzyskania lepszej funkcjonalizacji materiałów kompozytowych wykonuje 

się modyfikację powierzchni komponentów stanowiących składniki kompozytu. Mate-

riały proszkowe charakteryzują parametry, tj. kształt i średnica ziaren, gęstość pozorna 

i gęstość nasypowa, powierzchnia właściwa, stopień utlenienia, piroforyczność, wilgot-

ność proszku czy adsorpcja par i gazów. Zastosowanie modyfikacji powierzchni cząstek 

wpływa na zmianę parametrów tych materiałów. Wyróżnia się wiele rodzajów mo-

dyfikacji wierzchniej warstwy materiałów proszkowych. Występują metody fizyczne, 

chemiczne, mechaniczne oraz hybrydowe połączenie tych metod [13-15].  
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W materiałach kompozytowych dąży się do poprawy adhezji między składnikami 

wchodzącymi w skład kompozytu. Jedną z metod modyfikacji powierzchni cząstek prosz-

kowych jest silanizacja. Metoda ta polega na pokryciu powierzchni danego materiału 

cząstkami substancji, w której występują wiązania organofunkcyjne. Materiały, które 

można poddawać procesowi silanizacji, to materiały zawierające w swojej strukturze 

grupy hydroksylowe. Natomiast materiałem powlekanym jest alkoksysilan z grupami 

alkoksylowymi. Silanizacja polega na połączeniu obu tych grup i utworzeniu wiązania 

kowalencyjnego między składnikami nieorganicznymi i organicznymi (dokładnie 

atomami tlenu i krzemu) [16]. Aplikowana powłoka zabezpiecza materiał przed aglo-

meracją, a także stanowi powierzchnię ochronną dla cząstek proszku. Powłoka silanu 

może mieć różną grubość, a także posiadać zdolność do zmiany jej składu che-

micznego [17, 18].  

Wyróżnia się dwa zasadnicze rodzaje silanizacji materiałów proszkowych: poprzez 

przemianę zol-żel oraz przy wykorzystaniu procesu Wernera Stöbera. Metoda zol-żel 

polega na sporządzeniu roztworu koloidalnego i utworzeniu zawiesiny cząstek 

w cieczy (rozpuszczalniku). Podczas żelowania naniesiona zostaje powłoka silanowa 

na powierzchnię cząstek. Rozbudowa wiązań siloksanowych następuje w charaktery-

stycznym punkcie GelPoint (punkt żelowania). Roztwór w tym etapie zmienia lepkość, 

ulega sieciowaniu, tracąc płynność [19]. Z kolei metoda Wernera Stöbera opiera się na 

wytworzeniu powłoki siloksanowej w koloidalnym roztworze z zawiesiną cząstek 

proszków. W tym przypadku również wykorzystywany jest proces żelowania, z tą 

różnicą, iż całość odbywa się w roztworze (wodno-alkoholowym bądź alkalicznym np. 

woda amoniakalna). Występuje duża gama możliwości wprowadzanych grup funk-

cyjnych na powierzchnię cząstek proszków. Stosuje się substancje wiążące, tj. APTES 

(aminopropylotrietoksysilan) oraz 3-chloropropylotrietoksysilan do syntezy nanocząstek 

polisiloksanowych na powierzchni bazowego materiału proszkowego [20-22].  

Modyfikacja wierzchniej warstwy materiału w procesie silanizacji sprzyja zmniej-

szeniu aglomeracji cząstek materiałów magnetycznych. Wprowadzana czynna powłoka 

siloksanowa minimalizuje zjawisko łączenia się cząstek proszku, a tym samym zmniej-

sza sposobność do tworzenia kompleksów. Wraz ze zmniejszaniem procesu aglomeracji 

obserwowany jest spadek szybkości sedymentacji cząstek [23].  

Z przeprowadzonego przeglądu literaturowego obejmującego procesy silanizacji 

wynika, że modyfikacja wierzchniej warstwy przy użyciu silanu wzmacnia wytrzyma-

łość połączenia z materiałem spajającym. Silan nałożony na materiały o właściwo-

ściach magnetycznych skutkuje zwiększeniem jego wytrzymałości mechanicznej oraz 

polepszeniem prasowalności [24].  

Natomiast silanizacja przeprowadzona na materiałach włóknistych przy użyciu  

3-(dietylenotriamino)propylotrimetoksysilanu powoduje powstawanie dodatkowych wią-

zań pomiędzy grupami hydroksylowymi występującymi na powierzchni włókien 

a silanem. Materiały po modyfikacji powierzchni poddane analizie termicznej wykazują 

lepsze parametry stabilności termicznej oraz mniejszą palność. Proces silanizacji wpływa 

także na zwiększenie stabilności termicznej materiału, nie naruszając przy tym jego 

struktury [25].  
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5. Materiały i metody 

W pracy przeprowadzono proces silanizacji proszku o właściwościach magnetycz-

nych stopu Nd-Fe-B (MQFP-14-12-20000-088, Magnequench, Singapur, Singapur). 

W skład proszku wchodzą pierwiastki chemiczne takie jak żelaza (>50%mas.), neodym 

(<33%mas.), prazeodym (<30%mas.), cer (<30%mas.), lantan (<7%mas.), bor i cyrkon 

(<5%mas. każdy) oraz niob (<1%mas.).  

W celu modyfikacji powierzchni cząstek stopu magnetycznego wykorzystano 

APTES 3-aminopropylotrietoksysilan C9H23NO3Si (919-30-2, Aldrich,).  

5.1. Metodyka procesu silanizacji 

Kluczowym elementem pracy było przeprowadzenie procesu silanizacji cząstek 

proszków o właściwościach magnetycznych. Modyfikacja powierzchni proszku z wyko-

rzystaniem silanowej warstwy adhezyjnej przeprowadzona została w celu poprawy 

właściwości fizycznych cząstek magnetycznego stopu Nd-Fe-B. Silanizacja pozwala 

na uzyskanie wyższej adhezji oraz wytrzymałości połączenia między cienką warstwą 

silanu a powierzchnią ziaren proszku o właściwościach magnetycznych. Przeprowa-

dzono różne metody modyfikacji powierzchni cząstek proszku.  

W pierwszej metodzie 5 g nanoproszku o właściwościach magnetycznych stopu 

Nd-Fe-B wymieszano z silanem (3-aminopropylotrietoksysilan), którego stężenie wyno-

siło odpowiednio 2,5%mas. oraz 5%mas.. Proces silanizacji przeprowadzono w toluenie 

(40 ml) z wykorzystaniem wyparki próżniowej (180 obr./min) przy różnych czasach 

reakcji (1 h oraz 4 h). Kolba z zawiesiną silanizowanego proszku umieszczona została 

w łaźni wodnej o temperaturze 70°C przez cały okres modyfikacji powierzchni cząstek 

proszku. Po upływie założonego czasu oddzielono silanizowany materiał od rozpusz-

czalnika przy zastosowaniu wyparki próżniowej.  

Druga metoda silanizacji była zbliżona do pierwszej, lecz przeprowadzona została 

w środowisku innego rozpuszczalnika, którym był etanol. W tej technice silanizacji 

stosunek silanu do cząstek proszku wynosił 2,5%mas., czas silanizacji to 1 h, a proces 

prowadzono w temperaturze 70°C.  

Trzecia metoda silanizacji opierała się na sporządzeniu wodnego roztworu 2%mas. 

silanu. Wodę i silan wymieszano z wykorzystaniem mieszadła magnetycznego w czasie 

2 h. Następnie do roztworu dodano 3 g cząstek proszku stopu Nd-Fe-B i całość 

umieszczono w wyparce próżniowej na okres 2 h przy temperaturze łaźni wodnej 

równej 70°C. Po zakończeniu procesu zmodyfikowane powierzchniowo cząstki suszono 

w piecu w temperaturze 100°C przez 1 h, a następnie chłodzono przez 1 h w tempe-

raturze pokojowej. 

Czwarta metoda modyfikacji powierzchni cząstek proszków magnetycznych 

polegała w pierwszej fazie na sporządzeniu roztworu 5%obj. silanu w mieszaninie 95% obj. 

etanolu / 5%obj. wody. Tak sporządzony roztwór hydrolizowano w temperaturze 37°C 

przez 24 h. Cząstki proszku Nd-Fe-B zanurzono w zhydrolizowanym roztworze na  

30 s. Proszek wysuszono w piecu w temperaturze 100°C przez 1 h, a później chłodzono 

w temperaturze pokojowej również przez 1 h.  
Innymi metodami modyfikacji powierzchni cząstek proszku o właściwościach 

magnetycznych jest fosforyzacja. Piąta metoda była dwuetapowa i przeprowadzona 
została z wykorzystaniem procesu fosforyzacji. Cząstki proszku uprzednio zanurzone 
w hydrolizowanym roztworze 5%obj. silanu w mieszaninie 95%obj. etanolu / 5%obj. wody 
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poddano fosforyzacji w 1M kwasie ortofosforowym. Po czym proszek wysuszono 
w piecu w temperaturze 100°C przez 1 h i chłodzono w temperaturze pokojowej także 
przez 1 h.  

Reasumując, otrzymano 8 rodzajów zmodyfikowanych powierzchniowo proszków. 
Punkt odniesienia w badaniach stanowił proszek niepoddany procesowi silanizacji (ozna-
czony jako A). Wszystkie oznaczenia i skład otrzymanych kompozycji zestawiono 
w tabeli 1.  

Tabela 1. Oznaczenia i parametry silanizacji zmodyfikowanych proszków 

Oznaczenie  Rozpuszczalnik Zawartość silanu Czas silanizacji 

A - - - 

B toluen 2,5%mas. 1 h 

C toluen 2,5%mas. 4 h 

D toluen 5%mas. 1 h 

E toluen 5%mas. 4 h 

F etanol 2,5%mas. 1 h 

G woda 2%mas. 1 h 

H 95%obj. etanolu / 5%obj. wody 5%obj. >24 h 

I * 95%obj. etanolu / 5%obj. wody 5%obj. >24 h 

Źródło: opracowanie własne. * Dodatkowa metoda modyfikacji powierzchni – fosforyzacja. 

5.2. Aparatura do badań eksperymentalnych 

Obserwację powierzchni modyfikowanych proszków stopu Nd-Fe-B przeprowa-
dzono przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM, ang. Scanning 
Electron Microscope) z wykorzystaniem mikroskopu Hitachi S-3000N (Japonia) przy 
powiększeniu 1000x. 

Proszki o właściwościach magnetycznych po przeprowadzonych procesach modyfi-
kacji wierzchniej warstwy materiału poddano analizie termicznej metodą skaningowej 
kalorymetrii różnicowej (DSC, ang. Differential Scanning Calorimetry). Pomiary 
właściwości termicznych przeprowadzono za pomocą urządzenia DSC Discovery (TA 
Instruments, New Castle, DE, USA). Analiza termiczna metodą skaningowej kalo-
rymetrii różnicowej umożliwiła przeprowadzenie badań w czasie ogrzewania oraz 
chłodzenia próbki badanego materiału, rejestrując bezpośrednie różnice przepływu ciepła 
na skutek zmian temperaturowych. Badanie przebiegało w trzech etapach. Pierwszym 
etapem było nagrzewanie z szybkością 10°C/min, drugi etap polegał na chłodzeniu 
z szybkością 5°C/min. Natomiast trzecia część to ponowne nagrzewanie z szybkością 
10°C/min. Analizę przeprowadzono w atmosferze azotu.  

6. Wyniki badań  

Dla otrzymanych silanizowanych proszków przeprowadzono obserwacje mikrosko-
powe z wykorzystaniem techniki SEM oraz dokonano analizy termicznej przy użyciu 
DSC.  

6.1.1. Analiza SEM  

Na obrazach z mikroskopu SEM (rys. 1) przedstawiono powierzchnie cząstek 
proszków o właściwościach magnetycznych poddanych procesowi silanizacji różnymi 
metodami. Zdjęcia silanizowanych proszków (obrazy B-I) zestawiono ze zdjęciem 
proszku bez procesu silanizacji (obraz A).  



 

Joanna Niewęgłowska, Anna Powojska, Joanna Mystkowska 
 

90 

 

A.  B.  C.  

   

D.  E.  F.  

  

 

G.  H.  I.  

 

 

 

Rysunek 1. Obrazy mikroskopowe SEM proszków w powiększeniu 1000x [opracowanie własne] 

Obraz czystego proszku o właściwościach magnetycznych (obraz A) różni się od 

obrazu SEM materiałów po przeprowadzonych procesach modyfikacji wierzchniej 

warstwy materiału (obrazy B-I). Proszek bez żadnych modyfikacji posiada ziarna 

o porównywanych (jednakowych) wielkościach i nieregularnym kształcie. Zarówno 

dla proszku niesilanizowanego (obraz A), jak i proszków modyfikowanych jedynie 

przez silanizację (obrazy B-H) nie są zauważalne aglomeraty cząstek. Natomiast 

proszek poddany procesowi silanizacji w roztworze 5%obj. silanu w mieszaninie 95%obj. 

etanolu / 5%obj. wody, a następnie fosforyzacji w kwasie ortofosforowym (obraz I) 

wykazuje odmienne właściwości w porównaniu do innych proszków z modyfikowaną 

powierzchnią. W tym przypadku obserwowana jest aglomeracja cząstek proszku. Pro-

szek po przeprowadzeniu silanizacji tą samą metodą (w roztworze 5%obj. silanu w mie-

szaninie 95%obj. etanolu / 5%obj. wody – obraz H) nie wykazuje tendencji do tak dużej 

aglomeracji. Może to dowodzić, że fosforyzacja w 1M roztworze kwasu ortofosforo-

wego spowodowała aglomerację cząstek proszku stopu Nd-Fe-B. 
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6.2. Analiza termiczna  

Wynikiem analizy termicznej metodą skaningowej kalorymetrii różnicowej jest 

krzywa przepływu ciepła. Dla przeanalizowanych proszków, z wyjątkiem jednego 

proszku oznaczonego symbolem I, podczas pierwszego ogrzewania materiału można 

było zaobserwować charakterystyczne egzotermiczne piki. Dla tych pików odczytano 

charakterystyczną temperaturę egzotermicznej przemiany, dla której wyznaczono znor-

malizowaną entalpię przemian. W przypadku proszku oznaczonego symbolem I (po 

silanizacji w roztworze 5%obj. silanu w mieszaninie 95%obj. / 5%obj. etanolu i wody 

i fosforyzacji w kwasie ortofosforowym) również zauważalny był pik, lecz miał cha-

rakter endotermiczny. Na podstawie danych z badania zestawiono wykresy, na których 

przedstawiono temperatury pików oraz wartości entalpii przemiany.  

Na rysunku 2 zegzemplifikowano wartości temperatur pików dla maksymalnej 

wartości przepływu ciepła (analiza termiczna z wykorzystaniem DSC) dla proszków  

o właściwościach magnetycznych poddanych uprzednio procesowi silanizacji.  

 
Rysunek 2. Temperatura przemiany egzotermicznej dla poddanych różnym metodom silanizacji  

(analiza termiczna DSC) [opracowanie własne] 

Z zestawienia danych na rysunku 2 wynika, że wartości temperatur maksymalnych 

pików o charakterze egzotermicznym (proszki oznaczone symbolem B-H) są wyższe 

od wartości temperatury piku dla proszku niesilanizowanego. Silanizacja skutkowała 

wzrostem temperatury piku, co może dowodzić o poprawie stabilności termicznej. Dla 

wszystkich proszków, dla których przeprowadzono modyfikację powierzchni cząstek 

jedynie metodą silanizacji (proszki oznaczone symbolem B-H), wartości temperatur 

piku egzotermicznego są na zbliżonym poziomie. Wartości te oscylują na granicy ok. 

170-190°C. W przypadku tej samej metody silanizacji w toluenie, niezależnie od czasu 

procesu i zawartości silanu (proszki oznaczone symbolami B-E), wartości temperatur 

przemian egzotermicznych są na porównywalnym poziomie i wynoszą ok. 190°C. 

Prawdopodobnie świadczy to o tym, że w tej samej metodzie silanizacji temperatura 

przemiany egzotermicznej jest zbliżona niezależnie od czynników procesu pokrywania 

175,05
191,18 193,89

186,88
191,02

176,55 180,36

192,90

146,12

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

A B C D E F G H I

T
em

p
er

a
tu

ra
 p

ik
u

 [
°C

]

Rodzaj próbki 



 

Joanna Niewęgłowska, Anna Powojska, Joanna Mystkowska 
 

92 

 

cząstek powłoką siloksanową. Najniższa wartość temperatury przemiany egzotermicznej 

obserwowana jest dla proszku oznaczonego symbolem I (poddanego hydrolizie i fosfo-

ryzacji) i wynosi ona 146°C. Dla proszku silanizowanego tą samą metodą, lecz bez 

fosforyzacji (oznaczonego symbolem H) wartość temperatury jest wyższa o ponad 

46°C. Można przypuszczać, iż proces modyfikacji powierzchni cząstek poprzez dodat-

kową fosforyzację obniża wartość temperatury przemiany egzotermicznej, zmniejszając 

stabilność termiczną badanego proszku.  

Z uzyskanych krzywych przepływu ciepła ze skaningowej kalorymetrii różnicowej 

wyznaczono wartości entalpii przemiany dla powierzchniowo modyfikowanych proszków. 

 
Rysunek 3.Wartości entalpii charakterystycznych pików dla proszków po silanizacji (analiza termiczna DSC) 

[opracowanie własne]  

Na rysunku 3 zestawiono wartości entalpii dla pików otrzymanych podczas badania 

DSC dla proszków o właściwościach magnetycznych. Dla wszystkich proszków, 

z wyjątkiem jednego proszku oznaczonego symbolem I, wartość entalpii piku 

występuje na zbliżonym poziomie. Wartość przepływu ciepła piku egzotermicznego 

dla tych materiałów wynosi ok. 30 J/g. Można zauważyć także, że wartości entalpii dla 

poszczególnych proszków poddanych modyfikacjom powierzchni (proszki oznaczone 

symbolem B-H) są na zbliżonym poziomie w stosunku do proszku czystego ozna-

czonego symbolem A. Natomiast dla proszku oznaczonego symbolem I (poddany 

procesowi silanizacji w roztworze 5% obj. silanu w mieszaninie 95% obj. etanolu / 5% obj. 

wody, a następnie fosforyzacji w kwasie ortofosforowym) wartość przepływu ciepła 

ma charakter endotermiczny i jest ponad dwukrotnie wyższa od bezwzględnej wartości 

entalpii dla innych pików. Można wysnuć wnioski, iż przeprowadzona fosforyzacja 

proszku magnetycznego powoduje zwiększenie wartości entalpii przemiany termicznej.  
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7. Podsumowanie  

Przeprowadzone badania proszków o właściwościach magnetycznych stopu Nd-Fe-B 

wykazują, że możliwe jest wykonanie modyfikacji wierzchniej warstwy cząstek 

proszku (m.in. metodą silanizacji) w celu funkcjonalizacji kompozytów silikonywych 

o docelowych aplikacjach w medycynie. 

Analiza obrazów SEM powierzchni proszków o właściwościach magnetycznych 

poddanych procesowi silanizacji wykazała różnice w strukturze w zależności od spo-

sobu przeprowadzenia procesu modyfikacji wierzchniej warstwy proszku. Przeprowa-

dzone metody modyfikacji powierzchni cząstek spowodowały zmiany w morfologii 

powierzchni badanych proszków. Zastosowanie tych metod silanizacji zaowocowało 

pojawieniem się w obrazie SEM wierzchniej powłoki na powierzchni cząstek, a tym 

samym wytworzeniem bardziej rozwiniętej struktury powierzchni. Otrzymanie powłoki 

silanowej miało docelowo posłużyć do poprawy adhezji proszku z silikonową osnową, 

co następnie poprawi kompatybilność materiału kompozytowego.  

Przeprowadzona analiza termiczna metodą skaningowej kalorymetrii różnicowej 

wykazała obecność powłoki silanowej na powierzchniach testowanych proszków. 

Uwagi ogólne/Podziękowania  

Badania przeprowadzone zostały w ramach projektu „PB2020 – Zintegrowany 

Program Rozwoju Politechniki Białostockiej”, współfinansowanego ze środków Euro-

pejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr: POWR.03.05.00-00-Z220/17, Działanie 

3.5 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój 2014-2020. 
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Rola silanizacji proszków o właściwościach magnetycznych w funkcjonalizacji 

kompozytów silikonowych  

Streszczenie  

W pracy omówiono metody silanizacji proszku o właściwościach magnetycznych, który stanowi komponent 

do otrzymywania kompozytów o osnowie silikonowej i docelowo właściwościach magnetycznych. Przed-

stawiona tematyka wpisuje się w obecne trendy badań mających na celu zbadanie właściwości nowo-

czesnych materiałów kompozytowych o osnowie silikonowej wzmacnianych cząstkami magnetycznymi, 
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w kierunku możliwości ich aplikacji w medycynie. Analiza mikroskopowa metodą SEM wykazała wpływ 

metodyki silanizacji na tendencje do tworzenia się aglomeratów przez testowane próbki. Analiza termiczna 

metodą DSC dowiodła zmiany w parametrach przepływu ciepła badanych proszków po zastosowaniu 

modyfikacji powierzchni. Przeprowadzone badania wykazały celowość przeprowadzania silanizacji. Uzy-

skane wyniki mogą prowadzić do dalszych badań nad funkcjonalizacją kompozytów w właściwościach 

magnetycznych dla inżynierii biomedycznej. 

Słowa kluczowe: silan, silanizacja, proszek magnetyczny, kompozyt, medycyna  

The role of silanization of magnetic powders in the functionalisation of silicone 

composites 

Abstract  

The paper discusses the methods of silanizing the powder with magnetic properties, which is a component 

for the production of composites with a silicone matrix and ultimately magnetic properties. The presented 

topic is in line with the current research trends aimed at examining the properties of modern composite 

materials with a silicone matrix reinforced with magnetic particles, towards the possibility of their appli-

cation in medicine. The microscopic analysis using the SEM method showed the influence of the silanization 

methodology on the tendency to agglomerate formation by the tested samples. Thermal analysis by the 

DSC method showed changes in the heat flow parameters of the tested powders after the application of 

surface modification. The conducted research showed the purposefulness of silanization. The tests provided 

results that could lead to further research on the functionalisation of composites in magnetic properties for 

biomedical engineering. 

Keywords: silan, silanization, magnetic powder, composit, medicine 
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Łukasz Bohdal1, Radosław Patyk2, Katarzyna Kośka3 

Analiza wpływu zużycia narzędzi tnących w procesach 

wykrawania wybranych materiałów metalowych 

na jakość ciętej krawędzi z zastosowaniem MES 

1. Wstęp 

Procesy cięcia plastycznego, do których można zaliczyć wykrawanie, odcinanie, 

przebijanie, niblowanie, cięcie na gilotynie i nożycach krążkowych, są niezbędne do 

wytwarzania części maszyn i urządzeń zarówno w przemyśle motoryzacyjnym, jak 

i elektronicznym czy lotniczym.  

Wykrawanie jest jedną z najczęściej stosowanych metod wytwarzania elementów 

z materiałów metalowych. Jest to proces realizowany za pomocą tzw. wykrojników 

inaczej tłoczników współpracujących z prasą. Obróbce poddawane są taśmy lub pasy 

blach, których materiał posiada określony skład chemiczny oraz stan według danej 

normy. Obróbka materiałów metalowych za pomocą wykrawania stwarza problemy 

związane z zapewnieniem: stabilności procesu, dokładności wymiarowo-kształtowej, 

niewielkich zmian właściwości fizyko-chemicznych w strefie cięcia oraz występują-

cych skłonności do tworzenia narostu na narzędziach [1-3]. Taki stan często wynika 

z nadmiernego zużycia narzędzi tnących. Urządzenia do wykrawania zapewniają wysoką 

wydajność, jednakże znaczącym problemem jest przewidywanie maksymalnej liczby 

cykli pracy narzędzi tnących i prognozowania czasu ich wymiany, co jest bardzo 

ważne z punktu widzenia jakości produktu i opłacalności produkcji. Znane są dwie 

strategie eksploatacji narzędzi: strategia według resursu oraz strategia według stanu. 

Każda z nich wymaga znajomości modelu matematycznego procesu zużycia narzędzi 

[4-7]. Współcześnie najczęściej modele matematyczne procesu zużycia można identy-

fikować, stosując metody planowania eksperymentu oraz statystycznego opracowania 

wyników badań i/lub metody modelowania fizycznego, matematycznego oraz kompu-

terowego. 

Do modelowania fizycznego i matematycznego niezbędna jest znajomość mecha-

nizmów zużycia oraz zjawisk im towarzyszących. Mechanizmy zużycia narzędzi w pro-

cesie wykrawania mogą przebiegać w wyniku zjawisk fizycznych takich jak [4, 5]:  

• zużycie ścierne; 

• zmęczenie postaciowe; 

• dyfuzja (utrata pierwiastków chemicznych, zmniejszenie wymiarów narzędzi); 

• adhezja (miejscowe uszkodzenie narzędzia, powstawanie narostów o dużej twar-

dości);  
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• uszkodzenie mechaniczne (deformacja, wyszczerbienie narzędzi tnących); 

• korozja chemiczna. 

Z analizy stanu wiedzy wynika, że przyspieszone zużycie narzędzi tnących wynika 

między innymi z błędnego doboru parametrów technologicznych procesu, przykładem 

może być np. nieodpowiedni luz między narzędziami, nadmierne tarcie czy też nieod-

powiednia prędkość cięcia. Kolejnym czynnikiem mogą być właściwości materiału 

narzędzi w szczególności kruchość czy też ciągliwość materiału, co powoduje nad-

mierne zużycie [5-7].  

W pracy przedstawiono analizę MES procesu wykrawania mającą na celu ocenę 

wpływu stopnia zużycia narzędzi tnących na stany naprężeń, odkształceń i jakość ciętej 

krawędzi wybranego wyrobu wykonanego ze stopu aluminium 6060 T66. Dodatkowo 

opracowano model numeryczny, za pomocą którego można prognozować liczbę cykli 

pracy narzędzia tnącego w zależności od jego promienia zaokrąglenia. Uzyskane wyniki 

mogą być przydatne w projektowaniu nowych narzędzi do wykrawania elementów ze 

stopów aluminium zapewniających dłuższe cykle pracy. W badaniach eksperymen-

talnych wykorzystano stanowiska badawcze będące w wyposażeniu firmy EMET  

Sp. z o.o. ze Szczecinka.  

2. Model symulacyjny procesu wykrawania 

Modelując proces wykrawania, uwzględniono oddziaływanie przedmiotu obrabianego 

i narzędzia oraz wpływ warunków wykrawania. Modelowanie procesu przy zastoso-

waniu metod wariacyjnych i elementów skończonych przebiega wg następujących 

etapów [2, 3]: 

1. Modelowanie fizyczne obiektu rzeczywistego, w wyniku czego uzyskuje się 

model fizyczny procesu wykrawania (zbiór zjawisk i procesów fizycznych, które 

występują w procesie wykrawania oraz zbiór założeń i uproszczeń). 

2. Modelowanie matematyczne modelu fizycznego procesu wykrawania, w wyniku 

którego otrzymuje się ciągłe, przyrostowe modele matematyczne, to jest: równania 

konstytutywne, model kontaktu narzędzie – przedmiot, model dynamiczny 

i warunki jednoznaczności. W wyniku sformułowania wariacyjnego otrzymuje się 

ponadto dynamiczne równanie ruchu obiektu. Alternatywą jest dyskretyzacja 

obiektu elementami skończonymi, w wyniku której otrzymuje się dyskretny 

model fizyczny procesu. 

3. Aproksymacja ciągłego modelu matematycznego za pomocą metody elementów 

skończonych (MES) lub modelowanie matematyczne dyskretnego modelu fizycz-

nego, prowadzące do dyskretnych, przyrostowych modeli matematycznych 

modelu fizycznego procesu wykrawania. 

Opracowano dwa modele numeryczne. Pierwszy z nich umożliwia analizę wpływu 

zużycia narzędzi na jakość krawędzi oraz powierzchni rozdzielenie. Drugi z modeli 

umożliwia prognozowanie trwałości narzędzi w zależności od zastosowanego 

promienia zaokrąglenia stempla wykrawającego (rys. 1 i 2).  

Modele zostały opracowane w systemie LS-Prepost i Ansys Workbench. Do rozwią-

zania postawionego problemu posłużono się metodą różnic centralnych zwaną także 

metodą jawnego całkowania (explicit). Materiałem ciętym był stop aluminium 6060 

T66, którego podstawowe właściwości fizyczne i mechaniczne zestawiono w tabeli 1.  
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Tabela 1. Właściwości mechaniczne i fizyczne stopu aluminium 6060 T66 

Gęstość 2,7 [g/cm3] 

Moduł sprężystości E 69500 [MPa] 

Moduł sprężystości poprzecznej G 26100 [MPa] 

Liczba Poissona 0,33 

Wytrzymałość na rozciąganie Rm min. 215 [MPa] 

Granica plastyczności Rp02 min. 160 [MPa] 

Ciepło właściwe w 20°C 898 [J/kgK] 

Współczynnik rozszerzalności cieplnej w 20°C 23,4 [µm/mK] 

Wydłużenie min. A50mm 8 [%] 

Wydłużenie min. A 6 [%] 

Przewodność cieplna 209 [W/mK] 

Przewodność elektryczna 54 [%IACS] 

Źródło: opracowane na podstawie danych certyfikowanych dostawcy materiału. 

Symulacje numeryczne wykonano z uwzględnieniem rzeczywistej geometrii narzę-

dzi tnących stosowanych w firmie tj. stempla o wymiarach powierzchni kontaktowej 

20 × 20 mm i matrycy oraz parametrów technologicznych procesu takich jak prędkość 

wykrawania v = 0,0006 m/s oraz zmiennego luzu wykrawania a dla pierwszego 

modelu numerycznego. Symulacje przeprowadzono dla blach o grubości g = 1 mm. 

Luz między stemplem a matrycą był zmienny dla każdej symulacji i kształtował się  

w przedziale wartości a = 0,1 ÷ 0,35 mm. Jest to zakres stosowany na linii 

produkcyjnej w przypadku wykrawania stopów aluminium o grubości g = 1 – 1,5 mm. 

Luz definiowany jest jako różnica między wymiarami otworu płyty tnącej i stempla 

[8]. Obiekt dyskretyzowano elementem skończonym 2D typ SOLID164. Prawidłowe 

zamodelowanie procesu pękania materiału wymagało bardzo precyzyjnego podziału 

modelu blachy na elementy skończone, który składał się z 21000 elementów. Do opisu 

charakterystyk materiałowych wykrawanego materiału w modelach MES zastosowano 

równanie konstytutywne Cowpera–Symondsa. W modelu wykorzystuje się warunek 

plastyczności Hubera-Misesa-Hencky’ego oraz stowarzyszone prawo płynięcia. Model 

Cowpera–Symondsa uwzględnia mieszane: izotropowo-kinematyczne )1( =  (zasto-

sowane w modelach) lub kinematyczne )0( =  wzmocnienie plastyczne oraz wpływ 

intensywności prędkości odkształcenia plastycznego, według zależności potęgowej [2]: 

)ER()]C/(1[ )p(

zpe

m)p(

zp ++= 
,      (1) 

gdzie: 

 − jest parametrem umocnienia,  

Re − początkowa, statyczna granica plastyczności [MPa],  
)p(

z – intensywność prędkości odkształceń plastycznych ]s[ 1−
,  

C – parametr materiałowy określający wpływ intensywności prędkości odkształcenia plastycznego ]s[ 1−
,  

P/1m = – stała materiałowa określająca wrażliwość materiału na prędkość odkształcenia plastycznego,  

][)p(

z − – intensywność odkształcenia plastycznego,  
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T

T
p

EE

EE
E

−
= – parametr materiałowy zależny od modułu umocnienia plastycznego 

)p(

zpT /E =
 i modułu sprężystości Younga E.  

Dla analizowanego materiału: C = 6500 ]s[ 1− , m = 0,25, 75,0f =  [-] definio-

wanego jako odkształcenie graniczne (ang. failure strain), po przekroczeniu którego 

następuje usunięcie elementu skończonego z siatki i propagacja pęknięcia [2, 9]. Dla 

modelu 3D symulacje przeprowadzono dla typu elementu 3D SOLID164. Model 

blachy składał się z 200000 elementów skończonych (rys. 2).  

 
Rysunek 1. Model symulacyjny procesu wykrawania dla przestrzennych stanów naprężeń i płaskich stanów 

odkształceń [opracowanie własne] 

 
Rysunek 2. Model symulacyjny procesu wykrawania dla przestrzennych stanów naprężeń i odkształceń 

[opracowanie własne] 
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3. Wyniki badań  

Wpływ luzu wykrawania na przebieg procesu i jakość ciętej krawędzi określono dla 

przypadku zastosowania stempla o ostrych krawędziach tnących. Na rysunkach 3-5 

przedstawiono przykładowe wyniki symulacji w postaci map odkształceń zastępczych 

podczas fazy plastycznego płynięcia i po procesie.  
a) b) c) 

   

Rysunek 3. Faza plastycznego płynięcia procesu – mapy odkształceń zastępczych według hipotezy HMH:  

a) a = 0,1 mm, b) a = 0,22 mm, c) a = 0,32 mm [opracowanie własne] 

a) b) c) 

 
  

Rysunek 4. Całkowite rozdzielenie – mapy odkształceń zastępczych według hipotezy HMH: a) a = 0,1 mm, 

b) a = 0,22 mm, c) a = 0,32 mm [opracowanie własne] 

W praktyce przemysłowej stosowanie luzów zbliżonych do zera przyczynia się do 

znacznego zwiększenia sił cięcia i prowadzi do szybszego tępienia się krawędzi tną-

cych stempla i matrycy [10-13]. Jak wskazują uzyskane wyniki, koncentracja odkształ-

ceń w przypadku małych luzów cięcia występuje na wąskim obszarze w stosunku do 

szerokości blachy (rys. 3a). Wraz ze wzrostem luzu obszar odkształcony staje się 

szerszy, a maksymalne wartości odkształceń koncentrują się pod krawędziami narzędzi 

tnących (rys. 3b). Wzrasta moment gnący i zaokrąglenie krawędzi cięcia (rys. 3c). 

Zastosowanie wartości luzu a = 0,32 mm spowodowało uszkodzenie powierzchni 
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przecięcia wyrobu (rys. 4c). Konieczne jest zatem wyznaczenie wartości luzu, która 

przy zadanej grubości blachy spowoduje uzyskanie jakości ciętej krawędzi na odpo-

wiednim poziomie oraz akceptowalnych sił wykrawania przy minimalnym obszarze 

deformacji krawędzi. Wyniki badań symulacyjnych wskazują, że dla luzów poniżej 

wartości a = 0,16 mm pęknięcie ma kształt linii prostej (rys. 4a). Natomiast powyżej 

ma kształt litery S (rys. 4b i 4c). Zastosowanie wartości a = 0,16 mm i mniejszych 

umożliwia uzyskanie prostopadłej powierzchni ścinania oraz znacznej szerokości 

walcowej powierzchni pękania b (rys. 5). Zastosowanie większych luzów powyżej  

a = 0,16 mm ze względu na pękanie ułatwia powstawanie pęknięć i rozdzielanie 

wyciętych elementów blach prowadzi jednak do znacznego pochylenia powierzchni 

pęknięcia, wzrostu odchyłki prostopadłości – c oraz zaokrąglenia – f.  
a) b) 

  

Rysunek 5. Wygląd powierzchni przecięcia dla a = 0,16 mm: a) model symulacyjny – mapy naprężeń 

zastępczych według hipotezy HMH, b) próbka uzyskana eksperymentalnie [opracowanie własne]  

Na rysunku 6 przedstawiono wpływ wartości luzu na szerokość walcowej po-

wierzchni pękania na powierzchni przecięcia. Wraz ze wzrostem luzu szerokość wal-

cowej powierzchni pękania maleje. Szczególnie widoczny spadek tej cechy można 

zanotować w przedziale zmian luzu a = 0,1-0,26 mm. Powyżej tej wartości spadek 

szerokości strefy b jest znikomy. Największa szerokość strefy wynosi b = 0,41 mm dla 

a = 0,1 mm. Najmniejsza zaś dla a = 0,32 mm, gdzie b = 0,22 mm. 

Wartość odchyłki prostopadłości zwiększa się wraz ze wzrostem wartości luzu już 

od wartości minimalnej a = 0,1 mm (rys. 7). Dla wartości a = 0,1 mm wartość c = 0,07 mm, 

podczas gdy dla a = 0,16 mm wartość c = 0,11 mm.  

 
Rysunek 6. Wpływ wartości luzu na szerokość walcowej powierzchni pękania na powierzchni przecięcia 

[opracowanie własne] 
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Rysunek 7. Wpływ wartości luzu na odchyłkę prostopadłości wyrobu [opracowanie własne] 

Wpływ zużycia stempla na wartości odkształceń zastępczych w materiale oraz 

wybrane cechy ciętej krawędzi przedstawiono na rysunkach 8 i 9. W literaturze stopień 

zużycia stempla w modelach MES określany jest za pomocą promienia zaokrąglenia. 

Brakuje natomiast analiz związanych z modelowaniem zużycia pobocznicy i zużycia 

czołowego. Ograniczona wiedza występuje także w modelowaniu procesu z uwzględ-

nieniem zjawisk zmęczeniowych. Zaproponowane warianty mają na celu uwzględnie-

nie wybranych rodzajów zużycia i określenie ich wpływu na mechanizmy cięcia.  
a) b) 

 
c) d) 

 

Rysunek 8. Mapa naprężeń zastępczych według hipotezy HMH podczas fazy pękania (a = 0,1 mm) dla 

różnych wariantów zużycia stempla – zużycia ściernego, uszkodzenia mechanicznego: a) wykruszenie 

stempla, b) wytarcie krawędzi tnącej, c) wytarcie pobocznicy, d) zniszczenie powierzchni czołowej 

[opracowanie własne] 
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Podczas fazy plastycznego płynięcia można zaobserwować znaczące różnice 

w szerokościach obszaru uplastycznionego i formowanie się zróżnicowanego stopnia 

zaokrąglenia krawędzi. Wariant A przestawiony na rysunku 8a powoduje koncentrację 

dużych wartości naprężeń bezpośrednio w obszarze pęknięcia, które pojawiło się we 

wczesnej fazie procesu w sąsiedztwie krawędzi tnącej matrycy. Pęknięcie rozwija się 

równolegle do przekroju poprzecznego blachy. Obszar odkształceń jest szeroki wskutek 

zwiększonego momentu gnącego. Wariant przedstawiony na rysunku 8b spowodował 

powstawanie zakrzywienia krawędzi powierzchni przecięcia części odcinanej. Przy-

spieszone pękanie wpłynęło na redukcję obszarów ścinania oraz zmniejszenie szero-

kości strefy gładkiej b, powodując także zwiększenie szerokości strefy złomu rozdziel-

czego na ciętej krawędzi. Obszar maksymalnych naprężeń jest mniejszy w porównaniu 

do wariantu A. Również obszar koncentracji maksymalnych odkształceń jest węższy. 

Pęknięcie przebiega w linii prostej. Wariant przedstawiony na rysunku 8c powoduje 

opóźnienie procesu pękania, które pojawia się w sąsiedztwie krawędzi tnących stempla 

i matrycy. Można zauważyć duży obszar koncentracji maksymalnych naprężeń 

w przekroju. Obszar koncentracji odkształceń plastycznych jest również szeroki jak 

miało to miejsce dla wariantu A. Materiał ulega znacznemu ugięciu bezpośrednio pod 

stemplem. Część zamocowana wymagałaby w tym wypadku zwiększonego docisku 

matrycy od góry, tak aby zredukować efekty powrotu sprężystego. Na rysunku 8d można 

zaobserwować plastyczne płynięcie materiału bez oznak pierwszych pęknięć. Stempel 

wykazuje oznaki zużycia czołowego powodującego w tym przypadku koncentrację 

maksymalnych naprężeń zastępczych w sąsiedztwie krawędzi matrycy.  

Wpływ poszczególnych wariantów na rozkład odkształceń zastępczych w ciętej 

krawędzi przedstawiono na rysunku 9. Można zaobserwować znaczący wpływ rodzaju 

zużycia na obszary występowania maksymalnych odkształceń oraz jakość ciętej kra-

wędzi. Poszczególne warianty powodują zbliżone negatywne efekty, do których można 

zaliczyć formowanie się zadziorów na ciętej krawędzi oraz jej nadmierne zaokrąglenie. 

Wariant A (rys. 9a) spowodował powstanie znacznego zaokrąglenia krawędzi tnącej 

oraz charakterystycznych zadziorów występujących w górnej części przekroju. Strefa 

odkształceń plastycznych sięga w tym przypadku do odległości około 0,1 mm 

w materiał. Wariant przedstawiony na rysunku 9b spowodował występowanie podobnych 

defektów. Obszar odkształceń plastycznych jest minimalnie węższy niż w przypadku 

wariantu A. Zadzior na części odcinanej jest jednak bardziej regularny. Wariant 

przestawiony na rysunku 9c powoduje uszkodzenie ciętej krawędzi spowodowane 

występowaniem charakterystycznego ostrego zadzioru na części zamocowanej 

w sąsiedztwie górnej powierzchni blachy. Dla wariantu D (rys. 9d) zaobserwowano 

zmniejszenie zadziorów, ale wystąpiły defekty w przekroju materiału w postaci odchy-

łek prostopadłości oraz uszkodzeń górnej krawędzi arkusza blachy części odciętej. 

Z punktu widzenia koncentracji maksymalnych deformacji ciętej krawędzi najbardziej 

niekorzystne przypadki dotyczą wariantów C i D, dla których szerokości strefy od-

kształconej wynoszą odpowiednio 0,2 oraz 0,3 mm.  
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a) b) 

 
c) d) 

 

Rysunek 9. Mapa odkształceń zastępczych po procesie cięcia (a = 0,1 mm) dla różnych wariantów zużycia 

stempla: a) wariant A, b) wariant B, c) wariant C, d) wariant D [opracowanie własne] 

Opracowane modele MES umożliwiają prognozowanie cykli pracy narzędzi tnących 

w procesie wykrawania w zależności od przyjętych warunków procesu. Na rysunkach 

10 i 11 przedstawiono przykładowe zależności liczby cykli pracy od stanu obciążenia 

w zależności od stopnia zaokrąglenia krawędzi tnącej stempla wyznaczone numerycznie. 

Jako stan obciążenia nominalnego rozumie się siły i naciski powierzchniowe występu-

jące w obszarze kontaktu narzędzia z przedmiotem obrabianym. Idealnie ostre krawędzie 

ulegają szybkiemu zużyciu, które powoduje powstawanie defektów krawędzi omówio-

nych w pracy. W związku z tym zaproponowano nowe podejście polegające na techno-

logicznym wprowadzeniu promienia zaokrąglenia krawędzi tnącej w celu zwiększenia 

wytrzymałości narzędzia na zużycie. Wprowadzenie zmodyfikowanej geometrii spo-

wodowało wydłużenie cykli życia stempla (rys. 10 i 11).  
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Rysunek 10. Wpływ zaokrąglenia krawędzi tnącej stempla na liczbę cykli pracy dla r = 0 mm  

[opracowanie własne] 

 
Rysunek 11. Wpływ zaokrąglenia krawędzi tnącej stempla na liczbę cykli pracy dla r = 0,1 mm  

[opracowanie własne] 

Należy jednak pamiętać, że promień zaokrąglenia musi być dobierany precyzyjnie 

dla każdego przypadku cięcia, ponieważ np. zmiana grubości materiału i jego rodzaju 

może spowodować, że jego zbyt duża wartość spowoduje powstawanie zaokrąglenia 

ciętej krawędzi i zadzioru. Dodatkowo naciski kontaktowe poza geometrią narzędzi 

zależą od właściwości mechanicznych materiału, np. dla większych wartości Re 

wartość nacisków również wzrasta, przy czym zmiany nie zachodzą liniowo. Planuje 

się prowadzenie dalszych badań w tym zakresie dla innych rodzajów materiałów 

metalowych i geometrii narzędzi.  

4. Wnioski 

W pracy przedstawiono sposób modelowania i symulacji procesu wykrawania 

wyrobów z blach aluminiowych z uwzględnieniem zużycia stempla. Przedstawiono 

wpływ głównego parametru technologicznego, jakim jest luz cięcia na jakość ciętej 

x 100% obciążenia nominalnego 
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krawędzi. Opracowane aplikacje numeryczne pozwalają określać stany przemieszczeń, 

odkształceń i naprężeń dla dowolnego etapu procesu z uwzględnieniem nieliniowości 

geometrycznej i fizycznej oraz prognozować liczbę cykli pracy narzędzi tnących. 

Z przeprowadzonych badań wynikają następujące wnioski: 

• wykazano istotny wpływ luzu cięcia na kształtowanie się powierzchni przecięcia 

i jej charakterystycznych stref. Konieczne jest precyzyjne dobieranie wartości luzu 

w zależności od grubości wykrawanego materiału. Dla analizowanych przypad-

ków luz powinien mieścić się w zakresie a = 0,1-0,16 mm dla g = 1 mm. Zakres 

ten zapewnia uzyskiwanie wyrobów o wysokiej jakości technologicznej, pozba-

wionych wad;  

• luz cięcia decyduje o szerokości strefy odkształconej mającej wpływ na koncen-

trację deformacji. Koncentracja maksymalnych odkształceń poza strefą cięcia 

może powodować mikropękanie materiału podczas eksploatacji wyrobu, który jest 

z niego wykonany; 

• zaproponowano nowe podejście umożliwiające wprowadzenie do programu MES 

rzeczywistej geometrii narzędzi tnących z uwzględnieniem zużycia ich krawędzi. 

Wykazano, że zużycie pobocznicy powoduje powstawanie zadziorów na po-

wierzchniach rozdzielenia materiału. Zużycie czołowe powoduje powstanie 

odchyłek prostopadłości; 

• wykazano, że możliwe jest wprowadzenie modyfikacji geometrycznej stempla 

poprzez zaokrąglenie jego krawędzi tnących i uzyskanie zwiększonej liczby cykli 

pracy. Poprzez sterowanie naciskami kontaktowymi w strefie obróbki możliwe 

będzie w dalszych badaniach ograniczenie ich negatywnego wpływu na zużycie 

narzędzi.  

Uzyskane wyniki umożliwiają optymalizację procesu wykrawania oraz sterowanie 

procesem tak, aby otrzymać wyroby o wymaganej jakości technologicznej. 

W dalszych badaniach planuje się przeprowadzenie analiz związanych z oceną 

wpływu zaokrąglenia krawędzi tnących narzędzi na ich liczbę cykli pracy z uwzględ-

nieniem jej wpływu na jakość ciętej krawędzi wyrobu.  
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Analiza wpływu zużycia narzędzi tnących w procesach wykrawania wybranych 

materiałów metalowych na jakość ciętej krawędzi z zastosowaniem MES 

Streszczenie 

W pracy przedstawiono sposób modelowania i symulacji procesu wykrawania wyrobów z blach alumi-

niowych z uwzględnieniem zużycia stempla. Przedstawiono wpływ głównego parametru technologicznego, 

jakim jest luz cięcia, na jakość ciętej krawędzi. Opracowano modele MES dla płaskich i przestrzennych 

stanów odkształceń z uwzględnieniem przestrzennego stanu naprężeń oraz nieliniowości geometrycznej 

i fizycznej procesu. Określono wpływ wybranych rodzajów zużycia stempli na jakość ciętej krawędzi. 

Zaproponowano modyfikację geometrii stempla mającej na celu wydłużenie jego cykli pracy. Wyniki umo-

żliwiają odpowiedni dobór geometrii stempla oraz sterowanie procesem cięcia na liniach produkcyjnych.  

Słowa kluczowe: wykrawanie, stop aluminium, zużycie stempla, MES 

Analysis of the impact of wear of cutting tools in the processes of blanking 

of selected metal materials for the quality of the cut edge with the use of FEM 

Abstract 

The paper presents a method of modeling and simulating the process of blanking products from aluminum 

sheets, taking into account the wear of the punch. The influence of the main technological parameter, which is 

blanking clearance, on the quality of the cut edge was presented. FEM models for plane and spatial strain 

states were developed, taking into account the spatial state of stresses and the geometric and physical nonli-

nearity of the process. The influence of selected types of punch wear on the quality of the cut edge was 

determined. It was proposed to modify the punch geometry in order to extend its work cycles. The results 

enable the appropriate selection of the punch geometry and control of the cutting process on production lines. 

Keywords: blanking, aluminum alloy, punch wear, FEM 
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Waldemar Łasica1, Marcin Małek2 

Wpływ dodatku odpadowych mikrowłókien bambusa 

zwyczajnego na wytrzymałość mechaniczną oraz 

parametry cieplne kompozytów cementowo-szklanych 

1. Wstęp 

Współczesna metodyka projektowania materiałów kompozytowych ukierunkowana 

jest na wdrażanie innowacyjnych modyfikacji materiałowych mieszanek na spoiwach 

cementowych lub bitumicznych wykorzystujących w składzie materiały odpadowe lub 

porecyklingowe. Interesujące rozwiązania projektowe i technologiczne odnajdujemy 

w grupie kompozytów modyfikowanych kruszywami z destruktu betonowego, dodatka-

mi syntetycznymi, tj. granulaty polimerowe (PET, HDPE, LDPE, MDPE, PP, ABS, 

PS), oraz metalowymi, tj. wióry pasmowe z procesów frezowania CNC 5D. Oddzielną 

grupę modyfikatorów struktury wewnętrznej kompozytów stanowią organiczne składniki 

odpadowe włókniste, granulowane oraz pyliste mogące zawierać nanocząstki. Szcze-

gólną uwagę naukowców skupiają drobne granulaty łupin orzechów, igły sosnowe, 

suszone i cięte kolby kukurydzy, popioły ze spalania łusek ryżu jak również mielone 

muszle skorupiaków i mięczaków (ostrygi, małże) będące substytutem spoiw hydraulicz-

nych [1-24]. Wymienione dodatki organiczne wpisują się w koncepcję projektowania 

i technologii kompozytów ograniczających ślad węglowy wyrobu („green-concrete”, 

„eco-friendly concrete” i „eco-composite”). 

Jednym z ciekawszych dodatków, wpływającym na właściwości reologiczne, para-

metry cieplne oraz na wytrzymałość mechaniczną jest materiał bambusowy, będący 

naturalnym ekologicznym kompozytem szeroko rozpowszechnionym w budownictwie 

oraz architekturze. Zastosowanie bambusa odnajdujemy w konstrukcjach ustrojów 

nośnych budowli lub jako elementu wykończeniowego do aranżacji wnętrz [25-29]. 

Zdrewniałe łodygi bambusa wykorzystywano w charakterze elementów konstrukcyjnych 

ścian i podłóg, stolarki okiennej oraz jako krokwie dachowe. W składzie współ-

czesnych ekokompozytów wykorzystuje się pucolanę w formie odpadowego popiołu 

(BLA) generowanego w procesie spalania liści bambusa traktowanego jako dodatek do 

spoiw cementowych wraz z mielonym gruzem ceglanym (GCB). Popiół mieszano 

w zmiennych proporcjach wraz ze spoiwem cementowym, otrzymując materiał wiążący 

spełniający wymagania normowe dla kompozytów typu HPC (częściowy substytut 

cementu). Beton zawierający w składzie popiół ze spalania liści bambusa wykazywał 

podwyższoną trwałość i odporność na czynniki chemiczne [30-32]. Właściwości puco-

lanowe zaobserwowano również dla biowęgla bambusowego uznanego za modyfikator 

podnoszący wytrzymałość mechaniczną zapraw murarskich oraz wpływający na me-

chanikę pękania kompozytów cementowych [33-39]. 
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Akademia Techniczna, www.wat.edu.pl. 
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Wytrzymałość na rozciąganie włókien bambusowych umożliwia ich zastosowanie 

w technologii zbrojenia kompozytów cementowych [40, 41]. Prowadzono analizy 

określające wpływ poszczególnych długości zakotwienia modeli prętów bambusowych 

na wartość siły wyrywającej (odcinki prętów o zmiennej geometrii przekroju utwier-

dzone w betonowej próbce cylindrycznej). Strefę zakotwienia prętów zabezpieczano 

powłoką w formie osnowy epoksydowej z drobnym kruszywem zwiększającej przy-

czepność bambusa do matrycy cementowej. Innowacyjne lekkie zbrojenie prętami 

bambusowymi kompozytu cementowego okazało się dobrym rozwiązaniem mogącym 

skutecznie konkurować z konwencjonalnym zbrojeniem stalowym. 

Współczesne badania eksperymentalne koncentrują się na opracowaniu metodyki 

projektowania niekonwencjonalnego zbrojenia nośnego strunobetonowych płyt kanało-

wych oraz płyt kompozytowych krzyżowo zbrojowych w obiektach inżynierskich [42, 43]. 

Nowym rozwiązaniem okazały się klejone, prasowane laminaty zbrojeniowe z lameli 

bambusowych stanowiące odpowiednik powszechnie stosowanych prętów stalowych 

rozmieszczonych w strefie rozciąganej płyty kanałowej poddanej zginaniu oraz ścinaniu 

przy obciążeniu statycznym. Zaproponowane modele zbrojeniowych laminatów bam-

busowych charakteryzowały się mniejszą sztywnością względem zbrojenia stalowego, 

wpływającą jednak korzystnie na przyczepność tego zbrojenia do matrycy cementowej. 

Doskonałe właściwości mechaniczne bambusa umożliwiały zaprojektowanie nowego 

dwuwarstwowego krzyżowego zbrojenia betonowych płyt mostowych przy zastosowaniu 

wyłącznie tyczek bambusowych z wydrążonym rdzeniem. 

Pręty bambusowe wykorzystywano nie tylko w technologii zbrojenia kompozytów 

cementowych, ale jako elementy konstrukcyjne płaskich lub przestrzennych struktur 

zbrojeniowych oraz rusztowań [44-52]. Przykład stanowią kratownice nośne z ukła-

dem słupków, krzyżulców oraz pasów górnych i dolnych wykonanych wyłącznie 

z prętów bambusowych łączonych w węzłach za pomocą śrub i blach. Przekroje 

poprzeczne ściskanych oraz rozciąganych pasów kratownicy projektowano jako wiązkę 

czterech prętów bambusowych, konstrukcja słupków i krzyżulców złożono w układzie 

dwóch prętów bambusowych łączonych wzdłuż ich pobocznicy. Główną zaletę kra-

townic bambusowych stanowiła niska masa własna konstrukcji. Jednak badania ekspe-

rymentalne wykazały zjawisko pęknięć podłużnych prętów bambusowych pod wpływem 

oddziaływania obciążeń zewnętrznych. 

Celem pracy jest przedstawienie wpływu dodatku odpadowych mikrowłókien bam-

busa zwyczajnego na wytrzymałość mechaniczną oraz parametry cieplne kompozytów 

cementowo-szklanych wysokich wytrzymałości. 

2. Charakterystyka składników kompozytu cementowo-szklanego 

Koncepcja stosów okruchowych kompozytów cementowo-szklanych modyfikowa-

nych dodatkiem mikrowłókien bambusa zwyczajnego zakładała wykorzystanie wyłącz-

nie frakcji, grup frakcji granulatów oraz recyklingowej mączki ze szkła sodowego post-

konsumpcyjnego i ozdobnego. Surowcem tworzącym bazę do otrzymania wymaganych 

granulatów stanowiła odpadowa stłuczka szklana koloru zielonego (GLS 72), brązowej 

(GLS 73) oraz bezbarwnej transparentnej (GLS 71) opakowań produktów spożyw-

czych, jak słoiki, butelki i pojemniki (grupa szkła według piktogramów, symboli 

recyklingowych GLS) [53-55]. Użyte grupy frakcji granulatów szklanych 0/0,9 mm; 

0,9/1,5 mm oraz 0/4,0 mm (odpowiednio 0/1,0 mm i 1,0/2,0 mm dla analizy granulo-
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metrycznej) uzyskano metodą mechanicznego kruszenia (mielenie w bębnie z kulami 

ceramicznymi) i frakcjonowania oczyszczonego z etykiet syntetycznych szkła odpado-

wego. Frakcję grubą 4,0/8,0 mm oraz grupę frakcji 0/8,0 mm uzyskano dzięki tech-

nologii implozyjnego kruszenia brył szklanych sodowych (odpadowe fragmenty denek 

butelek, słoików oraz bloków kolorowego szkła transparentnego stanowiącego wypeł-

nienie gabionów ogrodowych). Stosy okruchowe kompozytów o uziarnieniu 0/2,0 mm 

zaprojektowano z uwzględnieniem granulatów drobnych stosowanych w procesach 

szkiełkowania, piaskowania oraz obróbki strumieniowo-ściernej tworzyw sztucznych, 

metali i ich stopów (granulat do kształtowania tekstury wyrobów). Ziarna granulatów 

szklanych charakteryzowały się występowaniem wyraźnych krawędzi, powierzchnie 

z odłamami muszlowymi bez makroporów i mikrorys. Granulaty szklane w układzie 

z mączką szklaną tworzące stos okruchowy stanowiły objętość w zakresie 65,0-75,0% 

kompozytu. Granulaty szkła recyklingowego poddano dwukrotnemu płukaniu w celu 

zredukowania masy pyłu szklanego (grupa frakcji 0/0,063 mm otaczająca ziarna 

szklane). Zawartość ziaren nieforemnych (soczewkowe lub o wydłużonym kształcie), 

niespełniających wymagań normowych stanowiła 1,3-1,6% masy przesiewanej próbki, 

zawartość nadziarna wyniosła <1,3% masy naważki. Gęstość właściwą granulatów 

szkła sodowego określono na 2500 kg/m3, twardość w skali Mohsa równa 6, skład 

chemiczny: SiO2 + Na2O ≥ 85,0% [56, 57].  

Materiał doziarniający (dopełnienie stosu okruchowego) stos okruchowy kompozytu 

stanowiła recyklingowa mączka szklana sodowa. Przeprowadzona analiza rozkładu 

ziaren mączki szklanej grupy frakcji 0/0,250 mm pozwoliła na określenie procentowej 

zawartości poszczególnych udziałów frakcji dla badanej naważki, tj. 0/0,025 mm ≈ 

12,0%; 0,025/0,032 mm ≈ 23,0%; 0,032/0,063 mm ≈ 15,0%; 0,063/0,125 mm ≈ 25,0%; 

0,125/0,250 mm ≈ 25,0%; skład chemiczny: SiO2 ≈ 70,0 ÷ 74,0%; Al2O3 ≈ 0,5 ÷ 2,0%; 

CaO ≈ 7,0 ÷ 11,0%; MgO ≈ 3,0 ÷ 5,0%; Na2O + K2O ≈ 13,0 ÷ 15,0%; Fe2O3 ≈ 0,1% 

oraz TiO2 ≈ 0,1% [58]. 

Matryce spoiwowe kompozytów zaprojektowano z cementów portlandzkich specjal-

nych białych CEM I 52,5 R NA SR5 lub szarych CEM I 52,5 R NA z dodatkiem pyłu 

krzemionkowego w ilości 5,5% masy spoiwa cementowego, gęstość właściwa ce-

mentów w zakresie 3010-3120 kg/m3, gęstość nasypowa 1080 kg/m3, powierzchnia 

właściwa według Blaine’a wynosząca 400-510 m2/g, zawartość alkaliów Na2Oeq ≈ 0,31% 

[59-63].  

Reakcję hydratacji zapewniła woda zarobowa klasy I o temperaturze 20 ±1°C, war-

tość pH = 7,2 [64]. Materiał uszczelniający strukturę wewnętrzną kompozytów cemen-

towo-szklanych stanowił pył krzemionkowy w formie zawiesiny wodnej, gęstość w stanie 

suchym wynosząca 350 kg/m3, powierzchnia właściwa w zakresie 15,0-35,0 m2/g [65]. 

 Wymaganą klasę konsystencji otrzymano przy użyciu domieszki chemicznej 

z efektem silnego upłynnienia mieszanki cementowo-szklanej na bazie wodnych roz-

tworów modyfikowanych polimerów, barwy jasnożółtej o wartości pH = 5,0-7,0; 

gęstość w zakresie 1,01-1,05 g/m3 (dozowanie w temperaturze +22,5°C ±0,1°C w ilości 

0,5% masy spoiwa cementowego). Zastosowany superplastyfikator charakteryzował 

się obniżoną zawartością procentową jonów chlorkowych oraz alkaliów [66, 67]. 

 Nową formę zbrojenia rozproszonego zapewniono dzięki dodatkowi naturalnych 

mikrowłókien bambusowych (bambusa vulgaris, bambus zwyczajny) o długości w za- 
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kresie 3,0-5,0 mm dozowanych w ilościach 0,10%; 0,25%; 0,50%; 0,75%; 1,00%; 1,25% 

oraz 1,50% zaprojektowanej masy spoiwa cementowego. Odpadowe mikrowłókna po-

zyskano w procesie obróbki mechanicznej blatów roboczych, lameli bambusowych, 

produkcji akcesoriów kuchennych oraz przegród akustycznych.  

3. Metodyka projektowania 

Etap doboru jakościowego i ilościowego wszystkich składników receptur kompo-

zytów cementowo-szklanych poprzedzono analizą współczesnych metod projektowych 

kompozytów cementowych zwykłych, średnich klas wytrzymałościowych oraz beto-

nów cementowych wysokich wytrzymałości i wysokowartościowych (HPC, VHPC, 

UHPC, Green-HPC) [68-81]. Rozważano metody analityczno-doświadczalnego pro-

jektowania mieszanek o wysokiej klasie rozpływu (specjalne właściwości reologiczne), 

tj. japońska metoda Okamury i Ozawy oraz Sedrana, Ferrarisa de Larrarda (metoda 

francuska). Metody projektowe dotyczyły grupy kompozytów wieloskładnikowych SCC 

specjalnych zawierających nową gamę niskoklinkierowych ekospoiw cementowych 

rodzaju CEM II/C-M (S-LL/V-LL/S-V) i CEM VI (S-LL/S-V). Uwagę koncentrowano 

również na zaleceniach EFNARC oraz na metodzie Vana i Montgomery’ego (metoda 

minimalnej ilości zaczynu, maksymalnej koncentracji objętościowej kruszywa), dedy-

kowanych do uzyskania stabilnych mieszanek samozagęszczalnych charakteryzujących 

się szczególną granicą płynięcia oraz lepkością plastyczną przy zachowaniu jedno-

rodnej struktury (SCC, ASCC, HPSCC, Green-SCC/ASCC/HPSCC) [82-92]. Dokonano 

przeglądu literatury krajowej opisującej metodykę projektowania kompozytów cemen-

towych średnich klas wytrzymałościowych, tj. metoda B. Bukowskiego, metoda prof. 

Paszkowskiego podwójnego otulenia oraz metoda B. Kopycińskiego. Wymienione 

metody doboru jakościowego i ilościowego składników pozwoliły uzyskać kompozyty 

wysokich wytrzymałości, wykorzystujące w składzie spoiwa cementowe specjalne 

niskoalkaliczne kompatybilne z silnie upłynniającymi domieszkami chemicznymi [93-98]. 

Podstawowym założeniem projektowym kompozytu cementowo-szklanego stano-

wiła wysoka wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie określona po 28 dniach 

dojrzewania dla próbek sześciennych (fc,cube > 60,0 MPa; klasa wytrzymałościowa 

powyżej C50/60). Uwzględniono pięć klas ekspozycji, tj. XC4 (wpływ karbonatyzacji, 

środowisko cyklicznego oddziaływania wody), XD3 (odziaływanie chlorków niepocho-

dzących z wody morskiej), XF3 (agresja spowodowana cyklami zamrażania i rozmra-

żania), XA2 (agresja chemiczna wywołana wodą gruntową) oraz XM1 (umiarkowane 

zagrożenie ścieraniem) [99]. Zaproponowane klasy ekspozycji determinowały wyma-

gania związane z użyciem składników mieszanek kompozytowych, tj. ilość spoiwa 

cementowego cmin > 320 kg/m3, minimalna klas wytrzymałości kompozytu C30/37, 

maksymalna wartość wskaźnika wodno-cementowego w/c<0,50 oraz zawartość 

powietrza wynosząca minimum 4,0%. Wartość wskaźnika w/c zastąpiono wskaźnikiem 

wodno-spoiwowym w/s < 0,50 jako w/(c+dodatek·„k”) dla mieszanek ze spoiwem 

cementowo-popiołowym (c+plk) lub cement-pył krzemionkowy (c+pk).  

Przyjęto koncepcję projektowania spoiwa z uwzględnieniem częściowych sub-

stytutów spoiwa cementowego CEM I (redukcja masy cementu portlandzkiego CEM I 

52,5 R NA SR5 do minimalnej wartości normowej dla danej klasy kompozytu cemen-

towo-szklanego). Metoda projektowania wykorzystująca współczynnik „k” gwaranto-

wała zmniejszenie masy spoiwa cementowego do ilości normowej dla wszystkich klas 
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ekspozycji (kryterium zastępcze stanowiła wymagana wytrzymałość mechaniczna kom-

pozytu). Częściowy substytut cementu stanowił mineralny mikrowypełniacz w postaci 

popiołu lotnego krzemionkowego kategorii „A” jako dodatek typu II o właściwościach 

pucolanowych (straty prażenia ≤5,0%; miałkość kategorii „N”, wskaźnik popiołu 

lotnego do ilości cementu określono na plk/c ≤ 0,33) [100-103]. Analogicznie postę-

powano w przypadku użycia pyłu krzemionkowego jako częściowego substytutu 

cementu portlandzkiego CEM I 52,5 R NA SR5 (wskaźnik pyłu krzemionkowego 

w relacji ze spoiwem cementowym określono na pk/c ≤ 0,11). Wartości współczynnika 

„k” przyjęto 0,4 dla popiołu lotnego oraz 1,0 dla pyłu krzemionkowego (wpływ klas 

ekspozycji XF oraz XC, współczynnik k = 1,0 dla obecnego w składzie pyłu krzemion-

kowego). Uwzględniono możliwość wprowadzenia do składu receptur materiałów 

odpadowych lub porecyklingowych jako zamiennika kruszywa konwencjonalnego 

(zrezygnowano z mineralnych kruszyw naturalnych oraz łamanych skalnych wykorzy-

stując odpadowe granulaty szklane) [104-106].  

Materiały tworzące konstrukcję stosów okruchowych kompozytów stanowiły 

granulaty odpadowego szkła sodowego grup frakcji 0/0,9 mm (0/1,0 mm); 0/4,0 mm; 

0/8,0 mm oraz frakcje 2,0/4,0 mm i 4,0/8,0 mm. Wszystkie warianty stosów okrucho-

wych zaprojektowano wyłącznie przy użyciu frakcji oraz grup frakcji granulatów 

szklanych sodowych dodatkowo doziarnianych mączką szkła sodowego. Efekt uszczel-

nienia stosów okruchowych (struktury wewnętrznej) uzyskano poprzez uwzględnienie 

na etapie projektowania dodatkowych frakcji i grup frakcji mączki szklanej. Dodatnie 

mączki szklanej wynikało z przeprowadzonej analizy granulometrycznej, dla której 

grupę frakcji 0/0,063 mm uzupełniono do poziomu minimalnej wartości procentowej 

dolnej krzywej uziarnienia.  

Projekt kompozytu cementowo-szklanego zakładał zaprojektowanie mieszanek 

o stosach okruchowych dla maksymalnej wielkości ziarna Dmax = 8,0 mm (warunki tech-

nologiczne wykonania elementów kompozytowych, tj. elementy gęsto zbrojone, pom-

powalność mieszanki oraz dostępny asortyment frakcji granulatu szklanego). Zapro-

ponowano rozwiązania konstrukcji stosów okruchowych dla grup frakcji 0/2 mm 

(4 warianty); 0/4,0 mm (2 warianty) oraz 0/8,0 mm (2 warianty). Przyjęto metodę krzy-

wych granicznych normowych projektowania stosów okruchowych dla kompozytów 

o podwyższonym punkcie piaskowym oraz dla piaskobetonów [107-111]. Zaprojekto-

wano osiem wariantów szklanych stosów okruchowych dla grup frakcji 0/2,0 mm; 

0/4,0 mm oraz 0/8,0 mm. Przyjęto wartości procentowe punktów charakterystycznych 

dla projektowanych krzywych uziarnienia, tj. PP – punkt piaskowy, PPP – punkt 

pyłowo-piaskowy oraz Pp – punkt pyłowy. Stosy okruchowe dla danych uziarnień 

charakteryzowały się następującymi wartościami punktów charakterystycznych: (0/2,0 

mm) – Pp = 6÷10% z doziarnieniem mączką szklaną grupy frakcji 0/0,250 mm; PPP = 

46÷67%; PP = 100%; (0/4,0 mm) – Pp = 9÷10%; PPP = 46÷50%; PP = 85÷97%; 

(0/8,0 mm) – Pp = 8÷10%; PPP = 40÷65%; PP = 82÷90%. Analiza granulometryczna 

pozwoliła określić dokładne wartości punktów piaskowych (PP) dla wszystkich 

wariantów stosów okruchowych skomponowanych ze szklanego kruszywa drobnego 

(PPd) i grubego (PPg). 

Przykłady zaprojektowanych krzywych uziarnienia kompozytów cementowo-szkla-

nych z granulatów szkła sodowego grup frakcji 0/2,0 mm; 0/4,0 mm oraz 0/8,0 mm 

przedstawiono na rysunku 1. 
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Rysunek 1. Warianty krzywych uziarnienia stosów okruchowych kompozytów cementowo-szklanych. A, B, 

C, D – cztery warianty o uziarnieniu 0/2,0 mm; E, F – dwa warianty o uziarnieniu 0/4,0 mm; G, H – dwa 

warianty o uziarnieniu 0/8,0 mm [opracowanie własne] 

Wartości wskaźników wodnych, tj. dotyczących wody błonkowej, meniskowej 

i kapilarnej przyjęto z tablic Sterna dla poszczególnych grup frakcji granulatów szkla-

nych (wk = wd + wg) oraz dla spoiwa cementowego (wc). Określono sumaryczną wartość 

wodożądności szklanego stosu okruchowego wynikającą ze wskaźników wodnych dla 
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grupy frakcji drobnej oraz frakcji grubej przy założonej klasie konsystencji mieszanki 

cementowo-szklanej (S1/S2). Przyjęte wartości wskaźników wodnych (wk szkła) 

skorygowano z uwzględnieniem różnic gęstości objętościowej oraz powierzchni wła-

ściwej mechanicznie kruszonego szkła sodowego względem kruszywa naturalnego (odnie-

sienie dla wartości wskaźników w tablicy Sterna dla kruszywa o gęstości 2650 kg/dm3). 

Wartość wodożądności dla pyłu krzemionkowego (wpk) oraz popiołu lotnego krze-

mionkowego (wplk) określono na podstawie wzoru empirycznego O. Sterna (wki – 

uwzględnienie granicznych wymiarów ziaren danej frakcji odpadowych pucolanowych 

dodatków wiążących oraz współczynnika doświadczalnego dla klas konsystencji 

S1/S2). 

 Zastosowano metodę czterech równań oraz metodę B. Bukowskiego (równania 

charakterystyczne). Dokonano modyfikacji wzorów tych metod ze względu na użyte 

spoiwo cementowe specjalne o wysokim stopniu zmielenia oraz użycia materiału do-

ziarniającego w postaci mączki szkła sodowego (frakcja 0/0,020 mm). Pierwsze rów-

nanie (tzw. J. Bolomey’a) zmodyfikowano do drugiej postaci równania Fereta, uwzględ-

niające obecność porów powietrznych w zagęszczonej mieszance cementowo-szklanej. 

Równanie J. Bolomey’a pozwoliło zweryfikować warunek wytrzymałości Rc
28, opi-

sujący zależność wytrzymałości kompozytu cementowego na ściskanie po 28 dniach 

dojrzewania do relacji spoiwa cementowego do wody zarobowej c/(w + p). Wprowadzono 

stałą (a) zależną od jakości cementu specjalnego CEM I i granulatu szkła sodowego 

(określona doświadczalnie). Drugie równanie metody gwarantowało spełnienie warunku 

szczelności, tj. wyznaczenie ilości składników dla 1,0 m3 mieszanki cementowo-szklanej 

(wzór sumy absolutnych objętości z uwzględnieniem porów powietrznych). Warunek 

konsystencji, umożliwiający otrzymanie założonej klasy konsystencji mieszanki, stanowił 

trzecie równanie charakterystyczne metody. Wyznaczono niezbędną ilość wody zaro-

bowej dla klasy konsystencji S1/S2 (warunek ciekłości zapewniający prawidłowy 

przebieg hydratacji cementu, wiązania oraz twardnienia). Równanie czwarte (warunek 

objętości absolutnej zaprawy) określało ilość zaczynu spoiwowego i granulatu grupy 

frakcji 0/2,0 mm na stopień plastyczności mieszanki wyrażony urabialnością. Koń-

cowe składy receptur uwzględniały korekty wyznaczone w sposób doświadczalny. 

4. Metodyka badawcza 

Badania wytrzymałości mechanicznej kompozytów cementowo-szklanych przepro-

wadzono po 14, 28, 56 oraz 90 dniach dojrzewania próbek w warunkach normowych. 

Wydłużony okres badań (56 i 90 dni) wynikał z faktu zastosowania w składzie 

mieszanek cementowo-szklanych dodatku pucolanowego w postaci popiołu lotnego 

krzemionkowego (koncepcja współczynnika „k” dla redukcji masy spoiwa cemento-

wego). Właściwości reologiczne mieszanek badano po zakończonym etapie mieszania 

składników w czasie nieprzekraczającym 10 minut po wykonaniu zarobów próbnych 

danej receptury (domieszka upłynniająca z efektem opóźnienia procesu wiązania ce-

mentu i wydłużenia czasu urabialności mieszanki). Parametry cieplne materiału okre-

ślono po 14, 28, 56 oraz 90 dniach pielęgnacji stwardniałych próbek sześciennych 

150 × 150 × 150 mm dla stałej masy i wilgotności materiału (stabilne warunki środo-

wiskowe, temperatura powietrza +22,5°C ±0,1°C; wilgotność względna powietrza 

45,0% ±2,0%). Dokonano weryfikacji dopuszczalnych odchyłek wymiarowych próbek, 

nierówności powierzchni zniwelowano metodą szlifowania „na mokro” (próbki nie-
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spełniające wymagań normowych w zakresie kształtu odrzucono ze zbioru reprezenta-

tywnego). Kształt, wymiary oraz sposób pielęgnacji i zabezpieczenia próbek przed 

wpływem czynników zewnętrznych (nadmierne drgania, oddziaływania dynamiczne) 

zostały spełnione zgodnie z wytycznymi jak dla betonu cementowego [112, 113]. 

Badania w zakresie wytrzymałości mechanicznej poprzedzono pomiarem masy próbek 

wilgotnych (okres poniżej 30 minut po zakończonej pielęgnacji przy wilgotności powy-

żej 95,0%). Odniesiono się do metodyki badawczej szczegółowo opisanej w normach 

dotyczących właściwości mieszanek betonowych i wytrzymałości mechanicznej 

betonu towarowego. 

Podstawowe badanie w zakresie statycznego oddziaływania obciążenia dotyczyło 

wyznaczenia wartości wytrzymałości na ściskanie (fc) dla próbek normowych sześcien-

nych 150 × 150 × 150 mm (fc,cube) [114, 115]. Pomiary wartości siły niszczącej (Fmax) 

umożliwiła prasa hydrauliczna klasy I, typu Testing 5000 kN z możliwością pracy 

w trzech zakresach sił obciążających. Etap poddania próbek naprężeniom ściskającym 

poprzedzono kontrolą prawidłowości działania czujników przemieszczeń liniowych 

oraz doboru zakresu generowanego obciążenia w funkcji czasu lub przemieszczenia 

tłoka prasy. Dokonano centrowania położenia próbek względem osi pionowej prasy 

zgodnie ze znacznikami koncentrycznego położenia, zamocowano próbki kompozytowe 

w przestrzeni roboczej miedzy płytami ściskającymi. Wprowadzono obciążenie wstępne 

generujące naprężenia normalne o wartości 5,0 MPa. Zastosowano przyrost naprężeń 

w czasie wynoszący 1,5 MPa/s do chwili zniszczenia próbek, tj. pierwsze odpryski 

powierzchniowe oraz moment propagacji rys. Określono formę zniszczenia próbek. 

Odczytano wartość siły maksymalnej (niszczącej), wyznaczono wartość wytrzymałości 

na ściskanie. 

Wartość wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu (fct) określono na prób-

kach sześciennych 150 × 150 × 150 mm [116]. Pomiary wartości siły maksymalnej 

umożliwiła prasa hydrauliczna typu Testing 5000 kN wyposażona w moduł do metody 

brazylijskiej. Próbki kompozytowe zamocowano w przestrzeni roboczej dwuczęściowej 

przystawki rozłupującej. Dokonano kontroli prawidłowości położenia przystawki posia-

dającej dwie przeciwnie skierowane belki z cylindrycznymi płaszczyznami generują-

cymi płaszczyznę rozciągania w badanej próbce (obciążenie przyłożone w sposób 

liniowy przez górną i dolną belkę z przekładkami z płyty pilśniowej). Wybrano metodę 

sterowania prasą za pomocą prędkości równej 5,0 mm/min przemieszczenia trawersy 

z modułem rozłupującym. Koniec badania wyznaczył moment powstania rysy niszczącej 

w osi symetrii próbki. Dokonano odczytu zarejestrowanej siły niszczącej (Fmax) oraz 

wyznaczono wartość wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu.  

Przeprowadzono próbę statycznego rozciągania kompozytu przy zginaniu (fcf2) dla 

belek 40 × 40 × 160 mm [117]. Wybrano model zginania trzypunktowego (3p). 

Przyjęto schemat statyczny belki jednoprzęsłowej swobodnie podpartej obciążonej 

w środku rozpiętości przęsła pojedynczą siłą skupioną. Rozstaw w osi podpór ustalono 

na 120 mm. Zweryfikowano prawidłowość pracy rolek podporowych umożliwiających 

swobodę obrotu przekroju belki przy zginaniu trzypunktowym. Zastosowano prasę 

hydrauliczną typu Testing 5000 kN wraz z jednoczęściowym modułem do zginania 

próbek belkowych cementowych, betonowych, wykonanych z zapraw budowlanych 

oraz kompozytowych. Zastosowano zakres sił obciążających wynoszący 0-250 kN. 

Wybrano tryb sterowania badaniem za pomocą prędkości przemieszczenia tłoka 
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z wycentrowanym modułem do zginania o wartości 5,0 mm/min do momentu powstania 

rys niszczących próbkę belkową. Moment powstania rysy niszczącej stanowił koniec 

badania. Dokonano oceny prawidłowości oraz rodzaju zniszczenia próbki belkowej. 

Zarejestrowana wartość siły niszczącej (Fmax) umożliwiła wyznaczenie wartości 

wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu.  

Badania parametrów cieplnych dokonano, wykorzystując metodę niestacjonarną 

zakładającą nieustalony strumień cieplny [118-124]. Zestaw pomiarowy stanowił 

mobilny rejestrator parametrów cieplnych Applied Precision Isomet 2114 wraz z sondą 

powierzchniową typu IPS 1105 oraz igłową typu IPS 1100 (zakresy pomiarowe 

odpowiednio: 0,3÷3,0 W/m·K; 0,2÷1,0 i 1,0÷2,0 W/m·K). Zakres badań obejmował 

określenie wartości, tj. współczynnik przewodzenia ciepła (λ) W/m·K; dyfuzyjność 

cieplna materiału (a) m2/s oraz ciepło właściwe (cp) J/m3·K. Podstawowe założenia 

metody pomiarowej określały wymagania minimalnej grubości badanego materiału 

wynoszącej 6,0 cm oraz zapewnienie stałych warunków środowiskowych. Etap pomiarów 

zestawem Isomet 2114 poprzedzono suszeniem próbek do stałej masy w temperaturze 

+50,0°C ±5,0°C. Pomiarów sondą powierzchniową wykonano na stwardniałych 

próbkach sześciennych 150 × 150 × 150 mm w kierunku prostopadłym do wylewania 

warstw mieszanki do formy.  

Zawartość procentową porów powietrznych w mieszance kompozytowej określono 

metodą wyrównawczego ciśnienia za pomocą porozymetru o objętości 8,0 litrów 

[125]. Urządzenie ciśnieniowe stanowił zestaw złożony z cylindrycznego pojemnika 

zasypowego (testowego) na próbkę mieszanki oraz nadstawki z manometrem radialnym. 

Próbkę mieszanki cementowo-szklanej ułożono i zagęszczono mechanicznie dwoma 

warstwami grubości 15,0 cm w czasie 25,0 sekund, nadmiar mieszanki wyrównano 

z rantem pojemnika. Sprawdzono prawidłowość działania zaworu przelewowego oraz 

szczelności połączenia styku cylindra z nadstawką porozymetru. Odczytano procen-

tową wartość napowietrzenia w masie mieszanki. 

Klasę konsystencji (S1/S2) mieszanki cementowo-szklanej badano metodą opadu 

stożka pomiarowego [126]. Zestaw pomiarowy stanowił stalowy stożek Abramsa, nor-

mowy pręt do sztychowania mieszanki oraz przymiar liniowy do odczytu mierzonego 

opadu. Wypoziomowano dwukierunkowo podstawę podtrzymującą stożek stalowy 

w czasie badania. Próbki mieszanki układano w trzech warstwach grubości 10,0 cm 

kolejno zagęszczanych w kierunku od obrzeży do osi stożka Abramsa. Badanie prze-

prowadzono w czasie 2,0 minut od momentu zakończenia etapu mieszania składników 

mieszanki cementowo-szklanej. Ustalono różnicę poziomów mieszanek względem wyso-

kości stożka Abramsa. Określono rodzaj oraz wartość opadu mieszanki definiujące 

daną klasę konsystencji. 

5. Analiza wyników 

Serie próbek poddanych badaniom w zakresie wytrzymałości mechanicznej, para-

metrów cieplnych oraz właściwości reologicznych określono nazewnictwem zamiesz-

czonym w tabeli 1. 
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Tabela 1. Nazwy próbek modyfikowanych dodatkiem mikrowłókien bambusowych jako procentowa wartość 

masy spoiwa cementowego (% m. s. c.) dla 1,0 m3 objętości kompozytu cementowo-szklanego 

Lp. 
Nazwa serii 

próbek 

Zawartość procentowa mikrowłókien bambusowych 

dla danej serii próbek kompozytów cementowo- 

-szklanych [% masy spoiwa cementowego] 

1. R (0%) 0 

2. B1 (0,10%) 0,10 

3. B2 (0,25%) 0,25 

4. B3 (0,50%) 0,50 

5. B4 (0,75%) 0,75 

6. B5 (1,00%) 1,00 

7. B6 (1,25%) 1,25 

8. B7 (1,50%) 1,50 

Źródło: opracowanie własne. 

Metodą opadu stożka pomiarowego określono klasy konsystencji mieszanek kom-

pozytu cementowo-szklanego. Odczytane wartości opadów pozwoliły zakwalifikować 

daną próbkę do klasy S1 lub S2. Seria próbek referencyjnych uzyskała średnią wartość 

opadu wynoszącą 54 mm (klasa konsystencji S2, powyżej 50 mm ±20 mm). Naj-

mniejszą wartość opadu uzyskały próbki serii B6 oraz B7, odpowiednio 31 mm i 32 mm 

(mniejszy opad o 41-43% względem serii referencyjnej, klasa konsystencji S1, poniżej 

40 mm ±10 mm).  
Wartości opadu stożka pomiarowego próbek mieszanki cementowo-szklanej 

w funkcji procentowej zawartości mikrowłókien bambusowych dla próbek referencyj-

nych oraz poszczególnych modyfikacji przedstawiono na rysunku 2. 

 
Rysunek 2. Wartości opadu stożka pomiarowego w funkcji procentowej zawartości mikrowłókien 

bambusowych [opracowanie własne] 

Pomiaru procentowej zawartości porów powietrznych dla próbek mieszanki cemen-

towo-szklanej dokonano metodą ciśnieniową. Próbki serii referencyjnej uzyskały średnią 

zawartość porów wynoszącą 3,5% (najmniejsza wartość napowietrzenia). 
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Zawartość procentową porów powietrznych w próbkach mieszanki cementowo- 

-szklanej w funkcji procentowej zawartości mikrowłókien bambusowych dla próbek 

referencyjnych oraz poszczególnych modyfikacji przedstawiono na rysunku 3. 

 
Rysunek 3. Zawartości procentowe porów powietrznych w funkcji procentowej zawartości mikrowłókien 

bambusowych [opracowanie własne] 

Największą procentową zawartość powietrza wykazały próbki serii B7 równą 4,5% 

(wzrost wartości o 28,6% względem serii referencyjnej). 

Wyniki badań klasy konsystencji mieszanek cementowo-szklanych, zawartości porów 

powietrznych dla próbek referencyjnych oraz poszczególnych modyfikacji przedsta-

wiono na rysunku 4. 

 
Rysunek 4. Klasy konsystencji oraz procentowe zawartości porów powietrznych dla mieszanek cementowo-

szklanych oraz dla modyfikacji mikrowłóknami bambusowymi [opracowanie własne] 
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Badanie określające wytrzymałość charakterystyczną na ściskanie (fc,cube) przepro-

wadzono za pomocą prasy hydraulicznej typu Testing 5000 kN. 

Wyniki badań wytrzymałości charakterystycznej na ściskanie (fc,cube) dla próbek 

kompozytowych referencyjnych oraz poszczególnych modyfikacji przedstawiono na 

rysunku 5. 

 
 

Rysunek 5. Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie (fc,cube) dla próbek referencyjnych kompozytu 

cementowo-szklanego oraz poszczególnych modyfikacji mikrowłóknami bambusowymi [opracowanie własne] 

Największą średnią wartość wytrzymałości charakterystycznej na ściskanie (fc,cube) 

uzyskały próbki serii B7 po 90 dniach dojrzewania równą 94,8 MPa (wzrost wytrzy-

małości o 11,0% względem serii referencyjnej). 

Wyniki badań wytrzymałości charakterystycznej na ściskanie (fc,cube) próbek kom-

pozytowych w funkcji procentowej zawartości mikrowłókien bambusowych przedsta-

wiono na rysunku 6. 

 
Rysunek 6. Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie (fc,cube) w funkcji procentowej zawartości 

mikrowłókien bambusowych dla kompozytu cementowo-szklanego oraz poszczególnych modyfikacji 

[opracowanie własne] 
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Metodą brazylijską określono wytrzymałość na rozciąganie (fct) przeprowadzoną 

dla próbek sześciennych. Próbki serii referencyjnej uzyskały średnią wartość wytrzy-

małości na rozciąganie przy rozłupywaniu (fct) odpowiednio dla danych okresów 

dojrzewania kompozytu: 4,6 MPa (14 dni); 5,3 MPa (28 dni); 5,6 MPa (56 dni) oraz 

6,1 MPa po 90 dniach. 

Wyniki badań wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu (fct) dla próbek 

kompozytowych referencyjnych oraz poszczególnych modyfikacji przedstawiono na 

rysunku 7. 

 
Rysunek 7. Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu (fct) dla próbek referencyjnych kompozytu 

cementowo-szklanego oraz poszczególnych modyfikacji mikrowłóknami bambusowymi [opracowanie własne] 

Próbki serii B7 uzyskały największą średnią wartość wytrzymałości na rozciąganie 

przy rozłupywaniu kompozytu wynoszącą: 5,6 MPa (14 dni); 6,2 MPa (28 dni); 

6,6 MPa (56 dni) oraz 7,4 MPa (90 dni). 

Wyniki badań wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu (fct) próbek kom-

pozytowych w funkcji procentowej zawartości mikrowłókien bambusowych przedsta-

wiono na rysunku 8. 

 
Rysunek 8. Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu (fct) w funkcji procentowej zawartości 

mikrowłókien bambusowych dla kompozytu cementowo-szklanego oraz poszczególnych modyfikacji 

[opracowanie własne] 
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Próbki referencyjne uzyskały średnie wartości wytrzymałości na rozciąganie przy 

zginaniu trzypunktowym (fcf2) odpowiednio: 5,5 MPa (14 dni); 5,9 MPa (28 dni); 

6,0 MPa (56 dni) oraz 6,1 MPa po 90 dniach.  

Wyniki badań wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu trzypunktowym (fcf2) dla 

próbek kompozytowych referencyjnych oraz poszczególnych modyfikacji przedsta-

wiono na rysunku 9. 

 
Rysunek 9. Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu trzypunktowym (fcf2) dla próbek referencyjnych 

kompozytu cementowo-szklanego oraz poszczególnych modyfikacji mikrowłóknami bambusowymi 

[opracowanie własne] 

Największe średnie wartości wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu (fcf2) 

trzypunktowym otrzymano dla próbek belkowych 40 × 40 × 160 mm serii B7 wyno-

szących odpowiednio: 6,6 MPa (14 dni); 7,5 MPa (28 dni); 7,8 MPa (56 dni) oraz 

8,0 MPa po 90 dniach. 

Wyniki badań wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu trzypunktowym (fcf2) 

próbek kompozytowych w funkcji procentowej zawartości mikrowłókien bambuso-

wych przedstawiono na rysunku 10. 

 
Rysunek 10. Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu trzypunktowym (fcf2) w funkcji procentowej 

zawartości mikrowłókien bambusowych dla kompozytu cementowo-szklanego oraz poszczególnych 

modyfikacji [opracowanie własne] 
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Serie próbek cementowo-szklanych referencyjnych oraz modyfikowanych dodatkiem 

mikrowłókien bambusowych poddano badaniu określającemu wartość gęstości objęto-

ściowej materiału. Badanie przeprowadzono w czasie nieprzekraczającym 1,0 godziny 

od zakończenia dojrzewania próbek. Określono masę oraz wymiary rzeczywiste 

próbek sześciennych. 

Wyniki badań wytrzymałości mechanicznej w funkcji gęstości objętościowej 

kompozytu przedstawiono na rysunku 11. 

 
Rysunek 11. Wytrzymałości mechaniczne próbek cementowo-szklanych w funkcji gęstości objętościowej 

kompozytu [opracowanie własne] 

Parametry cieplne kompozytów cementowo-szklanych określono metodą niestacjo-

narną za pomocą zestawu pomiarowego Applied Precision Isomet 2114 wraz z zesta-

wem sond. Pomiary umożliwiły określenie parametrów cieplnych dla próbek sześcien-

nych 150 × 150 × 150 mm, tj. (a) – dyfuzyjność cieplna m2/s, (λ) – współczynnik 

przewodzenia ciepła W/m·K oraz (cp) – ciepło właściwe J/m3·K. 

Wartości parametrów cieplnych materiału dla próbek cementowo-szklanych refe-

rencyjnych oraz poszczególnych modyfikacji mikrowłóknami bambusowymi po 14, 

28, 56 i 90 dniach dojrzewania kompozytu przedstawiono na rysunku 12. 
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Rysunek 12. Parametry cieplne kompozytu cementowo-szklanego: A – (λ) wartości współczynnika 

przewodzenia ciepła, B – (cp) wartości ciepła właściwego, C – (a) wartości dyfuzyjności cieplnej 

[opracowanie własne]  

Największe średnie wartości współczynnika przewodzenia ciepła (λ) po 14, 28, 56 

i 90 dniach dojrzewania próbek kompozytowych ustalono dla serii referencyjnej równe 

odpowiednio: 1,1555 W/m·K; 1,0457 W/m·K; 0,8974 W/m·K oraz 0,8623 W/m·K. 

Wartości współczynnika przewodzenia ciepła (λ) próbek kompozytowych w funkcji 

procentowej zawartości mikrowłókien bambusowych przedstawiono na rysunku 13. 
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Rysunek 13. Wykres zależność współczynnika przewodzenia ciepła (λ) w funkcji procentowej zawartości 

mikrowłókien bambusowych [opracowanie własne] 

Najmniejsze średnie wartości współczynnika przewodzenia ciepła (λ) po 90 dniach 

dojrzewania próbek kompozytowych ustalono dla serii B6 i B7 równe odpowiednio: 

0,8134 W/m·K oraz 0,8387 W/m·K. 

Seria próbek referencyjnych uzyskała średnie wartości współczynnika ciepła 

właściwego materiału (cp) kompozytowego po 14, 28, 56 i 90 dniach dojrzewania 

kompozytu odpowiednio: 1,6643·106 J/m3·K; 1,6758·106 J/m3·K; 1,6769·106 J/m3·K 

oraz 1,6836·106 J/m3·K. 

Wartości współczynnika ciepła właściwego (cp) próbek kompozytowych w funkcji 

procentowej zawartości mikrowłókien bambusowych przedstawiono na rysunku 14. 

 
Rysunek 14. Wykres zależność współczynnika ciepła właściwego materiału (cp) w funkcji procentowej 

zawartości mikrowłókien bambusowych [opracowanie własne] 
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Seria próbek referencyjnych uzyskała średnie wartości współczynnika dyfuzyjności 

cieplnej (a) materiału kompozytowego po 14, 28, 56 i 90 dniach dojrzewania 

kompozytu odpowiednio: 0,6943·10-6 m2/s; 0,6240·10-6 m2/s; 0,5352·10-6 m2/s oraz 

0,5122·10-6 m2/s. 

Wartości współczynnika dyfuzyjności cieplnej (a) próbek kompozytowych w funkcji 

procentowej zawartości mikrowłókien bambusowych przedstawiono na rysunku 15. 

 
Rysunek 15. Wykres zależność współczynnika dyfuzyjności cieplnej materiału (a) w funkcji procentowej 

zawartości mikrowłókien bambusowych [opracowanie własne] 

Najmniejsze średnie wartości współczynnika dyfuzyjności cieplnej materiału (a) po 

90 dniach dojrzewania próbek kompozytowych ustalono dla serii B6 i B7 równe 

odpowiednio: 0,4835·10-6 m2/s oraz 0,4976·10-6 m2/s. 

6. Dyskusja 

Tematykę związaną z organicznym zbrojeniem rozproszonym kompozytów cemen-

towych poruszali autorzy publikacji [127]. Główny cel naukowców koncentrował się 

na optymalizacji zbrojenia w postaci włókien celulozy bambusowej (BF) wpływającej 

na wzrost wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu dla zadanego obciążenia udaro-

wego. Próbki belkowe modyfikowane dodatkiem włókien bambusowych poddano 

oddziaływaniu obciążenia przyłożonego w sposób dynamiczny (obciążenie generowane 

swobodnym spadkiem masy młota uderzeniowego). Analiza związana z uderzeniem 

masy w próbkę umożliwiła określenie twardości materiału, formę i obszar propagacji 

zniszczenia, odkształcenia oraz ilość pochłoniętej energii uderzeniowej. Wyniki badań 

doświadczalnych jednoznacznie wykazały pozytywny wpływ dodatku włókien bam-

busowych na zwiększoną absorbcję energii uderzenia w odniesieniu do próbek kontrol-

nych. Wadą nowego rozwiązania zbrojenia rozproszonego stanowiły aglomeracje włókien 
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bambusowych w stwardniałej próbce cementowej powstałych na etapie formowania 

i zagęszczania mieszanek. Dodatek włókien bambusowych równy 12,0% zaprojekto-

wanej masy spoiwa cementowego stanowił optymalną ilość nowego zbrojenia w struk-

turze wewnętrznej kompozytu, wpływający na wzrost pochłoniętej energii uderzenia 

w zakresie 3-25 razy większej względem próbek kontrolnych. Wzrost wartości wytrzy-

małości na rozciąganie oraz ugięcia maksymalnego przed zniszczeniem próbki wynikła 

z wysokiej przyczepności włókien bambusowych do matrycy cementowej. Odnosząc 

się do wyników badań zawartych w publikacji [127], autorzy rozdziału uzyskali wzrost 

wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu i rozłupywaniu wraz z ilością dodatku 

mikrowłókien bambusowych (rys. 7-10). Dozowanie bambusowego zbrojenia rozpro-

szonego w ilościach 0,10-1,50% masy cementu wpływało korzystnie na wytrzymałość 

mechaniczną kompozytu cementowo-szklanego (wzrost wytrzymałości na rozciąganie 

przy zginaniu trzypunktowym o 31,1% w odniesieniu do próbek referencyjnych po  

90 dniach dojrzewania próbek belkowych). 

Modyfikacja materiałowa betonów cementowych włóknami bambusowymi wraz 

z popiołami pozyskanymi z łusek ryżu (RHA) i muszli morskich (SSA) stanowiła obszar 

rozważań autorów publikacji [128]. Poruszono problematykę niskiej wytrzymałości 

betonu na rozciąganie. Częściowym rozwiązaniem problemu niskiej ciągliwości materiału 

betonowego stanowiła nowa koncepcja zbrojenia w formie rozproszonych włókien 

bambusowych w matrycy cementowej (włókna długości 2,0 cm dozowane w ilości 

0,5% masy spoiwa cementowego). Popioły z łusek ryżu i muszli morskich zastoso-

wano jako częściowy (10%, 20%, 30% i 40%) substytut kruszywa drobnego. Składniki 

naturalne mieszanki betonowej uznano za materiały odpadowe stanowiące alternatywę 

dla kruszyw drobnych łamanych. Próbki poddano badaniom w zakresie wytrzymałości 

mechanicznej po 28 i 90 dniach dojrzewania betonu, wykazano tendencję wzrostu 

wytrzymałości na rozciąganie próbek modyfikowanych włóknami bambusowymi [128]. 

Badania laboratoryjne przeprowadzone przez autorów rozdziału wykazały wzrost 

wytrzymałości mechanicznej w funkcji procentowej zawartości mikrowłókien bam-

busowych (rys. 5-11). 

Badaniami nad wpływem zbrojenia w formie włókien bambusowych na wytrzy-

małość mechaniczną betonu zajmowali się autorzy publikacji [129]. Zakres badań labo-

ratoryjnych obejmował określenie wartości wytrzymałości na ściskanie, rozciąganie 

przy zginaniu i rozłupywaniu próbek z betonu cementowego (zawartość włókien 

bambusowych dozowano objętościowo w ilościach 0,5%; 1,0%; 1,5%; 2,0% i 2,5% dla 

poszczególnych serii mieszanek betonowych). Próbki badano po 7, 14 i 28 dniach 

dojrzewania betonu. Największą wartość wytrzymałości mechanicznej określono dla 

serii próbek modyfikowanych włóknami bambusowymi stanowiącymi 2,0% objętości 

kompozytu. Dodatek włókien bambusowych w ilości powyżej 2,0% objętości kom-

pozytu wpływał na spadek wytrzymałości na ściskanie, rozciąganie przy zginaniu 

i rozłupywaniu. Uzyskane wyniki badań autorów publikacji [129], jak i autorów 

rozdziału wykazały trend wzrostowy wytrzymałości mechanicznej (rys. 5-11). 
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7. Podsumowanie 

Dodatek mikrowłókien bambusowych spowodował następujące zmiany: 

• w zakresie właściwości reologicznych mieszanek cementowo-szklanych: 

➢ wzrost procentowej zawartości porów powietrznych w strukturze mieszanki 

kompozytowej (+28,6% wzrostu względem serii referencyjnej); 

➢ ograniczenie „bleedingu” zaczynów na bazie spoiwa cementowego CEM I, 

redukcja migracji zaczynu cementowo-popiołowego lub zaczynu cement-pył 

krzemionkowy dla górnych warstw zagęszczonej mieszanki oraz na po-

wierzchni zacieranej;  

➢ spadek urabialności mieszanki kompozytowej (dłuższy czas trwania procesu 

zagęszczania); 

➢ spadek klasy konsystencji z S2 na S1 wraz ze wzrostem dozowania dodatku 

mikrowłókien bambusowych; 

➢ wzrost wodożądności mieszanki kompozytowej; 

• w zakresie wytrzymałości mechanicznej dla stwardniałych próbek kompozytu 

cementowo-szklanego: 

➢ wzrost wytrzymałości charakterystycznej na ściskanie próbek sześciennych 

(fc,cube) dla zadanego obciążenia przyłożonego w sposób statyczny. Największą 

średnią wartość wytrzymałości na ściskanie uzyskały serie próbek B6 (1,25%) 

oraz B7 (1,50%) po 90 dniach dojrzewania kompozytu równych odpowiednio: 

93,7 MPa (+9,7% wzrostu fc,cube względem serii R) i 94,8 MPa (+11,0% 

wzrostu fc,cube względem serii R); 

➢ wzrost wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu próbek sześciennych 

(fct) dla zadanego obciążenia przyłożonego w sposób statyczny. Największą 

średnią wartość wytrzymałości na rozciąganie w metodzie brazylijskiej 

uzyskały serie próbek B6 (1,25%) oraz B7 (1,50%) po 90 dniach dojrzewania 

kompozytu równych odpowiednio: 7,0 MPa (+14,8% wzrostu fct względem 

serii R) i 7,4 MPa (+21,3% wzrostu fct względem serii R); 

➢ wzrost wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu trzypunktowym (fcf2) 

próbek belkowych dla zadanego obciążenia przyłożonego w sposób statyczny. 

Największą średnią wartość wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu 

uzyskały serie próbek B5 (1,00%), B6 (1,25%) oraz B7 (1,50%) po 90 dniach 

dojrzewania kompozytu równych odpowiednio: 7,5 MPa (+23,0% wzrostu fcf2 

względem serii R); 7,7 MPa (+26,2% wzrostu fcf2 względem serii R) i 8,0 MPa 

(+31,1% wzrostu fcf2 względem serii R); 

• w zakresie parametrów cieplnych badanych dla stwardniałych próbek kompozytu 

cementowo-szklanego: 

➢ spadek wartości współczynnika przewodzenia ciepła (λ) próbek sześciennych 

dla metody niestacjonarnej. Najmniejszą średnią wartość współczynnika (λ) 

uzyskały serie próbek B5 (1,00%) oraz B6 (1,25%) po 90 dniach dojrzewania 

kompozytu równych odpowiednio: 0,8256 W/m·K (–4,3% spadku względem 

serii R) i 0,8134 W/m·K (–5,7% spadku względem serii R, mniejsza wartość 

współczynnika przewodzenia ciepła wpływa korzystnie na właściwości 

termoizolacyjne przegrody budowlanej). 
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Wpływ dodatku odpadowych mikrowłókien bambusa zwyczajnego 

na wytrzymałość mechaniczną oraz parametry cieplne kompozytów  

cementowo-szklanych 

Streszczenie 

Bambus zwyczajny (Bambusa Vulgaris) uznawany za naturalny materiał charakteryzujący się wysoką 

wytrzymałością oraz trwałością znalazł szerokie zastosowanie w budownictwie jako innowacyjna forma 

zbrojenia elementów konstrukcyjnych. Zaproponowano nową koncepcję zbrojenia rozproszonego w postaci 

włókien bambusowych generowanych w procesie wytwarzania akcesoriów kuchennych. Temat przedsta-

wiony w rozdziale dotyczy określenia wpływu odpadowych mikrowłókien bambusowych na wytrzymałość 

mechaniczną oraz na parametry cieplne kompozytów cementowo-szklanych. Zawarto metodykę badawczą 

próbek sześciennych oraz belkowych modyfikowanych dodatkiem mikrowłókien bambusowych. Przedsta-

wiono wyniki badań laboratoryjnych po 14, 28, 56 oraz 90 dniach dojrzewania próbek w zakresie statycz-

nego oddziaływania obciążenia, tj. wytrzymałość na ściskanie, wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu 

i rozłupywaniu. Przeprowadzono podstawowe badania reologiczne mieszanek oraz badania określające 

wartości parametrów cieplnych stwardniałych kompozytów cementowo-szklanych, tj. współczynnik prze-

wodzenia ciepła, dyfuzyjność cieplna oraz ciepło właściwe materiału. Opisano metodykę projektowania 

składu mieszanek cementowo-szklanych ze stosami okruchowymi wykonanymi z odpadowych granulatów 

szkła sodowego oraz mączki szklanej sodowej. Scharakteryzowano składniki wchodzące w skład kompo-

zytów, tj. spoiwo cementowe specjalne, domieszki chemiczne biopolimerowe, granulaty szklane o uziarnieniu 

0/2 mm, 0/4 mm i 0/8 mm włókna bambusa zwyczajnego oraz dodatki odpadowe o właściwościach 

pucolanowych. 

Słowa kluczowe: ekokompozyt, granulat szklany, bambus zwyczajny, mikrowłókna, cement 
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Effect of the addition of waste bamboo microfibers on the mechanical strength 

and thermal parameters of cement-glass composites 

Abstract 

Bamboo (Bambusa Vulgaris), considered a natural material characterized by high strength and durability, 

has found wide application in construction as an innovative form of reinforcement of structural elements. 

A new concept of dispersed reinforcement in the form of bamboo fibers generated in the process of manu-

facturing kitchen accessories was proposed. The topic presented in the chapter concerns the determination 

of the impact of waste bamboo microfibers on the mechanical strength and thermal parameters of cement-

glass composites. The research methodology of cubic and beam samples modified with the addition of 

bamboo microfibers was included. The results of laboratory tests after 14, 28, 56 and 90 days of sample 

maturation in terms of static load effects, i.e. compressive strength, tensile strength at bending and splitting, 

are presented. Basic rheological tests of mixtures and tests determining the values of thermal parameters of 

hardened cement-glass composites, i.e. heat conduction coefficient, thermal diffusivity, and specific heat of 

the material, were carried out. The methodology for designing the composition of cement-glass mixtures 

with crumb piles made of waste granules of soda glass and soda glass meal is described. The components 

included in the composites were characterized, i.e. special cement binder, biopolymer chemical admixtures, 

glass granules with a grain size of 0/2 mm, 0/4 mm, and 0/8 mm of bamboo fiber, and waste additives with 

pozzolana properties.  

Keywords: eco-composite, glass aggregates, bamboo, microfibers, cement 
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Waldemar Łasica1, Marcin Małek2 

Wpływ domieszki odpowietrzającej na właściwości 

mieszanek oraz stwardniałych kompozytów 

cementowo-szklanych 

1. Wstęp 

Postęp w technologii kompozytów cementowych uwarunkowany jest dynamicznym 

rozwojem nowych baz domieszek chemicznych płynnych oraz proszkowych, wpływa-

jących na uzyskanie maksymalnej wytrzymałości mechanicznej, jak i podwyższonej 

trwałości materiału.  

Produkcja mieszanek samozagęszczalnych specjalnych (HPSCC, ASCC, DCBFC – 

wykorzystujących kruszywa z recyklingu), kompozytów cementowych wysokowytrzy-

małych, zapraw geopolimerowych oraz mieszanek naprawczych, zapoczątkowała rozwój 

domieszek na bazie polimerów, w tym modyfikowanych polikarboksylanów reduku-

jących ilość zaprojektowanej wody zarobowej do 40% [1-11]. Innowacyjna technologia 

ultrawysokowytrzymałych nisko skurczowych betonów natryskowych (SUHPC) 

wymagała uwzględnienia domieszek typu VEA (Viscosity Enhncing Admixture) 

w postaci kwasu poliakrylowego, gumy welanowej lub hydroksypropylometylocelulozy 

(HPMC) modyfikujących lepkości oraz poprawiające pompowalność mieszanki [12]. 

Przykłady te stanowią jednak rozwiązanie w formie domieszek o ściśle ukierunkowa-

nym działaniu w składach mieszanek betonowych. 

Obserwujemy coraz większy rozwój prac badawczych związany z udoskonaleniem 

domieszek kompleksowych o właściwościach reoplastycznych, umożliwiających pro-

jektowanie mieszanek charakteryzujących się niższym wskaźnikiem wodno-cemento-

wym i niższą przepuszczalnością (podwyższona szczelność stwardniałego kompozytu 

wpływająca na ograniczenie migracji jonów chlorkowych dla ciągłej struktury wew-

nętrznej materiału). Powszechnym rozwiązaniem staje się modyfikowanie składu 

mieszanek na spoiwach cementowych superplastyfikatorami klasy UHRWR (Ultra High 

Range Water Reducer) oraz domieszkami z podwójnym mechanizmem upłynniania, tj. 

steryczny oraz elektrostatyczny. Domieszki antyrozpływowe AWA (Antiwashout 

Admixtures), stabilizująco-napowietrzające, umożliwiły projektowanie betonów pod-

wodnych UWC (Underwater Concrete) oraz typu SPUC (Self-Protected Underwater 

Concrete) wymagających wysokostabilnych sedymentacyjnie zaczynów na spoiwach 

cementowych [13-18]. Efekt uplastycznienia oraz opóźnienia wiązania spoiwa cemen-

towego uzyskiwano przy użyciu wielofunkcyjnych domieszek na bazie lignosulfonianów 

wraz z cukrem. 

Skład współczesnych mieszanek na spoiwach hydraulicznych oparty jest na co 

najmniej jednej domieszce o działaniu skierowanym na otrzymanie założonych 

 
1 waldemar.lasica@wat.edu.pl, Laboratorium Badawcze WIG, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, 
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Akademia Techniczna, www.wat.edu.pl. 
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właściwości reologicznych, tj. czas i średnica rozpływu, lepkość plastyczna, samo-

zagęszczalność z efektem samoodpowietrzenia bez ryzyka sedymentacji składników 

oraz zjawiska „bleedingu” [19-24]. Popularnym rozwiązaniem staje się modyfikowanie 

receptur mieszanek domieszką kompleksową łączącą odmienne bazy chemiczne oraz 

różne mechanizmy dyspersji ziaren cementu. Przykład stanowi domieszka dyspergująca 

jako superplastyfikator II generacji (baza PCE, CLAP lub CAE) zwiększająca kon-

systencję mieszanki wraz z redukcją ilości i objętości porów powietrznych (efekt 

odpowietrzenia podnoszący wodoszczelność stwardniałego kompozytu, baza estrów 

kwasów tłuszczowych). Domieszki odpowietrzające stanowią środek przeciwpieniący, 

zwiększający gęstość mieszanki, poprawiający jakość powierzchni stwardniałego kom-

pozytu cementowego (eksponowane elementy konstrukcyjne fasad, kompozyty archi-

tektoniczne klasy BA4 o podwyższonych walorach estetycznych). Wielokierunkowe 

działanie domieszek kompleksowych umożliwiło uzyskanie jednoczesnego napowiet-

rzania, uplastycznienia oraz opóźnienia wiązania mieszanek na spoiwach cementowych 

(uniknięcie problem braku kompatybilności oraz efektywności działania pojedynczych 

domieszek z ziarnami cementu). 

Celem pracy jest przedstawienie wpływu domieszki odpowietrzającej na właściwości 

mieszanek oraz stwardniałych kompozytów cementowo-szklanych, których stosy okru-

chowe zaprojektowano z grup frakcji granulatów szklanych pozyskanych z procesów 

recyklingu stłuczki szkła sodowego. 

2. Charakterystyka składników kompozytu cementowo-szklanego 

Głównymi składnikami tworzącymi konstrukcję stosów okruchowych kompozytu 

cementowo-szklanego były granulaty oraz mączka szklana szkła sodowego. Frakcje 

oraz grupy frakcji granulatów szklanych pochodziły z zakładów specjalizujących się 

w recyklingu odpadowej stłuczki szklanej kolorowej jako szkło postkonsumpcyjne 

zielone, brązowe, bezbarwne transparentne oraz matowe, do którego zalicza się opako-

wania produktów spożywczych (butelki, słoiki) oraz szkło ozdobne. Granulaty prze-

znaczone do etapu projektowania konstrukcji stosów okruchowych pozyskano metodą 

mechanicznego kruszenia stłuczki szklanej oraz metodą implozji szkła (granulaty 

z przeznaczeniem na ścierniwa techniczne do szkiełkowania lub piaskowania, czysz-

czenia strumieniowo-ściernego powierzchni metali, betonu oraz tworzyw sztucznych). 

Kształt ziaren określono na kubiczny, charakteryzujący się ostrymi krawędziami, 

powierzchnie ziaren z odłamami muszlowymi bez mikrorys oraz porów powietrznych.  

Układ grup frakcji granulatów oraz mączki szkła sodowego stanowił objętość 

w zakresie 67,5-75,0% kompozytu cementowo-szklanego. Grupy frakcji szkła sodowego, 

jakie wykorzystano do zaprojektowania sześciu wariantów stosów okruchowych kom-

pozytu, to: 0/0,9 mm (0/1,0 mm); 0,9/1,5 mm (1,0/2,0 mm); 0/2,0 mm; 0/4,0 mm oraz 

0/8,0 mm (otrzymane metodą mielenia w bębnie kulowym). Przeprowadzona analiza 

granulometryczna „na sucho” pozwoliła na określenie procentowej zawartości nadziarna 

szklanego wynoszącego <2,5% masy przesiewanej naważki, ilość ziaren nieforemnych 

(soczewkowe, fragmenty denek butelek) ustalono na <1,5% masy naważki. Stłuczka 

szklana została oczyszczona z etykiet syntetycznych przed procesem mechanicznego 

kruszenia i frakcjonowania. Wykonano płukanie granulatów grup frakcji 0/4,0 mm oraz 

0/8,0 mm w celu usunięcia pyłu (frakcja 0/0,063 mm oraz 0/0,025 mm) otaczającego 

ziarna szkła wpływającego na redukcję przyczepności do matrycy cementowej. Gęstość 
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objętościowa granulatów określono na 2500 kg/m3, gęstość nasypowa 1400 kg/m3 oraz 

twardość w skali Mohsa wynosząca 6, skład chemiczny: SiO2+Na2O≥85,0% [25, 26]. 

Zaprojektowane sztosy okruchowe z grup frakcji 0/4,0 mm oraz 0/8,0 mm doziar-

niono mączką szkła sodowego grupy frakcji 0/0,250 mm (gęstość właściwa równa 

2500 kg/m3, twardość w skali Mohsa wynosząca 6). Rozkład procentowy frakcji 

określono na: 10% = 0/0,025 mm; 25,0% = 0,025/0,032 mm; 20,0% = 0,032/0,063 mm; 

25,0% = 0,063/0,125 mm; 20,0% = 0,125/0,250 mm (uziarnienie uzyskane według 

zaleceń autorów rozdziału); skład chemiczny: SiO2 – 70,0-74,0%; Al2O3 – 0,5-2,0%; 

CaO – 7,0-11,0%; MgO – 3,0-5,0%; Na2O+K2O – 13,0-15,0%, Fe2O3 – 0,1% oraz 

TiO2 – 0,1% [27]. 

Materiał wiążący stanowił cement portlandzki biały CEM I 52,5 R NA SR5 [28, 29], 

(spoiwo hydrauliczne specjalne niskoalkaliczne, odporne na działanie siarczanów), 

gęstość właściwa wynosząca 3100 kg/m3 (gęstość nasypowa 1080 kg/m3), powierzchnia 

właściwa według Blaine’a równa 400 m2/g, zawartość chlorków ≤0,04% oraz alkaliów 

Na2O≤0,3% [30]. 

Składnikiem gwarantującym proces hydratacji spoiwa cementowego była woda 

zarobowa o wartości pH = 7,3 i temperaturze 21°C ±2°C [31]. 

Zastosowano domieszkę odpowietrzającą na bazie estrów kwasów tłuszczowych, 

gęstość wynosząca 0,98 kg/m3, wartość w zakresie pH = 6,0 ±1,0; zawartość jonów 

chlorkowych ≤0,1%. Domieszkę dozowano w temperaturze 23,4°C ±0,1°C [32]. 

Dodatek pucolanowy stanowił pył krzemionkowy niezagęszczony [33, 34], gęstości 

350 kg/m3, powierzchnia właściwa w zakresie 15,0-35,0 m2/g; straty prażenia ≤4,0%; 

skład chemiczny: SiO ≥ 85,0%; H2O ≤ 1,5%; C ≤ 4,0%; Fe2O3 ≤ 4,0%; Al2O3 ≤ 1,5%; 

CaO ≤ 1,0% [35]. 

3. Metodyka projektowania 

Podstawę wyboru metodyki doboru ilościowego oraz jakościowego kompozytów 

cementowo-szklanych stanowiły informacje z przeglądu literatury krajowej oraz zagra-

nicznej w zakresie współczesnych metod projektowania analityczno-doświadczalnego 

betonów na spoiwach cementowych specjalnych. Zwrócono głównie uwagę na kla-

syczne podejście w aspekcie projektowania betonów zwykłych, klasy wytrzymało-

ściowej poniżej C50/60 (metoda prof. Paszkowskiego podwójnego otulenia, metoda 

trzech równań B. Bukowskiego lub znanej zaprawy B. Kopycińskiego) [36-43], beto-

nów lekkich na kruszywach sztucznych (metoda objętościowa, Popowa, Wolfa, Eymana), 

wysokowartościowych oraz wysokowytrzymałych (kompozyty cementowe typu HPC, 

VHPC i UHPC) [44-48].  

Rozważano wybór metody ustalania oraz optymalizacji składów mieszanek wysokiej 

ciekłości o podwyższonej odporności na segregację, tj. kompozyty samozagęszczalne 

SCC lub prawie samozagęszczalne ASCC, wykorzystujące założenia japońskiej 

metody Okamury, Ozawy i zespołu lub metody analizy krzywej uziarnienia [49-55]. 

Powyższe metody jednak nie uwzględniały możliwości modyfikacji referencyjnego 

składu dodatkami odpadowymi (wypełniacze mikrostruktury, substytuty spoiw hydrau-

licznych, pucolanowych) lub składnikami pierwszorzędnymi (kruszywo łamane drobne 

i grube) pozyskanymi w procesie recyklingu materiałów odpadowych. Innowacyjne 

rozwiązanie stanowiła grupa wieloskładnikowych ekokompozytów definiowana jako 
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„green-concretes”, modyfikowanych składnikami odpadowymi z procesów obróbki 

metali, tworzyw sztucznych, szkłem oraz materiałami organicznymi [56-73]. 

Główne założenie, którym kierowano się na etapie projektowania składu kompozytu 

cementowo-szklanego, dotyczyło osiągnięcia wysokiej wytrzymałości charaktery-

stycznej na ściskanie (fck,cube ≥ 60 MPa) po 28 dniach dojrzewania materiału modyfiko-

wanego składnikami pochodzącymi z recyklingu. Kierowano się koncepcją wykorzystania 

surowca odpadowego jako substytutu mineralnych kruszyw łamanych, otoczakowych 

oraz wypełniaczy struktury stosu okruchowego. Uwagę koncentrowano na granulatach 

szkła sodowego otrzymanych w wyniku mechanicznego (kruszarki szczękowe oraz 

młyny z kulami ceramicznymi) lub implozyjnego kruszenia odpadowej stłuczki 

szklanej postkonsumpcyjnej w postaci opakowań produktów spożywczych, tj. butelki 

oraz słoiki. Odniesiono się do wymagań normowych określających minimalne ilości 

składników w odniesieniu do klas ekspozycji XC4, XD3, XM1 oraz XA3 (minimalna 

klasa wytrzymałościowa kompozytu powyżej C35/45, maksymalna wartość wskaźnika 

wodno-cementowego wynosząca 0,45; minimalne ilość spoiwa cementowego >360 kg/m3, 

zawartość powietrza >2,0%) [74]. Uwzględniono w założeniach projektowych użycie 

domieszki odpowietrzającej, zwiększającej gęstość mieszanki w wyniku redukcji 

objętości porów powietrznych. Klasę konsystencji mieszanki założono na S1 i S2. 

Zaprojektowano sześć wariantów stosów okruchowych metodą normowych krzy-

wych granicznych uziarnienia (dwa warianty dla każdej grupy frakcji granulatów 

szklanych sodowych 0/2,0 mm w postaci mieszanki frakcji 0/0,9 mm i 0,9/1,5 mm; 

0/4,0 mm oraz 0/8,0 mm). Wykonano analizę granulometryczną metodą przesiewania 

„na sucho”, określono procentowy rozkładu frakcji granulatu szklanego dla próbek 

reprezentatywnych. Krzywe projektowane skomponowano w odniesieniu do górnych 

oraz dolnych wartości procentowych normowych dla danej wielkości frakcji granulatu. 

Zastosowano mączkę szkła sodowego pełniącą rolę składnika uzupełniającego (uszczel-

niającego) strukturę stosu okruchowego do poziomu minimalnej procentowej ilość 

frakcji pylastych 0/0,020 mm oraz 0,020/0,063 mm w odniesieniu do wymagań normo-

wych (krzywe dla piaskobetonów oraz betonów o podwyższonym punkcie piaskowym 

PP ≥ 80%). Określono przedziały wartości procentowych punktów charakterystycznych 

projektowanych krzywych uziarnienia, tj. PPP – punkt pyłowo-piaskowy, PP – punkt 

piaskowy oraz Pp – punkt pyłowy. Punkty charakterystyczne projektowanych krzy-

wych oscylowały w następujących przedziałach wartości procentowych: dwa warianty 

nr 1 (grupa frakcji 0/2,0 mm) – PPP = 50-60%; PP = 100%; Pp = 7-9%; dwa warianty nr 2 

(grupa frakcji 0/4,0 mm) – PPP = 40-60%; PP = 80-95%; Pp = 8-9%; dwa warianty nr 3 

(grupa frakcji 0/8,0 mm) – PPP = 40-65%; PP = 80-95%; Pp = 7-9%. Maksymalny wymiar 

kruszywa ustalono na 8,0mm (Dmax=8,0mm). Zawartość procentowa frakcji granu-

latów szkła sodowego oraz mączki szkła sodowego w stosach okruchowych pozwoliła 

na wyznaczenie całkowitej wodożądności stosu okruchowego (wk) dla przyjętej klasy 

konsystencji mieszanki (wskaźniki wodne dla klas S1 i S2). Wartości wskaźników 

wodożądności zwiększono o 12% (doświadczalnie do maksymalnej wartości 15%) ze 

względu na różnicę gęstości objętościowej szkła oraz powierzchni właściwej (granulat 

łamany) względem gęstości objętościowej kruszywa naturalnego (wskaźniki wodne 

według tablicy Sterna dla kruszyw otoczakowych oraz spoiw cementowych). 

Przykłady zaprojektowanych krzywych uziarnienia kompozytów cementowo-szkla-

nych grup frakcji 0/2,0 mm; 0/4,0 mm oraz 0/8,0 mm przedstawiono na rysunku 1. 
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Rysunek 1. Krzywe uziarnienia stosów okruchowych kompozytów cementowo-szklanych grup frakcji 

0/2,0 mm; 0/4,0 mm oraz 0/8,0 mm [opracowanie własne] 

Składy receptur kompozytów cementowo-szklanych zaprojektowano z wykorzysta-

niem algorytmów obliczeniowych metody czterech równań oraz metody B. Bukowskiego 

(wprowadzona modyfikacja metody przez autorów rozdziału ze względu na stopień 

zmielenia cementu specjalnego oraz zastosowanie frakcji 0/0,020 mm wpływających 

na całkowitą wodożądność mieszanki). Etap ustalania składu mieszanki cementowo- 
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-szklanej bazujący na zaproponowanych metodach obliczeniowych wraz z badaniami 

laboratoryjnymi, wiązał się z koniecznością wprowadzenia (w sposób doświadczalny) 

korekt ilościowych oraz jakościowych wszystkich składników kompozytu (współczyn-

niki korekcyjne gęstości objętościowej oraz powierzchni właściwej granulatów).  

Pierwsze równanie (drugi wzór Fereta jako modyfikacja wzoru wytrzymałościo-

wego Bolomey’a) metody projektowej dotyczyło określenia średniej wytrzymałości na 

ściskanie dla próbek po 28 dniach dojrzewania kompozytu w warunkach normowych. 

Zastosowano współczynniki A1 i A2 zależne od rodzaju spoiwa cementowego i kru-

szywa (granulatu szklanego) dla drugiego wzoru Fereta, uwzględniającego zawartość 

porów powietrznych w strukturze wewnętrznej mieszanki (>2,0%). Drugi wzór Fereta 

umożliwił wyznaczenie wartości stosunku cementowo-wodnego (c/w) lub spoiwowo- 

-wodnego (s/w – wariant mieszanki ze spoiwami o właściwościach pucolanowych, 

dodatki typu II, tj. popiół lotny krzemionkowy lub wapienny). Wprowadzono współ-

czynnik zwiększający średnią wartość wytrzymałości na ściskanie o 25% względem 

wytrzymałości charakterystycznej na ściskanie (fc,cube).  

Drugie równanie metody projektowej pozwoliło na określenie niezbędnej ilości 

wody zarobowej do uzyskania klasy konsystencji S1 i S2 mieszanki cementowo-szklanej 

(równanie ciekłości). Zastosowano współczynniki wodne według tablic Sterna (wgd – 

wodożądność granulatu łamanego drobnego 0/2,0 mm lub 0/4,0 mm; wgg – wodożąd-

ność granulatu łamanego grubego 0/8,0 mm; wc – wodożądność cementu dla klasy 

CEM I 52,5R; wd1 – wodożądność dodatku typu II).  

Równanie trzecie (szczelności) umożliwiło zweryfikowanie prawidłowości doboru 

ilościowego składników w 1,0 m3 mieszanki. Określono wartość wskaźnika wodno- 

-cementowego na podstawie nomogramu opisującego relację wytrzymałości charakte-

rystycznej na ściskanie (fc) w funkcji wskaźnika (w/c) dla klasy cementu CEM I 52,5R 

(wartości wskaźnika zmienne w zależności od wysokiej lub normalnej dynamiki 

narastania wytrzymałości wczesnej).  

Równanie czwarte pozwoliło na określenie objętości zaprawy dla mieszanek 

o uziarnieniu 0/4,0 mm oraz 0/8,0 mm wpływającej na stopień plastyczności mieszanki 

(objętość zaczynu cementowego lub cementowo-popiołowego i granulatu szklanego 

drobnego). Przyjęto wskaźniki spęcznienia dla stosu okruchowego dla klas konsystencji 

S1 oraz S2 (wskaźniki rg dla gęsto zbrojonych i złożonej geometrii kompozytów, 

założenia metody podwójnego otulenia ziaren granulatu szklanego). Zastosowano korekty 

ilościowe wszystkich składników mieszanki cementowo-szklanej umożliwiające osta-

teczne określenie receptur laboratoryjnych. 

4. Metodyka badawcza 

Badania wytrzymałości mechanicznej oraz pomiary parametrów cieplnych stward-

niałych próbek kompozytowych wykonano po 14, 28, 56 i 90 dniach dojrzewania 

materiału. Odniesiono się do metodyki badawczej zawartej w normach dla mieszanek 

betonowych oraz betonów towarowych. 

Wymienione okresy badań laboratoryjnych wynikały z faktu zastosowania w składzie 

mieszanek dodatku popiołu lotnego krzemionkowego wymagającego dłuższego czasu 

dojrzewania próbek (56 i 90 dni). Próbki zabezpieczono przed uszkodzeniami mecha-

nicznymi, zapewniono normowe warunki dojrzewania kompozytu w komorze klima-

tycznej z możliwością regulacji temperatury i wilgotności powietrza. Przeprowadzono 
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weryfikację kształtu oraz wymiarów stwardniałych próbek kompozytowych (pomiary 

dopuszczalnych odchyłek wymiarowych) [75]. Dokonano pomiarów wielkości fizycz-

nych, tj. masy i gęstości kompozytów w normowych warunkach środowiskowych 

(monitorowanie wartość temperatury oraz wilgotności względnej powietrza). Badania 

niszczące zakwalifikowanych próbek kompozytowych przeprowadzono w zakresie 

statycznego oddziaływania sił. Przyjęto normowe wartości zakresów prędkości prze-

mieszczeń tłoka maszyny wytrzymałościowej dla danego rodzaju próbek.  

Założoną na etapie projektowania klasę konsystencji mieszanek określono metodą 

opadu stożka pomiarowego [76]. Badanie przeprowadzono w czasie 1 minuty po zakoń-

czonym etapie mieszania składników kompozytu. Sprawdzono prawidłowość położenia 

(dwukierunkowe poziomowanie) płyty stalowej stanowiącej podstawę dla stożka 

pomiarowego (warunek równomiernego osiadania mieszanki bez efektu ścinania próbki). 

Stalową formę w postaci stożka Abramsa wypełniono trzema warstwami mieszanki 

cementowo-szklanej (zagęszczanie poprzez sztychowanie trzech warstw mieszanki 

prętem normowym). Uniesiono stożek Abramsa, zweryfikowano rodzaj opadu mieszanki 

oraz dokonano pomiaru i odczytu wartości opadu. 

Metodą ciśnieniową ustalono zawartość porów powietrznych w mieszankach 

cementowo-szklanych (metoda wyrównawczego ciśnienia) [77]. Podstawowym urzą-

dzeniem zastosowanej metody stanowił porozymetr o objętości 8 litrów składający się 

z cylindrycznego pojemnika zasypowego oraz nadstawki wyposażonej w manometr 

radialny. Pojemnik zasypowy uzupełniono dwoma warstwami mieszanki cementowo-

szklanej, dokonano mechanicznego zagęszczania w czasie nieprzekraczającym 20 sekund. 

Zamocowano nadstawkę, sprawdzono szczelności połączenia modułów aparatu pomia-

rowego. Dokonano odczytu z manometru procentowej zawartości porów powietrznych 

w mieszance. 

Podstawowe badanie niszczące dotyczyło określenia wytrzymałości na ściskanie 

(fc,cube) dla próbek sześciennych 150 × 150 × 150 mm (zastosowano dwumodułową 

maszynę wytrzymałościową Testing 5000 kN z napędem hydraulicznym). Zastoso-

wano obciążenie wstępne próbek przed rozpoczęciem badania (wartość naprężeń 

wynoszących 5,0% wytrzymałości charakterystycznej dla serii próbek referencyjnych 

oraz modyfikowanych dodatkami mączki szkła sodowego). Próbki zamocowano na 

płycie dolnej maszyny wytrzymałościowej (zgodnie z koncentrycznymi znacznikami 

określającymi lokalizację próbki). Przeprowadzone badanie pozwoliło na określenie 

siły niszczącej oraz wytrzymałości na ściskanie [78, 79]. 

Próbki belkowe 40 × 40 × 160 mm przeznaczono do badania wytrzymałości na 

rozciąganie przy zginaniu (fcf2) [80]. Zaproponowany schemat statyczny stanowiła 

jednoprzęsłowa belka swobodnie podparta z obciążeniem skupionym przyłożonym 

w środku rozpiętości przęsła (model zginania trzypunktowego). Badanie przeprowadzono 

za pomocą maszyny wytrzymałościowej Testing 5000 kN z modułem do zginania 

trzypunktowego. Rozstaw osiowy podpór ustalono na 120 mm, prędkość przemiesz-

czenia trawersy wyniosła 5,0 mm/min. Mechanizm generujący siłę skupioną oraz pod-

pory posiadały rolki zapewniające swobodę obrotu próbki. Zamocowaną próbkę belkową 

poddano obciążeniu do chwili pojawienia się rysy pionowej poprzedzających znisz-

czenie. Ustalono wartości sił niszczących próbki oraz wyznaczono wytrzymałości na 

rozciąganie przy zginaniu trzypunktowym. 
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Metoda brazylijska przeprowadzona na próbkach sześciennych 150 × 150 × 150 mm 

pozwoliła określić wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu (fct) [81]. Badanie 

przeprowadzono za pomocą maszyny wytrzymałościowej Testing 5000 kN. Próbki 

kompozytowe zamocowano w przestrzeni roboczej modułu wyposażonego w górną 

oraz dolną powierzchnię cylindryczną generującą pionową płaszczyznę rozciągania (od-

działywanie obciążenia liniowego przyłożonego do przeciwległych powierzchni próbki). 

Zastosowana w badaniu prędkość przemieszczenia trawersy wyniosła 5,0 mm/min. 

Pojawienie się rysy niszczącej propagującej w osi pionowej próbki zakończyło proces 

badania kompozytu, określono wartość siły niszczącej oraz wytrzymałości na rozcią-

ganiu przy rozłupywaniu. 

Przeprowadzone badanie metodą niestacjonarną, bazującą na nieustalonym stru-

mieniu cieplnym, umożliwiło określenie wartości parametrów cieplnych stwardniałych 

próbek kompozytowych [82-85]. Pomiarów parametrów cieplnych dokonano przy 

użyciu zestawu Applied Precision Isomet 2114, wyposażonego w zestaw dwóch sond 

(powierzchniowa typu IPS 1100 oraz igłowa dedykowana dla materiałów sypkich). 

Próbki kompozytowe wysuszono do stałej masy w temperaturze 75°C ±5°C. Wybrana 

metoda pomiarowa wymagała spełnienia warunku minimalnej grubości próbki wyno-

szącej 6,0 cm. Wyznaczono wartości parametrów cieplnych kompozytów cementowo-

szklanych, tj. (cp) – ciepło właściwe J/m3·K, (a) – dyfuzyjność cieplna m2/s oraz (λ) – 

współczynnik przewodzenia ciepła W/m·K. 

5. Analiza wyników 

Badania w zakresie parametrów cieplnych materiału, wytrzymałości mechanicznej 

oraz właściwości reologicznych określono na próbkach normowych o nazewnictwie 

przedstawionym w tabeli 1. 

Tabela 1. Nazwy serii próbek cementowo-szklanych modyfikowanych domieszką odpowietrzającą 

w ilościach procentowych względem zaprojektowanej masy spoiwa cementowego (% m. s. c.) dla 1,0 m3 

objętości materiału 

Lp. 
Nazwa serii 

próbek 

Zawartość domieszki odpowietrzającej na bazie estrów 

kwasów tłuszczowych [% masy spoiwa cementowego] 

1. R (0%) 0 

2. M1 (0,50%) 0,50 

3. M2 (0,75%) 0,75 

4. M3 (1,00%) 1,00 

5. M4 (1,25%) 1,25 

6. M5 (1,50%) 1,50 

7. M6 (1,75%) 1,75 

8. M7 (2,00%) 2,00 

Źródło: opracowanie własne. 

Klasę konsystencji mieszanek cementowo-szklanych określono metodą opadu stożka 

pomiarowego. Wraz ze wzrostem procentowej zawartości domieszki odpowietrzającej 

w mieszance otrzymano większe różnice opadu stożka. Największą wartość opadu 

stożka pomiarowego równą 51 mm wykazały próbki mieszanki serii M7 (wzrost opadu 

o 13,3% względem serii referencyjnej). 
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Wartości opadu stożka pomiarowego w funkcji zawartości domieszki odpowietrza-

jącej dla próbek mieszanki referencyjnej oraz jej modyfikacji przedstawiono na 

rysunku 2. 

 
Rysunek 2. Wartości opadu stożka pomiarowego w funkcji procentowej zawartości domieszki 

odpowietrzającej [opracowanie własne] 

Próbki mieszanek cementowo-szklanych zakwalifikowano do klas konsystencji S1 

oraz S2. 

Metodą ciśnieniową określono procentową zawartość porów powietrznych w struk-

turze dla próbek mieszanek cementowo-szklanych.  

Zawartość procentową porów powietrznych w funkcji ilości dozowanej domieszki 

odpowietrzającej dla próbek mieszanki referencyjnej oraz jej modyfikacji przedsta-

wiono na rysunku 3. 

 
Rysunek 3. Zawartości procentowe porów powietrznych w funkcji ilości dozowanej domieszki 

odpowietrzającej [opracowanie własne] 
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Największą zawartość porów powietrznych ustalono dla próbek mieszanki serii 

referencyjnej równą 4,7% (średnia wartość serii referencyjnej). Próbki serii M7 wyka-

zały najmniejszą zawartość procentową porów powietrznych wynoszącą średnio 3,1%. 

Wytrzymałości charakterystyczną na ściskanie (fck,cube) określono dla próbek sześcien-

nych 150 × 150 × 150 mm. Średnia wartość wytrzymałości na ściskanie wyniosła 

63,4 MPa (seria referencyjna badana po 14 dniach dojrzewania kompozytu).  

Wyniki badań wytrzymałości charakterystycznej na ściskanie (fck,cube) w funkcji 

procentowej zawartości domieszki odpowietrzającej przedstawiono na rysunku 4. 

 
Rysunek 4. Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie (fck,cube) w funkcji procentowej zawartości 

domieszki odpowietrzającej kompozytu cementowo-szklanego [opracowanie własne] 

Próbki serii M6 oraz M7 wykazały największą średnią wartość wytrzymałości wyno-

szącej odpowiednio 81,8 MPa i 83,1 MPa (wzrost wytrzymałości o 31% względem 

próbek serii R). Seria próbek M7 badana po 28, 56 oraz 90 dniach dojrzewania 

uzyskała średnie wartości wytrzymałości na ściskanie równe odpowiednio: 92,7 MPa; 

93,9 MPa oraz 106,3 MPa. 

Wyniki badań wytrzymałości charakterystycznej na ściskanie (fck,cube) w funkcji 

gęstości objętościowej (ρ – określona dla stwardniałych próbek po 28 dniach dojrze-

wania) kompozytu cementowo-szklanego przedstawiono na rysunku 5. 
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Rysunek 5. Wytrzymałość na ściskanie w funkcji gęstości objętościowej (ρ) kompozytu cementowo- 

-szklanego modyfikowanego domieszką odpowietrzającą [opracowanie własne] 

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu (fct) określono dla próbek 

sześciennych 150 × 150 × 150 mm. Próbki referencyjne uzyskały średnią wartość 

wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu po 14, 28, 56 i 90 dniach dojrze-

wania równą odpowiednio: 4,4 MPa; 5,0 MPa; 5,4 MPa oraz 5,6 MPa.  

Wyniki badań wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu (fct) w funkcji 

procentowej zawartości domieszki odpowietrzającej przedstawiono na rysunku 6. 

 
Rysunek 6. Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu (fct) kompozytu cementowo-szklanego w funkcji 

procentowej zawartości domieszki odpowietrzającej [opracowanie własne] 
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Największą średnią wartość wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu (fct) 

uzyskały próbki serii M7 po 14, 28, 56 i 90 dniach dojrzewania wynoszącej odpo-

wiednio: 6,1 MPa; 6,3 MPa; 7,0 MPa oraz 7,3 MPa. 

Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu trzypunktowym (fcf2) określono na 

próbkach belkowych 40 × 40 × 160 mm. Średnie wartości wytrzymałości na rozciąganie 

przy zginaniu (3p) próbek serii referencyjnej po 14, 28, 56 i 90 dniach dojrzewania 

ustalono odpowiednio: 5,3 MPa; 5,5 MPa; 6,0 MPa oraz 6,5 MPa.  

Wyniki badań wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu trzypunktowym (fcf2) 

w funkcji procentowej zawartości domieszki odpowietrzającej przedstawiono na 

rysunku 7. 

 
Rysunek 7. Wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu trzypunktowym (fcf2) kompozytu cementowo- 

-szklanego w funkcji procentowej zawartości domieszki odpowietrzającej [opracowanie własne] 

Największą średnią wartość wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu (fcf2) 

ustalono dla próbki serii M7 wynoszącej odpowiednio w danych okresach dojrze-

wania: 7,2 MPa (14 dni); 7,4 MPa (28 dni); 8,1 MPa (56 dni) oraz 8,3 MPa (90 dni). 

Wartości parametrów cieplnych kompozytu cementowo-szklanego określono za 

pomocą zestawu pomiarowego Applied Precision Isomet 2114. Dokonano pomiarów 

wartości parametrów cieplnych, tj. (cp) – ciepło właściwe materiału J/m3·K, (λ) – 

współczynnik przewodzenia ciepła W/m·K oraz dyfuzyjność cieplna m2/s.  

Próbki serii referencyjnej uzyskały średnie wartości współczynnika przewodzenia 

ciepła (λ) po 14, 28, 56 i 90 dniach dojrzewania odpowiednio: 0,9643 W/m·K; 0,9721 

W/m·K; 0,9769 W/m·K oraz 0,9819 W/m·K. 

Wartości współczynnika przewodzenia ciepła (λ) w funkcji procentowej zawartości 

domieszki odpowietrzającej przedstawiono na rysunku 8. 
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Rysunek 8. Wykres zależności współczynnika przewodzenia ciepła (λ) w funkcji procentowej zawartości 

domieszki odpowietrzającej [opracowanie własne] 

Próbki serii referencyjnej uzyskały średnie wartości ciepła właściwego (cp) po 14, 

28, 56 i 90 dniach dojrzewania odpowiednio: 1,6834·106 J/m3·K; 1,6898·106 J/m3·K; 

1,6787·106 J/m3·K oraz 1,6579·106 J/m3·K. 

Wartości współczynnika ciepła właściwego (cp) w funkcji procentowej zawartości 

domieszki odpowietrzającej przedstawiono na rysunku 9. 

 
Rysunek 9. Wykres zależności współczynnika ciepła właściwego (cp) w funkcji procentowej zawartości 

domieszki odpowietrzającej [opracowanie własne] 
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Próbki serii referencyjnej uzyskały średnie wartości dyfuzyjności cieplnej (a) po 14, 

28, 56 i 90 dniach dojrzewania odpowiednio: 0,5728·10-6 m2/s; 0,5753·10-6 m2/s; 

0,5819·10-6 m2/s oraz 0,5923·10-6 m2/s. 

Wartości współczynnika dyfuzyjności cieplnej (a) w funkcji procentowej zawar-

tości domieszki odpowietrzającej przedstawiono na rysunku 10. 

 
Rysunek 10. Wykres zależności współczynnika dyfuzyjności cieplnej (a) w funkcji procentowej zawartości 

domieszki odpowietrzającej [opracowanie własne] 

6. Dyskusja 

Wyniki badań laboratoryjnych autorów rozdziału zostały odniesione do publikacji 

naukowych dotyczących mieszanek betonowych modyfikowanych składnikami odpa-

dowymi i konwencjonalnymi wpływającymi na zawartość procentową, wielkość oraz 

rozkład porów powietrznych w strukturze wewnętrznej materiału. Literatura krajowa 

oraz zagraniczna w sposób ogólny porusza problematykę odpowietrzania mieszanek 

cementowych przy zastosowaniu domieszek chemicznych płynnych, informacje przed-

stawiane są w sposób uproszczony, opisują ideę stosowania domieszek odpowietrza-

jących. Przeprowadzona dyskusja koncentruje się na charakterystyce rozwiązań mate-

riałowych, wyjaśnieniu mechanizmów wpływających na uzyskane wyniki badań autorów 

rozdziału na tle publikacji dotyczących technologii betonów cementowych związanych 

z tematyką porów powietrznych. 

Tematykę porów powietrznych w mikrostrukturze betonu poruszyli autorzy publi-

kacji [86]. Naukowcy dokonali modyfikacji materiałowej mieszanki betonowej dodatkiem 

pucolanowym w postaci metakaolinitu. Konstrukcja stosu okruchowego kompozytu 

składała się z kruszywa naturalnego grubego oraz odpadowego frakcji 5,0/20,0 mm 

otrzymanego z procesu kruszenia cegieł. Główny cel badań dotyczył wyjaśnienia 



 

Waldemar Łasica, Marcin Małek 
 

150 

 

mechanizmów powodujących zmiany wytrzymałości betonu na ściskanie zawierającego 

dodatek pucolanowy dozowany w ilościach 5%, 10%, 15% oraz 20% masy spoiwa 

cementowego [86]. Analizowano wpływ rodzaju (średnica i rozkład) porów powietrz-

nych w betonie jako głównego czynnika obniżającego wytrzymałość mechaniczną 

matrycy cementowej. Największe wartości wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie 

wykazywały próbki betonowe modyfikowane włóknami oraz dodatkiem pucolanowym 

w ilości 10% masy cementu. Dodatek metakaolinitu zredukował ilość porów powietrz-

nych „negatywnych” w matrycy cementowej, istniejące pory charakteryzowały się 

mniejszą średnicą (w zakresie 0-0,2 µm – mikropory „nieszkodliwe” [86]). Potwier-

dzono wzrost przyczepności włókien polipropylenowych do matrycy cementowej. 

Badania przeprowadzone przez autorów rozdziału również wykazały wzrost wytrzy-

małości na ściskanie (rys. 4), rozciąganie przy rozłupywaniu (rys. 6) i zginaniu (rys. 7) 

w funkcji procentowej zawartości domieszki odpowietrzającej. Zaobserwowano wzrost 

gęstości mieszanki i stwardniałego kompozytu wynikający z redukcji objętości porów 

powietrznych matrycy cementowej (wzrost ciągłości struktury wewnętrznej materiału, 

rys. 5). 

Innowacyjna metoda analizy 3D wielkości, ilości, rozkładu i rodzaju porów 

powietrznych zawartych w strukturze matrycy cementowej betonu została opisana 

przez autorki publikacji [87]. Zaproponowano nieniszczącą metodę badawczą próbek 

betonowych wykorzystującą mikrotomografię rentgenowską (μCT). Składy betonów 

zmodyfikowano dodatkiem mikrosfer popiołu lotnego (FAMs) w ilościach 5% oraz 

10% masy cementu portlandzkiego CEM I 42,5 R (gęstości mikrosfer w zakresie  

0,2-0,8 g/cm3, analiza dla trzech zakresów wielkość cząstek: <250 µm, 250-500 µm, 

>500 µm). Stos okruchowy betonu zaprojektowano z kruszywa drobnego w postaci 

piasku naturalnego grup frakcji 0/2,0 mm oraz kruszywa grubego frakcji 2,0/8,0 mm 

i 8,0/16,0 mm. Założono stały stosunek wodno-spoiwowy mieszanek betonowych, 

klasy konsystencji S1 oraz S2 (w/s = 0,5; jako woda/(cement + mikrosfery)). Badania 

laboratoryjne betonu modyfikowanego mikrosferami wykazały wzrosty wytrzymałości 

na ściskanie kompozytu cementowego. Badania laboratoryjne przeprowadzone po  

28 dniach dojrzewania betonu wykazały spadki wytrzymałości na ściskanie próbek 

modyfikowanych dodatkiem mikrosfer [87]. Porowatość próbek betonowych referen-

cyjnych wynosiła 1,22%, w przypadku modyfikacji dodatkiem mikrosfer porowatość 

określono w zakresie 5,1%-7,4% według analizy mikrotomografii rentgenowskiej 

(μCT) oraz 5,8%-7,9% dla automatycznego systemu analizy obrazu Rapid Air 457. 

Spadek wytrzymałości betonu związany był faktem redukcji spoiwa cementowego 

mikrosferami popiołu lotnego oraz wzrostem porowatości całkowitej materiału. 

Standardowym rozwiązaniem we współczesnej technologii projektowania składu 

mieszanek betonowych, zawierających zbrojenie w formie włókien (fibromieszanki), 

staje się modyfikacja składu referencyjnego odpadowymi granulatami metalowymi lub 

ze stopów metali. Autorzy publikacji [88] poruszyli zagadnienie wytrzymałości me-

chanicznej oraz struktury porów powietrznych dla fibrobetonów (RAC, TRAC, TRAC-PP) 

zawierających kruszywo z recyklingu w postaci odpadów rudy żelaza (IOT). Wyniki 

badań fibrobetonu modyfikowanego odpadami rudy żelaza (określone metodą cyfro-

wej korelacji obrazu – DIC) wykazały wzrost wytrzymałości na ściskanie oraz na 

rozciąganie osiowe [88]. Optymalny skład mieszanki betonowej zakładał użycie 0,6% 

(względem masy spoiwa cementowego) włókien polipropylenowych oraz 30% 
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odpadów rudy żelaza (procentowa masa całego stosu okruchowego, założono stały 

skład stosunku wodno-cementowego). Technologia równoległego zastosowania włókien 

polipropylenowych wraz z granulatem rudy żelaza (IOT) wpłynęła na spadek całko-

witej objętości porów powietrznych w strukturze materiału (redukcja porów o 37,5% 

względem próbek referencyjnych). Wyniki badań autorów rozdziału, jak i autorów 

publikacji [88] wykazały wzrosty wytrzymałości mechanicznej próbek kompozyto-

wych modyfikowanych składnikami odpadowymi (granulat z rudy żelaza) oraz 

domieszką odpowietrzającą. Zastosowane dodatki odpadowe według autorów [88] 

oraz domieszka chemiczna na bazie estrów kwasów tłuszczowych wpłynęły na wzrost 

gęstości materiałów kompozytowych, tj. efekt redukcji porów powietrznych dla stałej 

objętości próbki (zwiększona ciągłość struktury wewnętrznej materiału betonowego 

oraz kompozytu cementowo-szklanego, generowanie rys niszczących przebiegających 

w matrycy cementowej oraz w ziarnach granulatu odpadowego). 

7. Podsumowanie 

Domieszka odpowietrzającą na bazie estrów kwasów tłuszczowych w postaci płynnej 

wpłynęła na szereg zmian dla próbek referencyjnych oraz poszczególnych modyfikacji: 

• w zakresie właściwości reologicznych i fizycznych mieszanek cementowo-szklanych: 

➢ wzrost masy materiału kompozytowego; 

➢ wzrost gęstości objętościowej materiału kompozytowego; 

➢ redukcja porów powietrznych (spadek o 34% względem serii referencyjnej) 

w strukturze wewnętrznej kompozytu dla próbek mieszanek cementowo- 

-szklanych; 

➢ ograniczenie zjawiska „bleedingu” dla bocznych ścianek próbek i warstwy 

zacieranej, stabilizacja zaczynu cementowego w strukturze mieszanki; 

➢ ograniczenie migracji zaczynu cementowego do górnych warstw mieszanki 

cementowo-szklanej na etapie mechanicznego zagęszczania; 

➢ stała urabialności mieszanki (brak zmiany czasu trwania zagęszczania mieszanki); 

➢ zachowanie stałej klasy konsystencji mieszanki (S1/S2) niezależnie od procen-

towej zawartości domieszki odpowietrzającej (różnice w uzyskanych warto-

ściach odczytów opadu stożka mieszanki oscylujące w granicach tolerancji dla 

klas konsystencji, tj. ±10 mm dla S1 oraz ±20 mm dla S2); 

➢ podwyższone walory estetyczne powierzchni kompozytów bez aglomeracji 

porów powietrznych; 

• w zakresie wytrzymałości mechanicznej badanej po 14, 28, 56 oraz 90 dniach 

dojrzewania stwardniałych próbek kompozytu cementowo-szklanego: 

➢ wzrost wytrzymałości na ściskanie oraz rozciąganie dla statycznego oddzia-

ływania obciążania, wynikającej ze wzrostu gęstości materiału, ograniczenie 

potencjalnych miejsc propagacji rys niszczących (redukcja porów powietrz-

nych jako imperfekcji materiałowej powstałej na etapie technologii układania 

oraz mechanicznego zagęszczania mieszanek cementowo-szklanych). Średnie 

wartości wzrostu wytrzymałości po 90 dniach dojrzewania kompozytu: na 

ściskanie próbek sześciennych w zakresie 0,7-27,0%; rozciąganie przy rozłu-

pywaniu (metoda brazylijska) próbek sześciennych – w zakresie 1,8-30,4% 

oraz na rozciąganie przy zginaniu trzypunktowym próbek belkowych – 

w zakresie 3,1-27,7%; 
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• w zakresie parametrów cieplnych badanych po 14, 28, 56 oraz 90 dniach dojrze-

wania stwardniałych próbek kompozytu cementowo-szklanego: 

➢ uzyskanie wzrostu wartości współczynnika przewodzenia ciepła (λ) o 26,0% 

po 90 dniach dojrzewania kompozytu dla zastosowanej metody pomiarowej 

(wyższa wartość współczynnika (λ) oznacza obniżone właściwości termoizo-

lacyjne wyrobu). 
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Wpływ domieszki odpowietrzającej na właściwości mieszanek oraz stwardniałych 

kompozytów cementowo-szklanych 

Streszczenie 

Domieszki chemiczne płynne oraz proszkowe stanowią podstawę współczesnej technologii kompozytów 

cementowych wysokich wytrzymałości zawierających materiały odpadowe. Rolą domieszek jest głównie 

zmiana właściwości reologicznych mieszanek cementowych przekładających się na wzrost wytrzymałości 

mechanicznej oraz trwałości stwardniałych kompozytów. Temat przedstawiony w rozdziale dotyczy wpływu 

domieszki odpowietrzającej na właściwości mieszanek oraz na wytrzymałość mechaniczną kompozytów 

cementowo-szklanych. Dokonano charakterystyki komponentów kompozytów cementowo-szklanych, tj. 

spoiwo cementowe, dodatki w postaci pyłu krzemionkowego oraz pyłu szklanego sodowego, domieszki 

chemiczne odpowietrzające, granulaty szklane sodowe stanowiące konstrukcję stosów okruchowych 

o uziarnieniu 0/2 mm, 0/4 mm oraz 0/8 mm. Mieszanki cementowo-szklane poddano modyfikacji domieszką 

odpowietrzającą w ilościach 0,5%; 0,75%; 1,0%; 1,25%; 1,5%; 1,75% oraz 2,0% masy spoiwa cemento-

wego. Przedstawiono wyniki badań wytrzymałości mechanicznej w zakresie statycznego oddziaływania 

sił, tj. wytrzymałość na ściskanie, wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu trzypunktowym i rozłupy-

waniu. Opisano wpływ poszczególnych modyfikacji na zmianę parametrów cieplne stwardniałych kompo-

https://ksiegarnia.pwn.pl/wydawca/Wydawnictwo-Naukowe-PWN,w,69500989
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zytów cementowo-szklanych, tj. współczynnik przewodzenia ciepła, ciepło właściwe materiału oraz dyfu-

zyjność cieplna. Zawarto metodykę projektowania składu mieszanek kompozytowych cementowo- 

-szklanych modyfikowanych materiałami odpadowymi w postaci włókien stalowych, polimerowych oraz 

wiórów metalowych. 

Słowa kluczowe: kompozyt, szkło, domieszka, modyfikacja, recykling 

Influence of venting admixture addition on the properties of mixtures 

and hardened cement-glass composites 

Abstract 

Liquid and powder chemical admixtures are the basis for modern technology of high-strength cement 

composites containing waste materials. The role of admixtures is mainly to change the rheological 

properties of cement mixtures, which translate into an increase in mechanical strength and durability of 

hardened composites. The topic presented in the chapter concerns the influence of venting admixture on 

the properties of mixtures and on the mechanical strength of cement-glass composites. The components of 

cement-glass composites were characterized, i.e. cement binder, additives in the form of silica dust and 

sodium glass dust, chemical venting admixtures, sodium glass granules constituting the construction of 

crumb piles with a grain size of 0/2 mm, 0/4 mm and 0/8 mm. Cement-glass mixtures were modified with 

a venting admixture in quantities of 0.5%; 0,75%; 1,0%; 1,25%; 1,5%; 1.75% and 2.0% by weight of cement 

binder. The results of mechanical strength tests in the field of static forces, i.e. compressive strength, tensile 

strength at three-point bending and splitting, are presented. The influence of individual modifications on 

the change of thermal parameters of hardened cement-glass composites, i.e. heat conduction coefficient, 

specific heat of the material and thermal diffusivity, was described. The methodology for designing the 

composition of cement-glass composite mixtures modified with waste materials in the form of steel, 

polymer and metal lathe was included. 

Keywords: composite, glass, admixture, modification, recycling 
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Wpływ dodatku odpadowego pyłu polifluorku 

winylidenu (PVDF) na wytrzymałość mechaniczną 

oraz parametry cieplne ekokompozytów  

cementowo-szklanych 

1. Wstęp 

Działalność produkcyjna stanowi istotne źródło generujące odpady stałe, których 

zaleganie negatywnie wpływa na środowisko przyrodnicze. Proces składowania oraz 

energetycznego spalania paliw kopalnych, oprócz pozytywnego aspektu, jakim jest 

otrzymywanie energii elektrycznej, również w znacznym stopniu przyczynia się do 

regularnie postępującej degradacji warstw atmosfery ziemskiej. Powstałe odpady po-

chodzące z przemysłu wydobywczego, energetycznego oraz obróbki półproduktów 

mogą znaleźć szerokie zastosowanie nie tylko w branży przerobu lub odzysku surow-

ców, ale przed wszystkim w budownictwie ukierunkowanym na niekonwencjonalne 

proekologiczne rozwiązania materiałowe [1-6]. Przykład stanowić może innowacyjna 

technologia produkcji wyrobów budowlanych, wspierająca ideę powtórnego wykorzy-

stania surowców porecyklingowych lub odpadów niepodlegających recyklingowi. 

Nowe grupy materiałów konstrukcyjnych w postaci ekokompozytów z matrycami na 

spoiwach hydraulicznych lub pucolanowych stanowią interesujące rozwiązanie po-

zwalające na zagospodarowanie odpadów z tworzyw sztucznych, organicznych, metali 

oraz ich stopów. 

Współcześnie projektowane receptury kompozytów cementowych bazują na mody-

fikacji materiałowej dodatkami i domieszkami składników porecyklingowych w formie 

makrowłókien, pyłów zawierających nanocząsteczki, wypełniaczy oraz granulatów  

[7-10]. Produkty uboczne w formie pyłów oraz mączek z procesu mechanicznego kru-

szenia i mielenia skał stanowią podstawowy wypełniacz mineralny mieszanek betono-

wych lub mineralno-asfaltowych [11-13]. Składniki odpadowe pylaste pochodzenia 

mineralnego przyporządkowano do grupy dodatków typu I prawie obojętnych na 

przebieg wiązania i twardnienia matrycy spoiwowej. Mączki skalne jako kruszywo 

wypełniające zawierające grupy frakcji pylastych objęte zostały regulacjami norm 

europejskich dotyczących technologii betonów towarowych [14, 15].  

Oddzielną grupę składników odpadowych mogących znaleźć zastosowanie w kom-

pozytach cementowych stanowią pyły polimerowe generowane w procesie wieloosio-

wego frezowania CNC 5D półproduktów z syntetycznych tworzyw konstrukcyjnych. 

Wysoko rozwinięta gałąź przetwórstwa naturalnych i syntetycznych polimerów do 

gotowych wyrobów stanowi potencjalne źródło pozyskiwania składników odpado-

 
1 waldemar.lasica@wat.edu.pl, Laboratorium Badawcze WIG, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, 

Wojskowa Akademia Techniczna, www.wat.edu.pl. 
2 marcin.malek@wat.edu.pl, Laboratorium Badawcze WIG, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, 

Wojskowa Akademia Techniczna, www.wat.edu.pl. 



Wpływ dodatku odpadowego pyłu polifluorku winylidenu (PVDF)  

na wytrzymałość mechaniczną oraz parametry cieplne ekokompozytów cementowo-szklanych 
 

159 

 

wych pylastych lub włóknistych modyfikujących strukturę wewnętrzną kompozytów 

na spoiwach hydraulicznych lub na bazie żywic syntetycznych. Przykład stanowią pyły 

polifluorku winylidenu (PVDF), polimeru fluorowego charakteryzującego się dobrą 

stabilnością wymiarową, wysoką odpornością chemiczną i wytrzymałością mecha-

niczną. Wspomniany odpad zasługuje na uwagę projektantów i technologów ze względu 

na możliwości zmian w kierunku właściwości reologicznych ekomieszanek oraz para-

metrów cieplnych stwardniałych ekokompozytów cementowych. 

Celem pracy jest określenie wpływu dodatku odpadowego pyłu polifluorku winyli-

denu (PVDF) na wytrzymałość mechaniczną oraz parametry cieplne ekokompozytów 

cementowo-szklanych wysokich wytrzymałości. 

2. Charakterystyka składników ekokompozytu cementowo-szklanego 

Założenie projektowe dotyczące konstrukcji szklanych stosów okruchowych o uziar-

nieniu 0/2,0 mm; 0/4,0 mm oraz 0/8,0 mm zakładało użycie wyłącznie porecyklingo-

wych frakcji oraz grup frakcji granulatów szkła sodowego postkonsumpcyjnego, tj. 

butelki i słoiki, zużyte opakowania produktów spożywczych. Kompozycje składów 

mieszanek granulatów szklanych zaprojektowano z frakcji 0/0,5 mm; 0/1,0 mm  

(0/0,9 mm); 1,0/2,0 mm (0,9/1,5 mm); 2,0/4,0 mm oraz 4,0/8,0 mm (materiał pozyskany 

z procesu mechanicznego lub implozyjnego kruszenia szkła sodowego transparentnego 

barwy zielonej). Właściwości fizykochemiczne szkła sodowego: ciężar nasypowy  

δ = 1400 kg/m3, gęstość objętościowa δ = 2500 kg/m3, twardość według skali Mohsa 

równa 6, SiO2 + Na2O ≥ 85,0% [16, 17]. 

 Efekt szczelnej konstrukcji stosów okruchowych o uziarnieniach 0/2,0 mm; 0/4,0 mm 

oraz 0/8,0 mm uzyskano przy użyciu mączki szklanej sodowej grupy frakcji 0/250 mm 

pozyskanej z procesów recyklingu odpadowej stłuczki szkła postkonsumpcyjnego. 

Przyjęto parametry fizykochemiczne: twardość według skali Mohsa równa 6, gęstość 

objętościowa δ = 2500 kg/m3, SiO2 = 70-74%; Al2O3 = 0,5-2,0%; CaO = 7,0-11,0%;  

MgO = 3,0-15,0%; Na2O + K2O = 13,0-15,0%; Fe2O3 ≤ 0,1% oraz TiO2 ≤ 0,1% [18]. 

 Główny materiał wiążący składniki mieszanek cementowo-szklanych to spoiwo 

hydrauliczne w postaci cementu portlandzkiego białego rodzaju CEM I, klasy wytrzy-

małościowej 52,5 R NA SR5, niskoalkaliczne, odporne na działanie siarczanów, 

zaliczane do grupy spoiw specjalnych [19-22]. Właściwości fizykochemiczne materiału: 

powierzchnia właściwa równa 400 m2/g; gęstość właściwa w zakresie δ = 3010-3190 

kg/m3; zawartość związków alkalicznych ≤0,3%; SO3 = 1,8-2,3%; MgO = 0,6%; 

zawartość jonów chlorkowych Cl- ≤ 0,04%. 

Proces wiązania i twardnienia matrycy spoiwowej zapewniła woda zarobowa [23]. 

Temperaturę wody (efektywnej, całkowitej lub zaabsorbowanej) w procesie dozowania 

ustalono na +19°C ±2,0°C o wartości pH = 7,2-7,3. 

Częściowymi substytutami spoiwa cementowego CEM I stanowiły zeolit klinoptilo-

litowy, popiół lotny krzemionkowy oraz pył krzemionkowy. Mineralny aktywator spoiwa 

cementowego w postaci zeolitu klinoptilolitowego (naturalny dodatek wiążący typu II), 

posiadający gęstość właściwą w zakresie δ = 2,27-2,30 g/cm3, barwy jasnozielonej / 

siwej o powierzchni właściwej równej 13500 cm2/g, wartość pH = 6,8-7,2 (mieszanka 

minerałów glinokrzemianowych, hydratowany glinokrzemian alkaliczny o zmiennym 

składzie chemicznym). Skład chemiczny zeolitu klinoptilolitowego: CaO ≤ 0,1%; SiO2 

= 63,0-73,0%; Al2O3 = 11,0-13,5%; Fe2O3 = 0,7-2,3%; zawartość alkaliów Na2Oeq ≤ 
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5,0%; MgO ≤ 2,0%; SO3 ≤ 0,2%; zawartość jonów chlorkowych Cl- ≤ 0,05% oraz P2O5 

≤ 0,3% [24]. Zastosowany w składzie ekokompozytu pył krzemionkowy, będący 

spoiwem odpadowym pucolanowym, charakteryzował się właściwościami fizykoche-

micznymi, tj. gęstość objętościowa δ = 700 kg/m3 (postać zawiesiny; 50,0% suchej 

masy spoiwa), powierzchnia właściwa w zakresie 20,0-35,0 m2/g; średnia wielkość 

ziaren 0,15 µm; zawartość SiO2 ≥ 85,0%; Fe2O3 ≤ 4,0%; Al2O3 ≤ 1,5%; CaO ≤ 1,0% 

[25-26]. Efekt uszczelnienia struktury wewnętrznej ekokompozytu zapewnił popiół 

lotny krzemionkowy kategorii A (strata prażenia ≤5,0%) oraz N (miałkość ≤40,0%), 

gęstości właściwej δ = 2,15-2,25 g/cm3 o powierzchni właściwej w zakresie 3250- 

3530 cm2/g [27]. 

Wytypowaną domieszkę chemiczną stanowił superplastyfikator na bazie wodnego 

roztworu modyfikowanych eterów polikarboksylowych w postaci cieczy koloru słom-

kowego o gęstości δ = 1,02-1,06 g/cm3 i wartości pH = 3,0-5,0. Domieszkę dozowano 

w temperaturze +22,5°C ±0,1°C; użyta ilość to 1,00% masy spoiwa cementowego lub 

1,25% masy układu spoiw pucolanowych lub hydraulicznych (dozowanie maksymalne 

do 2,50% masy spoiwa cementowego bez efektu napowietrzania mieszanki cemen-

towo-szklanej). Efekt odpowietrzenia mieszanki cementowo-szklanej osiągnięto po 

użyciu domieszki bezchlorkowej barwy białej, wpływającej na zwiększenie gęstości 

objętościowej stwardniałego ekokompozytu w wyniku redukcji zawartości procentowej 

negatywnych porów powietrznych (gęstości δ = 0,97-1,01 g/cm3 i wartości pH = 4,7-6,7; 

dozowanej w ilości 0,50% masy spoiwa cementowego, temperatura dozowania do-

mieszki równa +22,5°C ±0,1°C). Redukcję wykwitów wapiennych zapewniono domieszką 

hydrofobizującą na bazie mieszaniny węglowodorów C10-C13 i trietoksyoctylosilanu 

(gęstość δ = 0,81-0,85 g/cm3; pH = 4,0-6,0; zawartość chlorków ≤0,1%; dozowanie 

w temperaturze +22,5°C ±0,1°C w ilości 0,25% masy spoiwa cementowego) [28-31]. 

Modyfikator właściwości reologicznych stanowił pył odpadowy polifluorku winyli-

denu (PVDF, półkrystaliczny fluoropolimer termoplastyczny o wysokiej stabilności 

wymiarowej) frakcji 0/0,020 oraz grupy frakcji 0,020/0,063 mm, koloru białego 

z wtrąceniami ziaren barwy brązowej. Pył odpadowy PVDF pozyskano z procesów 

technologii CNC wieloosiowego frezowania 5D komponentów maszyn pracujących 

w środowisku silnej agresji chemicznej. Dodatek pyłu polifluorku winylidenu użyto 

w ilościach 6,0%; 7,0%; 8,0%; 10,0%; 12,0%; 14,0% oraz 16,0% masy spoiwa cemen-

towego lub kompozycji spoiw pucolanowych według metody dwóch współczynników 

aktywności pucolanowej lub hydraulicznej „k2” i „k3”. 

3. Metodyka projektowania ekokompozytu cementowo-szklanego 

Przegląd literatury krajowej oraz zagranicznej umożliwił dokonanie analizy współ-

czesnych metody projektowych kompozytów na spoiwach hydraulicznych, tj. betony 

średniej i wysokiej wytrzymałości na kruszywach (granulatach) sztucznych, odpado-

wych lub porecyklingowych [32-38]. Szczególną uwagę poświęcono oddzielnej grupie 

kompozytów cementowych ze składem opartym na mieszankach proszków reaktywnych 

(betony UHPC lub RPC szeroko rozpowszechnione w konstrukcjach wymagających 

niskiej nasiąkliwości i wysokiej szczelności) [39-43]. Analizowano składy receptur 

oraz konstrukcje stosów okruchowych ekofibrokompozytów zbrojonych odpadowymi 

włóknami z recyklingu lub wiórami metalowymi z procesów obróbki CNC [44-47]. 

Rozważano również metody projektowe dla wieloskładnikowych materiałów kompo-
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zytowych drobnokruszywowych zaprojektowanych na spoiwach cementowych [48-50]. 

Przyjęto ostatecznie metodę czterech równań zmodyfikowaną koncepcją równoległego 

wprowadzenia dwóch współczynników aktywności pucolanowej lub hydraulicznej 

„k2” i „k3”. 

Podstawowe założenie projektowe ekokompozytu cementowo-szklanego koncen-

trowało się na wprowadzeniu do składu jak największej ilości składników odpadowych 

lub porecyklingowych (wdrażanie idei „zero waste” oraz promowanie rozwiązań 

proekologicznych) [51-57]. Zastąpiono konwencjonalne kruszywa mineralne otocza-

kowe oraz łamane wyłącznie surowcami porecyklingowymi. Źródło wytworzenia frakcji 

granulatów tworzących stosy okruchowe ekokompozytów cementowo-szklanych 

stanowiła odpadowa transparentna stłuczka szklana sodowa barwy zielonej [58-60]. 

Dodatkowe wymaganie przyjęte na etapie wstępnego doboru jakościowego i ilościo-

wego koncentrowało się na uzyskaniu optymalnej mieszanki gwarantującej wysoką 

wytrzymałość charakterystyczną na ściskanie dla stwardniałego materiału (klasa 

wytrzymałości ekokompozytu powyżej C55/67, fck ≥ 67 MPa określona po 28 dniach 

dojrzewania ekokompozytu). Przyjęto klasy ekspozycji: XC4 (karbonatyzacja, środo-

wisko cyklicznie suche-mokre), XA2 (umiarkowana agresja chemiczna), XD2 (oddzia-

ływanie chlorków niepochodzących w wody morskiej), XF2 (agresja wywołana 

cyklami zamrażania i rozmrażania), XM1 (umiarkowane zagrożenie ścieraniem w wyniku 

oddziaływania pojazdów o ogumieniu pneumatycznym) [61]. Zaproponowane klasy 

ekspozycji determinowały graniczne wartości normowe, tj. minimalne zużycie spoiwa 

cementowego (320 kg/m3), maksymalna wartość wskaźnika wodno-cementowego lub 

wodno-spoiwowego (w/c ≤ 0,50 lub w/s ≤ 0,50), minimalna klasa kompozytu (C30/37) 

oraz zawartość procentowa porów powietrznych (p ≥ 4,0%). 

Przyjęto dwie metody projektowania składów ekokompozytów cementowo-szkla-

nych, tj. metoda B. Bukowskiego oraz metoda czterech równań modyfikowana nowym 

rozwiązaniem w postaci koncepcji dwóch współczynników aktywności pucolanowej 

lub hydraulicznej „k2” i „k3”. Nowa koncepcja równoległego zastosowania dwóch 

współczynników aktywności wpływa na redukcję wstępnie zaprojektowanej masy 

spoiwa cementowego rodzaju CEM I poniżej minimalnej ilości normowej (zachowanie 

warunku zachowania wytrzymałości mechanicznej oraz trwałości materiału). Niedobór 

masy cementu zostaje uzupełniony odpadowymi spoiwami o właściwościach pucola-

nowych lub hydraulicznych, tj. popiół lotny krzemionkowy i wapienny, pył krzemion-

kowy, mielony granulowany żużel wielkopiecowy lub zeolit klinoptilolitowy wraz 

z łupkiem palonym.  

Uwzględniono klasę konsystencji S2 mieszanek cementowo-szklanych modyfiko-

wanych domieszką upłynniającą, odpowietrzająca oraz hydrofobizującą (klasa konsy-

stencji określona metodą opadu stożka pomiarowego). Przyjęto współczynniki wodo-

żądności (woda efektywna) dla spoiwa cementowego (wc) oraz dla drobnych i grubych 

frakcji granulatów szklanych łamanych (wk = wd + wg) według tablic O. Sterna [62-65]. 

Wartości wskaźników wodnych dla dodatków typu II (dodatki wykazujące właściwości 

wiążące) ustalono według wytycznych producentów odpadowych spoiw przemysło-

wych oraz wzoru empirycznego O. Sterna (wplk – popiół lotny krzemionkowy, wpk – 

pył krzemionkowy, wzk – zeolit klinoptilolitowy). Wskaźniki wodne zawarte w tabeli  

O. Sterna podlegały korekcie ze względu na zmienną wartość gęstości objętościowej 

i powierzchni właściwej ziaren danej partii granulatu szklanego. Wprowadzono współ-
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czynniki korekcyjne ze względu na gęstość objętościową odmienną względem kru-

szywa naturalnego stanowiącego wzorzec dla podstawowych wartości współczynni-

ków wodnych tabeli O. Stern’a dla wymaganej klasy konsystencji mieszanki. 

Wartość średniej wytrzymałości na ściskanie dla 28 dnia dojrzewania eko-

kompozytu (fcm – według ogólnego wzoru J. Bolomey’a, Rc
28 – według wzoru  

R. Fereta) obliczono zgodnie ze wzorem J. Bolomey’a dla przyjętej metodyki projek-

towania (metoda czterech równań uzupełniona równaniami koncepcji równoległego 

wprowadzenia dwóch współczynników aktywności pucolanowej lub hydraulicznej 

„k2” i „k3”).  

Pierwsze równanie tej metody nie spełniało jednak założeń projektowych, tj. brak 

uwzględnienia porowatości zagęszczonej mieszanki cementowo-szklanej. Ostateczne 

przyjęto drugi wzór R. Fereta dla mieszanek napowietrzanych. Przyjęto oraz dokonano 

korekty podstawowych (tabelarycznych) wartości współczynników A1 i A2 zależnych 

od klasy spoiwa cementowego oraz rodzaju kruszywa łamanego, przyjęto współczynnik 

(a) uwarunkowany jakością cementu CEM I i kruszywa szklanego (granulat łamany 

oraz mączka szklana sodowa). Równanie drugie wytypowanej metody projektowej 

umożliwiło weryfikację sumy objętości absolutnych stanowiących mieszankę cementowo-

-szklaną (równanie szczelności wykorzystywane do wyznaczania ilości składników 

w objętości 1,0 m3 ekokompozytu). Równanie trzecie zapewniało optymalny dobór 

ilościowy wody zarobowej (wef) dla założonej klasy ciekłości (S2) mieszanki w zależ-

ności od procentowej zawartości poszczególnych frakcji granulatu szklanego w stosie 

okruchowym ekokompozytu. Równanie czwarte umożliwiło wyznaczenie absolutnej 

objętości zaprawy (zaczyn typu cement-dodatek wiążący wraz z granulatem o uziar-

nieniu 0/2,0 mm lub 0/4,0 mm) wpływającej na stopień plastyczności mieszanki 

cementowo-szklanej. Uwzględniono współczynniki spulchnienia (spęcznienia) granulatu 

szklanego grubego w wyniku otulenia zaprawą (>4,0 mm) dla kompozytów cemento-

wych wysokich wytrzymałości lub wysokowartościowych. 

Konstrukcję stosów okruchowych zaprojektowano z frakcji 0/2,0 mm; 0/4,0 mm 

oraz 0/8,0 mm granulatów szkła sodowego porecyklingowego. Kierowano się opty-

malnym doborem składnika uszczelniającego strukturę wewnętrzną ekokompozytu, tj. 

wprowadzenie mączki szklanej sodowej o wyspecyfikowanym uziarnieniu w celu 

poprawy szczelności oraz wytrzymałości mechanicznej stwardniałego materiału (do-

ziarnienie dodatkowymi frakcjami w grupie frakcji 0/0,063 mm projektowanych krzy-

wych uziarnienia). Przyjęto maksymalny wymiar granulatu szklanego Dmax = 8,0 mm. 

Materiałami doziarniający wstępnie zaprojektowaną referencyjną krzywą uziarnienia 

ekokompozytu stanowiły frakcje mączki szklanej o uziarnieniu 0/0,020 mm oraz 

0,020/0,032 mm. Przyjęto wartości punktów charakterystycznych dla projektowanych 

krzywych uziarnienia stosów okruchowych, tj. punkt piaskowy (PP), punkt pyłowo- 

-piaskowy (PPP) oraz punkt pyłowy (Pp) o wartościach z przedziałów procentowych: 

Pp = 7÷10%; PPP = 44÷65%; PP = 100% (uziarnienie 0/2,0 mm); Pp = 7÷10%; PPP = 

43÷55%; PP = 82÷98% (uziarnienie 0/4,0 mm) oraz Pp = 7÷9%; PPP = 40÷60%; PP = 

82÷92% (uziarnienie 0/8,0 mm). 

Krzywe uziarnienia zaprojektowanych ekokompozytów cementowo-szklanych 

przedstawiono na rysunku 1. 
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Rysunek 1. Krzywe uziarnienia ekokompozytów cementowo-szklanych. Wykresy: A1, A2, A3 i A4 – 

uziarnienie 0/2,0 mm; B1, B2, B3 i B4 – uziarnienie 0/4,0 mm; C1 i C2 – uziarnienie 0/8,0 mm 

[opracowanie własne] 

4. Metodyka badawcza 

Rodzaje zastosowanych kompozycji układów spoiw hydraulicznych i pucolanowych 

determinowały okresy badawcze w zakresie wytrzymałości mechanicznej oraz para-

metrów cieplnych, tj. po 14, 28, 56 oraz 90 dniach dojrzewania próbek ekokompozy-

towych w warunkach normowych [66]. Pomieszczenie pracowni laboratoryjnej spełniało 

wymagania w zakresie stabilności warunków środowiskowych (temperatura powietrza 

+20,5°C ±0,1°C oraz wilgotność względna powietrza równa 46,0% ±2,0%). Wykorzy-
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stanie w składzie receptur ekokompozytów cementowo-szklanych spoiwa pucolano-

wego w postaci popiołu lotnego krzemionkowego wiązało się z potrzebą wydłużonego 

czasu trwania dojrzewania próbek (dłuższy okres twardnienia materiału przy niższej 

dynamice narastania wytrzymałości).  

Badania wytrzymałości mechanicznej prowadzono dla serii stwardniałych eko-

kompozytów cementowo-szklanych na próbkach sześciennych 150 × 150 × 150 mm oraz 

belkowych 40 × 40 × 160 mm. Pomiary w zakresie parametrów cieplnych materiału 

przeprowadzono na stwardniałych próbkach sześciennych 150 × 150 × 150 mm wysuszo-

nych do stałej masy w temperaturze +70,0°C ±5,0°C. Zastosowano pomiar w kierunku 

prostopadłym oraz równoległym położenia płaszczyzny sondy powierzchniowej wzglę-

dem układu warstw formowanego ekokompozytu. Mieszanki cementowo-szklane 

podlegały badaniom w zakresie ustalenia klasy konsystencji oraz procentowej zawar-

tości porów powietrznych w czasie nieprzekraczającym 5 minut, licząc od zakończonej 

fazy mieszania składników. Serie próbek ekokompozytu weryfikowano w odniesieniu 

do kształtu, wymiarów z dopuszczalnymi odchyłkami oraz właściwości fizycznych, tj. 

masa oraz gęstość objętościowa [67]. Próbki ekokompozytowe nie spełniające wyma-

gań normowych odrzucono ze zbioru reprezentatywnego.  

4.1. Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie 

Badanie określające wytrzymałość charakterystyczną na ściskanie (fck,cube) przepro-

wadzono przy użyciu maszyny wytrzymałościowej klasy I typu Testing 5000 kN [68]. 

Pomiaru wartości siły niszczącej (Fmax) oddziałującej na powierzchnię próbki dokonano 

dla zakresu 250-5000 kN (tryb nr 2 zakresu sił). Dokonano weryfikacji prawidłowości 

działania czujników przemieszczeń liniowych, przemieszczeń płyty dolnej modułu 

generującego obciążenie oraz wskazań i zapisów rejestrowanych przyrostów wartości 

wytrzymałości w funkcji czasu lub przemieszczeń. Próbki sześcienne 150 × 150 × 150 mm 

umieszczono w pionowej przestrzeni roboczej maszyny wytrzymałościowej, dokonano 

wycentrowania próbek względem koncentrycznie rozmieszczonych układów znaczni-

ków względem osi pionowej układu płyt ściskających (górna płyta z mechanizmem 

przegubowym zapewniającym kompensację nierówności powierzchniowych lub braku 

równoległości ścianek próbki). Wprowadzono obciążenie wstępne o wartości równej 

5,0% projektowanej wartości wytrzymałości charakterystycznej na ściskanie. Zastoso-

wano prędkość przyrostu naprężeń w funkcji czasu równą 0,6 ±0,2 MPa/s. Proces 

obciążania postępował do chwili pełnego zniszczenia próbki i zmniejszeniu wartości 

mierzonej siły maksymalnej (odpryski powierzchniowe oraz rysy niszczące). Statyczną 

próbę ściskania ekokompozytu zakończono oceną formy zniszczenia próbki oraz jej 

zgodności z warunkami normowymi [69]. 

4.2. Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu 

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu (fct) określono dla próbek 

sześciennych 150 × 150 × 150 mm, wykorzystując maszynę wytrzymałościową klasy I 

typu Testing 5000 kN (tryb nr 2 o zakresie wartości sił 250-5000 kN generujących 

naprężenia niszczące) [70]. Przestrzeń roboczą maszyny wytrzymałościowej uzbrojono 

w dwuczęściową przystawkę przeznaczoną do metody brazylijskiej (moduł górny 

i dolny z belkami o powierzchni cylindrycznej, łączony układem sprężyn gwarantują-

cych swobodę przemieszczenia w płaszczyźnie pionowej działającego obciążenia 
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liniowego). Zastosowano tryb sterowania badaniem jako prędkość przemieszczeń 

w funkcji czasu równą 5,0 ±1,0 mm/min. Badanie zakończono w chwili propagacji pio-

nowej rysy niszczącej i zmniejszeniu rejestrowanej wartości siły, dokonano odczynu 

wartości siły maksymalnej oraz wyznaczono wartość wytrzymałości na rozciąganie 

przy rozłupywaniu (fct). 

4.3. Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu trzypunktowym 

 Próbki belkowe 40 × 40 × 160 mm podlegały badaniu określającego wartość wy-

trzymałości na rozciąganie przy zginaniu trzypunktowym 3p (fcf2) [71]. Badanie 

przeprowadzono na maszynie wytrzymałościowej klasy I typu Testing 5000 kN wypo-

sażonej w moduł przeznaczony do zginania próbek normowych. Materiał kompozytowy 

zamocowano na podporach z rolkami zapewniającymi swobodę obrotu podczas 

trwania obciążania. Przyjęto schemat statyczny w postaci belki jednoprzęsłowej 

swobodnie podpartej obciążonej w środku rozpiętości pojedynczą siłą skupioną 

(rozstaw w osiach podpór równym 120 mm). Zweryfikowano prawidłowość działania 

rolek podporowych i dla mechanizmu generującego siłę skupioną. Zastosowano zakres 

siły 0-250 kN, sterowano badaniem poprzez prędkość przemieszczenia tłoka (płyty 

dolnej) w funkcji czasu wynosząca 5,0 mm/min. Etap obciążania belki zakończono 

w chwili uzyskania zniszczenia, tj. odpryski powierzchniowe oraz propagacja rys 

niszczących. Dokonano odczytu wartości siły niszczącej (Fmax) oraz wyznaczono wartość 

wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu trzypunktowym 3p (fcf2). 

4.4. Parametry cieplne 

Wartości parametrów cieplnych ustalono metodą niestacjonarną (nieustalony stru-

mień cieplny) za pomocą zestawu pomiarowego typu Applied Precision Isomet 2114 

wyposażony w sondę powierzchniową typu IPS 1105 dla materiałów twardych [72-76]. 

Badanie przeprowadzono dla stwardniałych próbek sześciennych 150 × 150 × 150 mm 

o zakresie pomiarowym 0,3-2,0 [W/m·K]. Pomiar przeprowadzono w kierunku 

prostopadłym oraz równoległym położenia sondy powierzchniowej względem układu 

warstw materiału. Mierzone wartości dotyczył parametrów cieplnych, tj. (cp) – ciepło 

właściwe [J/m3·K], (λ) – współczynnik przewodzenia ciepła [W/m·K] oraz (a) – 

dyfuzyjność cieplna [m2/s]. 

4.5. Konsystencja 

Próbki mieszanek cementowo-szklanych podlegały badaniu określającego klasę 

konsystencji (metoda opadu stożka pomiarowego) oraz zawartości procentowej po-

wietrza (metoda ciśnieniowa) [77, 78]. Pomiar klasy konsystencji wykonano przy 

użyciu zestawu złożonego ze stożka Abramsa, pręta normowego do sztychowania, 

przymiaru liniowego, podstawki oraz miary. Formę stalową stożkową wypełniono 

w trzech warstwach mieszanką do pełnej wysokości, każda warstwa została zagęszczona 

poprzez sztychowanie prętem normowym w ilości 25 zagłębień. Nadmiar mieszanki 

usunięto przy użyciu zwilżonego płaskiego pręta oraz dokonano zatarcia powierzchni 

górnej. Etap badania klasy konsystencji wykonano w czasie nieprzekraczającym 

5 minut od momentu zakończenia mieszania składników. Dokonano odczytu wartości 

i weryfikacji rodzaju opadu stożka utworzonego przez mieszankę cementowo-szklaną 

(odczytana wartość opadu umożliwiła zakwalifikowanie danej serii próbek do odpo-

wiedniej klasy konsystencji normowej).  
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4.6. Zawartość porów powietrznych 

Pomiar stopnia zawartości powietrza w mieszankach wykonano przy użyciu poro-

zymetru o objętości 8,0 litrów. Pojemnik cylindryczny wypełniono mieszanką w dwóch 

warstwach przy jednoczesnym zagęszczaniu mechanicznym. Nadmiar mieszanki wy-

równano z rantem pojemnika, sprawdzono szczelność połączenia z górną nadstawką 

wyposażoną w manometr radialny wskazujący procentową zawartość powietrza. Doko-

nano weryfikacji prawidłowości działania zaworu przelewowego oraz regulacji począt-

kowego położenia wskaźnika manometru. Badanie zakończono dokonaniem odczytu 

procentowej zawartości powietrza w mieszance cementowo-szklanej. 

5. Analiza wyników 

Serie próbek ekokompozytu cementowo-szklanego podlegające badaniom w za-

kresie wytrzymałości mechanicznej, właściwości reologicznych oraz parametrów ciepl-

nych określono nazewnictwem zawartym w tab. 1. 

Tabela 1. Nazwy serii próbek ekokompozytów cementowo-szklanych modyfikowanych odpadowym pyłem 

polifluorku winylidenu (PVDF) dozowanego w ilości procentowej zawartości zaprojektowanej masy układu 

spoiwa cementowo-zeolitowego (% m.s.) dla 1,0 m3 objętości materiału 

Lp. 
Nazwa serii 

próbek 

Zawartość procentowa odpadowego pyłu polifluorku 

winylidenu (PVDF) danej serii próbek ekokompozytów 

cementowo-szklanych [% m.s.] 

1. R (0%) 0 

2. W1 (6,0%) 6,0 

3. W2 (7,0%) 7,0 

4. W3 (8,0%) 8,0 

5. W4 (10,0%) 10,0 

6. W5 (12,0%) 12,0 

7. W6 (14,0%) 14,0 

8. W7 (16,0%) 16,0 

Źródło: opracowanie własne. 

Zawartości procentowe porów powietrznych oraz wartości opadów stożka pomia-

rowego w funkcji procentowej zawartości odpadowego pyłu polifluorku winylidenu 

(PVDF) dla próbek ekokompozytu cementowo-szklanego przedstawiono na rysunku 2. 



Wpływ dodatku odpadowego pyłu polifluorku winylidenu (PVDF)  

na wytrzymałość mechaniczną oraz parametry cieplne ekokompozytów cementowo-szklanych 
 

167 

 

 
Rysunek 2. Zawartości porów powietrznych oraz wartości opadu stożka pomiarowego mieszanek 

cementowo-szklanych w funkcji procentowej zawartości odpadowego pyłu polifluorku winylidenu (PVDF) 

[opracowanie własne] 

Pomiar klasy konsystencji próbek mieszanek cementowo-szklanych określono 

metodą opadu stożka pomiarowego. Próbki serii referencyjnej (R) oraz W1 uzyskały 

średnią wartość opadu mieszanki równą 55 mm oraz 50 mm, uzyskując klasę kon-

systencji S2 (zakres opadu stożka powyżej 50 mm ±20 mm). Serie mieszanek M2 do 

M7, modyfikowanych procentową ilością dodatku odpadowego pyłu polifluorku winy-

lidenu (PVDF) w zakresie 6,0-16,0% masy spoiwa, charakteryzowały się średnią 

wartością opadu stożka w zakresie 15-43 mm (klasa konsystencji S1, zakres opadu 

poniżej 40 mm ± 10 mm). Różnicę w poziomie opadu stożka mieszanki dla serii R 

(0%) oraz M7 określono na 40 mm (zmniejszenie wartości opadu o 72,7%).  

Największą średnią zawartość procentową porów powietrznych wykazały serie 

próbek M6 oraz M7 równych odpowiednio 4,4% i 4,6% (zwiększenie napowietrzenia 

struktury wewnętrznej mieszanki o +37,5% i +43,8% względem serii referencyjnej 

równej 3,2%). 

Wyniki badań wytrzymałości charakterystycznej na ściskanie (fck,cube) po 14, 28, 56 

oraz 90 dniach dojrzewania próbek ekokompozytowych cementowo-szklanych refe-

rencyjnych oraz poddanych modyfikacji odpadowym pyłem polifluorku winylidenu 

(PVDF) przedstawiono na rysunku 3. 
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Rysunek 3. Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie (fck,cube), wytrzymałość charakterystyczna na 

ściskanie w funkcji procentowej zawartości odpadowego pyłu PVDF dla próbek referencyjnych eko-

kompozytu oraz poszczególnych modyfikacji materiałowych [opracowanie własne] 

Wartości wytrzymałości charakterystycznej na ściskanie (fck,cube) w zakresie statycz-

nego oddziaływania obciążenia zewnętrznego określono dla próbek sześciennych 

150 x 150 x 150 mm. Próbki serii referencyjnej (R), podlegające badaniu po 14, 28, 56 

i 90 dniach dojrzewania stwardniałych ekokompozytów cementowo-szklanych, 

uzyskały wartości wytrzymałości charakterystycznej na ściskanie równe odpowiednio: 

72,8 MPa; 85,2 MPa; 91,2 MPa oraz 98,3 MPa. Największe wartości wytrzymałości 

charakterystycznej na ściskanie ustalono dla serii próbek W3 równe 104,2 MPa 

(zwiększenie wartości wytrzymałości o +6,0% względem serii referencyjnej dla 90 dni 

dojrzewania ekokompozytu). 

Wyniki badań wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu (fct) po 14, 28, 56 

oraz 90 dniach dojrzewania próbek ekokompozytowych cementowo-szklanych refe-

rencyjnych oraz poddanych modyfikacji odpadowym pyłem polifluorku winylidenu 

(PVDF) przedstawiono na rysunku 4. 
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Rysunek 4. Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu (fct), wytrzymałość na rozciąganie przy 

rozłupywaniu w funkcji procentowej zawartości odpadowego pyłu PVDF dla próbek referencyjnych eko-

kompozytu oraz poszczególnych modyfikacji materiałowych [opracowanie własne] 

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywanie (fct) w zakresie statycznego oddzia-

ływania obciążenia zewnętrznego badano dla próbek sześciennych 150 × 150 × 150 mm 

(metoda brazylijska). Próbki serii referencyjnej (R), podlegające badaniu po 14, 28, 56 

i 90 dniach dojrzewania stwardniałych ekokompozytów cementowo-szklanych, 

uzyskały wartości wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu równe odpowiednio: 

5,6 MPa; 6,5 MPa; 7,0 MPa oraz 7,5 MPa. Największe wartości wytrzymałości na 

rozciąganie przy rozłupywaniu określono dla serii próbek W3 i W4 równe odpo-

wiednio 8,2 MPa oraz 8,4 MPa (zwiększenie wartości wytrzymałości na rozłupywanie 

o +9,3% i +12,0% względem serii referencyjnej dla 90 dni dojrzewania ekokompozytu). 

Wyniki badań wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu trzypunktowym 3p (fcf2) 

po 14, 28, 56 oraz 90 dniach dojrzewania próbek ekokompozytowych cementowo- 

-szklanych referencyjnych oraz poddanych modyfikacji odpadowym pyłem polifluorku 

winylidenu (PVDF) przedstawiono na rysunku 5. 
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Rysunek 5. Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu trzypunktowym 3p (fcf2), wytrzymałość na rozcią-

ganie przy zginaniu trzypunktowym 3p w funkcji procentowej zawartości odpadowego pyłu PVDF dla próbek 

referencyjnych ekokompozytu oraz poszczególnych modyfikacji materiałowych [opracowanie własne] 

Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu trzypunktowym 3p (fcf2) w zakresie 

statycznego oddziaływania obciążenia zewnętrznego badano dla próbek belkowych 

40 × 40 × 160 mm. Próbki serii referencyjnej (R), podlegające badaniu po 14, 28, 56 

i 90 dniach dojrzewania stwardniałych ekokompozytów cementowo-szklanych, uzy-

skały wartości wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu trzypunktowym 3p równe 

odpowiednio: 6,3 MPa; 7,0 MPa; 7,8 MPa oraz 8,1 MPa. Największe wartości wytrzy-

małości na rozciąganie przy zginaniu trzypunktowym 3p określono dla serii próbek 

W2 oraz W3 równe odpowiednio: 8,6 MPa i 8,7 MPa (zwiększenie wartości wytrzy-

małości na rozciąganie przy zginaniu trzypunktowym 3p o +6,2% i +7,4% względem 

serii referencyjnej dla 90 dni dojrzewania ekokompozytu cementowo-szklanego). 
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Wyniki badań wytrzymałości mechanicznej w funkcji gęstości objętościowej stward-

niałego ekokompozytu cementowo-szklanego referencyjnego oraz poddanego modyfi-

kacji materiałowej dodatkiem odpadowego pyłu polifluorku winylidenu (PVDF) 

przedstawiono na rysunku 6. 

 
Rysunek 6. Wytrzymałości mechaniczne próbek ekokompozytowych cementowo-szklanych w funkcji 

gęstości objętościowej materiału referencyjnego oraz poddanego modyfikacji dodatkiem odpadowego pyłu 

PVDF. A – wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie (fck,cube); B – wytrzymałość na rozciąganie przy 

rozłupywaniu (fct); C – wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu trzypunktowym 3p (fcf2) [opracowanie własne] 

Serie próbek sześciennych od R (0%) do W7 (16,0%) ekokompozytu poddano 

pomiarowi masy oraz objętości po 14, 28, 56 oraz 90 dniach dojrzewania materiału. 

Wyniki badań parametrów cieplnych ekokompozytu cementowo-szklanego refe-

rencyjnego oraz poddanego modyfikacji materiałowej dodatkiem odpadowego pyłu 

polifluorku winylidenu (PVDF) przedstawiono na rysunku 7. 
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Rysunek 7. Wyniki badań parametrów cieplnych próbek ekokompozytu cementowo-szklanego 

referencyjnego oraz modyfikowanego odpadowym pyłem PVDF: A – współczynnik przewodzenia ciepła (λ), 

B – ciepło właściwe (cp), C – dyfuzyjność cieplna materiału (a) [opracowanie własne] 

Wyniki badań w zakresie parametrów cieplnych materiału, tj. współczynnika prze-

wodzenia ciepła materiału (λ), ciepła właściwego (cp) oraz dyfuzyjności cieplnej (a) 

w funkcji procentowej zawartości odpadowego pyłu polifluorku winylidenu (PVDF) 

przedstawiono na rysunku 8. 
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Rysunek 8. Wyniki badań parametrów cieplnych w funkcji procentowej zawartości odpadowego pyłu PVDF. 

A – współczynnik przewodzenia ciepła (λ), B – ciepło właściwe (cp), C – dyfuzyjność cieplna (a) 

[opracowanie własne] 

Seria próbek ekokompozytowych referencyjnych (R) uzyskała średnie wartości 

współczynnika przewodzenia ciepła (λ) badanego po 14, 28, 56 i 90 dniach dojrze-

wania odpowiednio: 1,3461 [W/m·K]; 1,2883 [W/m·K]; 1798 [W/m·K] oraz 1,0673 

[W/m·K]. Wartości współczynnika ciepła właściwego materiału (cp) ekokompozytu 

cementowo-szklanego dla próbek referencyjnych (R) ustalono odpowiednio: 

1,6610·106 [J/m3·K]; 1,6574·106 [J/m3·K]; 1,6799·106 [J/m3·K] oraz 1,6998·106 

[J/m3·K]. Wartości dyfuzyjności cieplnej materiału (a) ekokompozytu cementowo-

szklanego dla próbek referencyjnych (R) ustalono odpowiednio: 0,8104·10-6 [m2/s]; 

0,7773·10-6 [m2/s]; 0,7023·10-6 [m2/s] oraz 0,6279·10-6 [m2/s]. 

Wartości statystyk mierzonych wielkości w zakresie wytrzymałości mechanicznej, 

właściwości reologicznych oraz parametrów cieplnych ekokompozytu cementowo- 

-szklanego przedstawiono na rysunkach 9 i 10. 
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Rysunek 9. Wartości statystyk mierzonych wielkości w zakresie wytrzymałości mechanicznej, właściwości 

reologicznych oraz parametrów cieplnych: zawartość porów powietrznych, wartości opadu stożka 

pomiarowego, (λ) – współczynnik przewodzenia ciepła, (cp) – ciepło właściwe [opracowanie własne] 
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Rysunek 10. Wartości statystyk mierzonych wielkości w zakresie wytrzymałości mechanicznej, właściwości 

reologicznych oraz parametrów cieplnych: (a) – dyfuzyjność cieplna, (fck,cube) – wytrzymałość 

charakterystyczna na ściskanie, (fct) – wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu (metoda brazylijska), 

(fcf2) – wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu trzypunktowym 3p [opracowanie własne] 
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6. Dyskusja 

Sua-iam G. i wsp. [79] zaproponowali nową formę modyfikacji materiałowej betonów 

specjalnych samozagęszczalnych (SCC). Składnikiem wpływającym na zmianę struktury 

wewnętrznej kompozytu SCC stanowił dodatek pyłu otrzymanego z procesów produk-

cyjnych obwodów drukowanych (PCB), tj. wiercenie otworów, obróbka krawędzi 

płytek. Badania laboratoryjne prowadzono w kierunku oceny przydatności odpado-

wego pyłu jako częściowego substytutu spoiwa cementowego w składzie kompozytów 

typu SCC o uziarnieniu do 16,0 mm. Składy receptury kompozytów samozagęszczal-

nych zaprojektowano na bazie kruszywa grubego wapiennego oraz kruszywa drobnego 

w postaci piasku rzecznego, efekt upłynnienia mieszanki oraz stabilizacji zaczynu 

cementowego uzyskano, wprowadzając do składu superplastyfikator na bazie polikar-

boksylanów. Spoiwo cementowe zastąpiono odpadowym pyłem PCB (dozowanym 

objętościowo) w ilościach 5,0%; 10,0%; 20,0%; 25,0% oraz 30,0%. Wyniki badań 

przedstawione przez Sua-iam G. i wsp. [79] w zakresie zmian właściwości reologicznych 

wykazały zmniejszenie urabialności oraz przepływalności mieszanki SCC przez układ 

prętów symulujących gęsto rozmieszczone zbrojenie konstrukcyjne. Ograniczona zdol-

ności przepływalności mieszanki SCC wpłynęła na zmniejszenie wytrzymałości charak-

terystycznej na ściskanie w zakresie 11,0-57,0% dla stwardniałych próbek modyfiko-

wanych dodatkiem pyłu PCB dla pełnego zakresu dozowania. Największą wartość 

wytrzymałości na ściskanie uzyskały próbki zawierające spoiwo cementowe modyfi-

kowane pyłem PCB w ilości 5,0% (dozowanie objętościowe substytutu). Zaobserwo-

wano zwiększenie całkowitej wartości wodożądności mieszanki SCC przy stałej ilości 

procentowej domieszki upłynniającej. Podwyższona wodożądność wynikała z wpro-

wadzenia do receptury dodatku pylastego o zwiększonej powierzchni właściwej gene-

rującej wyższe zapotrzebowanie na wodę błonkową niezbędną do otoczenia ziaren 

pyłu PCB [79]. Konsekwencją wprowadzenia pyłu dla wszystkich modyfikacji spoiwa 

cementowego stała się wysoka wartość nasiąkliwości stwardniałych próbek w zakresie 

5,0-12,0%. Wyniki badań własnych również wykazały trend spadkowy wytrzymałości 

charakterystycznej na ściskanie fck,cube (największe wartości spadków wykazały próbki 

serii W5, W6 oraz W7, rys. 3), wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu 

(próbki serii W7) oraz przy zginaniu trzypunktowym 3p próbek serii W5 oraz W7 (rys. 

4 i 5). Główną przyczynę zmniejszenia wartości wytrzymałości mechanicznej stano-

wiły makropory powietrzne będące miejscem koncentracji mikrorys propagujących do 

strefy przejściowej między stwardniałą matrycą spoiwową i powierzchnią granulatu 

szklanego. Stwierdzono również zmniejszenie urabialności mieszanki wynikające 

z dłuższego czasu zagęszczania mechanicznego mieszanki cementowo-szklanej wraz 

z powstaniem negatywnych porów powietrznych. 

Innowacyjne rozwiązanie w zakresie modyfikacji materiałowej betonu cementowego 

zaproponowali Abdulfattah O. i wsp. w publikacji [80]. Obszar badań naukowców 

koncentrował się na możliwości wykorzystania w składach betonów odpadowej popi-

rolitycznej frakcji pylastej generowanej w procesie pirolizy zużytych opon pojazdów 

mechanicznych zalegających na składowiskach odpadów. Uziarnienie frakcji określono 

na 75/600 µm ze średnią wielkością cząstek równą 400 µm. Składy mieszanek betono-

wych zaprojektowano z wykorzystaniem odpadu popirolitycznej frakcji pylastej 

o zmiennych proporcjach wagowych do spoiwa cementowego (wartości stosunków 

odpadowej frakcji pylastej do spoiwa cementowego równych 3,0%; 3,5%; 4,0%; 4,5%; 
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5,0%; 7,0% oraz 10,0%). Wyniki badań mieszanki betonowej wykazały trend spad-

kowy wartości opadu stożka pomiarowego w funkcji dodatku odpadowej frakcji pylastej. 

Najmniejszą wartość opadu stożka pomiarowego ustalono dla serii próbek modyfiko-

wanych dodatkiem frakcji pylastej w ilości 5,0% (stosunek frakcji pylastej do cementu, 

wartość opadu <80 mm) [80]. Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie (fck,cube) 

dla serii próbek modyfikowanych dodatkiem frakcji pylastej (3,0%; 3,5% i 4,0%) 

wykazywała trend wzrostowy, jednak kolejne modyfikacje (4,5%; 5,0%; 7,0% 

i 10,0%) wpłynęły na zmniejszenie wartości wytrzymałości (fck,cube) ustalonej po 7 i 28 

dniach dojrzewania betonu. Zaobserwowano zmniejszenie wartości absorbcji wody dla 

próbek betonowych z 4,9% do 2,6% (modyfikacje frakcją pylastą w ilościach 3,0%; 

3,5%; 4,0% i 4,5%) oraz zwiększenie wartości absorbcji wody z 3,5% do 4,2% 

(modyfikacje frakcją pylastą w ilościach 5,0%; 7,0% i 10,0%) [80]. Przyczyną spadku 

wytrzymałości charakterystycznej na ściskanie (fck,cube) stanowiła zwiększona zawartość 

porów powietrznych w strukturze wewnętrznej kompozytu. Badania własne pozwoliły 

na wykazanie trendu spadkowego wartości wytrzymałości charakterystycznej na 

ściskanie (fck,cube), modyfikacje W5, W6 i W7 wykazały zmniejszenie wytrzymałości 

charakterystycznej na ściskanie odpowiednio: –9,9%, –24,1% oraz –21,4% względem 

serii referencyjnej (rys. 3). Zaobserwowano zmniejszenie wytrzymałości na rozcią-

ganie przy rozłupywaniu oraz przy zginaniu trzypunktowym 3p (rys. 4 i 5). Uzyskana 

zmniejszona wytrzymałość mechaniczna wynikała ze zwiększonej zawartości procen-

towej makroporów i mikroporów powietrznych w strukturze ekokompozytów (zmniej-

szona urabialność mieszanki wpływająca na dłuższy czas zagęszczania mechanicznego). 

7. Podsumowanie 

Dodatek odpadowego pyłu polifluorku winylidenu (PVDF) w składzie eko-

kompozytu cementowo-szklanego wpłynął na zmiany: 

• w zakresie właściwości reologicznych mieszanek cementowo-szklanych: 

➢ zmniejszenie średniej wartości opadu stożka mieszanki z 55 mm (±20 mm tole-

rancji mierzonej wartości) do 15 mm (±10 mm tolerancji mierzonej wartości), 

zmiana klasy konsystencji z S2 na S1 w funkcji procentowego zwiększonego 

dozowania dodatku pyłu polifluorku winylidenu; 

➢ zmniejszenie urabialności mieszanki cementowo-szklanej, dłuższy czas zagęsz-

czania (zwiększenie w zakresie 35-45 sekund dodatkowego czasu trwania 

zagęszczania mechanicznego); 

➢ zwiększenie zawartości procentowej makroporów i mikroporów powietrznych 

w mieszance (zwiększenie o +43,8% względem średniej wartości serii referen-

cyjnej); 

➢ zwiększenie wartości wodożądności mieszanki cementowo-szklanej spowodo-

wane udziałem odpadowych spoiw przemysłowych w obecności pyłu poli-

fluorku winylidenu, tj. dodatek popiołu lotnego krzemionkowego, pyłu krzemion-

kowego oraz zeolitu klinoptilolitowego (wartość początkowa referencyjna 

wskaźnika wodno-spoiwowego wzrastająca z w/s = 0,38 do wartości w/s = 0,41);  

➢ zwiększone dozowanie superplastyfikatora (+26,0% względem dozowania dla 

mieszanek referencyjnych); 
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➢ ograniczenie migracji zaczynu spoiwowego do górnych warstw mieszanki 

(zmniejszenie zjawiska „bleedingu” zaczynu spoiwowego oraz stabilizacja 

zaczynu w strukturze mieszanki); 

• w zakresie wytrzymałości mechanicznej: 

➢ zmniejszenie wytrzymałości charakterystycznej na ściskanie (fck,cube), zaobser-

wowano trend spadkowy wytrzymałości (fck,cube) w funkcji procentowej zawar-

tości dodatku odpadowego pyłu polifluorku winylidenu. Największą średnią 

wartość wytrzymałości (fck,cube), określonej po 90 dniach dojrzewania próbek 

kompozytowych, wykazała seria W3 (dodatek 8,0% pyłu PVDF) równa 104,2 

MPa (zwiększenie o +6,0% wytrzymałości charakterystycznej na ściskanie 

w odniesieniu do serii referencyjnej). Modyfikacje W5, W6 oraz W7 wykazały 

największe wartości spadków wytrzymałości (fck,cube) odpowiednio: –9,9%,  

–24,1% oraz –21,4% względem serii referencyjnej, 

➢ zmniejszenie wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu (fct), zaobser-

wowano trend spadkowy wytrzymałości (fct) w funkcji procentowej zawartości 

dodatku odpadowego pyłu polifluorku winylidenu. Największą średnią wartość 

wytrzymałości (fct), określonej po 90 dniach dojrzewania próbek kompozyto-

wych, wykazała seria W4 (dodatek 10,0% pyłu PVDF) równa 8,4 MPa 

(zwiększenie o +12,0% wytrzymałości fct w odniesieniu do serii referencyjnej). 

Modyfikacja W7 wykazała największą wartość spadku wytrzymałości (fct) 

równą –5,3% względem serii referencyjnej, 

➢ zmniejszenie wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu trzypunktowym 3p 

(fcf2), zaobserwowano trend spadkowy wytrzymałości (fcf2) w funkcji procen-

towej zawartości dodatku odpadowego pyłu polifluorku winylidenu. Naj-

większą średnią wartość wytrzymałości (fcf2), określonej po 90 dniach dojrze-

wania próbek kompozytowych, wykazała seria W3 (dodatek 8,0% pyłu PVDF) 

równą 8,7 MPa (zwiększenie o +7,4% wytrzymałości fcf2 w odniesieniu do 

serii referencyjnej). Modyfikacje W5 oraz W7 wykazały największe wartości 

spadków wytrzymałości (fcf2) równe –4,9% względem serii referencyjnej, 

• w zakresie parametrów cieplnych: 

➢ zmniejszenie średniej wartości współczynnika przewodzenia ciepła materiału 

(λ), trend spadkowy współczynnika (λ) w funkcji procentowej zawartości dodatku 

odpadowego pyłu polifluorku winylidenu. Najmniejszą średnią wartość współ-

czynnika przewodzenia ciepła uzyskała seria próbek W7 (dodatek pyłu PVDF 

w ilości 16,0% masy spoiwa) po 90 dniach dojrzewania próbek równa 0,9756 

[W/m·K] (zmniejszenie o –8,6% względem serii referencyjnej). 
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Wpływ dodatku odpadowego pyłu polifluorku winylidenu (PVDF) 

na wytrzymałość mechaniczną oraz parametry cieplne ekokompozytów 

cementowo-szklanych 

Streszczenie 

Produkcja gotowych wyrobów z półproduktów tworzywa sztucznego generuje odpady w postaci pyłów 

oraz wiórów. Przykład stanowi technologia obróbki CNC, głównie proces frezowania wyrobów z poli-

fluorku winylidenu, półkrystalicznego fluoropolimeru termoplastycznego. Tematem przedstawionym 

w rozdziale jest wpływ dodatku pyłu z frezowania wyrobów z polifluorku winylidenu na wytrzymałość 

mechaniczną oraz parametry cieplne ekokompozytów cementowo-szklanych. Stwardniałe próbki badano 
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w zakresie wytrzymałości mechanicznej po 14, 28, 56, 90 dniach dojrzewania materiału, tj. wytrzymałość 

charakterystyczna na ściskanie, wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu trzypunktowym oraz przy 

rozłupywaniu. Określono wartości parametrów cieplnych ekokompozytów modyfikowanych pyłem PVDF, tj. 

współczynnik przewodzenia ciepła, dyfuzyjność cieplna oraz ciepło właściwe. Zawarto opis metodyki 

projektowania składu ekokompozytów cementowo-szklanych wysokich wytrzymałości modyfikowanych 

pyłem PVDF. Zaobserwowano zmniejszenie klasy konsystencji mieszanek, zmniejszenie urabialności, zwięk-

szenie procentowej zawartości mikroporów powietrznych, zwiększenie wodożądności mieszanki oraz zmniej-

szenie migracji zaczynu spoiwowego do górnych warstw mieszanki. Zmniejszeniu uległa wytrzymałość 

charakterystyczna na ściskanie, wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu i przy zginaniu. Scharak-

teryzowano składniki ekokompozytów, tj. domieszki chemiczne płynne, spoiwa cementowe specjalne, 

dodatki w postaci popiołu lotnego krzemionkowego i pyłu krzemionkowego, granulaty szkła sodowego 

tworzące konstrukcję stosu okruchowego oraz pył PVDF. 
Słowa kluczowe: ekokompozyt, pył PVDF, recykling, cement biały, granulat szklany 

Effect of polyvinylidene fluoride (PVDF) dust waste additive on mechanical 

strength and thermal parameters of cement-glass eco-composites 

Abstract 

The production of finished products from semi-finished plastic products generates waste in the form of dust 

and chips. An example is CNC machining technology, mainly the milling process of products made of 

polyvinylidene fluoride, a semi-crystalline thermoplastic fluoropolymer. The topic presented in the chapter 

is the effect of the addition of dust from milling polyvinylidene fluoride products on the mechanical 

strength and thermal parameters of eco-cement-glass composites. Hardened samples were tested in terms 

of mechanical strength after 14, 28, 56, and 90 days of material maturation, i.e. compressive strength 

characteristic, tensile strength at three-point bending and splitting. The values of thermal parameters of 

eco-composites modified with PVDF dust, i.e. heat conduction coefficient, thermal diffusivity, and specific 

heat, were determined. A description of the methodology for designing the composition of eco-composites 

of cement-glass high strength modified with PVDF dust is included. A decrease in the consistency class of 

mixtures, a drop in workability, an increase in the percentage of air micropores, an increase in the 

wateriness of the mix, and a reduction in the migration of binder leaven to the upper layers of the mixture 

was observed. The characteristic compressive strength and tensile strength at splitting and bending have 

been reduced. The components of eco-composites were characterized, i.e. liquid chemical admixtures, 

special cement binders, additives in the form of silica fly ash and silica dust, sodium glass granules forming 

the structure of the crumb stack, and PVDF dust.  

Keywords: eco-composite, PVDF dust, recycling, white cement, glass granulate 
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Wpływ dodatku odpadowego pyłu polimetakrylanu 

metylu (PMMA) na wytrzymałość mechaniczną 

oraz parametry cieplne ekokompozytów  

cementowo-szklanych 

1. Wstęp 

Odpady przemysłowe drobnoziarniste oraz pylaste, pochodzące z procesów obróbki 

tworzyw syntetycznych, stanowią potencjał w zakresie pozyskiwania nowych niekon-

wencjonalnych kruszyw do produkcji materiałów i wyrobów dla branży budowlanej 

wspierającej koncepcję ograniczania śladu węglowego w cyklu życia produktu. Znane 

są przykłady praktycznego użycia odpadowych materiałów pylastych w postaci po-

piołów wulkanicznych pełniących rolę uzupełniającego spoiwa (SCM), częściowego 

substytutu cementu w składzie betonów [1]. Materiał odpadowe pylaste jako mączki 

granitowe lub marmurowe stanowią cenny składnik uzupełniający niedobory frakcyjne 

stosów okruchowych, który wpływa na zwiększenie szczelność struktury wewnętrznej 

ograniczającej proces migracji jonów chlorkowych i wzrost trwałości kompozytów 

cementowych [2]. Poprodukcyjne pyły krzemionkowe wysokiej czystości (HSF) 

w formie past krzemionkowych wykorzystywano jako materiał wiążący skutecznie 

ograniczający zapotrzebowanie na spoiwa hydrauliczne [3]. Przełomowe rozwiązania 

w dziedzinie modyfikacji materiałowej i chemicznej odnajdujemy również w tech-

nologii cementów geopolimerowych modyfikowanych pyłami z mielonych skorup jajek 

(ESP), popiołu z palonych łusek ryżu (RHA) oraz metakaolinitu [4-6].  

Obserwujemy coraz większą tendencję do częściowej lub całkowitej wymiany kon-

wencjonalnych drobnych kruszyw mineralnych stosowanych w składach kompozytów 

z matrycą cementową, żywiczną lub asfaltową. Nowatorskie rozwiązania, stosowane 

w projektowaniu składu kompozytów cementowych, koncentrują się na wykorzysty-

waniu grup frakcji granulatów z odpadowej rudy żelaza (IOT) w obecności spoiwa 

cementowego z dodatkiem nanokrzemionki (nS) oraz granulowanego mielonego żużla 

wielkopiecowego (GGBS) [7]. Drobno mielone frakcje materiałów odpadowych pełnią 

funkcję składnika uszczelniającego konstrukcję stosów okruchowych współczesnych 

kompozytów cementowych lub na kompozycjach spoiw pucolanowych [8, 9]. Wpro-

wadzając do struktury mieszanek cementowych dodatek składnika odpadowego lub 

porecyklingowego, otrzymujemy nowy materiał definiowany jako ekokompozyt [10]. 

Modyfikacje materiałowe odpadami ekokompozytów cementowo-szklanych wpisują 

się w koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym, zakładającą powtórne wykorzy-

stanie jak największej ilości frakcji ze strumienia odpadów generowanych w procesach 

 
1 waldemar.lasica@wat.edu.pl, Laboratorium Badawcze WIG, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, 

Wojskowa Akademia Techniczna, www.wat.edu.pl. 
2 marcin.malek@wat.edu.pl, Laboratorium Badawcze WIG, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wojskowa 

Akademia Techniczna, www.wat.edu.pl. 
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produkcyjnych. Działalność produkcyjna związana z branżą mechaniczną, zbrojeniową 

lub tworzyw sztucznych konstrukcyjnych stanowi bogate źródło odpadowych włókien, 

granulatów oraz pyłów mogących znaleźć zastosowanie w technologii ekokompo-

zytów [11-14].  
Koncepcja oparta na zastosowaniu w technologii ekokompozytów frakcji pylastych 

z tworzyw sztucznych sprzyja rozwiązaniom proekologicznym w zakresie redukcji 

emisji CO2 generowanego na etapie utylizacji odpadów. Modyfikacja materiałowa 

wspierająca wykorzystanie odpadowych pyłów polimerowych nie jest jeszcze po-

wszechnie stosowanym rozwiązaniem dla ekokompozytów na spoiwach hydraulicz-

nych lub pucolanowych. Innowacyjne rozwiązanie stanowi wykorzystanie grup frakcji 

pyłów polimetakrylanu metylu generowanych w technologii wieloosiowego frezowania 

5D CNC półproduktów w postaci płyt lub bloków szkła akrylowego. 

Celem pracy jest określenie wpływu dodatku odpadowego pyłu polimetakrylanu 

metylu (PMMA) na wytrzymałość mechaniczną oraz parametry cieplne ekokompo-

zytów cementowo-szklanych o konstrukcji stosów okruchowych zaprojektowanych 

z granulatów kruszonej stłuczki szklanej. 

2. Charakterystyka składników ekokompozytu cementowo-szklanego 

Koncepcja ekokompozytu cementowo-szklanego zakłada wykorzystanie wyłącznie 

materiału odpadowego lub recyklingowego w charakterze kruszywa łamanego drobnego 

i grubego umożliwiającego zaprojektowanie optymalnego uziarnienia. Składnikiem 

tworzącym stosy okruchowe ekokompozytów były dwie frakcje 2,0/4,0 mm  

i 4,0/8,0 mm oraz grupy frakcji 0/2,0 mm; 0/4,0 mm i 0/8,0 mm granulatów szkła 

sodowego (mieszanka szkła drobnego i grubego, granulat o ciągłym uziarnieniu dla 

d = 0 mm i D ≥ 4,0 mm). Granulat szklany frakcji 2,0/4,0 mm i 4,0/8,0 mm otrzymano 

w wyniku implozji stłuczki szklanej w postaci zużytych opakowaniach produktów spo-

żywczych, tj. butelki i słoiki. Frakcje i grupy frakcji granulatów stanowiły mieszankę 

szkła zielonego (GLS 72) oraz bezbarwnego transparentnego (GLS 71) oczyszczonego 

z etykiet papierowych i syntetycznych [15, 16]. Przyjęto właściwości fizykochemiczne 

granulatów szkła sodowego: gęstość objętościowa 2500 kg/m3, twardość w skali 

Mohsa równa 6, skład chemiczny: SiO2 + Na2O ≥ 85,0% [17, 18]. Grupy frakcji 

o ciągłym uziarnieniu zawierały nadziarno w ilościach 1,6-2,2% masy przesiewu, 

zaobserwowano obecność ziaren nieforemnych (soczewkowe kształty fragmentów denek 

butelek) w zakresie 2,3-4,5% przesianej masy granulatu sodowego (powierzchnia gra-

nulatu szklanego o odłamach muszlowych bez porów i mikrorys). 

Strukturę stosów okruchowych uszczelniono (doziarnienie stosu) grupą frakcji 

mączki szklanej sodowej o uziarnieniu 0/0,250 mm. Zawartość procentowa frakcji 

w grupie frakcji mączki, określona na podstawie analizy granulometrycznej (zestaw sit 

dodatkowych uzupełniających), wyniosła: 0/0,025 mm – 10,0%; 0,025/0,032 mm – 

18,0%; 0,032/0,063 mm – 17,0%; 0,063/0,125 mm – 25,0%; 0,125/0,250 mm – 30,0% 

(gęstość objętościowa 2500 kg/m3, twardość w skali Mohsa równa 6, skład chemiczny: 

SiO2 (70-74%); Al2O3 (0,5-2,0%); CaO (7,0-11,0%); MgO (3,0-15,0%); Na2O + K2O 

(13,0-15,0%); Fe2O3 (maksymalnie 0,1%) oraz TiO2 (maksymalnie 0,1%) [19]. 

Wytypowane spoiwo hydrauliczne specjalne stanowił biały cement portlandzki 

rodzaju CEM I 52,5 R NA SR5 o powierzchni właściwej według Blaine’a równej  

400 m2/kg. Przyjęto parametry fizyczne cementu, tj. gęstość właściwa w zakresie 
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3010-3190 kg/m3, gęstość nasypowa 1080 kg/m3 oraz zawartość alkaliów ≤0,3%, 

właściwości chemiczne klinkieru portlandzkiego: C3S = 73,0%; C2S = 16,0%; C3A = 

5,0%; C4AF = 1,0% oraz właściwości chemiczne cementu: SO3 = 1,8-2,3%; MgO = 

0,6%; zawartość chlorków Cl- ≤0,04% [20-23]. 

Proces hydratacji spoiwa cementowego oraz uzyskanie założonej klasy konsystencji 

mieszanki cementowo-szklanej umożliwiła woda zarobowa (całkowita, zaabsorbowana, 

efektywna) klasy I o wartości pH = 7,2-7,3 i temperaturze stosowania równej +20°C 

±2,0°C [24]. 

Zastosowano częściowe substytuty spoiwa cementowego w postaci pyłu krzemion-

kowego, popiołu lotnego krzemionkowego oraz zeolitu klinoptilolitowego. Składni-

kiem gwarantującym wzrost szczelności ekokompozytu cementowo-szklanego były pył 

krzemionkowy wytwarzany termicznie (stan niezagęszczony) o gęstości 350 kg/m3 

i powierzchni właściwej w zakresie 20,0-35,0 m2/g, średnia wielkość cząstek 0,15 µm 

[25, 26]. Efekt przeciwdziałania segregacji składników mieszanki cementowo-szklanej 

zapewnił dodatek popiołu lotnego krzemionkowego kategorii A (strata prażenia ≤5,0%; 

zawartość chlorków ≤0,1%) i N (miałkość ≤40%) o gęstości ziaren 2150 kg/m3. 

Dodatek typu II w postaci zeolitu klinoptilolitowego charakteryzował się gęstością 

względną w zakresie 2,30-2,80 kg/m3, powierzchnią właściwą 13500 cm2/g oraz 

wartością pH = 6,8-7,2. 

Upłynnienie mieszanki cementowo-szklanej umożliwiła domieszka chemiczna na bazie 

wodnego roztworu modyfikowanych polimerów, gęstości w zakresie 1,01-1,05 g/cm3, 

wartości pH = 5,0-7,0. Domieszki płynnej znacznie redukującej ilość wody zarobowej 

(superplastyfikator) użyto w ilości 1,0% zaprojektowanej masy spoiwa cementowego lub 

kompozycji spoiw pucolanowych (temperatura dozowania oraz mieszania +21,0°C 

±0,1°C) [27]. Efekt uszczelnienia struktury mieszanki zapewniła płynna domieszka 

uszczelniająca na bazie emulsji wodnej silanów/siloksanów, gęstości w zakresie  

0,98-1,02 g/cm3 i wartości pH = 6,0-8,0 (temperatura dozowania oraz mieszania 

+21,0°C ±0,1°C, procentowa zawartość równa 0,5% masy spoiwa cementowego lub 

kompozycji spoiw pucolanowych) [28, 29]. 

Dodatek modyfikujący właściwości reologiczne stanowił odpadowy pył polimeta-

krylanu metylu (PMMA, szkło akrylowe) o uziarnieniu 0/0,063 mm (grupa frakcji 

otrzymana w wyniku przesiewu grupy frakcji 0/0,250 mm), transparentny, pozyskany 

z procesów frezowania 5D CNC płyt stosowanych do wypełnienia konstrukcji nośnych 

przekryć strukturalnych oraz przeszklonych zadaszeń stosowanych w budownictwie. 

Grupę frakcji polimetakrylanu metylu dozowano do mieszanki cementowo-szklanej 

w ilościach 6%, 7%, 8%, 10%, 12%, 14% oraz 16% zaprojektowanej masy spoiwa 

cementowego lub masy kompozycji spoiw pucolanowych według metodyki z kon-

cepcją równoległego zastosowania dwóch współczynników aktywności pucolanowej 

„k2” i „k3”. 

3. Metodyka projektowania eko-kompozytu cementowo-szklanego 

Dokonano przeglądu literatury zagranicznej związanej z metodyką i wytycznymi 

projektowania składów kompozytów cementowych wysokich wytrzymałości oraz wy-

sokowartościowych drobnoziarnistych modyfikowanych proszkami reaktywnymi (HPC, 

VHPC, UHPC, RPC/BPR, UHPFRC) [30-33]. Betony HPC charakteryzowały się odpor-

nością na penetrację wody oraz trwałością struktury wewnętrznej narażonej na 
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szkodliwe czynniki środowiskowe, tj. agresja chemiczna (klasa ekspozycji XA) wyni-

kająca z odziaływania gruntu naturalnego, jak i wody gruntowej. Analizowano metodę 

szczelnego upakowania składników sypkich i pylastych mieszanki, opartej na optyma-

lizacji uziarnienia z dodatkiem stalowego zbrojenia rozproszonego. Uwagę skupiono 

na algorytmach obliczeniowych stosowanych w procesie doboru składników kompo-

zytów cementowych średnich wytrzymałości zawierających dodatki pucolanowe oraz 

włókniste [34-44]. Przykład stanowią metody B. Bukowskiego, B. Kopycińskiego oraz 

W. Paszkowskiego podwójnego otulenia. Obszar rozważań koncentrował się również 

na analityczno-doświadczalnych metodach komponowania składów betonów specjal-

nych wysokiej ciekłości (SCC, ASCC, UHSCC) oraz wieloskładnikowych kompo-

zytów wykorzystujących materiały odpadowe („Green-Concrete”, „Eco-Composites”). 

Składy receptur wymienionych betonów SCC o szczególnych właściwościach reolo-

gicznych wynikały z przyjętych metod projektowych, tj. japońskiej (Okamury i Ozawy) 

lub francuskiej (Sedrana, Ferrarisa de Larrarda) oraz według wytycznych EFNARC 

[45-55]. 

Główne założenie projektowe dotyczyło uzyskania ekokompozytu cementowo- 

-szklanego wysokiej wytrzymałości (fck,cube > 60,0 MPa badana po 28 dniach dojrzewania 

próbek sześciennych 150 × 150 × 150 mm, minimalna klasa wytrzymałościowa na 

ściskanie C55/67). Przyjęte klasy ekspozycji (XC4, XA2, XD3, XF4, XM1) wpływały 

na minimalne zużycie cementu (340 kg/m3), maksymalną wartość wskaźnika wodno-

cementowego (stosunek wody efektywnej do wartości spoiwa cementowego lub do 

mieszanki spoiw, w/c < 0,45 lub w/s < 0,45) oraz procentową zawartość porów powietrz-

nych (napowietrzenie minimum 4,0%). Dodatkowe założenie projektowe ekokompozytu 

cementowo-szklanego obejmowało pełne zastąpienie konwencjonalnych kruszyw 

mineralnych łamanych i otoczakowych odpadowym lub porecyklingowym zamiennikiem. 

Zasadniczy komponent tworzący konstrukcję stosów okruchowych ekokompozytów 

zaprojektowano z grup frakcji granulatów szklanych pozyskanych z recyklingu stłuczki 

szklanej sodowej (frakcja ze strumienia odpadów w postaci szkła postkonsump-

cyjnego, zużytych opakowań produktów spożywczych) [56, 57]. 

Wstępne składy receptur ekokompozytów cementowo-szklanych zaprojektowano 

metodą B. Bukowskiego ze stosami okruchowymi o procentowych zakresach grup 

frakcji kruszywa według krzywych granicznych uziarnienia jak dla betonów o pod-

wyższonym punkcie piaskowym (PP > 90,0%) [58-60]. Równania metody projektowej 

B. Bukowskiego zmodyfikowano czynnikiem gwarantującym minimalne użycie spoiwa 

cementowego CEM I, tj. koncepcja współczynnika aktywności „k”. 

Projektowanie z uwzględnieniem współczynnika aktywności „k” stanowi jedną 

z trzech metod normowych redukujących nadmierne zużycie spoiwa cementowego 

(CEM I lub CEM II/A) w składach receptur betonów towarowych w wyniku zastoso-

wania nieorganicznego dodatku wiążącego. Wytyczne normowe zakładają możliwość 

wprowadzenia do składu receptury mieszanki pojedynczego substytutu mnożonego 

przez wartość współczynnika aktywności „k” zależnego od rodzaju cementu oraz klas 

ekspozycji. 

Zaproponowano własne rozwiązania odnoszące się do częściowej redukcji masy 

spoiwa cementowego (rodzaju CEM I lub CEM II/A) w składzie mieszanek cemen-

towo-szklanych (koncepcja dwóch współczynników aktywności pucolanowych: „k2” 

oraz „k3”). Wskaźniki aktywności „k2” oraz „k3” wyznaczono (po 28 dniach dojrze-
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wania cementu) jako stosunek wytrzymałości na ściskanie kompozycji 60,0% (dozowanie 

masowe) pucolany i 40,0% (dozowanie masowe) spoiwa cementowego do wartości 

wytrzymałości na ściskanie cementu zastosowanego w badaniach (rodzaju CEM I 

52,5). Zaproponowano równoległe wprowadzenie dwóch pucolan, tj. pyłu krzemion-

kowego oraz popiołu lotnego krzemionkowego spełniających wymagania normowe, 

będące częściowymi zamiennikami białego cementu portlandzkiego CEM I 52,5 R NA 

SR5 [61-64]. Modyfikacji poddano wskaźnik wodno-cementowy (woda efektywna/ 

cement, tj. w/c) przyjmujący postać wskaźnika wodno-spoiwowego (woda efektywna/ 

kompozycja spoiw, tj. w/s) wyrażony równaniem ogólnym (1) wraz z warunkami 

zależnymi od wybranego substytutu cementu (2-8). 

(1) 
𝑤

𝑐
=

𝑤

𝑠
=

𝑤

𝑐1+ k2 ∙ 𝑑2+ k3 ∙ 𝑑3
  

(2) 𝑐1 +  k2 ∙  𝑑2  +  k3 ∙  𝑑3 ≥  𝑐𝑚𝑖𝑛  

(3) 𝑐1 +  k2 ∙  𝑆𝐹 +  k3 ∙  𝐹𝐴 ≥  𝑐𝑚𝑖𝑛  

(4) 𝑐1 +  𝑘2 ∙  𝑆𝐹 +  k3 ∙  𝐺𝐺𝐵𝑆 ≥  𝑐𝑚𝑖𝑛  

(5) 𝑐1 +  𝑘2 ∙  𝐹𝐴 +  k3 ∙  𝐺𝐺𝐵𝑆 ≥  𝑐𝑚𝑖𝑛  

(6) 𝑐1 +  𝑘2 ∙  𝐹𝐴 +  k3 ∙  𝑍 ≥  𝑐𝑚𝑖𝑛  

(7) 𝑐1 +  𝑘2 ∙  𝑆𝐹 +  k3 ∙  𝑍 ≥  𝑐𝑚𝑖𝑛  

(8) 𝑐1 +  𝑘2 ∙  𝐺𝐺𝐵𝑆 +  k3 ∙  𝑍 ≥  𝑐𝑚𝑖𝑛  

gdzie: w – ilość zaprojektowanej wody (efektywnej) według receptury referencyjnej [kg/m3]; c – ilość 

zaprojektowanego cementu według receptury referencyjnej [kg/m3]; s – ilość spoiwa obejmująca sumę mas 

cementu oraz dwóch dodatków (d2 i d3) typu II [kg/m3]; c1 – ilość cementu po redukcji (korekcie ilościowej) 

dwoma dodatkami (d2 i d3) typu II [kg/m3]; k2 i k3 – współczynniki aktywności pucolanowej zależne od 

rodzaju dodatku wiążącego (Tabela 1, kolumny 5 i 6); d2 i d3 – ilości dodatków typu II [kg/m3]; SF – pył 

krzemionkowy (Silica Fume, właściwości pucolanowe); FA – popiół lotny krzemionkowy (Fly Ash, 

właściwości pucolanowe); GGBS – granulowany żużel wielkopiecowy (Ground Granulated Blastfurnace 

Slag, właściwości hydrauliczne); Z – zeolit klinoptilolitowy (Zeolite, Glinokrzemian – zeolit klinoptilolitowy, 

właściwości pucolanowe). 

Wartość (cmin) stanowi minimalną zawartość spoiwa cementowego w objętości 1,0 m3 

dla przyjętej minimalnej klasy betonu oraz z wariantowania klas ekspozycji. Suma mas 

cementu po redukcji pierwotnej ilości (c1) wraz z odpadowymi dodatkami wiążącymi 

(d2 i d3) stanowiła całkowitą ilość składnika wiążącego w zmodyfikowanej recepturze 

ekokompozytu cementowo-szklanego. Wartości współczynników aktywności (k2 i k3) 

dla dodatków typu II przedstawiono w tabeli 1. 
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Tabela 1. Wartości współczynników aktywności (k2 i k3), wytyczne normowe oraz według raportu 

technicznego w odniesieniu do koncepcji współczynnika aktywności (k) dla betonów towarowych 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie [65, 66]. 



 

Waldemar Łasica, Marcin Małek 
 

190 

 

Mieszanki betonowe zawierające w składzie powyżej 500 kg/m3 cementu powinny 

uwzględniać korektę ilościową wprowadzającą częściowy substytut pucolanowy lub 

wykazujący właściwości hydrauliczne. Dodatkowa korekta wiązała się z weryfikacją 

warunku (równania) szczelności mieszanki wynikającą z obecności nowego składnika 

receptury o innej gęstości objętościowej niż spoiwo cementowe w recepturze referen-

cyjnej. Substytuty objęte normą przewidują zastosowanie jednego z trzech spoiwa, tj. 

pył krzemionkowy (pucolana w formie zagęszczonej lub niezagęszczonej), popiół 

lotny krzemionkowe (właściwości pucolanowe), granulowany żużel wielkopiecowy 

(właściwości hydrauliczne). Zaproponowano uzupełnienie składu mieszanki cementowo-

-szklanej (tab. 1) zeolitem klinoptilolitowym, będącego naturalnym materiałem pucola-

nowym stosowanym jako dodatek typu II w składach mieszanek betonowych (dozo-

wany w ilości do 10% masy spoiwa cementowego). 

Stosy okruchowe ekokompozytów zaprojektowano z frakcji oraz grup frakcji 

granulatów szkła sodowego i mączki szklanej sodowej. Wykorzystano frakcje 2,0/4,0 

mm; 4,0/8,0 mm oraz grupy frakcji 0/2,0 mm (4 warianty), 0/4,0 mm (2 warianty) 

i 0/8,0 mm (2 warianty). Założono maksymalny nominalny górny wymiar kruszywa 

Dmax = 8,0 mm (elementy konstrukcyjne o gęstym zbrojeniu). Frakcje oraz grupy frakcji 

mączki szklanej sodowej o uziarnieniu 0/0,250 mm stanowiły składnik doziarniający 

(uszczelniający) konstrukcję szklanych stosów okruchowych (grupa frakcji 0/0,063 

mm w tym frakcje 0/0,020 mm oraz 0,020/0,032 mm). Wartości punktów charakte-

rystycznych projektowanych krzywych uziarnienia dla danych grup frakcji stosów 

okruchowych określono procentowymi przedziałami: (warianty o uziarnieniu 0/2,0 mm) – 

Pp = 8÷9%; PPP = 42÷65%; PP = 100%; (warianty o uziarnieniu 0/4,0 mm) – Pp = 

8÷9%; PPP = 42÷50%; PP = 85÷98%; (warianty o uziarnieniu 0/8,0 mm) – Pp = 

7÷9%; PPP = 42÷65%; PP = 85÷96% (Pp – punkt pyłowy, PPP – punkty pyłowo- 

-piaskowy, PP – punkt piaskowy). 

Przykłady krzywych uziarnienia zaprojektowanych ekokompozytów cementowo-

szklanych przedstawiono na rysunku 1. 

Założona klasa konsystencji S2 mieszanek cementowo-szklanych pozwoliła określić 

wartości wskaźników wodnych (woda efektywna). Podstawowe wartości wskaźników 

wodnych dla frakcji granulatów szklanych (wk = wd + wg) oraz spoiwa cementowego (wc) 

przyjęto według tablic O. Sterna. Zastosowano korektę wskaźników wodnych uwzględ-

niającą powierzchnię właściwą oraz gęstość objętościową granulatu szkła sodowego 

względem kruszywa naturalnego, dla którego pierwotne wartości tabelaryczne zostały 

odniesione. Wartości wodożądności pyłu krzemionkowego (wpk) oraz popiołu lotnego 

krzemionkowego (wplk) określono wzorem empirycznym O. Sterna. 
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Rysunek 1. Krzywe uziarnienia kompozytów cementowo-szklanych zaprojektowanych z grup frakcji  

0/2,0 mm; 0/4,0 mm oraz 0/8,0 mm. A, B, C, D – warianty o uziarnieniu 0/2,0 mm; E, F – warianty 

o uziarnieniu 0/4,0 mm; G, H – warianty o uziarnieniu 0/8,0 mm [opracowanie własne] 
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Składy receptur ekokompozytów cementowo-szklanych określono metodą B. Bu-
kowskiego (kompozyty o uziarnieniu 0/2,0 mm i 0/4,0 mm) oraz metodą czterech 
równań (kompozyty o uziarnieniu 0/8,0 mm) z wykorzystaniem koncepcji dwóch 
współczynników k2 i k3. Pierwsze równanie metody czterech równań określało 
warunek wytrzymałościowy, tzw. równanie J. Bolomey’a przekształcone do drugiego 
równania R. Fereta (uwzględniający współczynnik zależny od jakości cementu oraz 
obecność porów powietrznych w mieszance). Wyznaczono wartość wytrzymałości 
ekokompozytu na ściskanie badanej po 28 dniach dojrzewania materiału. Drugie 
równanie pozwoliło sprawdzić warunek szczelności ekokompozytu cementowo- 
-szklanego jako sumę absolutnych objętości wszystkich składników wraz z zawartością 
porów powietrznych. Trzecie równanie dotyczyło ustalenia ilości wody zarobowej 
efektywnej (weff) do uzyskania przyjętej klasy konsystencji S2 (równanie ciekłości 
mieszanki). Równanie czwarte umożliwiło określenie objętości absolutnej zaprawy 
wpływającej na urabialność mieszanki cementowo-szklanej. Końcowe składy receptur 
ekokompozytów określono metodą doświadczalną (zastosowanie korekt ilościowych 
składników). 

4. Metodyka badawcza 

Badania laboratoryjne dla mieszanki cementowo-szklanej dotyczyły określenia para-
metrów, tj. klasy konsystencji (metoda opadu stożka pomiarowego) oraz procentowej 
zawartości powietrza. Stwardniałe próbki ekokompozytu cementowo-szklanego badano 
w zakresie wytrzymałości mechanicznej dla zakresu statycznego oddziaływania obcią-
żenia, tj. wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie (fck,cube), wytrzymałość na rozcią-
ganie przy rozłupywaniu (fct), wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu trzypunk-
towym 3p (fcf2).  

Modyfikacja składu referencyjnego mieszanek dodatkiem spoiwa popiołowego 
wiązała się z dłuższym okresem twardnienia ekokompozytów cementowo-szklanych 
(56 i 90 dni). Badania w zakresie wytrzymałości mechanicznej wykonano po 14, 28, 
56 oraz 90 dniach dojrzewania stwardniałych próbek ekokompozytu cementowo-
szklanego [67]. 

Parametry cieplne materiału kompozytowego określono po 90 dniach dojrzewania 
dla stwardniałych próbek sześciennych 150 × 150 × 150 mm (pomiar w kierunku 
równoległym do układania warstw mieszanki w formie). Zapewniono stabilne warunki 
środowiskowe, tj. temperatura powietrza +21,5°C ±0,1°C oraz wilgotność względna 
powietrza wynosząca 48,0% ±2,0%. Pomiary współczynnika przewodzenia ciepła (λ), 
ciepła właściwego (cp) oraz dyfuzyjności cieplnej (a) dokonano dla próbek wysuszo-
nych do stałej masy w temperaturze +75,0°C ±5,0°C. Zawartość porów powietrznych 
oraz klasę konsystencji dla serii referencyjnej mieszanki ustalono w czasie nieprze-
kraczającym 5 minut po zakończonym etapie mieszania składników.  

Właściwości reologiczne zarobów próbnych o ciekłości regulowanej domieszką 
upłynniającą z efektem opóźnienia procesu wiązania cementu zbadano w czasie 10 minut 
po zakończeniu mieszania składników. Przeprowadzono weryfikację kształtu, wymiarów 
wraz z dopuszczalnymi odchyłkami oraz właściwości fizycznych (masa i gęstość obję-
tościowa) stwardniałych wszystkich serii ekokompozytów [68]. Wytypowane próbki 
niespełniające wymagań normowych (przekroczone wartości tolerancji wymiarowej) 
poddano procesowi szlifowania w celu zniwelowania nadlewów lub nierówności 
(warunek równoległości powierzchni podlegających obciążeniu). 
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4.1. Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie 

Pomiar siły niszczącej (Fmax) wraz z wyznaczeniem wartości wytrzymałości charak-

terystycznej na ściskanie (fck,cube) umożliwiła prasa hydrauliczna Testing 5000 kN klasy I, 

dysponująca trzema zakresami sił (wykorzystano tryb nr 1 z zakresem siły wyno-

szącym 250-5000 kN generujący naprężenia ściskające) [69, 70]. Dokonano kontroli 

poprawności działania czujników przemieszczeń liniowych (przemieszczenia tłoka 

prasy), rejestracji wartości naprężeń przy zadanej sile oraz przyrostu wartości siły 

w funkcji czasu i przemieszenia tłoka prasy. Zamocowano w przestrzeni roboczej prasy 

próbki sześcienne 150 × 150 × 150 mm oraz wycentrowano względem osi pionowej prasy 

i znaczników płyty ściskającej. Zastosowano próbne (wstępne) obciążenie generujące 

wartość naprężeń nieprzekraczających 10% wytrzymałości charakterystycznej na 

ściskanie. Zastosowano wartość przyrostu naprężeń w czasie wynoszący 0,6 MPa/s do 

chwili zniszczenia próbki (odpryski na powierzchniach bocznych próbki oraz propa-

gacja rys niszczących). Zweryfikowano formę zniszczenia próbki oraz wartość siły 

niszczącej (Fmax). Wyznaczono wytrzymałość charakterystyczną na ściskanie (fck,cube). 

4.2. Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu 

Wartości naprężeń rozciągających (fct) dla próbek sześciennych 150 × 150 × 150 mm 

wyznaczono metodą brazylijską [71]. Wykorzystano prasę hydrauliczną Testing 5000 kN 

dodatkowo wyposażoną w przystawkę do rozłupywania (układ dwóch przeciwstawnie 

skierowanych połączonych sprężynowo belek o powierzchniach cylindrycznych gene-

rujących obciążenie liniowe oraz pionową płaszczyznę rozciągania próbki). Zasto-

sowano zakres siły 250-5000 kN. Prędkość przemieszczenia tłoka wraz z przystawką 

do rozłupywania określono na 5,0 mm/min. Ustalono formę zniszczenia próbek, war-

tości sił niszczących oraz wyznaczono wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupy-

waniu (fct). 

4.3. Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu trzypunktowym 

Metodą trzypunktowego zginania (3p) belki 40 × 40 × 160 mm określono wartość 

wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu (fcf2) [72]. Badanie przeprowadzono przy 

użyciu prasy hydraulicznej Testing 5000 kN wyposażonej w przystawkę do zginania. 

Obciążono próbkę kompozytową w środku rozpiętości przęsła pojedynczą siłą sku-

pioną (schemat statyczny belki swobodnie podpartej z rozstawem w osiach podpór 

równym 120 mm). Dobrano zakres siły obciążającej próbki belkowe (0-250 kN). Zasto-

sowano tryb badania wykorzystujący prędkość przemieszczenia tłoka wraz z przy-

stawką do zginania o wartości 5,0 mm/min. Zamocowane na podporach belki poddano 

obciążeniu siłą skupioną do momentu zniszczenia, tj. moment pojawienia się rys 

pionowych niszczących. Określono formę zniszczenia próbek belkowych, ustalono 

wartość siły niszczącej (Fmax) oraz wyznaczono wytrzymałość na rozciąganie przy 

zginaniu trzypunktowym (fcf2). 

4.4. Parametry cieplne 

Parametry cieplne dla stwardniałych próbek sześciennych 150 × 150 × 150 mm 

określono metodą niestacjonarną opartą na nieustalonym strumieniu cieplnym [73-79]. 

Wykorzystano przenośny zestaw pomiarowy Applied Precision Isomet 2114 składa-

jący się z rejestratora mierzonych wielkości oraz sondy powierzchniowej IPS 1105 
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i igłowej IPS 1100 o zakresach pomiarowych odpowiednio 0,3-3,0 [W/m·K] oraz  

0,2-1,0 i 1,0-2,0 [W/m·K]. Badania ukierunkowano na określenie parametrów ciepl-

nych dla próbek kompozytowych, tj. dyfuzyjność cieplna materiału (a) [m2/s], ciepło 

właściwe (cp) [J/m3·K] oraz współczynnik przewodzenia ciepła (λ) [W/m·K]. Serie 

próbek przeznaczone do badań spełniały warunek minimalnej grubości wynoszący 6,0 cm 

(grubość materiału w kierunku prowadzenia pomiarów). Czas trwania pojedynczego 

pomiaru parametrów cieplnych ekokompozytu ustalono w zakresie 25-30 minut. 

4.5. Zawartość porów powietrznych 

Mieszanki cementowo-szklane poddano badaniom określającym procentową za-

wartość porów powietrznych (metoda ciśnieniowa wykorzystująca porozymetr o obję-

tości 8,0 litrów) [80]. Podstawowy moduł urządzenia stanowił pojemnik cylindryczny 

oraz nadstawka wyposażona w manometr radialny. Dokonano sprawdzenia prawidło-

wości połączenia (szczelność styków) dwóch modułów oraz funkcjonowanie zaworu 

przelewowego. Wnętrze zasobnika wypełniono mieszanką układaną w dwóch warst-

wach przy równoległym zagęszczaniu mechanicznym. Czas zagęszczania każdej warstwy 

mieszanki określono na 20 sekund. Przeprowadzono pomiar oraz odczytano zawartość 

procentową porów powietrznych w mieszance cementowo-szklanej. 

4.6. Konsystencja 

Zestaw pomiarowy złożony z formy stożkowej (stożek Abramsa) wraz z prętem do 

sztychowania i skalą opadową pozwolił określić klasę konsystencji projektowanych 

mieszanek cementowo-szklanych [81]. Badanie przeprowadzono bezpośrednio po 

zakończeniu etapu mieszania składników ekokompozytu. Mieszankę umieszczono 

w trzech warstwach we wnętrzu stożka Abramsa (wysokość pojedynczej warstwy równa 

10 cm). Stożek wypełniony mieszanką umieszczono na metalowej podstawie podlega-

jącej kontroli dwukierunkowego poziomowania. Uniesiono stożek Abramsa, sprawdzono 

formę opadu stożka mieszanki. Wykonano pomiar oraz odczytano wartość różnicy 

wysokości między metalową formą stożkową i górną powierzchnią stożka utworzo-

nego z mieszanki cementowo-szklanej. Pomiary różnic opadów stożka pozwoliły na 

zakwalifikowanie danej serii mieszanek do klasy konsystencji S1 lub S2. 

5. Analiza wyników 

Zastosowano nazewnictwo dla serii próbek mieszanki i ekokompozytu cementowo- 

-szklanego zawarte w tabeli 2. 

Tabela 2. Nazwy serii próbek ekokompozytów cementowo-szklanych modyfikowanych dodatkiem 

odpadowego pyłu PMMA dozowanego w ilości procentowej zawartości zaprojektowanej masy układu  

spoiw cement-popiół lotny krzemionkowy + pył krzemionkowy (% m. s.) dla 1,0 m3 objętości materiału 

Lp. 
Nazwa serii 

próbek 

 Zawartość procentowa odpadowego pyłu PMMA 

dla danej serii próbek ekokompozytów  

cementowo-szklanych [% m. s.] 

1. R (0%) 0 

2. M1 (6,0%) 6,0 

3. M2 (7,0%) 7,0 

4. M3 (8,0%) 8,0 

5. M4 (10,0%) 10,0 
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6. M5 (12,0%) 12,0 

7. M6 (14,0%) 14,0 

8. M7 (16,0%) 16,0 

Źródło: opracowanie własne. 

Wartości opadu stożka pomiarowego, zawartości porów powietrznych w funkcji 

procentowej zawartości odpadowego pyłu PMMA dla próbek referencyjnych oraz 

poszczególnych modyfikacji przedstawiono na rysunku 2. 

 
Rysunek 2. Wartości opadu stożka pomiarowego, zawartości porów powietrznych dla mieszanek cementowo-

-szklanych w funkcji procentowej zawartości odpadowego pyłu PMMA [opracowanie własne] 

Klasy konsystencji próbek mieszanek cementowo-szklanych ustalono metodą opadu 

stożka pomiarowego. Serie próbek referencyjnych (R), M1 oraz M2 zakwalifikowano 

do klasy konsystencji S2 ze średnią wartością opadu stożka odpowiednio 55 mm, 49 mm 

i 45 mm (wartość opadu stożka w zakresie powyżej 50 mm ±20 mm). Klasę konsy-

stencji S1 ustalono dla serii próbek od M3 do M7 w zakresie 41-18 mm (wartość 

opadu stożka w zakresie poniżej 40 mm ±10 mm). Zawartość procentową porów 

powietrznych w mieszankach cementowo-szklanych ustalono w zakresie 3,3-4,2%. 

Seria referencyjna wykazała średnią zawartość porów powietrznych równą 3,3%. 

Zawartość procentową porów powietrznych oraz wartości opadu stożka pomia-

rowego w funkcji procentowej zawartości odpadowego pyłu PMMA dla próbek refe-

rencyjnych oraz modyfikacji przedstawiono na rysunku 3. 
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Rysunek 3. Zawartości procentowe porów powietrznych oraz opady stożka pomiarowego w funkcji 

zawartości procentowej odpadowego pyłu PMMA [opracowanie własne] 

Najmniejszą zawartość procentową porów powietrznych wykazały próbki mieszanek 

serii M1 równą 3,2%; największą zawartość procentową porów powietrznych wykazały 

próbki mieszanek serii M7 równą 4,2% (wzrost napowietrzenia o 27,3% w odniesieniu 

do serii próbek referencyjnych). 

Wyniki badań wytrzymałości charakterystycznej na ściskanie (fck,cube) po 14, 28, 56 

oraz 90 dniach dojrzewania próbek ekokompozytowych referencyjnych oraz mody-

fikacji odpadowym pyłem PMMA przedstawiono na rysunku 4. 
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Rysunek 4. Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie (fck,cube), wytrzymałość charakterystyczna na 

ściskanie w funkcji procentowej zawartości odpadowego pyłu PMMA dla próbek referencyjnych eko-

kompozytu cementowo-szklanego oraz poszczególnych modyfikacji [opracowanie własne] 

Wytrzymałość charakterystyczną na ściskanie dla próbek sześciennych (fck,cube) 

badano przy użyciu prasy hydraulicznej typu Testing 5000 kN. Seria próbek referen-

cyjnych (R) uzyskała średnią wartość wytrzymałości charakterystycznej na ściskanie 

po 14, 28, 56 i 90 dniach dojrzewania eko-kompozytu cementowo-szklanego odpo-

wiednio: 71,7 MPa; 80,4 MPa; 84,1 MPa oraz 85,8 MPa. 

Wyniki badań wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu (fct) po 14, 28, 56 

oraz 90 dniach dojrzewania próbek ekokompozytowych referencyjnych oraz mody-

fikacji odpadowym pyłem PMMA przedstawiono na rysunku 5. 
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Rysunek 5. Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu (fct), wytrzymałość na rozciąganie przy 

rozłupywaniu w funkcji procentowej zawartości odpadowego pyłu PMMA dla próbek referencyjnych eko-

kompozytu cementowo-szklanego oraz poszczególnych modyfikacji [opracowanie własne] 

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu (fct) określono dla próbek sześcien-

nych 150 × 150 × 150 mm. Seria próbek referencyjnych (R) uzyskała średnią wartość 

wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu (fct) po 14, 28, 56 oraz 90 dniach 

dojrzewania ekokompozytu odpowiednio: 4,3 MPa; 5,2 MPa; 5,4 MPa oraz 6,0 MPa. 

Wyniki badań wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu trzypunktowym 3p (fcf2) 

po 14, 28, 56 oraz 90 dniach dojrzewania próbek ekokompozytowych referencyjnych 

oraz modyfikacji odpadowym pyłem PMMA przedstawiono na rysunku 6. 
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Rysunek 6. Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu trzypunktowym 3p (fcf2), wytrzymałość na 

rozciąganie przy zginaniu w funkcji procentowej zawartości odpadowego pyłu PMMA dla próbek 

referencyjnych ekokompozytu cementowo-szklanego oraz poszczególnych modyfikacji [opracowanie własne] 

Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu trzypunktowym 3p (fcf2) określono dla 

próbek belkowych 40 × 40 × 160 mm. Seria próbek referencyjnych (R) uzyskała 

średnią wartość wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu trzypunktowym 3p (fcf2) 

po 14, 28, 56 oraz 90 dniach dojrzewania ekokompozytu odpowiednio: 5,2 MPa;  

5,8 MPa; 6,0 MPa oraz 6,3 MPa. 

Wyniki badań wytrzymałości mechanicznej w funkcji gęstości objętościowej eko-

kompozytu cementowo-szklanego przedstawiono na rysunku 7. 
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Rysunek 7. Wytrzymałości mechaniczne próbek ekokompozytowych cementowo-szklanych w funkcji 

gęstości objętościowej materiału [opracowanie własne] 

Próbki ekokompozytu cementowo-szklanego referencyjnych oraz modyfikowanego 

dodatkiem odpadowego pyłu PMMA poddano badaniu określającemu gęstość objęto-

ściową stwardniałego materiału po 14, 28, 56 oraz 90 dniach dojrzewania. 

Wyniki badań wartości parametrów cieplnych próbek ekokompozytowych cemen-

towo-szklanych referencyjnych oraz modyfikacji odpadowym pyłem PMMA po 14, 

28, 56 i 90 dniach dojrzewania materiału przedstawiono na rysunku 8. 
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Rysunek 8. Parametry cieplne ekokompozytu cementowo-szklanego referencyjnego oraz modyfikowanego 

odpadowym pyłem PMMA: (λ) współczynnik przewodzenia ciepła, (cp) ciepło właściwe, (a) dyfuzyjność 

cieplna materiału [opracowanie własne] 

Zestaw pomiarowy Applied Precision Isomet 2114 pozwolił określić wartości 

parametrów cieplnych dla stwardniałych próbek sześciennych 150 × 150 × 150 mm, tj. 

(cp) – ciepło właściwe [J/m3·K], (λ) – współczynnik przewodzenia ciepła [W/m·K] 

oraz (a) – dyfuzyjność cieplna materiału [m2/s]. 

Wartości współczynnika przewodzenia ciepła (λ), ciepła właściwego materiału (cp) 

oraz dyfuzyjności cieplnej materiału (a) w funkcji procentowej zawartości odpado-

wego pyłu PMMA przedstawiono na rysunku 9. 
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Rysunek 9. Wykres zależności współczynnika przewodzenia ciepła (λ), ciepła właściwego materiału (cp), 

dyfuzyjności cieplnej materiału (a) w funkcji procentowej zawartości odpadowego pyłu PMMA  

[opracowanie własne] 

Wartości współczynnika przewodzenia ciepła (λ) dla próbek serii referencyjnej (R) 

badanych po 14, 28, 56 i 90 dniach dojrzewania ustalono odpowiednio: 1,3423 [W/m·K]; 

1,2856 [W/m·K]; 1,1780 [W/m·K] oraz 1,0677 [W/m·K]. Najmniejsze średnie wartości 

współczynnika przewodzenia ciepła (λ) uzyskały próbki serii M7: 1,2879 [W/m·K]; 

1,2567 [W/m·K]; 1,1256 [W/m·K] oraz 0,9756 [W/m·K]. 

Wartości współczynnika ciepła właściwego eko-kompozytu (cp) dla próbek serii 

referencyjnej (R) badanych po 14, 28, 56 i 90 dniach dojrzewania ustalono odpo-

wiednio: 1,6567·106 [J/m3·K]; 1,6533·106 [J/m3·K]; 1,6767·106 [J/m3·K] oraz 

1,6977·106 [J/m3·K]. 
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Wartości współczynnika dyfuzyjności cieplnej ekokompozytu (a) dla próbek serii 
referencyjnej (R) badanych po 14, 28, 56 i 90 dniach dojrzewania ustalono odpowied-
nio: 0,8102·10-6 [m2/s]; 0,7776·10-6 [m2/s]; 0,7026·10-6 [m2/s] oraz 0,6289·10-6 [m2/s]. 

Wartości statystyk mierzonych wielkości dla wytrzymałości mechanicznej, para-
metrów cieplnych oraz właściwości reologicznych przedstawiono na rysunkach 10 i 11. 

6. Dyskusja 

Wyniki badań laboratoryjnych ekokompozytów cementowo-szklanych modyfiko-
wanych odpadowym pyłem polimetakrylanu metylu odniesiono do wyników dla 
betonów cementowych zawierających w składzie pyły granitowe lub wapienne. Analiza 
współczesnej literatury krajowej oraz zagranicznej, dotyczącej modyfikacji składni-
kami pylastymi kompozytów na spoiwach hydraulicznych, przedstawia jedynie wyniki 
badań związane z użyciem frakcji lub grup frakcji pyłów mineralnych naturalnych oraz 
pochodzących z procesów mechanicznego kruszenia skał i ich frakcjonowania. 
Wprowadzanie do składów kompozytów cementowych odpadów pylastych z procesów 
frezowania wieloosiowego CNC 5D nie jest powszechnie praktykowanym rozwiąza-
niem, potwierdzeniem jest brak opracowań naukowych w tym zakresie. 

Anandaraj S. i wsp. [82] zaproponowali modyfikację receptury referencyjnej dodat-
kiem pucolany przemysłowej w postaci popiołu lotnego krzemionkowego wraz 
z pyłem z kamienia wapiennego stanowiącego naturalny węglan wapnia. Wprowadzona 
do składu mieszanki betonowej typu SCC kompozycja pyłu wapiennego w układzie 
z popiołem lotnym krzemionkowym została poddana badaniom w kierunku ustalenia 
właściwości wiążących. Próbki badawcze poddano modyfikacji pyłem wapiennym 
w ilościach 5,0%; 10,0% oraz 15,0% masy (procentowa redukcja zaprojektowanej masy 
cementu próbek referencyjnych). Badania w zakresie wytrzymałości mechanicznej, 
przeprowadzone po 7, 14 i 28 dniach dojrzewania kompozytów, wykazały wzrost 
wytrzymałości charakterystycznej na ściskanie (fck,cube) o 12,0% dla próbek sześcien-
nych zawierających 5,0% masy pyłu wapiennego [82]. Wyniki badań własnych dla 
modyfikacji M1 (dodatkiem pyłu PMMA w ilości 6,0% masy układu spoiw) wykazały 
trend spadkowy wytrzymałości na ściskanie (fck,cube) po 14, 28, 56 oraz 90 dniach 
dojrzewania próbek (rys. 4). Dodatek pyłu PMMA stanowił procentowy zamiennik 
mączki szklanej sodowej, masa układu spoiw cement-popiół lotny krzemionkowy + 
pył krzemionkowy pozostawała stała jak dla próbek referencyjnych (R). Badania 
własne umożliwiły określenie głównych czynników wpływających na spadek wytrzy-
małości mechanicznej ekokompozytu, tj. aglomeracje negatywnych makroporów 
powietrznych przerywających ciągłość struktury wewnętrznej materiału, wzrost pro-
centowej zawartości powietrza wynikającej ze spadku urabialności mieszanki cementowo-
-szklanej. Zaobserwowano zwiększoną wartość wodożądności składników mieszanki 
(wzrost wodożądności wynikający z frakcji pylastych) oraz absorbcję efektywnej wody 
zarobowej na powierzchni ziaren pyłu polimetakrylanu metylu (redukcja wody 
efektywnej obliczonej na etapie projektowania składu mieszanki, spadek ilości wody 
efektywnej niezbędnej do pełnego procesu hydratacji spoiwa). Badania laboratoryjne 
przeprowadzone przez Anandaraj S. i wsp. [82] wykazały wzrosty wytrzymałości 
mechanicznej dla stwardniałych próbek betonu SCC zawierającego dodatek pyłu wapien-
nego odpowiednio: wzrost wartości wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu 
(fct) o 13,3% oraz wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu (fcf) o 7,5% (10,0% 
dodatku pyłu wapiennego po 28 dniach dojrzewania materiału). 
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Rysunek 10. Wartości statystyk mierzonych wielkości: procentowa zawartość porów powietrznych dla próbek 

mieszanek, wartości opadu stożka pomiarowego, (λ) – współczynnik przewodzenia ciepła materiału, (cp) – 

ciepło właściwe materiału [opracowanie własne] 
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Rysunek 11. Wartości statystyk mierzonych wielkości: (a) – dyfuzyjność cieplna materiału, (fck,cube) – 

wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie próbek sześciennych 150 × 150 × 150 mm, (fct) – wytrzymałość 

na rozciąganie przy rozłupywaniu (metoda brazylijska) próbek sześciennych 150 × 150 × 150 mm, (fcf2) – 

wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu trzypunktowym 3p próbek belkowych 40 × 40 × 160 mm 

[opracowanie własne] 
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Zagadnienie wdrożenia odpadowych pyłów mineralnych poruszyli Serelis E. i wsp. 

w publikacji [83]. Składnikiem podlegającym ocenie w zakresie jego wpływu na 

wytrzymałość charakterystyczną na ściskanie, jak i wartość współczynnika przewo-

dzenia ciepła (λ) był mineralny pył generowany w procesach kruszenia skały 

granitowej. Dodatek odpadowego pyłu granitowego wprowadzono do mieszanek beto-

nowych jako częściowy substytut spoiwa cementowego. Skład referencyjny ultralekkiego 

betonu (ULWC) zmodyfikowano dodatkiem pyłu granitowego o gęstości 2612 kg/m3 

w ilościach 15,0%; 30,0% oraz 45,0% zaprojektowanej masy cementu rodzaju CEM I 

52,5 R. Serelis E. i wsp. [83] zwrócili uwagę na wzrost wartości wskaźnika wodno-

spoiwowego (w/s), wynikający z wprowadzenia pyłu granitowego o powierzchni 

właściwej ziaren większej o 41,0% względem spoiwa hydraulicznego o mniejszej 

miałkości. Uzyskane wyniki badań dla ultralekkiego kompozytu wykazały spadki 

wytrzymałości na ściskanie dla wszystkich modyfikacji w zakresie 7,5-50,2% 

w odniesieniu do serii próbek referencyjnych. Największą wytrzymałość charaktery-

styczną na ściskanie (fck,cube) równą 3,08 MPa kreślono dla próbek modyfikowanych 

pyłem granitowym w ilości 15,0% masy spoiwa cementowego [83]. Najmniejszą 

wartość współczynnika (λ) równą 0,1585 [W/m·K] określili Serelis E. i wsp. [83] dla 

serii próbek zawierających w składzie 45,0% substytutu cementu w postaci odpa-

dowego pyłu granitowego (wartość absorbcji na poziomie 53,0%; fck,cube = 1,66 MPa 

oraz ρ = 595 kg/m3). Wartości współczynnika przewodzenia ciepła (λ) próbek beto-

nowych zależne były od gęstości objętościowej porowatego kompozytu ULWC oraz 

procentowej ilości zaabsorbowanej wody w przestrzennej sieci porów o równomiernym 

rozmieszczeniu i średnicy [83]. Trend spadkowy wartości wytrzymałości charaktery-

stycznej na ściskanie został ustalony również w badaniach własnych dla serii próbek 

od M1 do M7 ekokompozytu cementowo-szklanego modyfikowanego dodatkiem 

odpadowego pyłu PMMA (rys. 4). Modyfikacje M5, M6 oraz M7 wykazały spadki 

wartości fck,cube odpowiednio: –9,4%, –24,0% oraz –21,2% względem serii referencyjnej 

(R). Kolejne procentowe zawartości dodatku pyłu polimetakrylanu metylu wpływały 

na spadek wytrzymałości mechanicznej stwardniałego materiału (rys. 4-6) wynikającej 

z przerwania ciągłości struktury wewnętrznej materiału (aglomeracje makroporów 

powietrznych). Głównymi czynnikami decydującymi o obniżeniu wartości wytrzymałości 

mechanicznej były zwiększona wartość wodożądności składników mieszanki 

wynikająca z obecności pyłu PMMA, wydłużony czas zagęszczania oraz obecność 

negatywnych makroporów powietrznych wynikająca ze spadku urabialności mieszanki 

cementowo-szklanej. Dodatek pyłu PMMA ograniczył negatywne zjawisko „bleedingu” 

zaczynów spoiwowych na etapie mieszania składników oraz układania do form (ogra-

niczenie migracji zaczynu w kierunku górnych warstw mieszanki na etapie mecha-

nicznego zagęszczania). 

7. Podsumowanie 

Zaobserwowano spadek urabialności mieszanki wynikający z dłuższego czasu 

zagęszczania (średnia wartość wzrostu o około 25 sekund dodatkowego czasu trwania 

zagęszczania dla mieszanek klasy konsystencji S1). Nastąpił wzrost zawartości procen-

towej porów powietrznych w mieszance (+27,3% wzrostu względem serii referencyjnej), 

spadek klasy konsystencji z S2 na S1 w wyniku zwiększonego dozowania dodatku 

odpadowego pyłu PMMA. Odnotowano wzrost całkowitej wodożądności mieszanki 
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cementowo-szklanej oraz zwiększone dozowanie domieszki upłynniającej w celu 

utrzymania klasy konsystencji S2. 

Otrzymano spadek wytrzymałości charakterystycznej na ściskanie próbek sześcien-

nych (fck,cube), tj. trend spadkowy wytrzymałości w funkcji procentowej zawartości 

dodatku odpadowego pyłu PMMA. Największą średnią wartość wytrzymałości 

charakterystycznej na ściskanie uzyskała seria próbek M3 (dodatek 8,0% pyłu PMMA) 

po 90 dniach dojrzewania ekokompozytu równą 91,7 MPa (+6,9% wzrostu wartości 

fck,cube względem serii referencyjnej). Zaobserwowano spadek wytrzymałości na 

rozciąganie przy rozłupywaniu próbek sześciennych (fct), trend spadkowy wytrzy-

małości w funkcji procentowej zawartości dodatku odpadowego pyłu PMMA. Najwię-

kszą średnią wartość wytrzymałości na rozciąganie określoną metodą brazylijską 

uzyskała seria próbek M4 (dodatek 10,0% pyłu PMMA) po 90 dniach dojrzewania 

ekokompozytu równą 6,9 MPa (+15,0% wzrostu wartości fct względem serii 

referencyjnej). Modyfikacje M6 oraz M7 wykazały spadki wartości fct odpowiednio:  

–1,7% oraz –5,0% względem serii referencyjnej (R). Wytrzymałość na rozciąganie 

przy zginaniu trzypunktowym 3p (fcf2) dla próbek belkowych odznaczała się trendem 

spadkowym w funkcji procentowej zawartości dodatku odpadowego pyłu PMMA. Naj-

większą średnią wartość wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu 3p uzyskała seria 

próbek M3 (dodatek 8,0% pyłu PMMA) po 90 dniach dojrzewania ekokompozytu 

równą 6,9 MPa (+9,5% wzrostu wartości fcf2 względem serii referencyjnej). 

Modyfikacje M5, M6 oraz M7 wykazały spadki wartości fcf2 odpowiednio: –4,8%,  

–3,2% oraz –4,8% względem serii referencyjnej (R).  

Badania w zakresie parametrów cieplnych wykazały spadek wartości współczyn-

nika przewodzenia ciepła materiału (λ) próbek sześciennych, trend spadkowy 

wytrzymałości w funkcji procentowej zawartości dodatku odpadowego pyłu PMMA. 

Obniżenie wartości współczynnika przewodzenia ciepła ekokompozytu oznacza ko-

rzystniejsze właściwości termoizolacyjne dla wyrobów wykonanych z tego materiału. 

Najmniejszą średnią wartość współczynnika przewodzenia ciepła uzyskała seria 

próbek M7 (16,0%) po 90 dniach dojrzewania ekokompozytu równą 0,9756 [W/m·K]  

(–8,6% spadku względem serii referencyjnej). 
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Wpływ dodatku odpadowego pyłu polimetakrylanu metylu (PMMA) 

na wytrzymałość mechaniczną oraz parametry cieplne ekokompozytów 

cementowo-szklanych 

Streszczenie 

Współczesne rozwiązania konstrukcyjne przekryć strukturalnych wymagają stosowania materiałów o wy-

sokiej wytrzymałości i transparentności, odpornych na oddziaływanie warunków środowiskowych oraz 

promieniowania UV. Popularnym rozwiąniem stały się płyty z termoplastycznego tworzywa sztucznego 

PMMA nazywane szkłem akrylowym lub organicznym. Technologia frezowania CNC płyt z PMMA 

generuje odpady w postaci pyłu oraz wiórów. Temat przedstawiony w rozdziale dotyczy wpływu dodatku 

pyłu z polimetakrylanu metylu na wytrzymałość mechaniczną oraz parametry cieplne ekokompozytów 

cementowo-szklanych. Treść rozdziału zawiera charakterystykę składników mieszanek cementowo-szklanych, 

metodykę projektowania składu mieszanek, metodykę badawczą, analizę wyników, dyskusję oraz podsu-

mowanie. Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych, tj. wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie, 

rozciąganie przy zginaniu i rozłupywaniu oraz wyniki badań parametrów cieplnych stwardniałych eko-

kompozytów. Zaobserwowano spadek klasy konsystencji mieszanki, wzrost zawartości porów powietrznych. 

Otrzymano spadek wytrzymałości charakterystycznej na ściskanie, spadek wytrzymałości na rozciąganie przy 

rozłupywaniu. Największą wartość wytrzymałości charakterystycznej na ściskanie równej 91,7 MPa uzyskała 

seria próbek modyfikowana pyłem PMMA w ilości 8,0%. Największą wartość wytrzymałości na rozcią-

ganie równą 6,9 MPa uzyskała seria próbek modyfikowana pyłem w ilości 10,0%. Opisano metodykę projek-

towania składu mieszanek modyfikowanych odpadowym pyłem PMMA oraz składnikami z recyklingu 

w postaci stłuczki szklanej sodowej i tworzyw sztucznych. 

Słowa kluczowe: ekokompozyt, pył PMMA, recykling, cement biały, granulat szklany 

Effect of polymethyl methacrylate (PMMA) dust waste additive on mechanical 

strength and thermal parameters of cement-glass eco-composites 

Abstract 

Modern structural solutions of structural coverings require the use of materials with high strength and 

transparency, resistant to environmental conditions and UV radiation. PMMA thermoplastic plastic boards 

called acrylic or organic glass have become a popular solution. CNC milling technology of PMMA panels 

generates waste in the form of dust and chips. The topic presented in the chapter concerns the impact of the 

addition of polymethyl methacrylate dust on the mechanical strength and thermal parameters of cement-

glass eco-composites. The content of the chapter includes the characteristics of the components of cement-

glass mixtures, the methodology of designing the composition of mixtures, research methodology, analysis 

of results, discussion, and summary. The results of experimental research, i.e. the characteristic strength to 

compression, tensile strength during bending and splitting, and the results of tests of thermal parameters of 

hardened eco-composites are presented. A decrease in the consistency class of the mixture, and an increase 

in the content of air pores were observed. A reduction in compressive strength and a decrease in tensile 

strength at splitting was obtained. The highest value of the characteristic compressive strength of 91,7 MPa 

was obtained by a series of samples modified with PMMA dust in the amount of 8,0%. The highest tensile 

strength of 6,9MPa was obtained by a series of samples modified with dust in the amount of 10,0%. The 

methodology for designing the composition of mixtures modified with waste PMMA dust and recycled 

components in the form of sodium glass cullet and plastics is described. 
Keywords: eco-composite, PMMA dust, recycling, white cement, glass granules 
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Wpływ dodatku odpadowego pyłu 

polieteroeteroketonowego (PEEK) na wytrzymałość 

mechaniczną oraz parametry cieplne ekokompozytów 

cementowo-szklanych 

1. Wstęp 

Postępujący rozwój w dziedzinie projektowania materiałów konstrukcyjnych wspiera 

wdrażanie nowych rozwiązań w zakresie modyfikacji struktury wewnętrznej kompo-

zytów cementowych. Nowe rodziny kompozytów cementowych coraz częściej wyko-

rzystują w składach pylaste, granulowane lub włókniste materiały porecyklingowe. 

Pylaste, drobnoziarniste materiały odpadowe lub porecyklingowe pochodzące z prze-

mysłu obróbki półproduktów są często niedocenianym składnikiem na etapie wstępnego 

projektowania ekomieszanek cementowych. Drobno mielone odpadowe surowce mogą 

stanowić częściowy substytut kruszyw i wypełniaczy mineralnych lub domieszek regu-

lujących właściwości reologiczne. 

Ideą stosowania odpadów w technologii kompozytów konstrukcyjnych jest mini-

malizacja zużycia lub pełne zastąpienie konwencjonalnych składników jak również 

uzyskanie zbliżonej lub wyższej wytrzymałości mechanicznej oraz korzystniejszych 

parametrów cieplnych. Standardem staje się modyfikacja materiałowa i chemiczna 

struktury wewnętrznej materiałów kompleksowymi domieszkami nowej generacji, 

dodatkami odpadowymi lub porecyklingowymi. Obserwujemy trend wzrostowy w kie-

runku powszechnego stosowania nie tylko sztucznych, ale również naturalnych pyłów 

wulkanicznych, drzewnych lub pozyskanych z mielenia skorupek jajek i muszli ostryg 

[1-6]. Interesującą grupę materiałów porecyklingowych, umożliwiających regulację 

właściwości reologicznych, stanowią pyły zawarte w składach mączek szklanych [7-10], 

granulaty szkła sodowego [11-16], kordy stalowe jako zbrojenie rozproszone w matrycy 

cementowo-szklanej [17], granulaty kruszonych bloczków betonowych [18] oraz pyły 

skalne [19, 20]. 

Główne źródło generujące odpadowe wióry i granulaty stanowią zakłady specjali-

zujące się w obróbce konstrukcyjnych wysokosprawnych tworzyw sztucznych w tech-

nologii CNC (Computerized Numerical Control, komputerowe sterowanie urządzeń 

numerycznych) wspomaganych ploterami frezującymi. Wytwarzanie precyzyjnych 

komponentów w zautomatyzowanych procesach wieloosiowego frezowania 4D i 5D 

oraz toczenia i wiercenia wiąże się również z powstawaniem pyłów o zmiennym 

uziarnieniu, niekiedy zanieczyszczonych czynnikiem chłodzącym. Produkty uboczne 

w postaci pyłów syntetycznych stanowią bezpośrednie zagrożenie zarówno dla 

 
1 waldemar.lasica@wat.edu.pl, Laboratorium Badawcze WIG, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, 

Wojskowa Akademia Techniczna, www.wat.edu.pl. 
2 marcin.malek@wat.edu.pl, Laboratorium Badawcze WIG, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wojskowa 

Akademia Techniczna, www.wat.edu.pl. 
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zdrowia człowieka, jak i dla środowiska przyrodniczego. Kierując się zasadą „zero 

waste” oraz koncepcją gospodarki o obiegu zamkniętym, konieczne staje się zapew-

nienie nowej formy zagospodarowania odpadów pylastych z minimalnym negatywnym 

oddziaływaniem na środowisko. Przykładem jest technologia produkcji konstruk-

cyjnych ekokompozytów z matrycą cementową, asfaltową wysokomodyfikowaną lub 

jako kompozycji układu spoiw przemysłowych pucolanowych i hydraulicznych [21-24]. 

Odpadowe pyły z tworzyw sztucznych mogą stanowić dodatek obojętny w układzie ze 

spoiwami pochodzących z energetycznego spalania paliw kopalnych lub pozyskanych 

w procesach hutniczych przy produkcji krzemu metalicznego oraz stopów żelazokrze-

mowych. Założenia projektowe ekokompozytów modyfikowanych dodatkiem pyłów 

poprodukcyjnych promują rozwiązania proekologiczne, tj. redukcja emisji gazów 

cieplarnianych oraz ograniczenie śladu węglowego w cyklu życia produktu. 

Celem pracy jest określenie wpływ dodatku odpadowego pyłu polieteroeteroke-

tonowego (PEEK) na wytrzymałość mechaniczną oraz parametry cieplne ekokompo-

zytów cementowo-szklanych. 

2. Charakterystyka składników ekokompozytu cementowo-szklanego 

Konstrukcje stosów okruchowych ekokompozytu cementowo-szklanego zakładały 

użycie grup frakcji granulatów łamanych pochodzących z recyklingu stłuczki szklanej 

sodowej barwy zielonej (GLS 71), tj. 0/2,0 mm; 0/4,0 mm oraz 0/8,0 mm (uziarnienie 

ciągłe dla d = 0 mm i D = 8,0 mm). Grupy frakcji granulatów łamanych szklanych 

otrzymano metodą mechanicznego kruszenia i mielenia w bębnach kulowych oraz 

metodą implozji (szkło pozbawione etykiet syntetycznych oraz papierowych). Przyjęto 

właściwości fizykochemiczne granulatów szklanych sodowych: gęstość właściwa δ = 

2500 kg/m3; twardość według skali Mohsa równa 6 oraz SiO2 + Na2O ≥ 85,0% [25, 26]. 

 Szczelność projektowanych stosów okruchowych zapewniono, stosując dodatek 

mączki szklanej frakcji 0/0,250 mm sodowej pochodzącej z procesów recyklingu 

stłuczki szklanej postkonsumpcyjnej, tj. zużyte opakowania produktów spożywczych, 

słoiki oraz butelki. Przyjęto parametry fizykochemiczne mączki szklanej sodowej: 

gęstość właściwa δ = 2500 kg/m3; SiO2 = 70,0-74,0%; Al2O3 = 0,5-2,0%; CaO = 7,0-

11,0%; MgO = 3,0-5,0%; Na2O + K2O = 13,0-15,0%; Fe2O3 ≤ 0,1%; TiO2 ≤ 0,1% oraz 

twardość według skali Mohsa równa 6 [27, 28]. 

W składzie ekokompozytów zastosowano spoiwo pucolanowe w postaci metaka-

olinitu. Przyjęto parametry fizykochemiczne metakaolinitu: gęstość właściwa δ = 2300-

2800 kg/m3; powierzchnia właściwa 20000 cm2/g; SiO2 = 48,0-58,0%; Al2O3 = 37,0-

45,0%; TiO2 = 0,8-2,4%; Fe2O3 = 0,7-2,3%; Cl ≤ 0,05%; Na2Oeq ≤ 1,0%; MgO ≤ 2,0%; 

P2O5 ≤ 0,3% oraz wskaźnik wodożądności metakaolinitu wmk = 1,300 [29]. 

Wytypowane spoiwo hydrauliczne stanowił cement specjalny niskoalkaliczny, 

portlandzki popiołowy rodzaju CEM II/A-V 52,5 R NA, powstały w technologii 

generującej obniżony poziom emisji CO2 [30, 31]. Przyjęto parametry fizykoche-

miczne cementu: gęstość właściwa δ = 3 000 kg/m3, powierzchnia właściwa 4730 cm2/g, 

klinkier portlandzki 75,0-86,0%; popiół lotny krzemionkowy 14,0-20,0%; reagips 3,0-

6,0%; kamień wapienny 0,0-5,0%; siarczan żelaza (II) 0,0-0,5%; SO3 = 2,84%; Cl = 

0,038%; Na2Oeq = 0,75% oraz wskaźnik wodożądności cementu wc = 0,371 [32]. Proces 

hydratacji spoiwa cementowego aktywowano wodą zarobową o wartości pH = 7,2-7,3 

(temperatura wody całkowitej na etapie mieszania składników równa +18,0°C ±2,0°C) [33]. 
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Składy ekokompozytów cementowo-szklanych modyfikowano płynnymi domiesz-

kami dozowanych w formie zmiennych udziałów procentowych względem zaprojekto-

wanej masy układu spoiwa cement-metakaolinit. Efekt wysokiego stopnia redukcji 

wody efektywnej zagwarantował superplastyfikator na bazie wodnego roztworu nafta-

lenów o charakterystyce fizycznej: gęstość w zakresie δ = 1,07-1,11 g/cm3, barwa brązowa, 

wartość pH = 7,0-9,0; zawartość alkaliów <4,0% oraz jonów chlorkowych Cl < 0,1% 

[34]. Dozowanie domieszki upłynniającej ustalono na 1,00% zaprojektowanej masy 

układu spoiwa cement-metakaolinit (temperatura odmierzania i stosowania superpla-

styfikatora równa +21,5°C ±0,1°C). Redukcję podciągania kapilarnego oraz powsta-

wania wykwitów wapiennych osiągnięto, wprowadzając domieszkę uszczelniającą kom-

patybilną z upłynniaczem zwilżającym ziarna spoiwa w układzie cement-metakaolinit 

(zachowanie stałej wartości współczynnika wodno-spoiwowego w/s). Przyjęto wartości 

parametrów fizycznych domieszki uszczelniającej (hydrofobizującej) na bazie emulsji 

wodnej silanów/siloksanów: gęstość w zakresie δ = 0,98-1,02 g/cm3, barwa biała, 

wartość pH = 7,0-9,0; zawartość alkaliów <0,5% oraz jonów chlorkowych Cl < 0,1% 

(dozowanie w temperaturze +21,5°C ±0,1°C w ilości 0,45% zaprojektowanej masy 

układu spoiwa cement-metakaolinit) [35]. Regulację czasu wiązania spoiwa mieszanki 

cementowo-szklanej uzyskano, dozując domieszkę opóźniającą na bazie wodnego roz-

tworu sacharozy o przyjętych wartościach parametrów fizycznych: gęstość w zakresie 

δ = 1,06-1,10 g/cm3, wartość pH = 6,0-8,0; zawartość alkaliów <0,5% oraz jonów 

chlorkowych Cl < 0,1%. Domieszkę dozowano w temperaturze +21,5°C ±0,1°C w ilości 

0,30% zaprojektowanej masy układu spoiwa cement-metakaolinit [36, 37]. 

Dodatek odpadowy pylasty stanowił pył polieteroeteroketonowy (PEEK) pocho-

dzący z procesów technologii wieloosiowego frezowania 5D CNC półproduktów (płyt 

i prętów) powszechnie stosowanych jako komponenty dla branży lotniczej i w kosmo-

nautyce [38]. Pył polimerowy PEEK jest materiałem zaliczanym do grupy wysoko-

sprawnych półkrystalicznych tworzyw termoplastycznych o długotrwałej wytrzymałości 

termicznej oraz wysokiej trwałości (niska wartość współczynnika tarcia, odporność na 

oddziaływanie agresji chemicznej) [39]. Główne zalety pyłu polieteroeteroketonowego 

dotyczą wytrzymałości mechanicznej badanej w szerokim zakresie temperatur przy 

oddziaływaniu obciążeń przyłożonych w sposób statyczny lub dynamiczny [40]. 

Polimer PEEK charakteryzuje się bardzo wysoką wytrzymałością na ściskanie w danym 

punkcie odkształcenia oraz na rozciąganie przy zginaniu. Składy ekokompozytów 

cementowo-szklanych zmodyfikowano dodatkiem odpadowego pyłu PEEK barwy 

beżowej, grupy frakcji 0/0,063 mm w ilościach 6,0%; 7,0%; 8,0%; 10,0%; 12,0%; 

14,0% oraz 16,0% zaprojektowanej masy układu spoiw cement-metakaolinit. 

3. Metodyka projektowania ekokompozytu cementowo-szklanego 

Etap doboru jakościowego i ilościowego składników mieszanek cementowo-szkla-

nych poprzedzono przeglądem literatury krajowej oraz zagranicznych publikacji nauko-

wych dotyczących współczesnych metod projektowania kompozytów cementowych. 

Analizowano składy receptur kompozytów na spoiwach hydraulicznych modyfikowa-

nych składnikami pozyskanymi z procesów recyklingu, tj. granulaty organiczne [41, 

42], stłuczka szklana sodowa [43-46], wióry metalowe [47, 48], śrut polimerowy [49], 

drukowane przestrzenne struktury zbrojeniowe 3D [50], zbrojenie rozproszone w postaci 

włókien polipropylenowych [51, 52] oraz granulowane powojenne żużle żelazoniklowe 
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[53]. Zwrócono szczególną uwagę na metody projektowania kompozytów drobno-

kruszywowych [54, 55], wysokich wytrzymałości (HPC) oraz wysokowartościowych 

wykorzystujące proszki reaktywne (RPC, VHPC lub UHPC [56-61]).  

Przeprowadzona analiza wielokryterialna zbioru metod projektowych pozwoliła na 

wybór analityczno-doświadczalnej metody czterech równań do określenia ilościowego 

masy składników dla 1,0 m3 ekokompozytu cementowo-szklanego. Dokonano mody-

fikacji wybranej metody koncepcją równoległego zastosowania dwóch współczyn-

ników aktywności pucolanowej lub hydraulicznej „k2” i „k3” z zachowaniem warunku 

wytrzymałości i trwałości stwardniałego materiału (częściowa redukcja masy spoiwa 

cementowego pucolaną w postaci metakaolinitu). 

Etap projektowania składów receptur ekokompozytów cementowo-szklanych poprze-

dzono określeniem założeń technologicznych, trwałościowych i wytrzymałościowych. 

Główne wymagania stawiane ekokompozytowi koncentrowały się na uzyskaniu 

wysokiej lub bardzo wysokiej wytrzymałości na ściskanie (fck,cube), określonej po  

28 dniach dojrzewania stwardniałych próbek sześciennych. Drugorzędne wymagania 

dotyczyły możliwości wykorzystania składników odpadowych lub pozyskanych 

z procesów recyklingu odpadów (zasada „zero waste”).  

Konstrukcja stosów okruchowych zakładała użycie frakcji oraz grup frakcji trans-

parentnej kruszonej stłuczki i mączki szklanej sodowej (pełny substytut konwencjo-

nalnych mineralnych kruszyw otoczakowych lub łamanych). Przyjęto normowe 

wymagania wpływające na trwałość materiału: klasy ekspozycji XC4, XA2, XD2, XF2 

i XM1; minimalna klasa wytrzymałości kompozytu jako C50/60; minimalna ilość 

cementu ≥320 kg/m3; maksymalna wartość wskaźnika wodno-cementowego lub 

wodno-spoiwowego w/c ≤0,50 lub w/s ≤0,50; zawartość powietrza p > 4,0%; klasa 

konsystencji S1/S2 [62]. 

Założona klasa konsystencji S2 mieszanki determinowała wartości wskaźników 

wodożądności przyjęte zgodnie z tablicami O. Sterna, tj. wskaźniki wodne dla spoiwa 

cementowego (wc) i frakcji granulatu szklanego łamanego (wk) [63, 64]. Wartość 

wskaźnika wodożądności dla frakcji metakaolinitu (wmk) obliczono według wzoru 

empirycznego O. Sterna. Dokonano korekty wartości wskaźników wodnych (w) dla 

frakcji mączki (wm) oraz granulatu szklanego sodowego (wd, wg). Zmiany wartości 

wskaźników wodnych uwarunkowane były odmienną powierzchnią właściwą oraz 

różnicą gęstości objętościowej frakcji szkła w odniesieniu do frakcji kruszyw natural-

nych stanowiących wzorzec wskaźników wodnych w tablicy O. Sterna. Wartości 

wskaźnika wodno-cementowego (w/c) odczytano z nomogramów Waltza (wytrzy-

małość na ściskanie stwardniałego kompozytu w funkcji wartości współczynnika 

wodno-cementowego dla uwzględnionego w projektowaniu rodzaju, klasy wytrzyma-

łościowej i wytrzymałości wczesnej spoiwa cementowego). 

Podstawowe równanie metody projektowej określało średnią wartość wytrzymałości 

na ściskanie badanej po 28 dniach dojrzewania stwardniałego ekokompozytu cemen-

towo-szklanego (równanie ogólne J. Bolomey’a pomijające zawartości porów powietrz-

nych w mieszance cementowo-szklanej). Efekt napowietrzenia struktury wewnętrznej 

mieszanki uwzględniał drugi wzór R. Fereta [65-67]. Przyjęto tabelaryczne wartości 

współczynników A1 i A2 uwzględniające klasę cementu i rodzaj kruszywa. Drugie 

równanie umożliwiło obliczenie sumy objętości absolutnych wszystkich składników 

mieszanki (spełnienie warunku szczelności dla sumy objętości absolutnych składników 
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dla 1,0 m3 ekokompozytu). Trzecie równanie dotyczyło obliczenia całkowitej wartości 

wodożądności, tj. ilość wody całkowitej (wef) dla przyjętej klasy konsystencji mieszanki 

S2 (ilość wody efektywnej zależnej od rozkładu procentowego frakcji granulatu 

szklanego w stosie okruchowym). Absolutną objętość zaprawy w składzie mieszanki 

ekokompozytu obliczono wzorem czwartym metody projektowej (objętość absolutna 

zaczynu spoiwowego układu cement-metakaolinit wraz z granulatem szklanym frakcji 

0/2,0 mm lub 0/4,0 mm). 

Zaprojektowano osiem wariantów konstrukcji stosów okruchowych (cztery warianty 

o uziarnieniu 0/2,0 mm oraz dwa warianty o uziarnieniu 0/4,0 m i 0/8,0 mm). Przyjęto 

graniczną dolną i górną krzywą uziarnienia jak dla piaskobetonów i kompozytów 

o podwyższonym punkcie piaskowym (PP). Wprowadzenie do konstrukcji stosów 

okruchowych mączki szklanej sodowej frakcji 0/0,020 mm umożliwiło uzyskanie efektu 

uszczelnienia struktury wewnętrznej ekokompozytu cementowo-szklanego (doziarnienie 

grupy frakcji stosu okruchowego). Założono maksymalny wymiar kruszywa szklanego 

Dmax = 8,0 mm oraz przyjęto przedziały wartości procentowych punktów charaktery-

stycznych stosów okruchowych, tj. Pp – punkt pyłowy, PPP – punkt pyłowo-piaskowy 

oraz PP – punkt piaskowy. Stosy okruchowe posiadały wartości punktów charakte-

rystycznych: uziarnienie 0/2,0 mm – Pp = 8-10%; PPP = 42-62%; PP = 100%; uziar-

nienie 0/4,0 mm – Pp = 7-9%; PPP = 48-60%; PP = 84-94% oraz uziarnienie 0/8,0 mm – 

Pp = 7-9%; PPP = 40-60%; PP = 80-88%. 

Krzywe uziarnienia zaprojektowanych kompozytów przedstawiono na rysunku 1. 

4. Metodyka badawcza 

Badania laboratoryjne wytrzymałości mechanicznej oraz parametrów cieplnych 

próbek ekokompozytów cementowo-szklanych przeprowadzono po 14, 28, 56 i 90 

dniach dojrzewania, tj. wytrzymałość na ściskanie (fck,cube), wytrzymałość na rozcią-

ganie przy zginaniu trzypunktowym 3p (fcf2) oraz przy rozłupywaniu (fct), współ-

czynnik przewodzenia ciepła (λ), ciepło właściwe (cp) i dyfuzyjność cieplna materiału (a).  

Właściwości dla próbek mieszanki cementowo-szklanej określono w czasie nie-

przekraczającym 30 minut od zakończenia procesu mieszania składników (pomiar 

zakresu opadu stożka mieszanki wraz z ustaleniem klasy konsystencji oraz badanie 

procentowej zawartości porów powietrznych). Dłuższe terminy badań (56 i 90 dni) 

podyktowane zostały względami technologii ekokompozytów oraz czasem twardnienia 

materiału, tj. modyfikacja składu receptur dodatkiem pucolanowym w postaci meta-

kaolinitu oraz wprowadzenie grup frakcji mączki szklanej sodowej uszczelniającej stos 

okruchowy ekokompozytu. Zapewniono stabilne warunki środowiskowe, tj. tempe-

ratura powietrza +20,0°C ±0,5°C oraz wilgotność względna powietrza równa 47,0% 

±2,0% określone pomiarem termohigrometru [68].  

Badania w zakresie wytrzymałości mechanicznej oraz parametrów cieplnych prze-

prowadzono dla stwardniałych normowych próbek sześciennych 150 × 150 × 150 mm 

i belkowych 40 × 40 × 160 mm. Przeprowadzono dodatkowo suszenie próbek sześcien-

nych w temperaturze +105,0°C ±5,0°C dla określenia parametrów cieplnych materiału 

(pomiar wartości masy próbki wysuszonej i objętości obliczonej na podstawie rzeczy-

wistych wymiarów [69]). Serie próbek referencyjnych oraz modyfikowanych dodatkiem 

metakaolinitu podlegały ocenie prawidłowości wykonania, tj. weryfikacja zgodności 

kształtu i wymiarów z uwzględnieniem tolerancji wymiarowych [70]. Odstępstwa 
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wymiarowe (nierówności, nadlewy) niwelowano w procesie szlifowania powierzchni 

próbek, zapewniając zachowanie równoległości przeciwległych ścianek poddanych 

obciążeniu. Ustalono zbiór reprezentatywny próbek spełniających wszystkie wymagania 

normowe. 

 
 

Rysunek 1. Zaprojektowane krzywe uziarnienia. Wykresy: A, B, C, D – uziarnienie 0/2,0 mm;  

E, F – uziarnienie 0/4,0 mm; G, H – uziarnienie 0/8,0 mm [opracowanie własne] 
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4.1. Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie 

Podstawowe badanie ekokompozytu cementowo-szklanego dotyczyło określenia 
wartości wytrzymałości na ściskanie (fck,cube) dla stwardniałych próbek sześciennych 
150 × 150 × 150 mm [71]. Zastosowano prasę hydrauliczną klasy I typu Testing 5000 kN 
[72]. Dokonano weryfikacji prawidłowości pracy tłoka maszyny, czujników prze-
mieszczeń liniowych, ustawienia zakresu siły generującej naprężenia niszczące (250-
5000 kN) oraz charakterystyki materiałowej badanych ekokompozytów. Dopuszczone 
do badań próbki umieszczono w pionowej przestrzeni roboczej prasy hydraulicznej, 
przeprowadzono centrowanie próbek w odniesieniu do osi pionowej maszyny oraz 
dokonano regulacji położenia względem koncentrycznych znaczników płyt docisko-
wych. Zapewniono stabilne warunki środowiskowe oraz parametry obciążenia przyło-
żonego w sposób statyczny, tj. temperatura powietrza w pracowni laboratoryjnej równej 
+21,0° ±2°C; prędkość przyrostu naprężeń w funkcji czasu równa 0,6 ±0,1 MPa/s. 
Badanie przeprowadzono w czasie nieprzekraczającym 8,0 godzin, licząc od zakoń-
czenia pielęgnacji próbek ekokompozytu. Zastosowano obciążenie wstępne (początkowe) 
stanowiące 30,0% wartości projektowanej wytrzymałości charakterystycznej na ściskanie. 
Proces obciążania próbki trwał do momentu powstania odprysków powierzchniowych 
i propagacji rys niszczących. Zarejestrowano wartość maksymalnej siły (Fmax) 
i wyznaczono wartość wytrzymałości charakterystycznej na ściskanie fck,cube. Opisano 
uzyskaną formę zniszczenia próbki sześciennej (zgodność z warunkami normy). 

4.2. Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu 

Próbki sześcienne 150 × 150 × 150 mm podlegały ocenie na rozciąganie przy rozłu-
pywaniu (fct, metoda brazylijska) [73]. Badanie przeprowadzono na prasie hydraulicz-
nej klasy I typu Testing 5000 kN (przedział wartości sił 250-5000 kN) wyposażonej 
w ramkę pozycjonującą z mechanizmem sprężynowym łączącym dwie belki ściskające 
z cylindrycznymi powierzchniami (oddziaływanie obciążenia liniowego generującego 
pionową płaszczyzną rozciągającą). Ramkę wraz z próbką zamocowano w pionowej 
przestrzeni roboczej prasy hydraulicznej, dokonano centrowania ramki względem 
poziomych koncentrycznych znaczników dolnej płyty ściskającej. Wprowadzono obcią-
żenie początkowe równe 20,0% siły niszczącej (Fmax). Zastosowano prędkość przyrostu 
naprężeń w czasie o wartości 0,06 MPa/s do momentu zniszczenia próbki (odpryski 
powierzchniowe, rysy pionowe). Dokonano odczytu wartości siły niszczącej (Fmax) 
oraz wyznaczono wartość wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu (fct). 

4.3. Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu trzypunktowym 

Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu trzypunktowym 3p (fcf2) określono dla 
próbek belkowych 40 × 40 × 160 mm za pomocą prasy hydraulicznej klasy I typu 
Testing 5000 kN [74]. Maszynę wyposażono w przystawkę przeznaczoną do badania 
wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu (schemat statyczny belki swobodnie pod-
partej obciążonej pojedynczą siła skupioną w środku rozpiętości przęsła). Zastosowano 
rozstaw osiowy podpór równy 120 mm. Dokonano sprawdzenia swobody obrotu rolek 
dla podpór oraz siły skupionej. Przystawkę zamocowano i wycentrowano w pionowej 
przestrzeni roboczej prasy hydraulicznej. Przyjęto prędkość przyrostu naprężeń 
w czasie o wartości 0,06 MPa/s. Obciążanie próbki belkowej kontynuowano do momentu 
powstania odprysków powierzchniowych oraz rysy pionowej. Dokonano odczytu siły 
niszczącej (Fmax) oraz wyznaczono wartość wytrzymałości na rozciąganie przy 
zginaniu trzypunktowym 3p (fcf2). 
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4.4. Parametry cieplne 

Zestaw pomiarowy typu Applied Precision Isomet 2114 wraz z sondą powierzch-
niową typu IPS 1105 umożliwił określenie wartości parametrów cieplnych metodą 
niestacjonarną (nieustalony strumień cieplny, zakres pomiarowy sondy równy 0,3-2,0 
W/m·K) [75-79]. Badaniu podlegały stwardniałe próbki sześcienne 150 × 150 × 150 mm 
(spełnienie warunku minimalnego wymiaru 6-8 cm). Przeprowadzono badania para-
metrów cieplnych w kierunku równoległym i prostopadłym do warstw układania 
mieszanki cementowo-szklanej, tj. (a) – dyfuzyjność cieplna [m2/s], (cp) – ciepło 
właściwe [J/m3·K] oraz (λ) – współczynnik przewodzenia ciepła materiału [W/m·K]. 

4.5. Konsystencja 

Klasę konsystencji mieszanek cementowo-szklanych określono metodą pomiaru 
stożka opadowego [80]. Zestaw pomiarowy stanowił stalowy stożek Abramsa, lej 
zasypowy, pręt normowy do sztychowania, podstawka pod stożek pomiarowy oraz 
przymiar liniowy wraz z miarą poziomu opadu. Mieszankę cementowo-szklaną ułożono 
w trzech warstwach grubości 100 mm we wnętrzu stożka Abramsa. Zagęszczenie 
przeprowadzono poprzez sztychowanie prętem normowym w ilości 25 powtórzeń dla 
pojedynczej warstwy. Pomiar wysokości opadu przeprowadzono w czasie nieprzekra-
czającym 5 minut od momentu zakończenia etapu mieszania składników mieszanki 
cementowo-szklanej. Poziom mieszanki cementowo-szklanej wyrównano do górnej 
krawędzi stożka stalowego wraz z zatarciem powierzchni górnej. Różnica wysokości 
określona między stalowym stożkiem Abramsa i stożkiem mieszanki pozwoliła na 
zakwalifikowanie badanej próbki do normowej klasy konsystencji (projektowanie 
z uwzględnieniem klasy konsystencji S2, ustalone zmniejszenie klasy konsystencji do 
S1 dla serii próbek podlegających modyfikacji materiałowej). 

4.6. Zawartość porów powietrznych 

Zawartość procentową porów powietrznych określono metodą ciśnieniową przy 
użyciu porozumetru o objętości 8,0 litrów [81]. Wnętrze zasobnika cylindrycznego 
wypełniono mieszanką cementowo-szklaną oraz przeprowadzono zagęszczanie mecha-
niczne w zakresie 15-25 sekund. Nadmiar mieszanki usunięto oraz oczyszczono 
uszczelkę obwodową na styku dwóch modułów porozymetru. Dokonano weryfikacji 
szczelności połączenia modułu górnego wraz z zasobnikiem cylindrycznym. Moduł 
górny posiadał manometr radialny umożliwiający dokonanie odczytu procentowej 
zawartości porów powietrznych w badanej próbce mieszanki cementowo-szklanej.  

5. Analiza wyników 

Przyjęte nazewnictwo próbek ekokompozytów cementowo-szklanych badanych 
w zakresie wytrzymałości mechanicznej, właściwości reologicznych oraz parametrów 
cieplnych przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1. Nazwy próbek ekokompozytowych modyfikowanych odpadowym pyłem polieteroeteroketonowym 
(PEEK) dozowanego w ilości procentowej zawartości zaprojektowanej masy układu spoiwa cement- 
-metakaolinit (% m. s.) dla 1,0 m3 objętości materiału 

Lp. 
Nazwa serii 

próbek 

Zawartość procentowa odpadowego pyłu 
polieteroeteroketonowego (PEEK) dla danej serii próbek 

ekokompozytów cementowo-szklanych [% m. s.] 

1. R (0%) 0 

2. K1 (6,0%) 6,0 
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3. K2 (7,0%) 7,0 

4. K3 (8,0%) 8,0 

5. K4 (10,0%) 10,0 

6. K5 (12,0%) 12,0 

7. K6 (14,0%) 14,0 

8. K7 (16,0%) 16,0 

Źródło: opracowanie własne. 

Wartości napowietrzenia oraz opadów stożka pomiarowego w funkcji procentowej 

zawartości odpadowego pyłu polieteroeteroketonowego (PEEK) dla próbek eko-

kompozytu cementowo-szklanego przedstawiono na rysunku 2. 

 
Rysunek 2. Wartości napowietrzenia oraz opadów stożka pomiarowego. A i D – opad stożka w funkcji 

procentowej zawartości odpadowego pyłu PEEK, B i E – zawartość porów powietrznych w funkcji 

procentowej zawartości odpadowego pyłu PEEK, C – zawartość porów powietrznych w funkcji wartości 

opadu stożka pomiarowego [opracowanie własne] 

Metodą opadu stożka pomiarowego ustalono klasy konsystencji mieszanek 

cementowo-szklanych. Seria referencyjna (R) uzyskała średnią wartość opadu (różnica 

między wysokością stożka Abramsa i stożkiem mieszanki) równą 55 ±20 mm (klasa 
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konsystencji S2). Próbki modyfikowane dodatkiem pyłu PEEK, tj. serie mieszanek od 

K2 do K7, wykazały średni opad stożka w zakresie 12 ±10-42 ±10 mm (klasa 

konsystencji S1, zmniejszenie wartości opadu w zakresie 23,6-78,2% względem serii 

referencyjnej). Największą średnią wartość opadu stożka równą 12 ±10 mm ustalono 

dla serii K6 i K7. Najmniejszą średnią procentową zawartość porów powietrznych 

w mieszance równą 3,2% uzyskały serie próbek referencyjnych (R) i seria K1 (mody-

fikowana dodatkiem pyłu PEEK w ilości 6,0% masy spoiwa). Największą średnią 

procentową zawartość porów powietrznych uzyskały serie K6 oraz K7 równą 4,5% 

(+40,6% porów powietrznych w odniesieniu do serii referencyjnej). 

Wyniki badań wytrzymałości charakterystycznej na ściskanie (fck,cube) po 14, 28, 56 

oraz 90 dniach dojrzewania próbek cementowo-szklanych referencyjnych oraz 

poddanych modyfikacji odpadowym pyłem polieteroeteroketonowym (PEEK) przed-

stawiono na rysunku 3. 

 
Rysunek 3. Wyniki badań wytrzymałości charakterystycznej na ściskanie (fck,cube) po 14, 28, 56 oraz 90 

dniach dojrzewania próbek cementowo-szklanych oraz wytrzymałości charakterystycznej na ściskanie 

w funkcji procentowej zawartości odpadowego pyłu PEEK dla próbek referencyjnych oraz podlegających 

modyfikacji materiałowej [opracowanie własne] 
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Podstawowe badanie przeprowadzone na stwardniałych próbkach cementowo- 

-szklanych dotyczyło określenia wytrzymałości charakterystycznej na ściskanie (fck,cube). 

Wartości wytrzymałości charakterystycznej na ściskanie dla próbek referencyjnych 

badanych po 14, 28, 56 i 90 dniach dojrzewania materiału wyniosły odpowiednio:  

72,8 MPa; 86,8 MPa; 92,0 MPa oraz 95,5 MPa. Największe średnie wartości 

wytrzymałości charakterystycznej na ściskanie (fck,cube) określono dla serii próbek K3 

równej 102,2 MPa (+7,0% zwiększenie wytrzymałości w odniesieniu do serii referen-

cyjnej po 90 dniach dojrzewania próbek). 

Wyniki badań wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu (fct) po 14, 28, 56 

oraz 90 dniach dojrzewania próbek cementowo-szklanych referencyjnych oraz podda-

nych modyfikacji odpadowym pyłem polieteroeteroketonowym (PEEK) przedsta-

wiono na rysunku 4. 

 
Rysunek 4. Wyniki badań wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu (fct) po 14, 28, 56 oraz 90 dniach 

dojrzewania próbek cementowo-szklanych oraz wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu w funkcji 

procentowej zawartości odpadowego pyłu PEEK dla próbek referencyjnych oraz podlegających modyfikacji 

materiałowej [opracowanie własne] 
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Metodą brazylijskiego rozłupywania określono średnie wartości wytrzymałości na 

rozciąganie (fct). Przeprowadzono badania na stwardniałych próbkach sześciennych 

referencyjnych (R) po 14, 28, 56 i 90 dniach dojrzewania materiału, otrzymano wyniki 

odpowiednio: 4,8 MPa; 6,0 MPa; 6,6 MPa oraz 7,7 MPa. Największe średnie wartości 

wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu (fct) określono dla serii próbek K4 

równe 8,7 MPa (+13,0% względem serii referencyjnej dla 90 dni dojrzewania materiału). 

Wyniki badań wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu trzypunktowym 3p (fcf2) 

po 14, 28, 56 oraz 90 dniach dojrzewania próbek cementowo-szklanych referencyjnych 

oraz poddanych modyfikacji odpadowym pyłem polieteroeteroketonowym (PEEK) 

przedstawiono na rysunku 5. 

 
Rysunek 5. Wyniki badań wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu trzypunktowym 3p (fcf2) po 14, 28, 56 

oraz 90 dniach dojrzewania próbek cementowo-szklanych oraz wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu 

w funkcji procentowej zawartości odpadowego pyłu PEEK dla próbek referencyjnych oraz podlegających 

modyfikacji materiałowej [opracowanie własne] 
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Wartości wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu trzypunktowym 3p określono 

dla próbek belkowych 40 × 40 × 160 mm. Wyniki badań dla serii referencyjnej (R) 

stwardniałych próbek kompozytowych badanych po 14, 28, 56 i 90 dniach dojrzewania 

materiału wyniosły odpowiednio: 4,4 MPa; 5,1 MPa; 5,4 MPa oraz 6,0 MPa. Naj-

większe średnie wartości wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu trzypunktowym 

3p (fcf2) określono dla serii próbek K2 i K3 równe 6,7 MPa (+11,7% względem serii 

referencyjnej dla 90 dni dojrzewania materiału). 

Wyniki badań wytrzymałości charakterystycznej na ściskanie (fck,cube), rozciąganie 

przy rozłupywaniu (fct) i zginaniu trzypunktowym 3p (fcf2) w funkcji gęstości mate-

riału, (określonych po 14, 28, 56 oraz 90 dniach dojrzewania próbek) przedstawiono na 

rysunku 6. 

 
Rysunek 6. Wyniki badań wytrzymałości charakterystycznej na ściskanie (fck,cube), rozciąganie przy 

rozłupywaniu (fct) i zginaniu trzypunktowym 3p (fcf2) w funkcji gęstości materiału, wykresy: A, B i C – 

wyniki badań wytrzymałości charakterystycznej na ściskanie (fck,cube), rozciąganie przy rozłupywaniu (fct) 

i zginaniu trzypunktowym 3p (fcf2) w funkcji gęstości materiału dla próbek referencyjnych oraz podlegających 

modyfikacji materiałowej [opracowanie własne] 
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Stwardniałe próbki sześcienne ekokompozytu cementowo-szklanego w stanie wysu-

szonym poddano badaniu gęstości materiału (suszenie próbek do stałej masy). Obli-

czono wartość objętości próbek kompozytowych na podstawie rzeczywistych wymiarów. 

Wyniki badań parametrów cieplnych ekokompozytu cementowo-szklanego (okre-

ślonych po 14, 28, 56 oraz 90 dniach dojrzewania próbek) przedstawiono na rysunku 7. 

 
Rysunek 7. Wyniki badań parametrów cieplnych ekokompozytu cementowo-szklanego (określonych po 14, 

28, 56 oraz 90 dniach dojrzewania próbek) Wykresy: A – wyniki badań wartości współczynnika 

przewodzenia ciepła (λ), B – wyniki badań wartości ciepła właściwego (cp), C – wyniki badań wartości 

dyfuzyjności cieplnej materiału (a) [opracowanie własne] 
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Pomiary parametrów cieplnych stwardniałych próbek sześciennych określono metodą 

niestacjonarną (dynamiczna metoda pomiaru, nieustalony strumień cieplny) wyko-

rzystując zestaw pomiarowy typu Applied Precision Isomet 2114. Zastosowano sondę 

powierzchniową typu IPS 1105 do materiałów twardych o zakresie pomiarowym  

0,3-2,0 [W/m·K]. Określono wartości parametrów cieplnych, tj. (cp) – ciepło właściwe 

materiału [J/m3·K]; (λ) – współczynnik przewodzenia ciepła [W/m·K] oraz (a) – 

dyfuzyjność cieplna [m2/s]. 

Wyniki badań parametrów cieplnych ekokompozytu cementowo-szklanego w funkcji 

procentowej zawartości odpadowego pyłu polieteroeteroketonowego (PEEK) przedsta-

wiono na rysunku 8. 

 
Rysunek 8. Wyniki badań parametrów cieplnych ekokompozytu cementowo-szklanego w funkcji 

procentowej zawartości odpadowego pyłu polieteroeteroketonowego (PEEK): A – wartości współczynnika 

przewodzenia ciepła (λ), B – wartości ciepła właściwego (cp), C – wartości dyfuzyjności cieplnej materiału (a) 

[opracowanie własne] 
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Próbki serii referencyjnej (R) uzyskały średnie wartości parametrów cieplnych 

badanych po 14, 28, 56 i 90 dniach dojrzewania materiału odpowiednio: współczynnik 

przewodzenia ciepła (λ) – 1,5311 [W/m·K]; 1,4428 [W/m·K]; 1,2811 [W/m·K]; 

1,1684 [W/m·K]; ciepło właściwe (cp) – 1,7226·106 [J/m3·K]; 1,6880·106 [J/m3·K]; 

1,7099·106 [J/m3·K]; 1,6838·106 [J/m3·K] oraz dyfuzyjność cieplna (a) – 0,8888·10-6 

[m2/s]; 0,8547·10-6 [m2/s]; 0,7492·10-6 [m2/s]; 0,6939·10-6 [m2/s]. 

Podstawowe wartości statystyk mierzonych wielkości dla próbek ekokompozytu 

cementowo-szklanego referencyjnego oraz poddanego modyfikacji materiałowej opa-

dowym pyłem polieteroeteroketonowym (PEEK) przedstawiono na rysunkach 9 i 10. 

6. Dyskusja 

Literatura ściśle związana z tematyką wpływu dodatku pyłów syntetycznych na 

ekomieszanki lub na stwardniałe ekokompozyty nie stanowi popularnego obszaru 

zainteresowań badawczych naukowców specjalizujących się w technologii betonów 

i kompozytów na spoiwach odpadowych. Brak jest literatury naukowej dokładnie 

wpisującej się w tematykę poruszoną w rozdziale monografii. 

Badaniami wpływu częściowego substytutu spoiwa cementowego zajmowali się 

Taiwo L.A. i wsp. w publikacji [82]. Badania koncentrowały się na określeniu opty-

malnej procentowej zawartości układu spoiwa w postaci mieszanki pyłu kamiennego 

i popiołu ze spalania łusek ryżu. Częściowy zamiennik cementu dozowano w ilościach 

5,0%; 10,0%; 15,0%; 20,0% i 25,0% w odniesieniu do obliczonej masy mieszanki 

cementu i piasku rzecznego w składzie projektowanego betonu. Przeprowadzono badania 

laboratoryjne w zakresie wytrzymałości charakterystycznej na ściskanie ustalonej dla 

stwardniałych próbek sześciennych 100 × 100 × 100 mm po 7, 14, 21, 28 i po 56 dniach 

dojrzewania w warunkach normowych. Główny składnik wiążący stanowił cement 

portlandzki klasy wytrzymałościowej 42,5 N, wartość wskaźnika wodno-cementowego 

określono na 0,5 oraz zastosowano proporcję cementu do piasku rzecznego w ilości 

1 : 6 [82]. Wyniki badań wykazały trend spadkowy wartości wytrzymałości charaktery-

stycznej na ściskanie (fck,cube) wraz ze zwiększeniem dozowania układu spoiw 

w postaci pyłu kamiennego i popiołu ze spalania łusek ryżu. Próbki referencyjne uzy-

skały wartość wytrzymałości (fck,cube) równą 7,0 MPa, modyfikacje w ilościach 5,0% 

i 10,0%, wpływając na zmniejszenie wartości wytrzymałości (fck,cube) w zakresie 35,0-

50,0% (zmniejszenie gęstości objętościowej betonu przekładające się na obniżenie 

wytrzymałości fck,cube). Główną przyczynę zmniejszenia wartości wytrzymałości na 

ściskanie fck,cube stanowiły negatywne pory powietrzne zlokalizowane w matrycy 

cementowej betonu [82]. Badania własne pozwoliły określić trend spadkowy wartości 

wytrzymałości charakterystycznej na ściskanie fck,cube dla modyfikacji dodatkiem odpa-

dowego pyłu PEEK w zakresie 6,0-8,0% masy układu spoiwa cement-metakaolinit 

(rys. 3). Zmniejszenie wartości wytrzymałości fck,cube wynikało ze zmniejszenia urabial-

ności mieszanki cementowo-szklanej, dłuższego czasu zagęszczania mechanicznego 

(negatywne pory powietrzne). Modyfikacje składów próbek mieszanek pyłem 

polieteroeteroketonowym w ilościach powyżej 10,0% masy układu spoiw wymagało 

zapotrzebowania na większą ilość domieszki upłynniającej dla zachowania stałej klasy 

konsystencji (+0,20% domieszki względem masy układu spoiwa cement-metakaolinit). 
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Rysunek 9. Podstawowe wartości statystyk mierzonych wielkości dla próbek ekokompozytu cementowo- 

-szklanego referencyjnego oraz poddanego modyfikacji materiałowej opadowym pyłem 

polieteroeteroketonowym (PEEK): zawartość porów powietrznych, wartości opadu stożka pomiarowego, 

współczynnik przewodzenia ciepła (λ), ciepło właściwe (cp) [opracowanie własne] 
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Rysunek 10. Podstawowe wartości statystyk mierzonych wielkości dla próbek ekokompozytu cementowo- 

-szklanego referencyjnego oraz poddanego modyfikacji materiałowej opadowym pyłem 

polieteroeteroketonowym (PEEK): dyfuzyjność cieplna (a), wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie 

(fck,cube), wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu (fct), wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu 

trzypunktowym 3p (fcf2) [opracowanie własne] 
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Wyniki badań wstępnych dodatku odpadowego pyłu kamiennego w charakterze 

częściowego substytutu piasku naturalnego przedstawili Chitkeshwar A.K. i wsp. 

w publikacji [83]. Badania koncentrowały się na rozwiązaniach materiałowych, wpły-

wających na zredukowanie lub odstąpienie od konieczności pozyskiwania kruszywa 

drobnego naturalnego powszechnie stosowanego w technologii betonów cementowych. 

Pomysł naukowców zakładał częściowe lub pełne zastąpienie piasku naturalnego 

odpadowym pyłem kamiennym. Badania wytrzymałości mechanicznej przeprowadzono 

po 7, 14 i 28 dniach dojrzewania betonu. Dokonano modyfikacji składy referencyjnego 

dodatkiem odpadowego pyłu kamiennego dozowanego w ilościach 25,0%; 50,0%; 

75,0% i 100% masy kruszywa naturalnego. Spoiwo hydrauliczne stanowił cement 

portlandzki klasy wytrzymałościowej 52,5. Wyniki badań laboratoryjnych pozwoliły 

określić optymalną zawartość procentową odpadowego pyłu kamiennego w składzie 

betonów [83]. Największe wartości wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu (fcf2) 

równe 4,9 MPa uzyskano dla próbek betonowych zawierających w składzie 25,0% 

pyłu kamiennego (redukcja kruszywa drobnego naturalnego o 25,0% w odniesieniu do 

receptury referencyjnej). Modyfikacja składu odpadowym pyłem kamiennym w ilości 

75,0% masy kruszywa drobnego naturalnego wpłynęła na redukcję wytrzymałości na 

rozciąganie przy zginaniu (fcf2) do wartości 4,4 MPa (zmniejszenie o 11,0% między 

modyfikacją pyłem kamiennym dozowanym w ilościach 25,0% i 75,0%) [83]. Badania 

własne w zakresie wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu trzypunktowym 3p 

(fcf2) wykazały trend wzrostowy dla modyfikacji składu ekokompozytów pyłem PEEK 

w zakresie 6,0-8,0% masy układu spoiwa cement-metakaolinit (rys. 5). Kolejne dozo-

wania pyłem PEEK w zakresie 10,0-16,0% masy układu spoiw wpływały na zmniej-

szenie wartości wytrzymałości fcf2 (rys. 5). Trend spadkowy wartości wytrzymałości 

fcf2 wynikał ze zwiększonej zawartości negatywnych porów powietrznych przery-

wających ciągłość struktury wewnętrznej ekokompozytu cementowo-szklanego. 

Chitkeshwar A.K. i wsp. [83] określili optymalną relację procentową mieszanki 

złożonej z odpadowego pyłu kamiennego i kruszywa drobnego naturalnego na 25,0% 

i 75,0% (uzyskanie największej wartości wytrzymałości charakterystycznej na ściskanie 

fck,cube o wartości 43,0 MPa). Dozowanie w składzie mieszanki betonowej pyłu 

kamiennego i kruszywa drobnego naturalnego w ilościach 75,0% i 25,0% wpływało na 

zmniejszenie wytrzymałości charakterystycznej na ściskanie (fck,cube) o wartość 10,0%. 

Podobną zależność uzyskano na podstawie badań własnych w przypadku serii próbek 

ekokompozytów cementowo-szklanych modyfikowanych dodatkiem odpadowego 

pyłu PEEK w zakresie 10,0-16,0% masy układu spoiwa cement-metakaolinit (trend 

spadkowy wartości fck,cube, rys. 3). 
Modyfikacja materiałowa odpadowym pyłem kamiennym stanowiła obszar zainte-

resowań Sundaralingam K. i wsp. w publikacji [84], specjalizujących się w technologii 
zapraw stosowanych do produkcji bloczków murarskich. Główny cel Sundaralingam K. 
i wsp. dotyczył opracowania nowych receptur mieszanek zapraw wykorzystujących 
w składzie odpadowy substytut piasku rzecznego w postaci pyłu kamiennego. Naj-
większy udział procentowy zaprawy przeznaczonej na bloczki murarskie stanowił piasek 
rzeczny w zakresie 70,0-90,0% masy składu referencyjnego (przyjęto wartość wskaź-
nika wodno-cementowego w/c w zakresach 1,35-1,50). Opracowano warianty receptur 
zawierających pył kamienny w ilościach 33,3%; 66,7% i 100% masy piasku rzecznego. 
Przeprowadzono badania w zakresie wytrzymałości mechanicznej po 7, 14, 21, 28, 56, 
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84 i 147 dniach dojrzewania na próbkach sześciennych 100 × 100 × 100 mm i na 
próbkach w formie bloczków 200 x 100 x 60 mm [84]. Seria próbek referencyjnych 
uzyskała wartość opadu stożka pomiarowego równą 120 mm dla wskaźnika wodno-
cementowego równego 1,65. Wartości opadów stożka pomiarowego określonych na 
podstawie badań własnych pozwoliły na zakwalifikowanie mieszanek do klasy kon-
systencji S1 i S2, (rys. 2A i 2D), zaobserwowano zwiększenie wodożądności mieszanki 
oraz dłuższy czas zagęszczania mechanicznego mieszanki. Wartości opadów stożka 
mieszanki cementowo-szklanej zawierały się w zakresie 12-55 mm, zmniejszenie wartości 
opadów stożka wynikało ze zwiększonej absorpcji wody zarobowej przez ziarna pyłu 
PEEK (zwiększone dozowanie o 0,20% domieszki upłynniającej dla zachowania stałej 
klasy konsystencji mieszanki cementowo-szklanej, zmniejszenie klasy konsystencji 
z S2 na klasę S1). Zaobserwowano zwiększenie stopnia procentowej zawartości 
powietrza w zakresie 4,2-4,5% objętości struktury mieszanki cementowo-szklanej (rys. 
2B i 2E). Badania Sundaralingam K. i wsp. [84] wykazały najmniejszą wartość opadu 
stożka zaprawy równą 90 mm dla serii próbek zawierających 100% pyłu kamiennego 
(zmniejszenie urabialności oraz zwiększenie gęstości mieszanki o 3,5% względem 
próbki referencyjnej). Pył kamienny charakteryzował się większą powierzchnią właściwą 
w odniesieniu do powierzchni właściwej piasku rzecznego, wpływając na zwiększenie 
wodożądności stosu okruchowego zaprawy. Przeprowadzone badania laboratoryjne 
wykazały trend wzrostowy wartości wytrzymałości charakterystycznej na ściskanie 
(fck,cube) dla serii próbek modyfikowanych pyłem kamiennym. Największą wartość 
wytrzymałości na ściskanie równą 6,9 MPa (+33,0% fck,cube względem serii referen-
cyjnej) uzyskały próbki zawierające 100% pyłu kamiennego w składzie stosu okrucho-
wego (wartość fck,cube dla serii referencyjnej określono na 5,2 MPa). Wyniki badań 
Sundaralingam K. i wsp. [84] wykazały trend wzrostowy wartości wytrzymałości na 
rozciąganie przy zginaniu (fcf2) wraz ze zwiększonym dozowaniem pyłu kamiennego 
(+42,0% wartości wytrzymałości fcf2 względem serii referencyjnej). Modyfikacja 
odpadowym pyłem kamiennym składów zapraw na bloczki murarskie wpływała na 
wolniejszą dynamikę narastania wytrzymałości mechanicznej oraz większą absorpcję 
wody zarobowej. 

7. Podsumowanie 

Modyfikacja składu ekokompozytu cementowo-szklanego dodatkiem odpadowego 
pyłu polieteroeteroketonowego (PEEK) wpłynęła na zmiany: 

• właściwości reologicznych ekomieszanek cementowo-szklanych: 
➢ zmniejszenie urabialności, utrudnione wypełnianie form warstwami mieszanki; 
➢ dłuższy czas zagęszczania mechanicznego warstw mieszanki o 30-40 sekund; 
➢ zmniejszenie klasy konsystencji z S2 na klasę S1 (opadu stożka pomiarowego 

mieszanki w zakresie 12-55 mm dla serii próbek od K1 do K7, zmniejszona 
wartość opadu mieszanek serii K7 o 78,2% względem serii referencyjnej); 

➢ zwiększona zawartość negatywnych mikroporów powietrznych średnicy >300 μm 
(zwiększenie napowietrzenia o 40,6% względem próbek serii referencyjnej); 

➢ zwiększenie wodożądności mieszanki (wartość wskaźnika wodno-spoiwowego 
dla serii referencyjnej równa w/s = 0,33; seria modyfikowana pyłem PEEK 
w ilości 16,0% masy spoiwa cement-metakaolinit zwiększenie wskaźnika do 
wartości w/s = 0,36); 
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➢ zwiększenie ilości domieszki upłynniającej o 0,20% względem mieszanek serii 
referencyjnej; 

➢ ograniczenie zjawiska „bleedingu”; 

• wytrzymałości mechanicznej w zakresie statycznego oddziaływania obciążenia: 
➢ zwiększenie wartości wytrzymałości charakterystycznej na ściskanie (fck,cube) 

w funkcji procentowej zawartości pyłu PEEK dla modyfikacji K1, K2 i K3, 
zawierających odpadowy pył w zakresie 6,0-8,0% masy układu spoiwa 
cement-metakaolinit, największa wartość fck,cube dla serii próbek K3 równa 
102,2 MPa (+7,0% fck,cube względem serii referencyjnej); 

➢ zmniejszenie wartości wytrzymałości charakterystycznej na ściskanie (fck,cube) 
dla serii próbek K5, K6 i K7 zawierających pył PEEK w zakresie 12,0-16,0% 
masy układu spoiwa cement-metakaolinit (zmniejszenie wartości odpowiednio:  
–10,1%; –25,3% oraz –19,6% względem próbek serii referencyjnej po 90 dniach 
dojrzewania materiału); 

➢ zwiększenie wartości wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu (fct) 
w funkcji procentowej zawartości pyłu PEEK dla modyfikacji K1, K2, K3 
i K4 zawierających odpadowy pył w zakresie 6,0-10,0% masy układu spoiwa 
cement-metakaolinit (zwiększenie odpowiednio: +3,9%; +5,2%; +10,4% 
i +13,0% względem próbek serii referencyjnej po 90 dniach dojrzewania 
materiału); 

➢ zmniejszenie wartości wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu (fct) 
dla serii próbek K6 i K7 zawierających pył PEEK w ilościach 14,0% i 16,0% 
masy układu spoiwa cement-metakaolinit (zmniejszenie wartości odpowied-
nio: –3,9% i –2,6% względem próbek serii referencyjnej); 

➢ zwiększenie wartości wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu trzypunkto-
wym 3p (fcf2) w funkcji procentowej zawartości pyłu PEEK dla modyfikacji 
K1, K2 i K3 zawierających odpadowy pył w zakresie 6,0-8,0% masy układu 
spoiwa cement-metakaolinit (zwiększenie odpowiednio: +1,7%; +11,7% 
i +11,7% względem próbek serii referencyjnej); 

➢ zmniejszenie wartości wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu trzypunk-
towym 3p (fcf2) dla serii próbek K5 i K7 zawierających pył PEEK w ilościach 
12,0% i 16,0% masy układu spoiwa cement-metakaolinit (zmniejszenie 
wartości w obu przypadkach po –1,7% względem próbek serii referencyjnej); 

• parametrów cieplnych: 
➢ zmniejszenie wartości współczynnika przewodzenia ciepła (λ) w funkcji pro-

centowej zawartości dodatku pyłu PEEK w zakresie 6,0-16,0% masy układu 
spoiwa cement-metakaolinit. Najmniejszą wartość współczynnika przewodze-
nia ciepła (λ) ustalono dla serii próbek K7 równą 1,0758 [W/m·K] po 90 dniach 
dojrzewania materiału (zmniejszenie o –7,9% wartości współczynnika λ 
względem serii referencyjnej, trend spadkowy oznacza korzystniejsze właści-
wości termoizolacyjne materiału). 
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Wpływ dodatku odpadowego pyłu polieteroeteroketonowego (PEEK) 

na wytrzymałość mechaniczną oraz parametry cieplne ekokompozytów 

cementowo-szklanych 

Streszczenie 

Temat rozdziału dotyczy modyfikacji materiałowej ekokompozytów cementowo-szklanych odpadowym 

dodatkiem pyłu polieteroeteroketonowego generowanego w przy procesach skrawania tworzyw sztucznych. 

Branża obróbki półproduktów w technologii CNC stanowi główne źródło generujące odpady w postaci 

wiórów i pyłów o zmiennym uziarnieniu. Przedstawiono metodykę badawczą dotyczącą określenia para-

metrów cieplnych ekomateriału oraz wytrzymałości mechanicznej w zakresie statycznego oddziaływania 

obciążenia. Zawarto wyniki badań laboratoryjnych dla ekomieszanek i ekokompozytów cementowo- 

-szklanych po 14, 28, 56 oraz 90 dniach dojrzewania próbek, tj. wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie, 

wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu i rozłupywaniu oraz współczynnik przewodzenia ciepła, ciepło 

właściwe i dyfuzyjność cieplna. Zaobserwowano zmniejszenie urabialności mieszanki, dłuższy czas zagęsz-

czania mechanicznego, zmniejszenie klasy konsystencji, zwiększoną zawartość mikroporów powietrznych, 

zwiększenie wodożądności oraz zmniejszenie zjawiska migracji zaczynu spoiwowego. Odnotowano zmniej-

szenie wartości wytrzymałości charakterystycznej na ściskanie dla próbek modyfikowanych odpadowym 

pyłem PEEK dozowanym w ilościach 12,0-16,0% masy spoiwa cement-metakaolinit, zmniejszenie wytrzy-

małości na rozciąganie przy rozłupywaniu i przy zginaniu. Zawarto opis metody projektowania składów 

receptur ekokompozytów cementowo-szklanych promującej rozwiązania proekologiczne w zakresie mini-

malizacji użycia konwencjonalnych kruszyw oraz wprowadzenia syntetycznych składników odpadowych 

lub porecyklingowych. 
Słowa kluczowe: ekokompozyt, pył PEEK, recykling, wytrzymałość, szkło 

Influence of the waste addition of polyetheretherketone dust (PEEK) on the 

mechanical strength and thermal parameters of eco-cement-glass composites 

Abstract 

The topic of the chapter concerns the material modification of cement-glass eco-composites with the waste 

addition of polyetheretherketone dust generated in plastic cutting processes. The CNC semi-finished 

product processing industry is the main source of waste in the form of chips and dust of variable grain size. 

A research methodology for determining the thermal parameters of the eco-material and mechanical 

strength in the field of static load impact was presented. The results of laboratory tests for eco-mixtures and 

cement-glass eco-composites after 14, 28, 56, and 90 days of sample maturation are included, i.e. 

characteristic compressive strength, tensile strength at bending and splitting and heat conduction 

coefficient, specific heat, and thermal diffusivity. A decrease in the workability of the mixture, a longer 

mechanical compaction time, a reduction in the consistency class, an increased content of air micropores, 

an increase in water supply, and a decrease in the phenomenon of binder leaven migration were observed. 

There was a decrease in the value of the characteristic compressive strength for samples modified with 

waste PEEK dust dosed in quantities of 12.0-16.0% of the mass of the cement-metakaolinite binder, 

a decrease in tensile strength at splitting and bending. A description of the method of designing the 

compositions of cement-glass eco-composites recipes promoting pro-ecological solutions in the field of 

minimizing the use of conventional aggregates and the introduction of synthetic waste or post-recycling 

components is included. 

Keywords: eco-composite, PEEK dust, recycling, strength, glass 
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Wybrane aspekty przerobu pyłów stalowniczych 

w piecu łukowo-oporowym –  

analiza procesu redukcji pyłu stalowniczego  

1. Wstęp teoretyczny 

Pyły z łukowych pieców elektrycznych, czyli EAFD (ang. Electric Arc Furnace 

Dusts) to wieloskładnikowa i wielofazowa mieszanina o różnym składzie chemicznym 

i uziarnieniu. Dane literaturowe oraz analizy własne składu chemicznego pyłów pod 

względem zawartości metali można przedstawić jako konglomerat: związków żelaza 

(40-50%) i cynku (15-25%) z niewielką zawartością ołowiu (ok. 5%) i tlenków metali 

występujących w stali. Żelazo w pyłach może występować w postaci magnetytu 

(Fe3O4), hematytu (Fe2O3) oraz tworząc z cynkiem franklinit (ZnFe2O4). Obecny jest 

także tlenek cynku ZnO, występujący jako samodzielna faza. W skład pyłów wchodzą 

ponadto związki manganu, ołowiu, chromu, wapnia, wszystkie występujące głównie 

w fazach tlenkowych [1-4]. W tabeli 1 umieszczono zestawienie analiz głównych pier-

wiastków wchodzących w skład pyłów stalowniczych z podziałem na 3 grupy uwzględ-

niające ogólną zawartość cynku w pyłach z EAF (ang. Electric Arc Furnace).  

Tabela 1. Analiza chemiczna pyłu stalowniczego z podziałem na grupy uwzględniające średnie ilości 

zawartości cynku 

Pierwiastek 
Pyły A (wysoka zaw. 

cynku) [% mas.] 

Pyły B (średnia zaw. 

cynku) [% mas.] 

Pyły C (niska zaw. 

cynku) [% mas.] 

Zn 22-26,66 12,20-19,40 0,77-5,20 

Fe 22,70-39,20 24,60-37,08 19,37-48,58 

Pb 1,84-4,57 0,99-4,50 0,28-1,40 

Cr 0,12-0,30 0,22-0,81 0,22-11,15 

Al 0,30-1,03 0,41-0,53 0,20-0,39 

Cd 0,01-0,06 0,01-0,10 <0,01 

Ni 0,01-0,04 <0,10 2,20-4,10 

Mn 1,19-3,31 1,03-2,20 b.d. 

Cl <5,50 <4,50 <4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [5]. 

Redukcyjny przerób pyłów stalowniczych jest procesem skomplikowanym z uwagi 

na obecność różnych faz tlenkowych i wymaga szerszego omówienia. 

Tlenek cynku (ZnO) jako jeden z 3 głównych składników (obok tlenków żelaza 

oraz ferrytu cynkowego) odpadu, jakim jest pył stalowniczy z pieców elektrycznych, 

redukuje się według ogólnej reakcji: 
 

1 madej@agh.edu.pl, P.P.H.U. STILMAR Michał Dobrzyński / Wydział Metali Nieżelaznych, AGH, 

www.stilmar.pl / www.wmn.agh.edu.pl. 
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ZnO (s) + C (s) = Zn (g) + CO (g)     (1) 

ZnO (s) + CO (g) = Zn (g) + CO2 (g)     (2) 

CO2 (g) + C (s) = 2CO (g)      (3) 

Powyższe reakcje stanowią układ, który wskazuje na to, że redukcja ZnO przebiega 

wg mechanizmu reakcji bezpośredniej, jak i pośredniej, przy czym reakcje te (1-3) 

zachodzą równolegle. Powyższe reakcje są odwracalne i posiadają charakter endo-

termiczny. Mimo że cynk posiada relatywnie niską temp. wrzenia (907oC), w dotych-

czasowych technologiach redukcja węglem wymaga wysokiej temperatury procesu, 

w wyniku czego ciekły cynk nie może być otrzymywany np. w piecach szybowych. 

Ponadto reakcje redukcji tlenku cynku mają tendencję do odwracania się w niższych 

temperaturach (np. szczególnie w obecności utleniającego składnika gazowego, np. 

CO2), przez co kondensacja par cynku jest trudna [6-8]. 

Redukcja tlenków żelaza zawartych w pyle stalowniczym jest procesem złożonym 

i zachodzi w kilku stadiach, gdzie następuje stopniowe zmniejszanie stopnia utlenienia. 

Reduktorem w procesie jest węgiel oraz tlenek węgla powstający w wyniku reakcji 

Boudouarda (3), zatem redukcja zachodzi wobec następujących reakcji: 

Dla reduktora w fazie stałej (C): 

3Fe2O3 (s) + C (s) = 2Fe3O4 (s) + CO (g)    (4) 

2Fe3O4 (s) + C (s) = 6FeO (s) + CO2 (g)     (5) 

FeO (s) + C (s) = Fe (s) + CO (g)     (6) 

Dla reduktora gazowego (CO): 

3Fe2O3 (s) + CO (g) = 2Fe3O4 (s) + CO2 (g)    (7) 

Fe3O4 (s) + CO (g) = 3FeO (s) + CO2 (g)     (8) 

FeO (s) + CO (g) = Fe (s) + CO2 (g)     (9) 

Redukcją tlenków żelaza w tym materiale jest całość zjawisk zachodzących 

w trakcie przemiany faz stałych ze stanów tlenkowych początkowych w końcowy stan 

metaliczny lub względnie – tlenek o niższym stopniu utlenienia. Składają się na to 

procesy powierzchniowe (podczas usuwania tlenu z redukowanych tlenków) oraz 

zjawiska transportowe (doprowadzanie i odparowanie reagentów fazy gazowej, a także 

wymiana masy we wnętrzu ciała stałego).  

Dla możliwości przebiegu reakcji heterogenicznych w sposób ciągły konieczny jest 

nieprzerwany dopływ reduktora i usuwanie produktu gazowego procesu redukcji między-

fazowej. Na postawie badań i obliczeń termodynamicznych można jednoznacznie 

określić stan układu oraz przebieg reakcji redukcji danych tlenków, a także kierunek 

ich przebiegu. Badania nad kinetyką z kolei pozwalają na określenie zmienności 

reagujących układów tlenków żelaza w jednostce czasu, kinetyka chemiczna, oprócz 

parametrów stanu, zależeć będzie m.in. od składu i fizycznych właściwości danego 

tlenku, ogólnej charakterystyki składu wybranych reagentów gazowych (CO) czy 

energii zewnętrznej uruchamiającej lub przyspieszającej reakcje redukcji. Zatem 

zbadanie szeregu czynników termodynamicznych oraz kinetycznych stanowi klucz do 

dokładnego opisania danego etapu redukcji danego tlenku żelaza [9-11]. 
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Związkiem o charakterze magnetycznym, zawierającym w swojej strukturze jedno-

cześnie cynk oraz żelazo, jest ferryt cynkowy (ZnFe2O4). Badania dotyczące kinetyki 

redukcji tego związku wykazały, że mechanizm ten różni się od redukcji czystych 

tlenków żelaza z uwagi na zaburzenie metastabilnego spinelu pośredniego spowodo-

wanego redukcją jonów cynku [12]. Redukcja węglem ferrytu cynku jest procesem 

stopniowym (w zakresie temp. 800-1200oC), gdzie ferryt cynku rozkłada się najpierw 

na tlenek cynku i hematyt, następnie tlenki te ulegają redukcji. Sam proces można 

przyspieszyć poprzez zmniejszenie wielkości ziarna lub zwiększenie przepływu 

(czynnika redukcyjnego i gazów) przez tlenek, gdyż etapem determinującym szybkość 

procesu jest dyfuzja produktów gazowych reakcji [13]. Jak wynika jednak z niektórych 

badań, ferryt cynkowy może ulec redukcji bezpośrednio do metali, a dyfuzja jonu cynku 

w fazie stałej stanowi determinant szybkości takiej bezpośredniej reakcji redukcji [14-16]. 

Opisując mechanizm redukcji w oparciu o dane literaturowe, należy przyjąć, że 

reakcjami początkowymi będą: 

ZnFe2O4 (s) = ZnO (s) + Fe2O3 (s)     (10) 

3ZnFe2O4 (s) + 4C = 3Zn (g)+ 2Fe3O4 (s) + 4CO (g)   (11) 

C (s) + [O] = CO (g)       (12) 

Reakcje prowadzące do całkowitego rozpadu redukcyjnego ferrytu cynkowego 

zachodzić mogą dwiema drogami (redukcja do temp. 1200oC). W oparciu o dane litera-

turowe [12] należy przyjąć, że reakcjami początkowymi są (7-9). Równolegle mogą 

zachodzić reakcje pośrednie za pomocą CO, zaś dalszy przebieg procesów redukcji 

dotyczy tlenków żelaza i cynku opisanych zgodnie z reakcjami (1-9). 

Redukcyjne metody przerobu pyłów stalowniczych obejmują szereg procesów 

wysokotemperaturowych. Spośród redukcyjnych technologii przerobów pyłu stalowni-

czego największe znaczenie ma proces Waelza. Tą metodą przerabia się 75% odpadu 

powstającego w EAF w skali globalnej [17-19]. Wsad z reduktorem poddawany jest 

obróbce w temperaturze powyżej 1200°C. Dyfuzja tlenu z atmosfery reakcyjnej do 

złoża materiału jest ograniczona przez sterowanie przepływem powietrza. Węgiel 

zawarty w koksie i CO (z częściowego utleniania węgla) redukują tlenek cynku i ferryt 

cynku do metalicznego Zn. Cynk przechodzi do fazy gazowej i utlenia się w stru-

mieniu gazów do ZnO, który jest odbierany na filtrach workowych i stanowi produkt 

nazywany „tlenkiem Waelza”, który zawiera w swoim składzie przeważające ilości 

tlenku cynku oraz ołowiu i poddawany jest on dodatkowym procesom, np. hydrometa-

lurgicznemu procesowi EZINEX. W tym procesie powstaje także żużel w ilościach 

600-800 kg/Mg pyłu z EAFD. Żużel z procesu Waelza znajduje zastosowanie głównie 

w budownictwie i drogownictwie (jako kruszywo), także przy produkcji cementu, 

betonu i cegieł, jako podstawowy materiał na boiska sportowe i groble lub jako warstwa 

drenażowa na składowiska odpadów. Wymaga on jednak oczyszczenia lub związania 

szkodliwych składników (ołów, chrom, cynk, arsen, nikiel), które ze względu na 

specyfikę fazy żużlowej (kwaśnej lub zasadowej) mogą generować dodatkowe koszty 

[17, 20-25]. Należy dodać, że żelazo zawarte w pyłach przechodzi do żużla i nie jest 

odzyskiwane. Ponadto żużle te zawierają do 2% cynku, który jest tracony. 

Pozostałe procesy jak RHF, PRIMUS, OXYCUP, Ausmelt i wsp. [12, 26-28] mają 

mniejsze znaczenie. Procesy te mają za cel albo odzysk cynku, albo odzysk żelaza. 
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Praktycznie brak jest procesu odzyskującego kompleksowo obydwa podstawowe 

metale zawarte w pyłach EAFD. Wyjątkiem jest proces ESRF [29], który na chwilę 

obecną nie jest stosowany. 

2. Cel badań 

Tematyka pracy nawiązuje do badań redukcji ferrytu cynku jako głównego skład-

nika pyłu stalowniczego, a także samego pyłu stalowniczego zawierającego konglo-

merat związków na bazie Fe, Zn, Cr, Mn itd. Przyjęto, że aby lepiej zrozumieć 

redukcję odpadu, jakim jest EAFD, należy wykonać szereg procesów redukcyjnych 

w mniejszej skali – laboratoryjnej oraz półprzemysłowej/pilotażowej.  

Celem niniejszej pracy było wykazanie możliwości współredukcji związków cynku 

i żelaza tworzących pył stalowniczy w temperaturze redukcji do 1200oC, tak aby 

redukcja tlenków żelaza zachodziła w fazie stałej. Powoduje to skrócenie czasu 

procesu, a więc obniżenie ilości energii potrzebnej do przebiegu procesów. Potwier-

dzeniem osiągnięcia przedstawionego celu jest analiza mikroskopowa oraz składu 

chemicznego wyredukowanej próbki ferrytu cynkowego. Zamieszczone zostaną także 

wybrane wyniki przerobu pyłów stalowniczych w piecu łukowo-oporowym w skali 

półtechnicznej. 

3. Metodyka badań 

Przed rozpoczęciem badań w skali laboratoryjnej konieczne było przygotowanie 

materiału, który miał zostać poddany procesowi redukcji. Przygotowano mieszaninę 

dwóch związków tlenkowych: ZnO oraz Fe2O3 o czystości cz.d.a., w równym stosunku 

molowym (1:1). Mieszaninę uśredniono poprzez dokładne rozcieranie i wymieszanie 

obu związków w moździerzu ceramicznym w celu stworzenia jednolitej struktury 

mieszaniny. Tak przygotowany materiał umieszczono w tyglu ceramicznym i poddano 

procesowi spiekania w piecu elektrycznym w temperaturze 1000oC przez 48 h (dwu-

krotne spiekanie po 24 h). Istotnym czynnikiem było dokładne ubicie mieszaniny 

przed każdym etapem spiekania, aby zapobiec powstawaniu porów powietrznych 

w spieczonej strukturze i niejednorodnego spieku. Przygotowany materiał stanowiący 

ferryt cynkowy został zmieszany z pyłem węglowym stanowiącym reduktor w procesie 

redukcji w wariancie 15% wag. w stosunku do masy pyłów stalowniczych. Ilość doda-

wanego reduktora wynika z zapotrzebowania stechiometrycznego oraz 10-procento-

wego nadmiaru. W celu dokładnego rozprowadzenia reduktora w całej objętości 

próbki, podobnie jak w przypadku wytworzenia mieszaniny tlenków przed procesem 

spiekania, materiał był rozcierany i dokładnie wymieszany w moździerzu ceramicz-

nym. Wytworzone próbki ferrytu cynkowego z reduktorem badano z wykorzystaniem 

analizatora termograwimetrycznego, a próbka produktu procesu została poddana 

analizie składu chemicznego metodą EDS.  

 Ponadto przeprowadzone zostały redukcyjne przetopy zgranulowanego pyłu 

stalowniczego z dodatkiem reduktora (pył węglowy w ilości 15%, 17,5%, 20%, 25% 

mas. w stosunku do masy pyłu stalowniczego) w skali półprzemysłowej w piecu łukowo- 

-oporowym. Każdy z wytopów danego wariantu materiału odbywał się wg następu-

jącego schematu: 

• wsadowanie porcjami zgranulowanego materiału (porcjami) i redukcja w stanie 

stałym w temp. 1250-1300oC przez ok. 4 h; 
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• redukcja ciekłego żużla w temp 1400-1500oC w czasie ok. 2 h; 

• spust stopu metalicznego na bazie żelaza oraz żużla w temp. 1450-1550oC do 

wlewnic; 

• w czasie procesu następowało spalanie par cynku i dopalanie CO w przestrzeni 

pieca, komorze odpalania i na długości odciągu gazów oraz chłodzenie gazów 

procesowych; 

• odpylania gazów procesowych i wyłapywanie utlenionych produktów procesu 

następowało na filtrach workowych (głównie pył cynkowy). 

Wykonano analizy składu chemicznego głównych produktów procesu (pyłu cynko-

wego/tlenku cynku, stopu metalicznego na bazie żelaza oraz żużla poprocesowego). 

Dokonana została analiza samego procesu pod kątem jego wydajności oraz energo-

chłonności.  

4. Wyniki badań 

W celu potwierdzenia, że powstałym w wyniku podwójnego spiekania w temp. 

1000oC materiałem jest ZnFe2O4, wykonano analizę fazową spieku na dyfraktometrze 

rentgenowskim Rigaku MiniFlex II. 

Przeprowadzenie analizy fazowej pozwoliło potwierdzić, iż spiekanie materiału 

w postaci dokładnie zmieszanego tlenku cynku oraz tlenku żelaza (III) prowadzi do 

powstania ferrytu cynkowego (franklinitu), co wyraźnie odzwierciedlają piki dla 

ZnFe2O4 (rys. 1). 

 
Rysunek 1. Analiza fazowa materiału po spiekaniu mieszaniny tlenku żelaza (III) oraz tlenku cynku (1:1 mol) 

[opracowanie własne] 
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4.1. Analiza termograwimetryczna redukcji ferrytu cynku oraz analiza 

produktów procesu 

Znajdując potwierdzenie, że faktycznie mamy do czynienia z ferrytem cynku oraz 

po sporządzeniu jego mieszaniny z reduktorem, przeprowadzono szereg termicznych 

procesów redukcji. Wykonano analizę termograwimetryczną ferrytu cynkowego 

z dodatkiem 15% reduktora (pył węglowy). Badania wykonano w atmosferze argonu 

przy wykorzystaniu termoanalizatora TA Instruments SDT Q 600. Obojętna atmosfera 

miała dać możliwość obserwowania tylko reakcji redukcji przebiegających z udziałem 

węgla. Analizę przeprowadzono w atmosferze argonu przepływającego z wydajnością  

100 cm3/min w warunkach temperatury wzrastającej z szybkością 10 deg/min  

(rys. 2). Ponadto wykonano badania w warunkach izotermicznych w zakresie tempe-

ratur 1000-1200oC. Masa próbek była zbliżona i oscylowała w pobliżu 50 mg. W tych 

próbach nie analizowano fazy gazowej. Termogram zbiorczy dla badań izotermicznych 

przedstawiono na rysunku 3. 

 
Rysunek 2. Termogram Fe2ZnO4+15%C otrzymany przy wzrastającej temperaturze w atmosferze argonu 

[opracowanie własne] 

Z zależności uzyskanych przy wzrastającej temperaturze wynika, że redukcja 

ferrytu rozpoczyna się przy temperaturze ok. 649oC. Pierwszy ubytek masy odpowiada 

redukcji Fe2O3 do Fe3O4. Następnie przy temperaturze 922oC rozpoczynają się procesy 

związane z redukcją Fe3O4 do żelaza metalicznego (pośrednio przez FeO) oraz redu-

kcją ZnO do cynku metalicznego gazowego. Reakcje te nakładają się na siebie (prze-

biegają w tym samym zakresie temperatur) i nie można ich rozdzielić. Sumaryczny 

ubytek masy próbki wynosi około 60% i odpowiada redukcji tlenków żelaza do żelaza 

metalicznego oraz redukcji tlenku cynku do metalu w fazie gazowej, który jest odpro-

wadzany z próbki. 
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Rysunek 3. Kinetyka redukcji ferrytu cynkowego węglem w temperaturach 1000, 1050, 1100, 1150 i 1200oC 

[opracowanie własne] 

Przy badaniach izotermicznych próbkę nagrzewano z szybkością około 100 deg/min 

do zadanej temperatury i wytrzymywano przez 120 minut. Zatem po osiągnięciu tem-

peratury izotermicznej próbki charakteryzowały się już pewnym stopniem przereago-

wania, tym większym, im wyższa wartość temperatury izotermicznej. Zauważa się 

znaczący wpływ temperatury na szybkość redukcji ferrytu. W przypadku temperatur 

1000 i 1050oC nie osiągnięto stałej masy (proces nie przebiegał do końca). W wyższych 

temperaturach reakcje zachodziły do uzyskania stałej masy. Minimalne rozbieżności 

w końcowej wartości masy wynikają z niejednorodności próbek. Zaobserwowano cieka-

we zachowanie się zależności zmian masy w funkcji czasu. Pomimo stałej temperatury 

procesy w pewnym momencie znacząco przyśpieszają. Ten dodatkowy ubytek masy 

odpowiada przebiegowi reakcji redukcji FeO do żelaza metalicznego. Można więc 

wnioskować, że redukcja FeO rozpoczyna się dopiero po zakończeniu redukcji ZnO do 

cynku oraz redukcji tlenków żelaza do FeO. 

Produkty redukcji ferrytu cynkowego zostały poddane analizie składu chemicznego 

powierzchni z wykorzystaniem skaningowego mikroskopu elektronowego SEM (JEOL 

JCM-6000 Neoscope). W tym celu na wybranym obszarze próbki produktu redukcji 

ferrytu cynku wykonano analizę rozkładu tlenu, żelaza oraz cynku w określonym 

obszarze/mikroobszarze próbki (tzw. mapping). Badany obszar powierzchni próbki 

widoczny jest na rysunku 4, gdzie ukazana jest morfologia produktu procesu redukcji 

ferrytu cynku.  

Rysunek 5 obrazuje zestawienie wspomnianej analizy powierzchni dla pierwiastków 

Fe, O i Zn. Energia promieniowania X padająca na detektor odbierana zostaje w postaci 

sygnału widocznego jako punkt danego koloru reprezentujący analizowany pier-

wiastek. Wyraźnie dominujące są fazy żelaza oraz tlenu. Zn z uwagi na fakt relatywnie 

szybkiego wyparowywania z częściowo redukowanej próbki oraz jego ponownego 
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utlenienia do postaci par cynku nie jest pierwiastkiem występującym licznie na 

powierzchni analizowanej próbki, jednak wciąż jest wyraźnie widoczny.  

W analizie obszarów mappingu powierzchni ziarna próbki ferrytu cynku po częściowej 

redukcji dla pierwiastków O oraz Fe widoczne są obszary, w których faza metaliczna 

nie pokrywa się z tlenem i występuje samodzielnie. Świadczy to o możliwości stop-

niowej redukcji tlenku żelaza do postaci metalicznego Fe przy równoczesnej redukcji 

ZnO do postaci par cynku, które w większości odparowują z powierzchni próbki.  

 
Rysunek 4. Zdjęcie ze skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) produktu redukcji ferrytu cynku 

w temperaturze 1200oC (stopień redukcji ok. 50%) [opracowanie własne] 

 
Rysunek 5. Analiza powierzchniowa (mapping) dla Fe, O oraz Zn z obszaru na rysunku 4  

[opracowanie własne] 
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Rysunek 6 przedstawia punktowe analizy powierzchni ziaren ferrytu cynku po 

częściowej redukcji, które już na pierwszy rzut oka bardzo wyraźnie różnią się swoją 

morfologią.  

 
Rysunek 6. Zdjęcie ze skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) produktu redukcji ferrytu cynku 

w temperaturze 1200oC (stopień redukcji ok. 50%) z punktową analizą powierzchni [opracowanie własne] 

W punkcie oznaczonym „1” dokonano analizy, według której znaczący udział ma 

faza metalicznego żelaza. Natomiast w punkcie oznaczonym „2” dominuje faza tlen-

kowa, stanowiąca tlenek cynku. Uzyskany efekt redukcji wskazuje, że możliwa jest 

redukcja tlenków żelaza w fazie stałej przy równoczesnej redukcji tlenku cynku. 

4.2. Przetop redukcyjny zgranulowanych pyłów stalowniczych z dodatkiem 

pyłu węglowego w piecu łukowo-oporowym w skali półprzemysłowej 

Wykonanie kilku serii przetopów redukcyjnych w piecu łukowo-oporowym pyłu 

stalowniczego (analiza składu chemicznego w tabeli 2) z dodatkiem pyłu węglowego 

(o zawartości C ok. 88%) zgranulowanych przy użyciu granulatora talerzowego 

przyniosło rezultat w postaci produktów procesu: pyłu cynkowego/tlenku cynku, stopu 

metalicznego na bazie żelaza oraz żużla poprocesowego. Analizy produktów dla kilku 

wybranych przetopów o różnej zawartości reduktora zawarte zostały w tabelach 3-6. 

Infrastrukturę techniczną (piec, układ odpylania itd.) zapewniła Sieć Badawcza 

Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach [30].  

Tabela 2. Skład chemiczny pyłów stalowniczych przerabianych w piecu łukowo-oporowym  

Pierwiastek Zawartość [% mas.] 

Fe 36,72 

Zn 23,93 

Cl 0,91 

F 0,09 

Pb 1,20 
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Cu 0,20 

C 0,46 

Mn 4,48 

Ca 4,40 

Mg 1,62 

Cr 0,33 

K 1,11 

Si 1,75 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [30]. 

Tabela 3. Składy chemiczne produktów przetopu redukcyjnego pyłów stalowniczych przy dodatku 25% mas. 

reduktora 

Analiza chemiczna 

pyłów z filtra workowego 

Analiza chemiczna stopu 

metalicznego 

Analiza chemiczna żużla 

poprocesowego 

Pierwiastek 
Zawartość 

[% mas.] 
Pierwiastek 

Zawartość 

[% mas.] 
Pierwiastek 

Zawartość 

[% mas.] 

Zn 57,10 Fe 85,80 Zn 0,01 

Pb 3,00 Mn 6,90 Pb <0,01 

Fe 0,46 Cr 0,78 Cu <0,01 

Mn 2,10 C 4,17 Fe 0,60 

K 3,40 Si 0,71 Mn 1,30 

Na <0,01 Cu 0,38 Ca 17,40 

Cl 4,24 Zn 0,11 Mg 6,51 

F 0,19 - - Al 7,26 

Si 1,10 - - Si 13,97 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [30]. 

Tabela 4. Składy chemiczne produktów przetopu redukcyjnego pyłów stalowniczych przy dodatku 20% mas. 

reduktora 

Analiza chemiczna pyłów 

z filtra workowego 

Analiza chemiczna stopu 

metalicznego 

Analiza chemiczna żużla 

poprocesowego 

Pierwiastek 
Zawartość 

[% mas.] 
Pierwiastek 

Zawartość 

[% mas.] 
Pierwiastek 

Zawartość 

[% mas.] 

Zn 66,60 Fe 93,90 Zn 0,02 

Pb 2,56 Mn 2,06 Pb <0,01 

Fe 0,23 Cr 0,71 Cu <0,01 

Mn 0,78 C 1,27 Fe 0,55 

K 3,31 Si 0,34 Mn 6,00 

Na <0,01 Cu 0,45 Ca 16,40 

Cl 4,23 Zn 0,02 Mg 6,69 

F 0,19 - - Al 4,02 

Si 0,30 - - Si 14,43 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [30]. 
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Tabela 5. Składy chemiczne produktów przetopu redukcyjnego pyłów stalowniczych przy dodatku 17,5% 

mas. reduktora 

Analiza chemiczna 

pyłów z filtra workowego 

Analiza chemiczna stopu 

metalicznego 

Analiza chemiczna żużla 

poprocesowego 

Pierwiastek 
Zawartość 

[% mas.] 
Pierwiastek 

Zawartość 

[% mas.] 
Pierwiastek 

Zawartość 

[% mas.] 

Zn 63,20 Fe 77,00 Zn 0,01 

Pb 2,72 Mn 6,69 Pb <0,01 

Fe 0,36 Cr 0,54 Cu <0,01 

Mn 1,89 C 4,22 Fe 0,45 

K 3,48 Si 4,66 Mn 5,49 

Na <0,01 Cu 0,38 Ca 18,20 

Cl 4,19 Zn 0,17 Mg 5,98 

F 0,20 - - Al 4,34 

Si 0,45 - - Si 15,4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [30]. 

Tabela 6. Składy chemiczne produktów przetopu redukcyjnego pyłów stalowniczych przy dodatku 15% mas. 

reduktora 

Analiza chemiczna pyłów 

z filtra workowego 

Analiza chemiczna stopu 

metalicznego 

Analiza chemiczna żużla 

poprocesowego 

Pierwiastek 
Zawartość 

[% mas.] 
Pierwiastek 

Zawartość 

[% mas.] 
Pierwiastek 

Zawartość 

[% mas.] 

Zn 66,60 Fe 89,80 Zn 0,02 

Pb 2,46 Mn 1,34 Pb <0,01 

Fe 0,09 Cr 0,60 Cu <0,01 

Mn 0,89 C 2,46 Fe 1,86 

K 3,41 Si 1,41 Mn 13,10 

Na <0,01 Cu 0,48 Ca 16,6 

Cl 4,48 Zn 0,25 Mg 5,12 

F 0,19 - - Al 2,88 

Si 0,23 - - Si 12,60 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [30]. 

Analizując skład chemiczny produktów procesu przetopu pyłów stalowniczych 

w piecu łukowo-oporowym, można dostrzec zależność, która dotyczy korelacji pomiędzy 

zawartością głównych pierwiastków w produktach procesu (cynku w pyle cynkowym, 

żelaza w stopie metalicznym oraz niskiej ilości metali ciężkich w żużlu) a ilością 

dodatku reduktora do wsadu.  

Dla produktu stanowiącego pył cynkowy/tlenek cynku ponad 60% mas. jego 

zawartości stanowi cynk, który w wyniku redukcji przechodzi do fazy gazowej i przy 

obniżaniu temperatury w układzie odpylania utlenia się do ZnO i kondensuje. Ilość 

chloru oraz ołowiu jako głównych zanieczyszczeń zawiera się w przedziale odpo-

wiednio 4,0-4,5% oraz 2,4-3,0%, przy czym należy zauważyć, że najwięcej Pb w pyle 

zawarte było podczas przetopu próbki o zawartości 25% mas. reduktora w stosunku do 

masy wsadu. Pierwiastki te bowiem mają dużą tendencję do tworzenia związku PbCl2 

(podobnie jak sam cynk z chlorem do ZnCl2), który porywany jest razem z parami 

cynku i osadza się na tkaninie filtrów w układzie odpylania. 
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Odlany stop zawierał powyżej 85% żelaza metalicznego, a także relatywnie wysokie 

zawartości manganu (z uwagi na jego wysoką zawartość w pyle stalowniczym ok. 

4,5%) oraz węgla, który trafia do tego produktu wskutek naturalnej tendencji żelaza do 

rozpuszczania tych pierwiastków. Należy się zatem liczyć ze zwiększoną zawartością 

węgla w przypadku przetopu materiału o większym udziale reduktora. Zależność obra-

zującą ten fakt przedstawiono na rysunku 7. Nadmiar węgla w stopie na bazie żelaza 

jest łatwy do usunięcia poprzez jego utlenienie (świeżenie), natomiast podwyższona 

ilość manganu w stopie metalicznym nie musi być niepożądana z uwagi na możliwość 

wytworzenia konkretnego stopu żelaza z dodatkiem manganu, w tym samym piecu 

kadziowym przystosowanym do tego typu operacji.  

 
Rysunek 7. Zależność zawartości węgla w stopie od udziału reduktora we wsadzie –  

opracowanie własne na podstawie [30] 

Żużel poprocesowy stanowiący fazę tlenkową produktów procesu odlanych z pieca 

razem ze stopem zawiera bardzo niską zawartość cynku, miedzi i ołowiu (sumarycznie 

poniżej 0,1%), co jest bardzo istotne z punktu widzenia ekologii całego procesu – nie 

ma konieczności utylizacji żużla przez jego podwyższoną zawartość metali ciężkich, 

zaś sam produkt może być traktowany jako materiał handlowy (np. jako kruszywo).  

Uzyskane wyniki przetopów wskazują na wysoki stopień odzysku zarówno cynku, 

jak i żelaza. Uzysk Zn do tlenku cynku kształtuje się na poziomie powyżej 99%, nato-

miast odzysk żelaza do stopu metalicznego kształtuje się na poziomie powyżej 98%. 

Podczas analizy wyników istotny jest także czynnik ekonomiczny procesu prze-

topu, na który wpływa zużycie energii elektrycznej. Na rysunku 8 przedstawiono, jak 

zmienia się zużycie energii w przeliczeniu na tonę wsadu z reduktorem oraz na tonę 

pyłu stalowniczego w zależności od udziału reduktora we wsadzie dla wskazanych 

omawianych wcześniej 4 wariantów.  
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Rysunek 8. Zależność zużycia energii elektrycznej od udziału reduktora we wsadzie –  

opracowanie własne na podstawie [30] 

Z zależności tej wynika, że ze wzrostem zawartości reduktora rośnie zużycie 

energii. Ponieważ przy 15% udziale reduktora uzyskano bardzo dobre efekty redukcji, 

zwiększanie jego udziału nie ma uzasadnienia.  

Uwzględniając przetop redukcyjny zgranulowanych pyłów stalowniczych w piecu 

łukowo-oporowym w skali półprzemysłowej, zużycie energii określono na poziomie 

1,6 MWh/Mg wsadu, przy czym należy zaznaczyć, że wartość ta wynikała z kon-

strukcji pieca (kwadratowy trzon) oraz nieodpowiedniej izolacji termicznej i chłodzenia 

pieca. Ponieważ w przypadku tego typu urządzeń duże znaczenie ma efekt skali, stąd 

wskaźnik ten nie musi stanowić odniesienia do pieca łukowo-oporowego o większej 

wydajności. Należy spodziewać się raczej spadku zużycia energii przy większym 

urządzeniu. Planowane wdrożenie inwestycji w ramach projektu pt. „Zrównoważona 

ekologicznie kompleksowa technologia przetwarzania cynkonośnych materiałów 

odpadowych” ma zagwarantować wytworzenie technologii działającej na skalę 

przemysłową (zdolność przerobowa ok. 50 Mg wsadu/24 h) oraz optymalizację całego 

procesu technologicznego z wykorzystaniem m.in. badań przedstawionych w niniejszym 

opracowaniu.  

5. Wnioski 

Na podstawie wyników i analiz przeprowadzonych badań można wysnuć nastę-

pujące wnioski: 

• w świetle badań w skali laboratoryjnej możliwa jest współredukcja żelaza i cynku 

w temperaturach z zakresu 1000-1200oC. Pozwala to na redukcję tlenków żelaza 

w fazie stałej, co korzystnie wpływa na energochłonność procesu; 

• zastosowanie 15% mas. reduktora przy przetopie w piecu łukowo-oporowym skut-

kuje najniższym zużyciem energii elektrycznej na poziomie 1600 kWh/Mg wsadu; 
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• uzyskano wysoki stopień przejścia cynku do tlenkowej fazy pyłowej na poziomie 

99%. Wysoki jest także stopień przejścia żelaza do fazy metalicznej na poziomie 

98%. Uzyskano także żużel o niskiej sumarycznej zawartości metali ciężkich 

(cynk, miedź, ołów) na poziomie poniżej 0,1%; 

• wszystkie produkty procesu mogą być produktami handlowymi, zaś całościowo 

przerób nie generuje odpadów skondensowanych.  

Uwagi ogólne 

Badania zostały częściowo sfinansowane z budżetu projektu pt. „Zrównoważona 

ekologicznie kompleksowa technologia przetwarzania cynkonośnych materiałów odpa-

dowych” (POIR, Sektorowe programy B+R; nr projektu POIR.01.02.00-00-0089/19). 
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Wybrane aspekty przerobu pyłów stalowniczych w piecu łukowo-oporowym – 

analiza procesu redukcji pyłu stalowniczego 

Streszczenie 

Produkcja stali w łukowych piecach elektrycznych wiąże się z powstawaniem dużej ilości odpadu – pyłu 

zawierającego głównie żelazo oraz cynk. Istnieje możliwość przerobu pyłów EAF kilkoma metodami, 

z czego najpopularniejszą jest proces Waelza. W prezentowanej pracy przedstawiono wybrane aspekty 
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przerobu pyłów stalowniczych w piecu łukowo-oporowym. Umożliwia on recykling pyłów stalow-niczych w 

procesie praktycznie bezodpadowym. Produktami są pył ZnO o wysokiej czystości, stop meta-liczny na 

bazie Fe oraz żużel pozbawiony niebezpiecznych składników. Redukcja głównych składników pyłów 

stalowniczych zachodzi przy udziale reduktora węglowego. Redukcja związków cynku w tempe-raturach 

1000-1200oC prowadzi do powstawania gazowego Zn, który w powietrzu utlenia się do postaci ZnO. 

Związki żelaza ulegają w znacznym stopniu redukcji do metalicznego Fe, które po stopieniu tworzy stop z 

innymi metalami zawartymi w pyłach. Przedstawione wyniki badań współredukcji związków Zn i Fe 

przeprowadzonych z udziałem reduktora węglowego dla ferrytu cynkowego oraz pyłów stalowniczych 

pozwalają stwierdzić, że w temperaturach do ok. 1200oC zachodzi proces redukcji zarówno cynku, jak 

i żelaza, a wpływ na to ma odpowiednia ilość dodatku reduktora węglowego, a także powierzchnia reakcji. 

Przeprowadzono również próby w skali półprzemysłowej przetopu zgranulowanych pyłów stalowniczych 

z dodatkiem reduktora w postaci pyłu węglowego, które potwierdziły wyniki badań laboratoryjnych oraz 

pozwoliły oszacować takie aspekty jak wpływ ilości reduktora we wsadzie na takie parametry jak zużycie 

energii elektrycznej czy ilość węgla w stopie metalicznym. 

Słowa kluczowe: ferryt cynkowy, stop metaliczny, tlenek cynku, piec łukowo-oporowy, redukcja, żużel, 

tlenek żelaza 

Selected aspects of the steel dust processing in SAF – analisys the reduction 

process of steel dust 

Abstract 

The production of steel in electric arc furnaces always associated with generation large amounts of waste – 

steel dust, called electric arc furnace dust (EAFD). This kind of dust include zinc and iron mainly. There is 

a couple of possible methods to remake this waste, the most popular of which is the Wealz process. In this 

study was presented a selected aspect of the processing of steel dust in an SAF (submerged arc furnace), 

which is practically non-waste process. The main product are high-purity ZnO dust, iron-based metal alloy 

and slag free of hazardous elements (heavy metals). The reduction of the main components of steel dust is 

processed by coal dust as an solid reducer. The reduction process of ZnO at temperature 1000–1200oC lead 

to the gaseous zinc, which is oxidized in the air to the form of zinc oxide. Iron compounds are significantly 

reduced to metallic Fe, which, after metling, forms an alloy with other metalis contained. The presented 

results of studies on the co-reducton of Zn and Fe as an main component of the steel dust carried out with 

the coal dust as a reducer shown that at temperatures up to 1200oC the process of reduction of both: zinc 

and iron tkase place simultaneously. It’s influenced by the amount of the coal dust addition and the reaction 

surface. Tests were carried out also on a semi-industrial scale for smelting granulated steel dust + reducer 

(as coal dust). Smeltings were confirmed the results of laboratory tests of the reduction processes and 

allowed to estimate such aspects as the impact of the amount of reducing agent in the charge on parameters 

such as: energy consumption or amount of carbon in metallic alloy 

Keywords: zinc ferrite, metal alloy, zinc oxide, iron oxide, submerged arc furnace, reduction, slag 
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Prośrodowiskowe aspekty ponownego wykorzystania 

odpadów miękkich, powstałych przy produkcji płytek 

ceramicznych typu gres porcellanato  

z wykorzystaniem innowacyjnej metody ,,na sucho”  

w procesie ich przygotowania 

1. Wstęp teoretyczny  

W przemyśle płytek ceramicznych braki miękkie rozumiane są jako wszystkie 

odpady powstające na etapie od formowania wyrobu do momentu jego wypalenia. Ich 

ponowne wykorzystanie w masie ceramicznej jest w pełni uzasadnione, gdyż stanowią 

pełnowartościowy surowiec, który ze względu na brak obróbki wysokotemperaturowej 

może być przetworzony bez konieczności wykorzystania procesów wysokoenerge-

tycznych. Niniejsze badania skupiają się na brakach miękkich powstających podczas 

produkcji gresu (grupa BIa) prasowanego na sucho o niskiej nasiąkliwości wodnej [1]. 

Stosowane obecnie technologie produkcji płytek ceramicznych coraz bardziej skupiają 

się na dużych formatach. Jest to podyktowane zarówno trendami wzorniczymi, estetyką, 

higieną, szybkością montażu, jak i aspektami ekonomicznymi [2]. Już dzisiaj za pomocą 

obecnie wykorzystywanych linii produkcyjnych producenci tego typu asortymentów są 

w stanie uzyskać płytkę wielkoformatową (tzw. slaba), po wypaleniu o szerokości do 

1800 mm i teoretycznie nieskończonej długości [3]. Wytwarzanie tego typu wyrobów 

wiąże się z wdrożeniem nowej technologii formowania, wykorzystującej innowacyjne 

rozwiązania w konstrukcji prasy hydraulicznej, które są obligatoryjną alternatywą dla 

standardowych pras hydraulicznych o formowaniu wgłębnym [3, 4].  

Głównym mankamentem omawianych technologii produkcji płytek wielkoforma-

towych jest zwiększenie ilości powstających odpadów (braków miękkich) na etapie 

prasowania wyrobu. Zaprasowany wyrób bowiem ze względu na brak wykorzystania 

w procesie produkcji tradycyjnych form wymaga obróbki polegającej na odcinaniu 

krawędzi. Dzięki tej operacji możliwe jest uzyskanie półproduktu o docelowych 

wymiarach (z uwzględnieniem skurczu podczas wypalania) oraz usunięcie fragmentów 

o niejednorodnym zagęszczeniu materiału. W zależności od specyfiki procesu oraz 

produkowanego formatu ilość powstających braków jest różna i może osiągać nawet 

do 30%. W celu ponownego ich wykorzystania należy je przetworzyć do postaci pozwa-

lającej na ponowne formowanie. Standardowo materiał wykorzystywany do wytwa-

rzania płytek ceramicznych prasowanych na sucho ma postać masy zgranulowanej 

(tzw. granulat) o rozmiarze granul do 1 mm. Granulaty uzyskiwane są w procesie 

suszenia rozpyłowego zawiesin ceramicznych, w skład których wchodzą gliny oraz 
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skalenie o wysokim stopniu przemielenia (rozmiar ziaren poniżej 80 µm). Wyróżnia 

się 4 główne cele granulacji mas ceramicznych: 

• redukcja frakcji pylistych; 

• nadanie im cech płynu; 

• ułatwienie homogenizacji; 

• optymalizacja zagęszczania [5]. 

W celu uzyskania półproduktu oraz wyrobu gotowego o optymalnych założonych 

parametrach technologicznych i użytkowych granulat produkcyjny musi spełniać 

określone parametry. Do głównych z nich należą: 

• rozkład granulometryczny; 

• kształt granul; 

• gęstość nasypowa; 

• sypkość; 

• wilgotność [5]. 

Kluczowym zagadnieniem ponownego wykorzystania braków miękkich w oma-

wianym procesie produkcji jest ich ponowne przetworzenie do granulatu produk-

cyjnego lub uzyskanie z nich materiału o bardzo zbliżonych właściwościach fizycznych. 

Standardowa metoda (tzw. ,,na mokro”) powszechnie wykorzystywana w branży 

pozwala za pomocą bełtania z wodą i suszenia uzyskać z zawróconych braków mięk-

kich granulat produkcyjny nieodbiegający swymi właściwościami od tego uzyski-

wanego bezpośrednio z surowców. Jej mankamentem jest wykorzystanie w procesie 

wody, paliwa (gazu ziemnego) oraz upłynniaczy. W ramach rozwijania w firmie 

Cerrad sp. z o.o. alternatywnej metody zawracania braku miękkiego metodą ,,na sucho” 

udowodniono znaczną redukcję zużycia gazu, wody oraz emisji CO2 w procesie 

produkcji. W celu zrozumienia istoty zastosowanej innowacji w pierwszej kolejności 

należy zapoznać się z obiema metodami. 

1.1. Opis tradycyjnej metody zawracania braków miękkich 

Proces przetwarzania braków miękkich standardową metodą ,,na mokro” rozpo-

czyna się od rozpuszczenia ich z wodą i dodatkami chemicznymi (np. upłynniaczem) 

w turbomikserach lub bełtaczach w celu uzyskania zawiesiny ceramicznej o właści-

wych parametrach reologicznych. Energochłonność operacji rozbełtywania materiału 

zależy głównie od: ilości i jakości użytej wody, ilości i rodzaju upłynniacza, plastycz-

ności glin wchodzących w skład masy ceramicznej, elektrostatycznej interakcji bełtanego 

materiału z wodą oraz zastosowanej metody bełtania [6]. Uzyskana w ten sposób 

zawiesina jest opisywana reologicznie jako płyn nieniutonowski o właściwościach 

pseudoplastycznych (rozrzedzana ścinaniem) [7], dlatego bardzo istotne jest jej odpo-

wiednie magazynowanie w zbiornikach z wystarczająco wydajnym systemem mieszania. 

Na tym etapie procesu znacząca jest ścisła kontrola parametrów masy leinej (leiwa) do 

których należą: 

• gęstość – określana jako stosunek masy materiału do objętości; 

• lepkość – mierzona jako czas wypływu 100 cm3 płynu z kubka Forda o otworze 

4 mm [7, 8]; 

• kolor – może być porównywany do wzorca po wypaleniu odpowiednio przygo-

towanych próbek. 
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Przetworzony w ten sposób brak miękki może zostać zmieszany w odpowiednich 

proporcjach ze standardowym leiwem po młynie. Po jego homogenizacji następuje 

proces suszenia w suszarni rozpyłowej w celu uzyskania granulatu produkcyjnego. 

Proces ten może się wiązać z odparowaniem nawet do 30% wody zawartej w leiwie, co 

wymaga zużycia paliwa w formie gazu ziemnego, którego produktami spalania jest 

para wodna oraz CO2 [6]. Uzyskany granulat powinien charakteryzować się iden-

tycznymi właściwościami jak standardowy granulat produkcyjny bez braków 

miękkich. Po jego przetransportowaniu do silosów jest gotowy do ponownego wyko-

rzystania w procesie produkcji. Schematyczną wizualizację procesu zawracania braków 

miękkich tradycyjną metodą ,,na mokro” przedstawia rysunek 1. 

 
Rysunek 1. Schemat przedstawiający zawracanie braków miękkich metodą ,,na mokro”. 1 – prasa 

hydrauliczna; 2 – zespół tnący; 3 – kruszarka wstępna; 4 – silos; 5 – turbomikser; 6 – sito wibracyjne;  

7 – zbiornik z mieszadłem; 8 – pompa tłokowa; 9 – suszarnia rozpyłowa; 10 – silos na granulat produkcyjny; 

11 – zasypnik granulatu na prasę [opracowanie własne] 

1.2. Opis innowacyjnej metody zawracania braków miękkich 

Rozwijana przez firmę Cerrad sp. z o.o. innowacyjna prośrodowiskowa metoda 

zawracania odpadów miękkich po ich wstępnym skruszeniu i przetransportowaniu za 

pomocą taśmociągów liniowych i kubełkowych do silosa zakłada ich dalszą obróbkę 

,,na sucho” bez wykorzystania wody oraz dyspergujących środków chemicznych. 

Skruszone wstępnie do ok. 5 cm braki miękkie przepuszczane są przez zestaw 3 sit 

wibracyjnych o odpowiednich rozmiarach oczek. Pierwsze sito zawiera największy 

prześwit, a każde kolejne coraz mniejszy. Ostatnie sito o rozmiarze oczka 1,8 mm 

wyznacza maksymalny rozmiar ziarna przetworzonego braku miękkiego. Nadziarno 

każdego z poszczególnych 3 sit zestawu odrzucane jest na pierwszą kruszarkę młot-
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kową, gdzie po skruszeniu podawane jest na kolejny zestaw, tym razem podwójnych 

sit, gdzie dolne sito identycznie jak w przypadku poprzedniego zestawu ma rozmiar 

oczka 1,8 mm. Nadziarna z obu sit transportowane są do drugiej niezależnie pracującej 

kruszarki młotkowej, gdzie po ponownym skruszeniu podawane są na ostatnie poje-

dyncze sito wibracyjne o rozmiarze oczka 1,8 mm. Niedokruszone nadziarno z ostat-

niego pojedynczego sita przekazywane jest na taśmociąg, który umieszcza je ponownie 

w silosie z wstępnie skruszonym brakiem, w celu poddania go ponownemu cyklowi 

kruszenia i przesiewania. Przepad, czyli tzw. podziarno ze wszystkich zestawów sit 

o rozmiarze ziarna mniejszym niż 1,8 mm uznawane jest za gotowy przetworzony odpad 

miękki o specyficznym rozkładzie ziarnowym. Transportowany jest on za pomocą 

podajnika kubełkowego do silosa na przetworzony brak miękki. Następnie wraz ze 

standardowym granulatem produkcyjnym jest on podawany do mieszalnika ślimako-

wego w odpowiednich proporcjach. Gotowa mieszanka ponownie za pomocą taśmo-

ciągu kubełkowego umieszczana jest w silosie docelowym, z którego podawany jest na 

prasę. Opisywana metoda zawracania braków wykorzystuje zasilanie prasy w techno-

logii tzw. podwójnego zasypu, to znaczy, że dolna warstwa podawana jest z silosa 

zawierającego mieszankę, górna warstwa natomiast z silosa zawierającego standardowy 

granulat produkcyjny. Stosunek warstwy górnej i dolnej jest ściśle określony przez 

warunki i jakość prasowania. Przedstawiona metoda została zweryfikowana pod kątem 

zawrócenia 100% braków miękkich powstających na etapie prasowania, a wydajność 

procesu można swobodnie regulować poprzez zmianę proporcji mieszanki granulatu 

produkcyjnego względem skruszonego odpadu miękkiego oraz poprzez proporcje gru-

bości warstw mieszanki do czystego granulatu produkcyjnego. Schematyczną wizuali-

zację procesu zawracania braków miękkich tradycyjną metodą ,,na sucho” przedstawia 

rysunek 2. 

2. Część badawcza 

Głównym celem prowadzonych badań było przedstawienie prośrodowiskowych 

wskaźników ekologicznych opisywanej metody ,,na sucho” oraz udowodnienie braku 

negatywnego wpływu jej stosowania na parametry technologiczne i użytkowe goto-

wego wyrobu. W niniejszym opracowniu skupiono się głównie na finalnych para-

metrach procesu. Ukazanie sposobu ich uzyskiwania oraz optymalizacji w znacznej 

mierze przekracza zakres opisywanych badań. Ponadto poniższe opracowanie wyników 

dotyczy 100% wydajności metody zawracania braków, co było jednym z kluczowych 

założeń. Wszystkie zestawione wyniki oparte zostały o rezultaty uzyskane podczas 

prac rozwojowych na linii pilotażowej zakładu gresowego Cerrad przy produkcji 

wielkoformatowej szkliwionej płytki gresowej w formacie 2400 × 1200 × 8 mm, ciętej 

po procesie formowania do docelowego formatu 1200 × 600 × 8 mm.  
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Rysunek 2. Schemat przedstawiający zawracanie braków miękkich metodą ,,na sucho”. 1 – prasa 

hydrauliczna; 2 – zespół tnący; 3 – kruszarka wstępna; 4 – silos na brak miękki; 5 – potrójne sito wibracyjne; 

6 – kruszarka; 7 – podwójne sito wibracyjne; 8 – pojedyncze sito wibracyjne; 9 – silos na skruszony brak 

miękki; 10 – silos na granulat produkcyjny; 11 – mieszalnik; 12 – silos na mieszankę; 13 – zasypnik 

mieszanki granulatu na prasę (dolna warstwa); 14 – zasypnik granulatu na prasę (górna warstwa) 

[opracowanie własne] 

2.1. Parametry procesu  

Za optymalne parametry procesu wykorzystującego recyklingowy odpad miękki 

uznaje się takie, dla których przy 100% wydajności jego zawracania można uzyskać 

wyrób gotowy o parametrach zgodnych z normą EN 14 411 oraz wolny od wad 

wizualnych takich jak: rozwarstwienia, pęknięcia, wykruszenia i odpryski itp. W celu 

uzyskania powyższych przeprowadzono próby technologiczne, które miały na celu 

uzyskanie optymalnych dla procesu: 

• proporcji składników mieszanki przetworzony odpad miękki – granulat produk-

cyjny; 

• proporcji warstwy dolnej (mieszanka) do warsty górnej (granulat produkcyjny) 

zasypu materiału na prasę; 

• parametrów granulatu produkcyjnego; 

• szybkości kruszarek; 

• krzywej prasowania; 

• krzywej i cyklu suszenia; 

• krzywej i cyklu wypału; 

• ustawień linii produkcyjnej (szybkości taśmociągów, przekaźników rolkowych, 

pozycji barier, czujników itp.). 
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2.2. Badania przetworzonego braku miękkiego i granulatu produkcyjnego 

Uzyskany ze skruszonego i przesianego odpadu miękkiego rozdrobniony materiał 

poddawany był badaniom: analizy sitowej, wilgotności, gęstości nasypowej oraz obser-

wacjom mikroskopowym. Otrzymane rezultaty miały na celu porównanie go z granu-

latem produkcyjnym oraz połączenie go w najlepszej możliwej konfiguracji. Próbki 

pobierane do badań pochodziły z maszyn stanowiących gniazda produkcyjne ciągu 

technologicznego, tj.: suszarnia rozpyłowa ATM140 i system zawracania braków 

SCRAP RECOVERY SYSTEM LB. 

2.2.1. Analiza sitowa 

Pomiar udziału poszczególnych frakcji wykonano poprzez 10-minutowe wytrząsanie 

100 g materiału na stosie sit o rozmiarach oczek: 1,00; 0,71; 0,50; 0,32; 0,15 przy 

użyciu wytrząsarki MULTISERW. Tabela 1 zawiera zestawienie wyników analizy 

sitowej dla granulatu produkcyjnego i materiału rozdrobnionego z odpadów miękkich, 

umieszczone w niej wyniki są średnią dla kilkunastu serii pomiarowych. 

Tabela 1. Analiza sitowa granulatów 

Rozmiar oczka sita [mm] 

Granulat z braków 

miękkich 

Granulat 

produkcyjny 

Udział frakcji [%] 

1,00 13,00 3,00 

0,71 13,00 11,00 

0,50 22,00 23,00 

0,32 27,00 34,00 

0,15 16,00 28,00 

R 9,00 1,00 

Suma 100,00 100,00 

Źródło: opracowanie własne. 

2.2.2. Pomiar wilgotności i ciężaru nasypowego 

Wilgotność badanych granulatów oznaczano za pomocą wagosuszarkek RADWAG 

MA50.R. W celu sprawdzenia ciężaru nasypowego materiał był ważony w naczynku 

pomiarowym o objętości 100 cm3. Tabela 2 zawiera zestawienie wyników wilgotności 

oraz ciężaru nasypowego dla granulatu produkcyjnego i materiału rozdrobnionego z odpa-

dów miękkich, umieszczone w niej wyniki są średnią dla kilkunastu serii pomiaro-

wych. 

Tabela 2. Pomiary wilgotności oraz ciężaru nasypowego granulatu produkcyjnego i materiału z odpadów 

miękkich 

Parametr 
Materiał otrzymany 

z odpadów miękkich 

Granulat 

produkcyjny 

Wilgotność [%] 6,24 (±0,24) 4,84 (±0,31) 

Ciężar nasypowy [g/cm3] 1,01 (±0,01) 1,02 (±0,01) 

Źródło: opracowanie własne. 
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2.2.3. Obserwacja mikroskopowa 

W celu weryfikacji kształtu ziaren wchodzących w skład poszczególnych granulatów 

wykonano obserwacje mikroskopowe. Wykorzystano do tego celu mikroskop stereo-

skopowy MOTIC SMZ-171 wyposażony w kamerę 5MPX pozwalającą na wykony-

wanie zdjęć. Rysunek 3 przedstawia fotografię mikroskopową granulatu produkcyjnego, 

natomiast rysunek 4 – fotografię granulatu otrzymanego ze skruszonych braków miękkich.  

 
Rysunek 3. Fotografia mikroskopowa granulatu produkcyjnego (mag. 20x) [opracowanie własne] 

 
Rysunek 4. Fotografia mikroskopowa materiału rozdrobnionego z odpadów miękkich (mag. 20x) 

[opracowanie własne] 
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2.3. Badanie półproduktu 

W praktyce produkcyjnej jako półprodukt rozumie się zaprasowany wyrób przed 

operacją wypalania. W ramach weryfikacji jakości zaprasowania oraz wydajności pro-

cesu suszenia, płytek z brakiem miękkim zawracanym metodą ,,na sucho” wykony-

wano pomiary zagęszczenia przy użyciu penetrometru oraz wytrzymałości na zginanie. 

Otrzymane rezultaty półproduktów zawierających odpady miękkie zawracane obiema 

metodami były ze sobą każdorazowo porównywane. Wykorzystano w tym celu prasę 

hydrauliczną SYSTEM CERAMIC SUPERFAST 17000 2400X1200, która była 

zintegrowana z systemem zawracania braków oraz pozostałą częścią linii produkcyjnej. 

Przedstawiony w poniższych zestawieniach wyników opis próbek MS dotyczy płytek 

zawierających odpad miękki uzyskany metodą ,,na sucho”, natomiast STD – płytek 

zawierających odpad miękki przetworzony metodą ,,na mokro”. W tabeli 3 zestawiono 

kluczowe parametry procesu prasowania oraz suszenia badanych płytek.  

Tabela 3. Kluczowe parametry formowania oraz suszenia  

Ciśnienie formowania [kg/cm2] 380 

Ilość odpowietrzeń  1  

Szybkość odpowietrzania [%] 25 

Maksymalna temp. suszenia [ ̊ C] 220 

Cykl suszenia [min] 20 

Źródło: opracowanie własne. 

2.3.1. Badania penetrometryczne 

Badania penetrometrem pozwalają ocenić gęstość upakowania materiału po procesie 

formowania. Do testów wykorzystano penetrometr igłowy CERAMIC INSTRUMENTS 

DM/34-40 przy użyciu igły o średnicy 1,2 mm. Wszystkie próbki pobierane były z linii 

produkcyjnej zaraz po zaprasowaniu (przed operacją suszenia). Każdorazowo badano 

górną powierzchnie płytek, w określonych miejscach (naroża, krawędzie i środek). 

Otrzymane pomiary w milimetrach oznaczają zagłębienie igły w materiale. Im bez-

względna wartość jest wyższa w danym punkcie pomiarowym, tym zagęszczenie w tym 

miejscu materiału jest mniejsze. Zestawione w tabeli 4 wyniki są średnią z kilkunastu 

serii pomiarowych i pokazują wyniki z poszczególnych fragmentów całego slaba 

o wymiarach 2400 × 1200. 

Tabela 4. Pomiary zagęszczenia dla slaba 2400 × 1200 z wyszczególnieniem poszczególnych jego 

fragmentów, przy użyciu penetrometru 

Strona  

Półprodukt MS Półprodukt STD 

Zagłębienie igły penetrometrycznej [mm] 

Przód Środek Tył Przód Środek Tył 

Prawa 0,64 0,50 0,44 0,42 0,47 0,43 

Środek 0,57 0,47 0,42 0,45 0,50 0,41 

Lewa 0,66 0,45 0,48 0,49 0,52 0,60 

Średnia 0,51 (±0,09) 0,48 (±0,07) 

Źródło: opracowanie własne. 
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2.3.2. Badania wytrzymałości na zginanie 

Pomiary wykonywano zgodnie z normą PN EN ISO 10545-4. Do testów wyko-

rzystano łamacz NANNETTI CC 2006 S 1300. Płytki do badań pobierane były z linii 

produkcyjnej zaraz po opuszczeniu 7-poziomowej tunelowej suszarni rolkowej SACMI, 

przed ich umieszczeniem w celi łamiącej przecinano je na pół w celu zwiększenia 

czułości pomiaru i eliminacji ryzyka uszkodzenia materiału w wyniku jego transportu 

do stanowiska pomiarowego. W tabeli 5 umieszczono średnie wyniki wytrzymałości 

na zginanie dla obu partii testowych płytek razem z parametrami pomiaru. 

Tabela 5. Pomiary wytrzymałości na zginanie wraz z parametrami pomiaru 

Parametr Półprodukt MS Półprodukt STD 

Wilgotność [%] 0,22 (±0,13) 0,25 (±0,08) 

Rozstaw podpór [mm] 620  

Szerokość płytki [mm] 660 

Grubość w najcieńszym miejscu [mm] 8,40 (±0,19) 

Siła łamiąca [N] 90,11 (±17) 90,63 (±22) 

Wytrzymałość na zginanie [MPa] 1,80 (±0,34) 1,81 (±0,44) 

Źródło: opracowanie własne. 

2.4. Badanie wyrobu gotowego 

Przedmiotem niniejszych badań była płytka po procesie obróbki termicznej (wypa-

lania). W ramach dalszej weryfikacji jakości zaprasowania oraz wydajności procesu 

wypalania płytek z odpadem miękkim zawracanym metodą ,,na sucho” wykonywano 

pomiary nasiąkliwości wodnej oraz wytrzymałości na zginanie po wypale. Otrzymane 

rezultaty półproduktów zawierających odpady miękkie zawracane obiema metodami 

były ze sobą każdorazowo porównywane. Do wypalania płytek wykorzystano dwupo-

ziomowy tunelowy piec rolkowy SACMI, który był zintegrowany z poprzednimi 

gniazdami produkcyjnymi. Płytki zostały wypalone w temperaturze 1225ºC. 

2.4.1. Badanie nasiąkliwości wodnej 

Pomiary wykonywano zgodnie z normą PN EN ISO 10545-3. Do testów wykorzy-

stano komorę próżniową CERAMIC INSTRUMENTS. W tabeli 7 umieszczono 

średnie wyniki nasiąkliwości wodnej dla obu partii testowych płytek. 

Tabela 7. Pomiary nasiąkliwości wodnej 

Parametr Norma PN EN ISO 10545-3 Półprodukt MS Półprodukt STD 

Nasiąkliwość wodna [%] max. 0,5% 0,06 (±0,01) 0,02 (±0,01) 

Źródło: opracowanie własne. 

2.4.2. Badanie wytrzymałości na zginanie  

Pomiary wykonywano zgodnie z normą PN EN ISO 10545-4. Do testów wykorzy-

stano łamacz NANNETTI CC 2006 S 1300. Płytki do badań pobierane były z linii pro-

dukcyjnej po opuszczeniu pieca i wystygnięciu. W tabeli 8 umieszczono średnie wyniki 

wytrzymałości na zginanie dla obu partii testowych płytek razem z parametrami 

pomiaru. 
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Tabela 8. Pomiary wytrzymałości na zginanie wraz z parametrami pomiaru 

Parametr 
Norma PN EN 

ISO 10545-4 
Półprodukt MS Półprodukt STD 

Rozstaw podpór [mm] - 1180 

Szerokość płytki [mm] - 600 

Grubość w najcieńszym miejscu [mm] - 8,00 (±0,19) 7,90 (±0,13) 

Siła łamiąca [N] min. 1300 1092,78 (±79) 1084,48 (±92) 

Wytrzymałość na zginanie [MPa] min. 35 50,35 (±3,50) 51,25 (±4,35) 

Źródło: opracowanie własne. 

2.5. Wskaźniki ekologiczne 

Wskaźniki ekologiczne rozumiane jako zmniejszone zużycie mediów (woda i gaz) 

oraz redukcja emisji CO2 są głównym aspektem przemawiającym za wdrożeniem 

opisywanej metody zawracania braków miękkich. Wszystkie przedstawione obliczenia 

dotyczą realnych produkcyjnych warunków i mają swoje odzwierciedlenie we wdro-

żonej praktyce produkcyjnej firmy Cerrad sp. z o.o. 

2.5.1. Redukcja zużycia wody 

Innowacyjna metoda zawracania braków miękkich metodą ,,na sucho” w odróż-

nieniu od metody tradycyjnej nie wykorzystuje w procesie ich przetwarzania wody. 

Tabela 9 przedstawia wyliczenia konsumpcji wody w przypadku tradycyjnej metody 

wykorzystującej ich bełtanie dla miesięcznej produkcji opisywanej linii pilotażowej.  

Tabela 9. Wyliczenia zużycia ilości wody w przypadku zawracania braków metodą ,,na mokro” dla jednej 

prasy 

Ilość cykli prasy [cykl/h] 125,00 

Ilość cykli prasy [cykl/dobę]* 2625,00 

Masa slaba przed cięciem [kg] 86,90 

Brakowość po procesie cięcia [%] 15,00 

Masa odpadów miękkich [kg] 13,04 

Masa odpadów miękkich na dobę [t/dobę] 34,22 

Ilość wody potrzebna do rozbełtania 1 t braków [m3]** 0,37 

Ilość wody potrzbna do rozbełtania dziennej produkcji braków [m3/dobę] 12,66 

Ilość wody potrzebna do rozbełtania miesięcznej produkcji braków [m3/miesiąc] 379,81 

* założenie 21 godzin pracy maszyny 

** przy założeniu 5% wilgotności 

Źródło: opracowanie własne. 

Powyższe obliczenia dotyczą ilości odpadów miękkich powstających na jednej 

prasie. Należy nadmienić, iż opisywana linia pilotażowa, na której wykonywano bada-

nia rozwojowe, posiadała 2 prasy o identycznej konstrukcji i dentycznych wydajno-

ściach, wykorzystujących ten sam system zawracania braków. Zatem całkowita ilość 

wody zredukowana w procesie wynosi 759,62 m3/miesiąc.  

W tradycyjnym procesie zawracania odpadów zużywanych jest ok. 1,30 kg 

upłynniacza na tonę, można zatem dodatkowo wykazać redukcję jego zużycia w skali 

miesiąca o ok. 1450 kg. 
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2.5.2. Redukcja emisji dwutlenku węgla 

W celu pokazania redukcji emisji dwutlenku węgla należy przedstawić w pierwszej 

kolejności zużycie gazu w suszarni rozpyłowej w przypadku suszenia leiwa uzyska-

nego z rozbełtanych odpadów miękkich. Tabela 10 zawiera wyliczenia konsumpcji 

w oparciu o zebrane dane produkcyjne. 

Tabela 10. Wyliczenia zużycia gazu dla suszarni rozpyłowej w przypadku suszenia odpadów miękkich 

zawracanych metodą ,,na mokro” dla dwóch pras. 

Ilość gazu potrzebna do produkcji 1 tony granulatu [m3] 22,50 

Odparowana ilość wody przy produkcji 1 tony granulatu [m3] 0,35 

Ilość gazu potrzebna do odparowania 1 m3 wody [m3] 64,29 

Ilość wody potrzebna do rozbełtania braków [m3/miesiąc] 759,62 

Ilość wody do odparowania z rozbełtanych odpadów [m3/miesiąc]* 720,40 

Ilość gazu potrzebna do odparowania wody z rozbełtanych odpadów 

miękkich [m3/miesiąc] 
46314,52 

*przy założeniu wyższej wilgotności granulatu produkcyjnego od zawracanych 

odpadów miękkich  

Źródło: opracowanie własne. 

Na podstawie powyższych obliczeń redukcji zużycia gazu można wykazać ogra-

niczenie emisji CO2. Obliczenia wykonano na podstawie wzoru:  

𝐸𝐶𝑂2
= 𝑉𝑝  ×  𝑊𝑂  ×  𝑊𝐸       (1) 

gdzie: ECO
2 – emisja dwutlenku węgla, Vp – zużycie paliwa [m3], WO – wartość opałowa gazu ziemnego 

wysokometanowego = 36,56 [MJ/m3], WE – współczynnik emisji CO2 dla gazu ziemnego wysoko-

metanowego = 55,44 [kg/GJ] [9]. 

Zastosowanie przelicznika opisanego wzorem (1) pozwala uzyskać redukcję emisji 

CO2 na poziomie 93874,27 kg/miesiąc dla zużytej ilości gazu ziemnego. 

3. Podsumowanie i wnioski 

Wyniki badań zamieszczone w niniejszym opracowaniu pozwalają jednoznacznie 

stwierdzić, iż opisywana innowacyjna, prośrodowiskowa metoda zawracania odpadów 

miękkich zakładająca zerowe zużycie wody oraz gazu może być z powodzeniem 

stosowana w procesie produkcji wielkoformatowych płytek gresowych. Udało się 

udowodnić, iż alternatywna metoda zawracania braków polegająca na ich kruszeniu 

i przesiewaniu pozwala uzyskać półprodukt oraz wyrób gotowy o parametrach nieod-

biegająch w istotny sposób od wyrobów produkowanych z braków miękkich zawraca-

nych metodą tradycyjną. Główną ideą wdrażania metody były aspekty prośrodo-

wiskowe. Na podstawie danych zaczerpniętych z produkcji dotyczących przetwarzania 

odpadów miękkich (bełtania i suszenia) wykazano znaczne zmniejszenie zużycia wody 

i emisji dwutlenku węgla. Należy jednak zwrócić także uwagę na bardzo istotny aspekt 

ekonomiczny związany z redukcją kosztów produkcji dzięki ograniczeniu konsumpcji 

gazu ziemnego. 

Analiza treści zamieszczonych wyników prac rozwojowych oraz obliczeń pozwala 

wyciągnąć następujące wnioski: 
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1. Zawracanie odpadów miękkich oparte na ich kruszeniu oraz przesiewaniu pozwala 

uzyskać materiał o morfologii zbliżonej do standardowego granulatu uzyskiwa-

nego przez suszenie. Uzyskane ziarną są bardziej owalne o kształcie zbliżonym do 

kulistego. Rozkład ziaren jest nieco „wypłaszczony”, zawiera więcej frakcji 

grubych > 1,00 mm i więcej pyłów < 0,15 mm. Mimo to udowodniono, że 

połączenie go z granulatem produkcyjnym o odpowiednich parametrach (rozkład 

granulometryczny, wilgotność) pozwala zrekompersować te odchylenia. 

2. Przedstawione badania pokazały zauważalne zmniejszenie wilgotności granulatu 

przetwarzanego metodą „na sucho” w porównaniu z granulatem wyjściowym – 

ok. 1,50%. Różnica związana jest z odparowaniem wody na skutek transportu 

i operacji wykonywanych podczas jego rozdrabniania. Fakt ten należy uwzględnić 

podczas projektowania technologii, poprzez dobór odpowiednich parametrów 

granulatu produkcyjnego, mających na celu częściową rekompensację ubytku 

wilgotności. 

3. Nie zaobserwowano wpływu stosownia metody zawracania odpadów miękkich 

metodą „na sucho” na parametry półproduktu. Zarówno wytrzymałości na zginanie, 

jak i pomiary gęstości pozwalają stwierdzić, że właściwości mechaniczne oraz 

jakość zaprasowania płytek jest porównywalna z tymi zawierającymi odpad 

miękki zawracany tradycyjną metodą. 

4. Recykling odpadów miękkich metodą „na sucho” nie wpływa również w istotny 

sposób na parametry wyrobu gotowego. Porównanie wyników nasiąkliwości 

wodnej oraz wytrzymałości na zginanie dało zadowalające rezultaty, dużo lepsze 

niż określane przez normę EN 14 411. Pozwala to uznać badane płytki za 

prawidłowo wypalone o optymalnym poziomie spieczenia. 

5. Brak konieczności bełtania odpadów powstających na etapie prasowania redukuje 

ilość wody wykorzystywanej w procesie do zera. Wykazano redukcję jej zużycia 

o przeszło 750 m3 w skali miesiąca. 

6. Jako aspekt proekonomiczny i prośrodowiskowy można uznać fakt eliminacji 

z procesu uciążliwych dla środowiska środków upłynniających. W skali miesiąca 

może to być nawet ok. 1400 kg tego typu dodatków. 

7. Istotnym aspektem ekonomicznym dającym znaczne oszczędności finansowe jest 

wyeliminowanie procesu suszenia rozpyłowego przy zawracaniu odpadów i ich 

zastosowaniu do produkcji metodą „na sucho”. W wyniku tej operacji zreduko-

wano ilość konsumpcji gazu o ok. 46 300 m2/miesiąc. 

8. Następstwem ograniczenia spalania gazu jest kolejny aspekt proekologiczny 

w postaci zmniejszenia emisji CO2 o ok. 94 t w skali miesiąca. Wydaje się to 

bardzo istotnym czynnikiem z punktu widzenia polityki UE dotyczącej ograni-

czania emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. 

Uwagi ogólne 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Fun-

duszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. 

Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: 

Szybka Ścieżka nr umowy: POIR.01.02.01-00-0503/19-00. 

  



Prośrodowiskowe aspekty ponownego wykorzystania odpadów miękkich, powstałych przy produkcji 

płytek ceramicznych typu gres porcellanato z wykorzystaniem innowacyjnej metody ,,na sucho”… 
 

267 

 

Literatura  

1. Norma EN 14 411, Ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, właściwości, ocena zgodności 

i znakowanie, załącznik G. 

2. https://www.maxfliz.pl/inspiracje/lazienka/plytki-wielkoformatowe---rozmiar-xxl [data 

dostępu: 30.03.2022]. 

3. https://sacmi.com/en-US/Ceramics/Tiles/Continua [data dostępu: 30.03.2022]. 

4. https://www.systemceramics.com/en/products/pressing/lamgea [data dostępu: 30.03.2022]. 

5. Izak P., Reologia w ceramice, Wydawnictwo AGH, Kraków 2017. 

6. SACMI, Applied Ceramic Technology Volume II, Imola 2006. 

7. Izak P., Reologia zawiesin ceramicznych, Wydawnictwo AGH, Kraków 2012. 

8. SACMI, Applied Ceramic Technology Volume I, Imola 2006. 

9. https://www.kobize.pl/pl/article/komunikaty/id/2035/wartosci-opalowe-wo-i- wskazniki-

emisji-co2-we-w-roku-2019-do-raportowania-w-ramach-systemu-handlu-uprawnieniami-

do-emisji-za-rok-2022 [data dostępu: 31.03.2022]. 

Prośrodowiskowe aspekty ponownego wykorzystania odpadów miękkich, 

powstałych przy produkcji płytek ceramicznych typu gres porcellanato 

z wykorzystaniem innowacyjnej metody „na sucho” w procesie ich przygotowania 

Streszczenie 

Jednym z założeń opracowania był opis innowacyjnej metody zawracania 100% odpadów powstających na 

etapie formowania bez konieczności wykorzystania operacji ich bełtania i suszenia oraz udowodnienie, że 

wyrób wytwarzany z tego typu materiału recyklingowego nie odbiega parametrami od wyrobu standardo-

wego. Wykonano w tym celu szereg badań zarówno dla półproduktu, jak i wyrobu gotowego, tj.: obserwacje 

mikroskopowe, badania gęstości, wytrzymałości na zginanie oraz nasiąkliwości wodnej po wypaleniu. 

Pozwoliły uzyskać w pełni zadowalające rezultaty. Ponadto jako wiodące założenie przedstawiono aspekty 

ekologiczne i ekonomiczne oparte o wyliczenia, przemawiające na korzyść wdrożenia opisywanej metody. 

Udowodniono bowiem znaczną redukcję zużycia wody, gazu ziemnego oraz zmniejszenie emisji CO2 

w porównaniu z tradycyjną metodą zawracania braków miękkich metodą „na mokro”. 

Słowa kluczowe: zawracanie braków miękkich, prośrodowiskowa metoda produkcji, wielkoformatowa 

płytka ceramiczna, redukcja zużycia wody i gazu 

Pro-enviromental aspects of recovering greenbody scraps in the production of 

gres porcellanato stoneware by using an innovative ,,dry method” in preparing 

process 

Abstract 

One of the assumpions of the study was the description of an innovative method of recovery 100% of 

greenbody scraps arising at the forming stage without solving and drying operations and proving that the 

parameters of the product made of this type of recycling material has not differ from the standard product. 

For this purpose, tests were carried out for both the semi finished and finished product, i.e. microscoping 

observations, penetromic tests, bending strength and water absorption. They allowed to obtain fully 

satisfactory results. In addition, the leading assumption was the ecological and economic aspects based on 

calculations, showing the benefits of implementing the described method. It has been proven that the 

consumption of water, gas and CO2 emissions have been reduced significantly compared to the traditional 

"wet method" of recovery greenbody scraps.  

Keywords: recovery greenbody scraps, eco friendy production method, big sized ceramic tile, reduction of 

water and gas consumption 
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Yurii Delikhvoskyi1, Łukasz Wójcik2 

Separacja materiałów drobnoziarnistych, podstawowe 

metody. Technologia przetwarzania popiołów lotnych 

1. Wprowadzenie 

W skorupie ziemskiej znajduje się około 3000 minerałów. Różnią się między sobą 

składem chemicznym, właściwościami fizykochemicznymi oraz mechanicznymi. Do 

tych właściwości należą: gęstość, kształt, twardość, kolor, połysk, przewodnictwo 

elektryczne, zwilżalność, przenikalność magnetyczna itp. [1]. 

Praktycznie w każdej gałęzi przemysłu podczas realizacji procesów technologicznych 

pojawia się potrzeba oddzielenia jednych materiałów od innych. W górnictwie szerokie 

spektrum metod i technik separacji jest stosowane do wzbogacania i oczyszczania rudy 

z odpadów i skał płonnych. W rolnictwie separacja znajduje zastosowanie podczas 

zbioru zbóż do rozdzielenia powstałych mieszanin ziaren, łusek, liści i różnych resztek. 

W produkcji farmaceutycznej szeroko używa się separacji do np. uzyskania pra-

widłowego rozmiaru ziaren poprzez usunięcie zbyt dużych i zbyt małych cząstek, 

również do rozdzielania materiału biologicznego (krwi, limfy itp.) na różne frakcje. 

Zakres obszarów, w których są stosowane procesy separacji, jest bardzo szeroki, 

w związku z czym powstał cały szereg metod separacji [2-7]. 
Ogólna zasada rozdzielenia materiałów polega na takim oddziaływaniu na miesza-

ninę, przy której różnice we właściwościach cząstek wywołają odmienne reakcje na 

bodziec zewnętrzny, co spowoduje odmienność w ich zachowaniu i pozwoli na ich 

wzajemne rozdzielenie. Metody separacji różnią się w zależności od czynników, warun-

ków i aparatury, w której odbywa się rozdzielanie. W nowoczesnych procesach pro-

dukcyjnych do osiągnięcia stawianych celów i przy pracy z różnymi mieszaninami 

stosuje się różnorodne procesy separacji, które polegają na rozdzieleniu materiału 

według róznic w wielkości cząstek, masie, kształcie, gęstości, współczynnikach tarcia, 

wytrzymałości, elastyczności, zwilżalności powierzchni, podatności magnetycznej, 

przewodności elektrycznej, radioaktywności, koloru i innych. Wybór metody zależy od 

składu procentowego i właściwości rozdzielanej mieszaniny i jej składników oraz od 

tego, w jakim stopniu pożądana jest czystość i właściwości otrzymywanych produktów 

końcowych [2, 5, 6]. 

Często w procesach separacji jako medium transportowe występuje woda. Wodne 

metody w niektórych procesach są niezastąpione, jednak wymagają wyposażenia 

instalacji w takie dodatkowe systemy jak różnego rodzaju prasy filtracyjne, suszarnie 

oraz oczyszczacze wód (np. filtry, odstojniki). W innych zaś przypadkach stosowanie 

mokrych metod może być niedopuszczalne ze względu na nieodwracalny wpływ 

wilgoci i wody na przetwarzany materiał, zachodzą nieodwracalne reakcje fizyko-

 
1 ydeli@agh.edu.pl, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych, Wydział Inżynierii Materiałowej 

i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, www.agh.edu.pl. 
2 Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia 

Górniczo-Hutnicza w Krakowie, www.agh.edu.pl. 
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chemiczne lub częściowa utrata korzystnych właściwości w wyniku rozpuszczania. 

Oprócz tego wiele procesów technologicznych zawiera etap suszenia w podwyższonej 

temperaturze, podczas którego mogą zachodzić przemiany morfologiczne minerałów, 

odparowanie lotnych substancji oraz inne niepożądane procesy.  

Bezwodne metody nie potrzebują cykli oczyszczania wód oraz eliminują koniecz-

ność suszenia produktu po procesach technologicznych. Dodatkowo w suchych metodach 

nie zachodzą zmiany właściwości chemicznych składników związanych z obecnością 

wody, nie zmienia się stan skupiena cząstek oraz zminimalizowane jest zagrożenie 

pogorszenia właściwości produktów podczas separacji. W porównaniu do mokrych 

metod suche wymagają o wiele mniejszych nakładów inwestycyjnych i eksploata-

cyjnych. Suche metody eliminują wytraty związane z doprowadzeniem, obiegiem i oczysz-

czaniem wód, suszeniem oraz niebezpieczeństwem ewentualnych wycieków [8].  

Procesom separacji poddawane są nie tylko surowce i materiały przy ich pierwotnej 

produkcji i wytwarzaniu. W obecnym czasie rozwijającej się świadomości proekolo-

gicznej i polityki Gospodarki o Obiegu Zamkniętym przetwarzaniu poddawane są 

coraz częściej produkty antropogeniczne, które dotychczasowo uważano za odpadowe. 

Tak prace nad stworzeniem nowoczesnych rozwiązań, które łączą standardowe techniki 

z innowacynymi metodami, pozwoliły na opracowanie technologii do separacji zuży-

tych paneli fotowoltaicznych, łopat wiatraków z farm wiatrowych (śmigieł), odpadów 

z hutnictwa, szeroko rozumianych ubocznych produktów spalania oraz wielu innych. 

Opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań oraz modernizacji istniejących poświęca się 

wiele uwagi i dzięki temu ciągle powstają nowe rozwiązania pozwalające na bieżąco 

przetwarzać świeżo wytworzone odpady oraz te materiały, które w wyniku intensyw-

nego rozwoju technologicznego zostały zkumulowane w ogromnych ilościach na 

składowiskach odapdów i hałdach [9-13]. 

Celem obecnego artykułu jest przedstawienie najczęściej stosowanych bezwodnych, 

suchych metod separacji oraz zasad działania urządzeń, w których odbywają się procesy 

separacji. Na przykładzie popiołów lotnych ze spalania węgla w kotłach konwencjonal-

nych przedstawiono, jak za pomocą kombinowanej wieloetapowej separacji dochodzi 

do kompleksowego przetwarzania materiału odpadowego na klasyfikowane produkty 

końcowe. 

2. Metody separacji 

Ogólnie suche metody separacji materiałów sypkich zachodzą bez zmiany struktury 

tych materiałów, ich stanu skupienia oraz właściwości chemicznych. Metody te można 

podzielić według rodzaju ośrodków, w których zachodzi proces separacji: 

• grawitacyjne; 

• inercyjne (w polu sił odśrodkowych); 

• magnetyczne; 

• elektrostatyczne; 

• inne [5, 7]. 

2.1. Separacja w polu grawitacyjnym 

Grawitacyjnymi nazywane są metody, w których separacja cząstek o różnych gęsto-

ściach, rozmiarach i kształtach następuje na skutek różnic w charakterze i prędkości 
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ruchu tych cząstek w ośrodku (ciekłym lub gazowym) pod wpływem siły ciężkości i sił 

oporu. 

Grawitacyjne separatory oddzielają ziarna według gęstości, masy oraz zarówno 

gęstości i masy jednocześnie. Pierwsza i trzecia metoda stosowane są w przypadkach 

rozdzielania mieszanin polimineralnych; drugi przypadek zaś dotyczy rozdzielania 

monomineralnych mieszanin polidyspersyjnych na poszczególne klasy wielkości.  

Obie zasady są stosowane w separatorach ze względu na statystyczne i dynamiczne 

oddziaływanie ośrodka na ziarna poruszające się w medium z różnymi prędkościami. 

Podczas ruchu na poszczególną cząstkę oddziaływają następujące siły: grawitacyjna, 

wyporowa (Archimedesa) i oporu (tarcia). Siły te właśnie zależą od masy cząstki (siła 

grawitacji), gęstości (siła wyporowa, czyli oddziaływanie między medium oraz 

międzycząsteczkowe), a także od formy i kształtu cząstki (tarcie międzycząsteczkowe, 

opory stawiane przepływu medium oraz tarcie o powierzchnie robocze i ścianki 

separatora). Odpowiednia kombinacja powyższych czynników pozwala na skuteczne 

rozdzielenie frakcji materiałów [5]. 

Rozważając aparaty do suchej separacji grawitacyjnej, jednym ze standardowych 

rozwiązań jest separator pneumatyczno-grawitacyjny (rys. 1). 

 
Rysunek 1. Separator pneumatyczno-grawitacyny oraz rozkład dziłających sił, gdzie Fg – siły powodujące 

ruch cząstek do dołu (grawitacyjna oraz ujemna wyporowa), Fd – siły powodujące ruch ku górze  

(wyporowa oraz oporu) 

W separatorach tego typu nadawa jest podawana do obszaru roboczego, przez który 

jest przepuszczany strumień powietrzny. Strumień ten porywa lekkie, drobne cząstki 

i unosi je ku górnemu wylotowi. Ciężkie, grube cząstki opadają do dolnej części 

separatora. Separacja odbywa się dzięki obecności różnicy w prędkości swobodnego 

spadania ziaren i prędkości strumienia roboczego grubych i cienkich cząstek. Granica 

podziału cząstek zależy od bilansu sił działających na poszczególne cząstki. Regulując 

prędkość przepływu strumienia roboczego, można uzyskiwać żądaną granicę podziału. 

Różnice w wielkości separowanych ziaren są wykorzystywane w innego rodzaju sepa-

ratorach zwanych klasyfikatorami sitowymi lub przesiewaczami. W tych urządzeniach 

kolejno ustawiane są sita o stopniowo zmniejszających się przekrojach oczka, które 
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pozwalają na rozdzielenie materiału na frakcje ziarnowe. Schematyczny przesiewacz 

wyposażony w układ wibracyjny wspomagający przesiewanie jest przedstawiony na 

rysunku 2.  

 
Rysunek 2. Przesiewacz wibracyjny 

Przechodząc kolejno przez układ sit, grubsze ziarna zatrzymują się na odpowied-

nich kondygnacjach, drobne zaś ziarna omijają przegrody sitowe i opadają w dolnej 

części klasyfikatora. Metoda ta jest szeroko stosowana w badaniach rozkładu ziarno-

wego (analizie sitowej), a także w przemyśle do oddzielania grubszych ziaren od 

mniejszych [5, 14]. 

2.2. Metody inercyjne 

Łączenie sił grawitacyjnych i inercyjnych pozwala uzyskać lepsze wyniki separacji. 

Siły inercyjne pojawiają się przy obecności niejednostajnego ruchu cząstek oraz ruchu 

po okręgu (układy nieinercjalne) i są wynikiem przyspieszenia cząstek układu. Zależą 

od masy, prędkości i przyspieszenia ruchu cząstki oraz od promienia trajektorii 

poruszania się cząstek.  

Typowym urządzeniem inercyjnym jest aparat cyklonowy. Jest on aparatem 

o charakterystycznej stożkowej formie z wlotem w górnej części oraz wylotem grubej 

i drobnej frakcji na dole i na górze odpowiednio (rys. 3). W tym urządzeniu nadawa 

w formie zawiesiny powietrznej (lub wodnej) jest podawana przez wlot tangencjonalnie 

do komory roboczej. Strumień nadawy wlatuje do cylindrycznej części aparatu, gdzie 

wirując, przemieszcza się ku dolnej części. Pod wpływem sił odśrodkowych ciężkie, 

grube frakcje odrzucane są na zewnątrz do ścianek stożka. W wyniku ocierania się 

o ścianki stożkowego obszaru roboczego tracą one swoją energię, a ich prędkość maleje 

praktycznie do zera, po czym grawitacyjnie opadają ku dolnej części cyklonu, skąd są 

usuwane. Siły odśrodkowe w mniejszym stopniu wpływają na drobną lekką frakcję niż 

na grubą ciężką, co skutkuje rozwarstwianiem się tych frakcji w przekroju cyklonu, 

powodując także powstanie gradientu ciśnienia i powstanie dodatkowej siły wypo-

rowej, która sprzyja procesowi rozwarstwiania się i rozdzielenia [5, 6, 15].  

Zjawisko rozwarstwiania można wyjaśnić przy pomocy energetycznego modelu 

systemu, który polega na dążeniu poszczególnych cząstek w systemie do zajęcia po-
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zycji odpowiadającej jej zapasowi energii potencjalnej zależnej od jej własności fizycz-

nych (masa, gęstość, rozmiar). Wolnemu przemieszczaniu się cząstek przeszkadzają 

siły oddziaływań międzycząsteczkowych oraz siły tarcia. Stan chwilowej stabilności 

w zawiesinie narusza się przy doprowadzeniu do systemu dodatkowej zewnętrznej siły 

(np. inercyjnej lub wibracyjnej). W tym momencie zmienia się dotychczasowy bilans 

energetyczny systemu, udział sił tarcia i odziaływania międzycząsteczkowego zmniejsza 

się (przemieszczanie staje się łatwiejsze) oraz cząstki zaczynają się przemieszczać pod 

wpływem gradientu energii potencjalnej. Cały system dąży do zajęcia stabilnego stanu 

oraz minimalnej energii. Potencjalna energia ziaren w wyniku rozwarstwiania się 

przekształca się w energię kinetyczną, która jest zatracana na przesuwanie się cząstek 

oraz pokonanie sił tarcia związanych z tym ruchem. Najlżejsze cząstki są zgromadzone 

w środkowej części cyklonu (w obszarze najmniejszych ciśnień), a najcięższe frakcje 

zajmują miejsce przy krawędziach [15, 16]. 

Dochodząc do dolnej części stożkowego obszaru roboczego aparatu, strumień 

roboczy wraz z drobnoziarnistą frakcją (granica i ostrość rozdziału zależy od ustawień 

i konstrukcji aparatu) obraca się i wypływa środkowym polem niskiego ciśnienia 

w górę, a następnie wylatuje przez wylot drobnej frakcji.  

 
Rysunek 3. Separator cyklonowy. Wykres a) rozkład ciśnienia strumienia w przekroju cyklonu; b) rozkład 

prędkości strumienia w przekroju cyklonu, opracowanie własne na podstawie [17] 
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Regulując prędkość strumienia oraz wymiary cyklonu, można regulować granicę 

podziału w szerokim zakresie. Najprostszym przykładem zastosowania aparatów cyklo-

nowych są domowe odkurzacze, w których następuje zupełne oddzielenie kurzu i pyłu 

od strumienia powietrznego. W razie potrzeby dodatkowego oczyszczenia wyjściowego 

strumienia stosowane są filtry (np. workowe) [16, 18, 19].  

2.3. Separacja w polu magnetycznym 

Separacja w separatorach magnetycznych odbywa się przy pomocy niejednorod-

nego pola magnetycznego wytworzonego magnesami (stałymi lub elektromagnesami). 

Pole to w różny sposób oddziałuje na frakcje separowanego materiału o różnych 

właściwościach magnetycznych. Wielkość siły magnetycznej oddziałującej na materiał 

zależy głównie od wielkości wytworzonego natężenia pola magnetycznego oraz od 

właściwości poszczególnych cząstek (podatność magnetyczna i masa).  

Aby skutecznie oddzielić cząstki magnetyczne i niemagnetyczne, siła magnetyczna 

działająca na cząstki magnetyczne musi przekraczać wypadkową wszystkich sił 

mechanicznych (np. tarcia, grawitacji). Wielkość współdziałających sił w dużej mierze 

zależy od sposobu dostarczania surowców do obszaru roboczego separatora, cech 

konstrukcyjnych aparatu oraz trybu jego pracy. Technologia separacji magnetycznej 

zależy przede wszystkim od składu przetwarzanego materiału i jest zdeterminowana 

rodzajem zastosowanych separatorów. Te ostatnie są zwykle wyposażone w wielobie-

gunowe otwarte lub zamknięte systemy magnetyczne, które wytwarzają różne rodzaje 

pól magnetycznych. Separatory można podzielić według sposobu wprowadzenia nadawy 

(podawanie górne lub dolne) oraz sposobu transportowania przetwarzanych materia-

łów (separatory bębnowe, rolkowe, tarczowe, taśmowe, rolkowe, krążkowe itp.). 

Przykładem typowego separatora może być bębnowy separator z podawaniem 

separowanego materiału od góry (rys. 4). W tym układzie nadawa jest grawitacyjnie 

podawana przez nadajnik w górnej części systemu na obrotową powierzchnię bębna 

z zamontowanym nieruchomym rdzeniem magnetycznym. Magnes, wytwarzając pole 

magnetyczne, przyciąga do bębna frakcję o wystarczająco dużej podatności magne-

tycznej, która następnie jest transportowana przez ruch rotacyjny zewnętrznej ruchomej 

części bębna do obszaru, w którym pole magnetyczne zanika, a przyciągnięta frakcja 

magnetyczna opada do odpowiedniego zbiornika. Niemagnetyczna zaś frakcja, trafiając 

na rotacyjny bęben, nie zostaje przyciągnięta i swobodnie opada, stanowiąc frakcję 

niemagnetyczną. 

Stosowanie elektromagnesu pozwala w szerokim stopniu regulować wielkość pola 

magnetycznego oraz wpływać na parametry separacji. Korzystne jest wstępne przy-

gotowanie materiału poprzez naprzykład wyposażenie układu w nadajnik wibracyjny, 

który wibrując, powoduje zdyspergowanie materiału oraz powstawanie warstwy wibra-

cyjno-fluidalnej. Ważne jest stopień zawilgocenia materiału, duża zawartość wody 

powoduje przyleganie materiału pod wpływem sił adhezji, co negatywnie wpływa na 

proces separacji [6, 7, 20, 21]. 
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Rysunek 4. Bębnowy separator magnetyczny 

2.4. Separacja w polu elektrycznym 

Separatory elektryczne służą do oddzielania materiałów o różnej przewodności 

elektrycznej oraz wykorzystują elektrostatyczne siły przyciągania oraz odpychania. 

Separatory elektryczne klasyfikuje się ze względu na metodę separacji lub sposób 

transportu materiału (cecha konstrukcyjna). W pierwszym przypadku separatory 

dzielone są na elektrostatyczne, koronowe, koronowo-elektrostatyczne oraz tryboelek-

trostatyczne. Według drugiego kryterium dzielą się na bębnowe, taśmowe, płytkowe 

i tarczowe. 

Typowy elektrostatyczny separator bębnowy (rys. 5) w zasadzie swego działania 

jest podobny do bębnowego separatora magnetycznego, tyle że zamiast magnesu 

instalowana jest elektroda połączona z ujemnym biegunem prądu stałego. Cząstki 

minerałów o wysokiej przewodności elektrycznej, trafiając na bęben, zostają nałado-

wane ujemnie i pod wpływem sił elektrostatycznego odpychania ładunków jedno-

imiennych odlatują od bębna do oddalonego zbiornika, podczas gdy dielektryki wpadają 

do zbiornika znajdującego się pod bębnem. W ten sposób można oddzielić minerały 

przewodzące prąd elektryczny od dielektryków (np. od wapienia, krzemianów, gipsu itp.). 

 
Rysunek 5. Bębnowy separator magnetyczny 



 

Separacja materiałów drobnoziarnistych, podstawowe metody. Technologia przetwarzania popiołów lotnych 
 

275 

 

W celu zwiększenia odległości, na którą odlatuje ujemnie naładowana frakcja prze-
wodząca, instalowana jest wspomagająca dodatnie naładowana elektroda. Elektroda ta 
przyciąga przelatające ujemnie naładowane ziarna, zwiększając skuteczność rozdzie-
lania. Szczotka-skruber pod bębnem usuwa pozostałości materiału, który nie spadł 
grawitacyjnie [5, 7, 22]. 

Każda z powyższych metod jest wspomagana dodatkowymi czynnikami w celu 
zwiększenia skuteczności. Korzystne jest zastosowanie przepływów aerodynamicznych 
(metody grawitacyjne) oraz zastosowanie wibracji mechanicznych (separacja sitowa 
oraz nadajniki wibracyjne) w celu stworzenia warstw fluidalnych zwiększających dys-
persję cząstek i zwiększających proces separacji. Ważne jest właściwe przygoto- 
wanie surowca do separacji. Obecność wilgoci może powodować tworzenie aglome-
ratów. Wstępna dezintegracja nadawy poprzez rozbijanie kłaczków i stwardniałych 
aglomeratów oraz uwalnianie drobnych cząstek zamkniętych w zagłębieniach i porach 
innych większych ziaren pozytywnie wpływa na jakość separacji. 

Stosowanie kompleksowych systemów do separacji zawierających kombinowane 
oddziaływanie na materiał pozwala na rozdzielanie surowca na poszczególne frakcje 
z dużą skutecznością. W następnym rozdziale zostanie zaprezentowana technologia do 
kompleksowego przetwarzania odpadowych popiołów lotnych z energetyki na produkty 
użytkowe za pomocą kompleksowego poetapowego separowania poszczególnych 
frakcji. 

3. Technologia przetwarzania popiołów lotnych 

Popiół lotny rozważany w tym rozdziale jest ubocznym produktem spalania pyłu 
węglowego w kotłach konwencjonalnych. Jest on materiałem, który wylatuje z komory 
spalania kotła wraz z gazami spalinowymi do komina i wyłapywany jest przez filtry 
(najczęściej elektrofiltry). Skład i właściwości tych popiołów są w głównej mierze 
zdeterminowane przez rodzaj spalanego surowca węglowego, typ kotła i warunki 
spalania (np. temperatura), metody oczyszczania spalin (odsiarczanie, odazotowanie) 
oraz rodzaj filtra (workowe, elektrofiltry itp.). Jednak najczęsciej popioły te są drobno-
ziarnistą frakcją glinokrzemianów, niedopalonych węgli oraz innych surowców mine-
ralnych o rozmiarach od 1 do 100 µm [23-26]. 

Przykładowy suchy kompleksowy proces przetwarzania jest przedstawiony na 
rysunku 6 w postaci schematu.  

W pierwszym etapie surowiec powinien być odpowiednio przygotowany do prze-
twarzania: korzystne jest przetwarzanie go od razu po odbiorze z wysypu elektrofiltru, 
ponieważ popiół zawiera wtedy minimalną ilość wilgoci i nie zawiera aglomeratów.  

Następnie popiół wraz z przepływającym medium transportowym będącym stru-
mieniem powietrznym jest podawany na separację grawitacyjną. Funkcję tę może 
pełnić separator cyklonowy. Na tym etapie nadawa zostaje rozdzielona na lekką oraz 
ciężką frakcję. Lekka frakcja jest kierowana do grawitacyjno-elektrostatycznej separacji, 
gdzie wydzielane są z niej będące przewodnikiem związki karbonowe (niedopalony 
węgiel). Mogą one być wykorzystane ponownie jako paliwo węglowe o wysokiej 
wartości opałowej i niskiej ziarnistości. Pozostała frakcja lekka, niezawierająca frakcji 
węglowej, stanowi frakcję pucolanową o właściwościach hydraulicznych. Może ona 
być wykorzystana jako dodatek do spoiw budowlanych oraz jako alkaliczny zamiennik 
cementów. W tym przypadku korzystne jest stosowanie bezwodnych metod separacji, 
ponieważ zachowane zostają wiążące właściwości wydzielonych frakcji.  
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Rysunek 6. Schemat przetwarzania popiołów lotnych [opracowanie własne] 

Ciężka frakcja wydzielona w poprzednim etapie kierowana jest na separację 

magnetyczną. W wyniku odziaływania pola magnetycznego z ciężkiej frakcji wy-

dzielona zostaje frakcja magnetyczna. Taki koncentrat magnetyczny może być wyko-

rzystany jako źródło rzadkich elementów o wysokiej koncentracji dla hutnictwa oraz 

produkcji złożonych żelazostopów. 

Frakcja niemagnetyczna jest kierowana na kolejny etap przetwarzania – elektro-

statyczną separację. Na tym etapie wydzielona zostaje przewodząca frakcja węglowa. 

Węgiel taki szeroko jest stosowany jako adsorbent w filtrach węglowych i w zastoso-

waniach farmaceutycznych, może być stosowany jak wysokoenergetyczne źródło 

paliwa. 



 

Separacja materiałów drobnoziarnistych, podstawowe metody. Technologia przetwarzania popiołów lotnych 
 

277 

 

W końcowym etapie niemagnetyczna, nieprzewodząca frakcja ciężka, składająca 

się głównie z mikrosfer glinokrzemianowych zostaje poddana klasyfikacji grawitacyjnej. 

Podczas tej operacji rozdzielona zostaje na frakcję ciężką i lekką będące frakcjami 

cienkościenną (cenosfera) i grubościenną (plerosfera). Są to bardzo cenne produkty 

termo- i radioizolacyjne znajdujące wiele zastosowań, od budownictwa (jako wypeł-

niacze i termoizolatory) do przemysłu obronnego (farby maskujące i izolatory promie-

niowania elektromagnetycznego). 

W ten sposób, za pomocą szeregu suchych metod separacji z odpadowego popiołu 

lotnego można uzyskac szereg cennych klasyfikowanych surowców, które znajdują 

zastosowanie w wielu galęziach przemysłu [10, 25, 26]. 

4. Podsumowanie  

W artykule zostały przedstawione podstawowe metody separacji stosowane w wielu 

branżach oraz przy przetwarzaniu różnego rodzaju materiałów.  

Zostały przedstawione przykładowe typowe separatory oraz wyjaśniono zasadę ich 

działania. Opisano korzystne warunki oraz przykładowe dodatkowe wyposażenie po-

zwalające uzyskać jak najlepsze wyniki separacji. 

Opisano przykładową technologię do kompleksowego przetwarzania popiołów 

lotnych ze spalania węgla w kotłach konwencjonalnych. Na konkretnych przykładach 

pokazano, jak za pomocą szeregu procesów separacji i klasyfikacji można odzyskać 

różnego rodzaju materiały, które znajdują swoje zastosowania jako produkty klasyfi-

kowane. 

Opracowywanie nowych oraz ulepszenie istniejących metod i technik separacji 

umożliwi przetwarzanie materiałów uważanych dotychczas za odpadowe oraz 

odzyskanie z nich nowych klasyfikowanych produktów użytkowych. Działania w tym 

zakresie są jak najbardziej zgodne z Gospodarką Obiegu Zamkniętego, ponieważ 

pozwalają nadać materiałom odpadowym nowe życie. 
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finansowe w publikacji artykułu. 
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Separacja materiałów drobnoziarnistych, podstawowe metody. Technologia 

przetwarzania popiołów lotnych 

Streszczenie 

Procesy technologiczne w obecnym świecie wykorzystują dużą ilość różnorodnych surowców oraz mate-

riałów. Na pewnych etapach produkcyjnych wynika potrzeba rozdzielenia mieszanin na poszczególne 

składniki o określonych parametrach. W tym celu stosowane są różnorodne procesy separacji na separato-

rach o zróżnicowanych konstrukcjach i zasadach działania, przy tym standardowe metody są modyfiko-

wane, kombinowane oraz uzupełniane poprzez nowe rozwiązania techniczne. W danym artykule zostały 

wymienione główne rodzaje metod separacji, opisano podstawy zjawisk pozwalających na separację, 

a także opisano zasadę działania typowych urządzeń wykonujących proces separacji. Separatory te 
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oddziałują selektywnie na pojedyncze frakcje zgodnie z zasadą ich działania. Stosowanie wieloetapowego 

oddziaływania poprzez szereg separatorów pozwala na kompleksowe przetwarzanie produktu. Jako 

przykład przedstawiono kompleksową technologię do przetwarzania popiołów lotnych z energetyki węglowej, 

opisano proces separacji poszczególnych frakcji na każdym etapie przetwarzania, a także omówiono 

kierunki zastosowania uzyskanych w wyniku przetwarzania produktów. Poszerzenie wiedzy w zakresie 

metod i technik separacji pozwoli usprawnić istniejące procesy technologiczne, a także opracować nowe 

rozwiązania umożliwiające przetwarzanie materiałów obecnie uważanych za odpadowe. 

Słowa kluczowe: separacja, metody separacji, przetwarzanie, popioły lotne, technologia 

Separation of fine-grained materials, basic methods. Fly ash processing technology 

Abstract 

Technological processes in the world today use a large number of different raw materials and materials. At 

certain stages of production there is a need to separate mixtures into individual components with specific 

parameters. For this purpose, various separation processes of designs and working principles are used. 

However, separators work on the basis of basic physical principles which are modified and combined by 

new technical solutions. This article lists the main types of separation methods, describes the basics of the 

phenomena enabling separation and describes the principle of operation of typical devices performing the 

separation process. These separators interact selectively with single fractions according to their principle of 

operation. The use of multi-stage action by a series of separators allows comprehensive processing of the 

product. As an example, a complex technology for processing fly ashes from coal power industry is 

presented, the process of separation of individual fractions at each stage of processing is described and 

fields of application of the products obtained as a result of processing are discussed. Extending the 

knowledge of separation methods and techniques will allow to improve the existing technological 

processes and develop new solutions enabling the processing of materials currently considered as waste. 

Keywords: separation, separation methods, processing, fly ash, technology 
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Janusz Kuliński1, Sylwester Kania2 

Modulacja energii reorganizacji cząsteczki 

aromatycznej na przykładzie wybranych 

dihydroksynaftalenów 

1. Wprowadzenie  

Elektronika organiczna, nowa dziedzina nauki i technologii, poszukuje materiałów 

o relatywnie dużych wartościach ruchliwości nośników przy zachowaniu możliwości 

modulowania własności elektrycznych odpowiednich do zastosowań. Cel ten można 

osiągnąć w wyniku odpowiedniego doboru chemicznych własności cząsteczek mate-

riałów organicznych do sposobu upakowania molekularnego warstw zbudowanych 

z tych cząsteczek. Wśród takich materiałów szczególne zainteresowanie wzbudzają 

wielopierścieniowe weglowodory aromatyczne [1]. W przypadku warstw materiałów 

zbudowanych z cząsteczek o charakterze aromatycznym w temperaturach pokojowych 

dominuje transport nierównowagowy. Modele transportu nośników ładunku w ma-

teriałach molekularnych zawierają się pomiędzy dwoma skrajnymi transportu 

pasmowego, w którym dominuje przemieszczanie się silnie zdelokalizowanych elek-

tronów i transportu hoppingowego, w którym z kolei dominuje wpływ silnej lokalizacji 

nośników ładunku [2]. W przypadku transportu hoppingowego, według teorii Marcusa–

Husha [3, 4] ruchliwość nośników ładunku maleje wraz ze wzrostem energii reor-

ganizacji cząsteczki i wzrasta wraz ze zwiększeniem wartości całki przekrywania (Jij). 

Efektywna wartość szybkości przeskoku nośników ładunku (Ke) w zakresie teorii 

Marcusa–Husha jest iloczynem wolnozmiennej funkcji całki przenoszenia ładunku 

i szybkozmiennej funkcji energii reorganizacji. Energia reorganizacji jest ściśle 

powiązana z rdzeniem aromatycznym cząsteczki i z miejscem przyłączania podstaw-

ników. Wgląd w mikroskopowy obraz zjawiska przenoszenia ładunku przez cząsteczkę 

można uzyskać za pomocą obliczeń kwantowo-chemicznych z zastosowaniem teorii 

funkcjonału gęstości (DFT). Do obliczenia energii reorganizacji wybrano tzw. metodę 

„czteropunktową” dla cząsteczek w stanie gazowym. Celem badań teoretycznych 

opisanych w tym artykule jest analiza porównawcza energii reorganizacji dihydroksy-

naftalenów.  

Ilość możliwych do uzyskania dihydroksynaftalenów, w przypadku podstawiania 

tylko dwiema grupami -OH, jest ograniczona i wynosi 10. Ograniczenie to wynika 

z symetrii cząsteczki naftalenu stanowiącej szkielet aromatyczny badanych związków. 

Zgodnie z tabelą 1 dziesięć będących przedmiotem badania dihydroksynaftalenowych 

pochodnych różniących się od siebie to 1,2-dihydroksynaftalen (12-ol), 1,3-dihydro-

ksynaftalen (1,3-ol), 1,4-dihydroksynaftalen (14-ol), 1,5-dihydroksynaftalen (1,5-ol), 

1,6-dihydroksynaftalen (16-ol), 1,7-dihydroksynaftalen (1,7-ol), 1,8-dihydroksyna-
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www.cmf.p.lodz.pl., Instytut Fizyki, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki, Politechnika 

Łódzka, https://fizyka.p.lodz.pl/pl/. 
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ftalen (18-ol), 2,3-dihydroksynaftalen (2,3-ol), 2,6-dihydroksynaftalen (26-ol), 2,7-

dihydroksynaftalen (27-ol). Oznaczenia lokantów zastosowane w tej pracy przedstawia 

rysunek 1. Lewa część rysunku wskazuje numerację lokantów od 1 do 8, natomiast 

prawa część rysunku wskazuje typ lokantu określający położenie względem osi długiej 

cząsteczki naftalenu. Podstawienie  wskazuje lokant położony dalej od osi, natomiast 

lokant bliższy osi długiej jest oznaczony jako .  

Tabela 1. Równoważność lokantów dla dihydroksynaftalenów 

typ pozycji podstawienie podstawienie równoważne podstawienie równoważne 

 1,2 2,1 3,4 

 1,3 2,4  

 1,4   

 1,5   

 1,6 2,5 3,8 

 1,7 2,8 3,5 

 1,8   

 2,3 3,2  

 2,6 3,7  

 2,7 3,6  

Źródło: opracowanie własne.  

 
Rysunek 1. Oznaczenie lokantów dla podstawienia naftalenu, wykorzystane w tej pracy [opracowanie własne]  

2. Cel pracy 

Ogólnie znanym faktem jest, to, że becność elektrofilowego podstawnika -OH 

prowadzi do silnej aktywizacji pierścienia benzenu. Przyłączenie drugiej grupy -OH do 

cząsteczki benzenu w zależności pozycji wzajemnej tych grup zmienia reaktywność 

pierścienia, przy czym wpływ skierowujący posiadają pozycje orto i para. Pozycja 

meta przyłączonej drugiej grupy -OH ma działanie dezaktywujące pierścień benzenu. 

Skoniugowany układ sztywno połączonych dwu pierścieni benzenowych tworzy 

cząsteczkę naftalenu. W przypadku gdy naftalen posiada podstawnik -OH w pozycji  

nr 1 wówczas odpowiednikiem pozycji orto jest podstawienie drugiej grupy -OH 

w pozycji nr 2, dla pozycji meta jest to pozycja nr 3, dla pozycji para jest to pozycja nr 4. 

Każdy z badanych dihydroksynaftalenów posiada inne własności elektronowe. Każdy 

orbital zewnętrzny warunkujący przewodnictwo dziur to jest HOMO (High Occupied 
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Molecular Orbital) – najwyższy obsadzony orbital molekularny, jak warunkujący 

przewodnictwo elektronowe, to jest LUMO (Low Unoccupied Molecular Orbital) – 

najniższy nieobsadzony orbital molekularny jest zależny od sposobu podstawienia 

grupami -OH szkieletu naftalenu.  

Celem pracy jest wykazanie zależności własciwości elektrycznych istotnych dla 

procesu transportu nosników ładunku cząsteczki uzyskanej w wyniku funkcjonalizacji 

szkieletu aromatycznego za pomocą dwu identycznych podstawników. W tym celu 

przeprowadzono analizę wpływu pozycji podstawienia na energię reorganizacji cząsteczki, 

stosując obliczenia kwantowo-chemiczne zgodnie z wymaganiami teorii przenoszenia 

ładunku Marcusa–Husha [3, 4].  

3. Obliczenia DFT energii reorganizacji 

Obliczenia z wykorzystaniem metody funkcjonału gęstości Density Functional 

Theory (DFT) pozwalają na wyznaczenie własności elektrycznych, strukturalnych 

i energetycznych cząsteczek układów aromatycznych. Problem wyboru odpowiedniego 

funkcjonału w metodzie DFT do rodzaju prowadzonych obliczeń i celu, jakiemu mają 

służyć wyniki tych obliczeń, był i jest ciągle przedmiotem badań teoretycznych. 

Własności strukturalne i energetyczne cząsteczek acenów zawierających w cząsteczce 

do dziewięciu pierścieni benzenowych z dobrą dokładnością opisuje metoda DFT [5, 6]. 

Taką metodę wykorzystano między innymi do obliczeń elektronowych stanów podsta-

wowych i wzbudzonych dla acenów w pracy [7]. Wyniki obliczeń tam uzyskanych 

wskazują, że dla naftalenu, antracenu, tetracenu i pentacenu obliczenia singletowych 

stanów podstawowych nie wykazują zależności od zastosowanego formalizmu metody, 

tj. ograniczonej (restricted) lub nieograniczonej (unrestricted). Brak takiej zależności 

znacznie upraszcza przygotowanie obliczeń, gdyż nie ma dodatkowych wymagań przy 

przejściu od obliczeń dla układu w stanie obojętnym do układu w stanie zjonizo-

wanym. Własność ta pozwala na skuteczne prowadzenie obliczeń przy użyciu tej 

samej bazy funkcyjnej dla cząsteczki w stanie ładunkowym –1, 0, +1, gdy zmienia się 

multipletowość układu [8]. Uzyskane wiarygodne wartości różnic pomiędzy całko-

witymi energiami cząsteczki w powyżej wspomnianych trzech stanach ładunkowych 

umożliwiają wyznaczenie energii reorganizacji dla procesu przenoszenia ładunku przez 

cząsteczkę [9]. 

W przypadku gdy proces przewodzenia prądu elektrycznego zachodzi w wyniku 

hoppingu, a przenoszone są dziury bądź elektrony przez warstwę materiału zbudo-

wanego z tych samych cząsteczek, to szybkość przenoszenia nośników ładunku można 

opisać według teorii Marcusa–Husha [3, 4] następującym wyrażeniem: 

𝐾𝑒 =
4𝜋2

ℎ

𝐽±
2

√𝐸±𝑘𝐵𝑇
𝑒𝑥𝑝 (−

𝐸𝑟±

4𝑘𝐵𝑇
)       (1) 

gdzie:  

Ke – stała szybkości zachodzenia przeskoków nośników ładunku (dziur lub elektronów) pomiędzy 

sąsiadującymi cząsteczkami, 

J – element macierzowy sprzężenia pomiędzy sąsiadującymi cząsteczkami, 

Er – energia reorganizacji cząsteczki podczas przewodzenia dziur/elektronów, 

T – temperatura w skali Kelvina, 

h – stała Plancka (6,6210-34 Js), 

kB – stała Boltzmanna (1,3810-23 JK-1). 
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Przenoszenie ładunku w wyniku hoppingu jest możliwe dzięki przeskokom, zacho-

dzącym z szybkością Ke, podczas których zachodzi samopułapkowanie nośników 

ładunku na indukowanych w wyniku tego procesu deformacjach cząsteczki. Wiąże się 

to więc z oddziaływaniem z drganiami mechanicznymi całego układu kwantowego 

rozchodzącymi się w materiale w postaci fononów. Za wysoką wartość rezystywności 

materiału organicznego w temperaturach pokojowych odpowiada silna lokalizacja 

ładunku wewnątrz cząsteczek. Przeniesienie ładunku na cząsteczkę może być rozwa-

żane jako reakcja redukcji, gdy cząsteczka przejmuje dziurę, lub jako utlenienie, gdy 

na cząsteczkę przenoszony jest elektron. Zatem proces przenoszenia ładunku 

w gradiencie pola elektrycznego może być od strony chemicznej rozpatrywany jako 

szereg kolejno następujących po sobie reakcji red-ox związanych z przeniesieniem 

ładunku. Ruchliwość nośników ładunku, będąca średnią prędkością nośników ładunku 

w jednostkowym polu elektrycznym w ramach przedstawianego tu modelu jest zwią-

zana z energią reorganizacji (Er) cząsteczek oraz wartością całki przenoszenia 

nośników ładunku opisaną elementem macierzowym (J).  

Dla przewodzenia dziur wyższe wartości ruchliwości są możliwe wówczas, gdy 

energia reorganizacji (Er+) jest mała, natomiast wartość całki przenoszenia (J+) jest 

odpowiednio duża [10]. Wartość energii reorganizacji dla przewodzenia dziur, Er+ jest 

obliczana jako suma, c dla energii koniecznej dla reorganizacji geometrii cząsteczki 

do geometrii kationu podczas usuwania elektronu i n dla energii koniecznej do reor-

ganizacji w celu ponownej zmiany geometrii kationu do geometrii cząsteczki obojętnej 

podczas przyłączenia elektronu. Dlatego też dla wyznaczenia energii reorganizacji dla 

przewodnictwa dziurowego, Er+, należy wyznaczyć energię całkowitą dla cząsteczki 

znajdującej się w następujących stanach: zoptymalizowana geometria cząsteczki obojętnej, 

Enn, zoptymalizowana geometria cząsteczki będącej kationem, Ekk, cząsteczka będąca 

kationem w strukturze cząsteczki obojętnej, Ekn, cząsteczka obojętna w strukturze 

kationu, Enk.  

       (2) 

Pierwszy składnik c odpowiada procesowi tworzenia rodnika kationowego, zaś 

drugi składnik n odpowiada procesowi relaksacji stanu naładowanego. 

4. Wyniki obliczeń DFT energii reorganizacji 

Obliczenia kwantowo-chemiczne Density Functional Theory prowadzono z wyko-

rzystaniem funkcjonału B3LYP. Podstawowymi bazami były 6/311++G(d,p), 

6/31+G(d,p). Do obliczeń wykorzystano standardowe pakiety programu Gaussian’09 

[11]. Symulacje numeryczne pozwoliły na wyznaczenie konformacji molekuł w stanach 

ładunkowych –1, 0 i +1 oraz właściwości elektronowych, a w tym kształt orbitali 

molekularnych i poziomy energetyczne HOMO, LUMO. 

Kształty wyznaczonych orbitali HOMO i LUMO dla badanych dihydroksynaf-

talenów przedstawiono w tabeli 2. Orbitale te nazywamy frontalnymi orbitalami 

cząsteczkowymi (FMO).  
  

( ) ( )nnnkkkknncr EEEEE ++−=+=+ 
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Tabela 2. Różnorodność kształtu orbitali HOMO i LUMO dla badanych dihydroksynaftalenów oraz dla 

niepodstawionego naftalenu – obliczenia DFT B3LYP-6/311++G(d,p) 

symbol 

podstawienia 

związek Orbital HOMO Orbital LUMO 

 12-ol 
  

 13-ol 
  

 14-ol 
  

 15-ol 
  

 16-ol 
  

 17-ol 
  

 18-ol 
  

 23-ol 
  

 26-ol 
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symbol 

podstawienia 

związek Orbital HOMO Orbital LUMO 

 27-ol 
  

- naftalen 
  

Źródło: opracowanie własne. 

Kształty wyznaczonych orbitali FMO wskazują, że decydujący wpływ na roz-

mieszczenie elektronów w cząsteczce ma szkielet naftalenu. Wyjątkiem jest tutaj 1,8-di-

hydroksynaftalen (18-ol), dla którego wpływ asymetrycznego podstawienia dwu grup  

-OH w pozycjach  po tej samej stronie dłuższej osi cząsteczki powoduje silną 

asymetrię orbitali FMO. Powinno to się zademonstrować we własnościach elektrycz-

nych tego związku. 

Tabela 3. Wartości energii orbitali HOMO i LUMO przerwy zabronionej Eg momentu dipolowego 

cząsteczek oraz energii reorganizacji dla transportu dziur i dla trensportu elektronów dla badanych 

dihydroksynaftalenów oraz niepodstawionego naftalenu – obliczenia DFT B3LYP-6/311++G(d,p) 

symbol 

podstawienia 

związek HOMO LUMO przerwa 

energetyczna 

Eg 

moment 

dipolowy  

energia 

reorganizacji 

dla dziur 

energia 

reorganizacji 

dla 

elektronów 

  [eV] [eV] [eV] [D] [eV] [eV] 

 12-ol -5,606 -1,247 4,359 2,48 0,342 0,305 

 13-ol -5,73 -1,223 4,507 1,103 0,615 2,108 

 14-ol -5,496 -1,170 4,323 2,471 0,399 0,013 

 15-ol -5,54 -1,064 4,476 0,000 0,307 0,319 

 16-ol -5,709 -1,251 4,458 1,610 0,321 0,261 

 17-ol -5,694 -1,253 4,440 2,066 0,172 0,238 

 18-ol -7,352 -5,858 1,495 4,386 0,739 0,889 

 23-ol -5,927 -1,248 4,680 2,568 0,294 0,374 

 26-ol -5,637 -1,403 4,233 0,000 0,200 0,198 

 27-ol -5,906 -1,289 4,617 1,309 0,294 0,317 

- naftalen -5,496 -1,4 4,323 0,000 0,186 0,246 

Źródło: opracowanie własne. 

5. Dyskusja wyników obliczeń 

Jeżeli wprowadzimy inne uporzadkowanie cząsteczek niż jest to w tabeli 3, tj. 

zgodnie z rosnącą wartością momentu dipolowego cząsteczek tak jak to pokazano na 

na rysunku 2, wówczas możemy omawiane cząsteczki podzielić na trzy grupy. 

Pierwsza grupa to dwie cząsteczki nie wykazujące momentu dipolowego, 1,5-dihydro-

ksynaftalen (15-ol) przynależna do podstawienia typu  oraz 2,6-dihydroksynaftalen 

(26-ol) przynależna do podstawienia typu , dla których obie podstawiane grupy -OH 
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są przyłączone do różnych pierścieni benzenowych. Osobną grupę tworzą trzy 

cząsteczki, 1,4-dihydroksynaftalen (14-ol), 1,2-dihydroksynaftalen (12-ol) i 2,3-dihy-

droksynaftalen (23-ol), których wartość momentu dipolowego jest zbliżona do 2,5 D, 

dla których obie podstawione grupy -OH są przyłączone do jednego pierścienia 

benzenowego. Cząsteczki, dla których wartość momentu dipolowego jest poniżej 2,1 D, 

to 1,3-dihydroksynaftalen (13-ol) dla podstawników w pozycji dezaktywujacej meta 

oraz pochodne 2,7-dihydroksynaftalen (27-ol), 1,6-dihydroksynaftalen (16-ol), 1,7-dihy-

droksynaftalen (17-ol) wykazujące asymetrię orbitali FMO. Pozostaje jeszcze wyróż-

niająca się pochodna 1,8-dihydroksynaftalen (18-ol) o silnie asymetrycznym rozkładzie 

orbitali FMO i wyraźnie wyższej wartości momentu dipolowego (4,386 D). 

 
Rysunek 2. Moment dipolowy cząsteczek dihydroksynaftalenów w debajach [opracowanie własne] 

Na rysunku 3 pokazano wartości energii reorganizacji dla transportu dziurowego 

i elktronowego dla omawianych materiałów. Wyraźnie widać, że dwa z omawianych 

związków, tj. 1,3-dihydroksynaftalen (13-ol) oraz 1,8-dihydroksynaftalen (18-ol), wyka-

zują najwyższe energie reorganizacji cząsteczki zarówno dla transportu elektronowego, 

jak i dziurowego, czyli niekorzystne warunki energetyczne dla transportu nosników 

ładunku.  

 
Rysunek 3. Porównanie energii reorganizacji w elektronowoltach dla dihydroksynaftalenów dla transportu 

dziur i transportu elektronów [opracowanie własne] 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

dla transportu dziur dla transportu elektronów
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Najniższe wartości energii reorganizacji dla przewodnictwa elektronów i dziur 

charakteryzują 1,2-dihydroksynaftalen (12-ol), 1,5-dihydroksynaftalen (15-ol), 2,3-di-

hydroksynaftalen (23-ol), 2,6-dihydroksynaftalen (26-ol) oraz 2,7-dihydroksy-naftalen 

(27-ol). Wydaje się, że w materiałach tych możemy mieć do czynienia z trasnsportem 

elektronów, jak i dziur. Natomiast dla dwóch omawianych związków, tj. dla 1,4-dihydro-

ksynaftalenu (14-ol), wydaje się być preferowany transport elektronów, a w przypadku 

1,7-dihydroksynaftalenu (17-ol) preferowany jest transport dziur. 

6. Wnioski 

Wyniki obliczeń DFT wskazują, że sposób podstawienia grup -OH w dihydroksy-

naftalenach wpływa w istotny sposób na własności elektronowe cząsteczek. Pozwala to 

na ewentualną modulację właściwości elektronowych warstw uzyskanych z tych 

cząsteczek w przypadku zastosowania ich w przyrządach elektroniki i optoelektroniki 

organicznej. W przypadku zastosowań w przyrządzie elektronowym możliwe jest 

uzyskanie warstw o preferowanym przewodnictwie elektronowym w przypadku 14-ol 

lub preferowanym przewodnictwie dziurowym w przypadku (13-ol), (17-ol). W przy-

padku pochodnych 1,2-dihydroksynaftalenu (12-ol), 1,5-dihydroksynaftalenu (15-ol), 

1,6-dihydroksynaftalenu (16-ol), 2,3-dihydroksynaftalenu (23-ol), 2,6-dihydroksy-

naftalenu (26-ol), 2,7-dihydroksynaftalenu (27-ol) możemy mieć do czynienia z trans-

portem bipolarnym. Pozwala to na ewntualne zbudowanie z tych wyżej wymie-

nionych cząsteczek warstwy przewodzącej zarówno elektrony, jak i dziury. Pochodna 

1,8-dihydroksynaftalenu (18-ol) wykazuje duże zarówno dla elektronów, jak i dziur 

energie reorganizacji, co może pozwolić na wykorzystanie jej na tworzenie warstw 

rozdzielających elektrony i dziury przykładowo podczas generacji nośników ładunku 

za pomocą światła. Warstwy zbudowane z cząsteczek 1,3-dihydroksynaftalenu (13-ol) 

można ewentualnie wykorzystywać do blokowania transportu elektronów. 

Reasumując, można stwierdzić, iż wyniki obliczeń kwantowo-chemicznych pokazują 

zróżnicowanie mechanizmu wewnątrzcząsteczkowego przeniesienia nośników ładunku 

w przypadku dihydroksynaftalenów.  

Zdaje się, że przeprowadzone badania procesów wewnątrzcząsteczkowych pozwalają 

sądzić, iż poprzez zmianę przyłączenia podstawnika można modyfikować własności 

elektronowe cząsteczki. W efekcie może to powodować modyfikację własności elek-

trycznych warstw zbudowanych z takich cząsteczek. Wydaje się, że przeprowadzone 

badania energii reorganizacji wskazują na możliwość uzyskania energii reorganizacji 

cząsteczki dihydroksynaftalenu zarówno większej, jak i mniejszej jak energia reorga-

nizacji niepodstawionego naftalenu.  

Przeprowadzone badania pozwalają na zbadanie wpływu struktury badanych 

związków na wewnątrzcząsteczkowe przeniesienie elektronu lub dziury na podstawie 

systematycznie wprowadzanych modyfikacji przestrzennych uzyskiwanych w wyniku 

zmiany miejsca przyłączenia podstawnika. Otrzymane energie reorganizacji jedno-

znacznie wskazują na możliwość uzyskiwania energii reorganizacji cząsteczki dihy-

droksynaftalenu zarówno większej, jak i mniejszej niż energia reorganizacji dla nie-

podstawionego naftalenu. Związki te zdają się być interesujące ze względu na możli-

wość wykorzystania ich do tworzenia struktur heterowarstwowych możliwych do 

zastosowania w organicznej elektronice. 
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Modulacja energii reorganizacji cząsteczki aromatycznej na przykładzie 

wybranych dihydroksynaftalenów 

Streszczenie 
Modulacja własności cząsteczek półprzewodników organicznych metodą funkcjonalizacji pierścieni aroma-
tycznych jest rozwijana jako nowoczesna gałąź technologii materiałowej dla elektroniki organicznej. Istot-
nym elementem projektowania własności cząsteczki jest symulacja jej własności elektronowych z wyko-
rzystaniem metod obliczeniowych chemii kwantowej. Przedmiotem badań teoretycznych z wykorzy-
staniem obliczeń DFT na poziomie teorii B3LYP- 6/311++G(d,p) jest tutaj energia reorganizacji dla 
dziesięciu dihydroksynaftalenów. Obliczono energie reorganizacji zarówno dla transportu dziur, jak i tran-
sportu elektronów. Przeprowadzona analiza wskazuje, że energia reorganizacji w przypadku naftalenu 
podstawionego dwiema grupami -OH jest zależna od ich wzajemnego położenia oraz od asymetrii 
cząsteczki uzyskanej w wyniku podstawienia. 
Słowa kluczowe: dihydroksynaftaleny, energia reorganizacji, przewodnictwo dziurowe, przewodnictwo 
elektronowe, obliczenia kwantowo-chemiczne 
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Modulation of the aromatic molecule reorganization energy on the example  

of the selected naphthalene-diols 

Abstract 

Modulation of properties of organic semiconductor molecules by functionalization of aromatic rings is 

developed as a modern branch of material technology for organic electronics. An important element of the 

molecular property design is simulation of its electron properties using methods of calculation of quantum 

chemistry. The determination of the reorganization energy for eleven naphthalene-diols was a subject of 

theoretical research with use of the DFT calculations at the B3lYP-6/311 ++ G (d,p) theory level. The 

energies of reorganization were calculated for both the transport of holes and electron transport. The 

analysis indicates that the reorganization energy in the case of naphthalene substituted with two groups 

-OH depends on their mutual position and on the asymmetry of the molecule obtained as a result of 

substitution. 

Keywords: naphthalene-diols, reorganization energy, hole transport, electron transport, quantum chemical 

calculations  
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Sztandera9, Arkadiusz Palmowski10 

Sposoby otrzymywania renianów(VII) metali 

1. Wprowadzenie 

Ren jest metalem występującym niezwykle rzadko, mimo to tworzy szereg 

związków na różnych stopniach utlenienia. Najbardziej stabilne są związki renu na 

wyższych stopniach utlenienia, tj. VI i VII. Właściwości fizykochemiczne renu, takie 

jak: wysoka temperatura topnienia (>3180°C), znacząca gęstość (21,0 g/cm3), duża 

twardość (wg Mohsa 7), wysoka wytrzymałość, duża odporność termiczna i chemiczna, 

łatwość obróbki na drodze obróbki plastycznej, determinują jego zastosowanie w wielu 

dziedzinach [1-3]. I tak, lotnictwo, przemysł petrochemiczny, zbrojeniowy i medycyna 

to główne zastosowania tego metalu [1, 4, 5]. Należy w tym miejscu podkreślić, że 

81% światowej produkcji renu znajduje swoje zastosowanie w produkcji stopów i super-

stopów. Natomiast tylko 13% stosowanych jest w katalizie, głównie w reformingu 

katalitycznym [1]. Pozostałe 6% to liczne zastosowania renu w medycynie, np. 

produkcja stentów i radioaktywnych izotopów (188Re, 186Re) wykorzystywanych do 

leczenia nowotworów, jak również wytwarzanie innych elementów, np.: termopar, 

elektrod, elementów grzewczych, styków elektrycznych, lamp próżniowych i rentge-

nowskich, żarówek błyskowych [1]. Związki renu na VII stopniu utlenienia, jak już 

wspomniano, należą do substancji stabilnych. W niniejszej publikacji opisano sposoby 

otrzymywania wybranych soli renu na VII stopniu utlenienia, czyli renianów(VII) 

różnych metali. Opracowane i opisane metody stanowią technologie na różnych stop-

niach gotowości technologicznej; począwszy od tych opracowanych jedynie w warun-
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kach laboratoryjnych, a skończywszy na tych stosowanych na skalę przemysłową [6-19]. 

W zdecydowanej większości opracowane procesy opierają się na zastosowaniu metody 

wymiany jonowej, a wszystkie stanowią technologie z obszaru hydrometalurgii. 

W tabeli 1 przedstawiono właściwości fizykochemiczne wytypowanych renianów(VII) 

metali [1-5].  

Tabela 1. Właściwości fizykochemiczne wybranych renianów(VII) różnych metali [1-5] 

Związek 

Temperatura 

topnienia, 

ºC 

Rozpuszczalność w wodzie, 

% Gęstość, 

g/cm3 
0ºC 30ºC 50ºC 

Cu(ReO4)2∙4H2O - - 76,4 - 3,73 

AgReO4 455 0,4 1,3 2,6 6,96 

Ni(ReO4)2 - - 75,6 - - 

Ni(ReO4)2∙2H2O - - 80,3 - - 

Ni(ReO4)2∙4H2O - - 85,0 - 3,95 

Co(ReO4)2 816 - 74,9 - 5,33 

Co(ReO4)2∙2H2O - - 82,2 - - 

Fe(ReO4)3 - - 73,0 - - 

Fe(ReO4)3∙2H2O - - 76,1 - - 

Fe(ReO4)3∙4H2O - - 79,0 - 4,13 

RbReO4 598 0,38 1,57 3,40 4,73 

CsReO4 616 0,41 1,38 2,95 4,76 

NH4ReO4 - 2,81 7,50 12,50 - 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [1]. 

2. Zastosowanie wymiany jonowej do wytwarzania renianów(VII) 

2.1. Produkcja renu w Polsce 

Wymiana jonowa jest jedną z technik wykorzystywanych w hydrometalurgii do 

odzysku metali i kolejno do wytwarzania związków [1-3]. Związki uzyskiwane z zasto-

sowaniem wymiany jonowej charakteryzują się wysoką czystością [6-19]. Metoda ta 

nie jest powszechnie stosowaną techniką w warunkach przemysłowych. Główne zasto-

sowanie w przemyśle znalazła przy oczyszczaniu wody [20]. Od lat sześćdziesiątych 

XX wieku w Instytucie Metali Nieżelaznych, który obecnie należy do Sieci Badawczej 

Łukasiewicz, trwały intensywne badania nad odzyskiem renu z odpadów powstających 

przy produkcji miedzi w KGHM Polska Miedź S.A. [14-16]. Badania te obejmowały 

różne materiały, dla których testowanych było wiele hydrometalurgicznych technik. 

Na początku XXI wieku została wdrożona do praktyki przemysłowej metoda oparta na 

wymianie jonowej. Polega ona na odzysku renu ze ścieku kwaśnego powstającego 

w HM „Głogów II”, z zastosowaniem sorpcji jonów ReO4-, przy użyciu słabozasadowej 

żywicy anionowymiennej i kolejno elucji ww. jonów wodnymi roztworami amoniaku. 

Tak wytworzone roztwory kierowane są do odparowania i kolejno krystalizacji, 

i rekrystalizacji, w celu wydzielania renianu(VII) amonu (APR) o czystości katali-

tycznej. To właśnie zastosowanie wymiany jonowej do odzysku renu (w postaci APR) 

stało się, w ostatnich latach w Polsce, jedną z najobszerniej opisywanych technologii 
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z obszaru hydrometalurgii [14-16]. W kolejnych latach w KGHM wybudowana została 

druga instalacja do odzysku renu, tym razem ze ścieku kwaśnego powstającego w HM 

„Głogów I”. Na rysunku 1 przedstawiono schemat wymiany jonowej, a na rysunku 2 

schemat blokowy stosowanej technologii, która została opracowana przez pracowni-

ków Instytutu Metali Nieżelaznych (obecnie należącego do Sieci Badawczej Łukasie-

wicz). Z zastosowaniem tej technologii obecnie produkuje się rocznie 8-9 ton APR; 

część tej produkcji przetwarzana jest do renu metalicznego w postaci peletek (rys. 3).  

 
Rysunek 1. Schemat wymiany jonowej zastosowanej do odzysku renu [opracowanie własne] 

 
Rysunek 2. Schemat blokowy technologii odzysku renu w postaci APR ze ścieków kwaśnych [14-16] 
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Rysunek 3. Schemat blokowy technologii przetwarzania APR do renu metalicznego w postaci peletek [14-16] 

Parę lat później technologia oparta na wymianie jonowej została wdrożona do 

odzysku renu ze złomów superstopów. Na rysunku 4 przedstawiono schemat blokowy 

tej technologii. Technologia została opracowana również przez pracowników Instytutu 

Metali Nieżelaznych (obecnie należącego do Sieci Badawczej Łukasiewicz), a wdrożona 

została w firmie Innovator Sp. z o.o. [10]. Polega ona na specjalnie opracowanym 

sposobie ługowania materiałów o mniejszej kubaturze oraz elektroroztwarzaniu mate-

riałów, które mają postać większych elementów. W ten sposób do roztworu wprowadza 

się cały nikiel, kobalt i ren oraz również część glinu i chromu, a w osadzie zaś pozo-

stają tantal, molibden i wolfram oraz inne metale trudnotopliwe – stanowiące składniki 

superstopów. W tabeli 2 przedstawiono przykładowe składy złomu superstopów 

poddawanych ługowaniu. W kolejnym etapie, po połączeniu roztworów powstałych 

z ługowania i elektroroztwrzania, z zastosowaniem wymiany jonowej z roztworu sorbuje 

się ren, a pozostałe składniki (nikiel, kobalt, chrom czy glin) pozostają w roztworze. 

Ren z żywicy wymywany jest 6-12% wodnym roztworem amoniaku roztworem wody 

amoniakalnej, z której krystalizuje się renian(VII) amonu czystości katalitycznej 

(69,4% Re; zawartość: wilgoci 0,1%; Hg <1 ppm; Al, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, 

Pb, Zn <5 ppm; Ag, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Pd, Rh, Ru, Sb, Sn, Tl <10 ppm; As, Se, Si, W 

<20 ppm; V, P, Ir <50 ppm; Cl2<0,05 ppm), natomiast z roztworu zostaje wydzielony 

koncentrat Ni-Co-Cr-Al o potencjale handlowym. 
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Tabela 2. Skład złomu superstopów poddawanego ługowaniu bądź elektroroztwarzaniu [10] 

Złom 
Składnik, % 

Ni Re Co Cr Al W Ta Mo 

zgary 49,8 1,8 7,2 6,2 17,7 4,7 8,5 1,1 

pyły 44,4 1,3 23,2 16,8 11,2 - - - 

łopatki 58,1 2,9 6,5 6,5 14,4 3,7 5,7 1,2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [1]. 

 
Rysunek 4. Schemat blokowy technologii otrzymywania APR ze złomów superstopów poddanych 

recyklingowi [opracowanie własne] 

Jak widać, technologie renowe z zastosowaniem wymiany jonowej są powszechnie 

stosowane do odzysku renu w Polsce w skali przemysłowej. Należy podkreślić, że 

Polska jest trzecim światowym producentem renu, zaraz po Chile i USA, jak również, 

że KGHM to drugi światowy producent renu. W Polsce ren odzyskuje się zarówno 

z surowców miedziowego oraz z recyklingu. Polska posiada własne, chociaż ubogie 

źródła renu.  
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2.2. Instalacje pilotażowe do produkcji związków renu w Polsce  

Rozpoczęcie produkcji renu w Polsce spowodowało intensywny rozwój technologii 

renowych. Jedną z powstałych technologii, która została opracowana przez pracowników 

Instytutu Metali Nieżelaznych, jest wytwarzanie kwasu renowego(VII) z zastoso-

waniem wymiany jonowej z produkowanego renianu(VII) amonu. Metoda polega na 

sorpcji jonów amonowych z wodnych roztworów APR i kolejno ich zatężaniu w celu 

uzyskania wysokiej czystości (<1 ppm Ca, <10 ppm K, <1 ppm Mg, <1 ppm Cu, 

<1 ppm Na, <1 ppm Mo, <1 ppm Ni, <1 ppm Pb, <1 ppm Fe, <5 ppm NH4
+, <1 ppm Co, 

<1 ppm Zn) kwasu renowego(VII), co ważne, o wysokim stężeniu renu wynoszącym 

od 100 do 900 g/dm3. Regeneracja żywicy (silnie kwaśnego jonitu) odbywa się za 

pomocą stężonych roztworów kwasu azotowego(V). Na rysunku 5 przedstawiono 

schemat wymiany jonowej, a na rysunku 6 – schemat blokowy stosowanej technologii. 

Z zastosowaniem tej technologii w instalacji pilotażowej firma Innovator Sp. z o.o. ma 

możliwość produkcji ok. 100 kg/rok kwasu renowego(VII) [17-19]. 

 
Rysunek 5. Schemat wymiany jonowej zastosowanej do wytwarzania kwasu renowego(VII) [opracowanie 

własne] 

 
Rysunek 6. Schemat blokowy wytwarzania kwasu renowego(VII) [opracowanie własne] 

Kolejnymi związkami renu wytwarzanymi w Polsce w skali kilkudziesięciu 

kilogramów rocznie są reniany(VII): niklu(II), kobaltu(II) [6, 7,  9, 11]. Na rysunku 7 

przedstawiono schemat wymiany jonowej otrzymywania renianów(VII) wytypo-
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wanych metali, takich jak: Ni(ReO4)2, Co(ReO4)2, RbReO4, CsReO4, Al(ReO4)3, 

Cr(ReO4)3, pierwsze dwa ww. związki wytwarzane są na skalę pilotażową, dlatego ich 

technologie zostaną opisane w niniejszym punkcie, pozostałe wytwarzane są w skali 

laboratoryjnej i ich metody otrzymywania zostaną opisane w pkt 2.3 [8, 12]. Na 

rysunku 8 zobrazowano schemat blokowy otrzymywania renianu(VII) niklu(II), a na 

rysunku 9 renianu(VII) kobaltu(II). 

 
Rysunek 7. Schemat wymiany jonowej zastosowanej do wytwarzania wybranych renianów(VII) metali 

[opracowanie własne] 

 
Rysunek 8. Schemat blokowy wytwarzania renianu(VII) niklu(II) [opracowanie własne] 

Zarówno renian(VII) niklu(II), jak i renian(VII) kobaltu(II) są komponentami 

wysokiej czystości spełniającymi trudne wymagania, które stawiają przemysł zbroje-

niowy, lotniczy czy katalityczny [6, 7, 9, 11]. I tak, renian(VII) niklu(II) zawiera: 

10,5% Ni i 66,6% Re oraz <2 ppm Bi, <3 ppm Zn, <2 ppm As, <20 ppm Co, <10 ppm 

Mg, <3 ppm Cu, <5 ppm Mo, <5 ppm Pb, <10 ppm K, <10 ppm Na, <10 ppm Ca, 

<10 ppm Fe, a renian(VII) kobaltu(II) 10,5% Co i 66,6% Re oraz <2 ppm Bi, <3 ppm 

Zn, <2 ppm As, <20 ppm Ni, <10 ppm Mg, <3 ppm Cu, <5 ppm Mo, <5 ppm Pb,  

<10 ppm K, <10 ppm Na, <10 ppm Ca, <10 ppm Fe. Obydwa związki stanowią 

dogodne komponenty zarówno do wytwarzania proszków stopowych Re-Ni, Re-Co, 

jak i spieków ciężkich na bazie wolframu, są również źródłem renu, kobaltu i/lub niklu 

do wytwarzania katalizatorów [9, 11]. Na rysunku 10 przedstawiono widok instalacji 

pilotażowej w Łukasiewicz – IMN do wytwarzania renianów(VII) niklu(II) bądź 

kobaltu(II). 
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Rysunek 9. Schemat blokowy wytwarzania renianu(VII) kobaltu(II) [opracowanie własne] 

 
Rysunek 10. Widok instalacji pilotażowej do wytwarzania renianów(VII) niklu(II) bądź kobaltu(II);  

(1) reaktor do rozpuszczania soli z oprzyrządowaniem; (2) nucza filtracyjna; (3) kolumna jonowymienna 

z oprzyrządowaniem; (4) wyparka do wydzielania soli [opracowanie własne] 

2.3. Reniany(VII) wytwarzane w skali laboratoryjnej  

W ramach wieloletniego rozwoju odzysku renu i otrzymywania związków renu po-

wstały w Instytucie Metali Nieżelaznych technologie otrzymywania wielu renianów(VII) 

wybranych metali z zastosowaniem wymiany jonowej (rys. 7). Należą do nich 

reniany(VII) rubidu, cezu, miedzi(II), chromu(III) czy glinu [8, 10]. Opracowane tech-

nologie zostały opatentowane i obecnie możliwe jest ich zastosowanie do wytwarzania 

związków w skali około 1 kg rocznie z zastosowaniem aparatury będącej w posiadaniu 

Łukasiewicz – IMN. Na rysunkach 11-15 przedstawiono sposoby ich otrzymywania.  

Reniany(VII) rubidu i cezu wytwarzane są zarówno w postaci makro, jak i nano 

(≤50 nm). Są to komponenty wysokiej czystości. I tak, nano renian(VII) rubidu 

zawiera: 25,5% Rb, 55,4% Re i <2 ppm Bi, <3 ppm Zn, <2 ppm As, <10 ppm Ni, 
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<2 ppm Mg, <5 ppm Cu, <5 ppm Mo, <5 ppm Pb, <10 ppm K, <10 ppm Na, <5 ppm 

Ca, natomiast makro renian(VII) rubidu to związek o następującym składzie: 25,4% 

Rb, 55,3% Re i 1% zanieczyszczeń metalicznych [12]. W przypadku cezu nano 

renian(VII) cezu zawiera: 34,7% Cs, 48,6% Re i <2 ppm Bi, <3 ppm Zn, <2 ppm As, 

<10 ppm Ni, <5 ppm Mg, <5 ppm Cu, <5 ppm Mo, <5 ppm Pb, <10 ppm K, <10 ppm 

Na, <5 ppm Ca, <3 ppm Fe, natomiast makro renian(VII) cezu to związek o nastę-

pującym składzie: 34,6% Cs, 48,5% Re i 1% zanieczyszczeń metalicznych. Obydwa 

związki stanowią dogodne komponenty do wytwarzania katalizatorów renowych 

[8, 12]. W przypadku renianu(VII) miedzi(II) związek ten obecnie nie znalazł swojego 

zastosowania, jednak stanowi komponent wysokiej czystości: 11,2% Cu, 66,0% Re 

i <2 ppm Bi, <3 ppm Zn, <2 ppm As, <10 ppm Ni, <3 ppm Mg, <5 ppm Al, <10 ppm 

Mo, <5 ppm Pb, <10 ppm K, <10 ppm Na, <5 ppm Ca, <3 ppm Fe, <10 ppm NH4
+  

i 10 ppm NO3
-, co zwiększa możliwości jego aplikacji w przyszłości [13]. W przypadku 

chromu i glinu wytwarzane komponenty są również związkami wysokiej czystości, 

obydwa stanowią dogodne związki do wytwarzania zapraw do produkcji superstopów 

oraz w przypadku glinu związek ten stanowi świetny substrat do projektowania 

heterogenicznych katalizatorów na bazie Al2O3 z renem [13]. Odpowiednio związki te 

zawierają: 12,5% Cr, 69,6% Re i <2 ppm Bi, <3 ppm Zn, <2 ppm As, <10 ppm Ni,  

<3 ppm Mg, <5 ppm Al, <5 ppm Mo, <5 ppm Pb, <10 ppm K, <10 ppm Na, <5 ppm 

Ca, <3 ppm Fe, <10 ppm NH4
+ oraz 3,5% Al, 71,8% Re i <2 ppm Bi, <3 ppm Zn,  

<5 ppm Mo, <5 ppm Pb, <2 ppm Na, <2 ppm Ca, <3 ppm Fe. 

 

 
Rysunek 11. Schemat blokowy wytwarzania renianu(VII) rubidu [opracowanie własne] 
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Rysunek 12. Schemat blokowy wytwarzania renianu(VII) cezu [opracowanie własne] 

 

 
Rysunek 13. Schemat blokowy wytwarzania renianu(VII) glinu [opracowanie własne] 



Katarzyna Leszczyńska-Sejda, Grzegorz Benke, Dorota Kopyto, Joanna Malarz, Patrycja Kowalik, 

Karolina Goc, Karolina Pianowska, Michał Ochmański, Julita Sztandera, Arkadiusz Palmowski 
 

300 

 

 
Rysunek 14. Schemat blokowy wytwarzania renianu(VII) chromu(III) [opracowanie własne] 

 

 
Rysunek 15. Schemat blokowy wytwarzania renianu(VII) miedzi(II) [opracowanie własne] 
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3. Inne reniany(VII) różnych metali wytwarzane metodami 

hydrometalurgicznymi  

Z zastosowaniem klasycznej hydrometalurgii opracowano sposoby wytwarzania 

renianu(VII) srebra i renianu(VII) żelaza(III), schematy otrzymywania tych soli przed-

stawiono odpowiednio na rysunkach 16 i 17 [13].  

 
Rysunek 16. Schemat blokowy wytwarzania renianu(VII) srebra [opracowanie własne] 

 
Rysunek 17. Schemat blokowy wytwarzania renianu(VII) żelaza(III) [opracowanie własne] 

Należy zaznaczyć, że obydwa związki wytwarzane są całkowicie z odpadów oraz 

stanowią komponenty wysokiej czystości. Renian(VII) srebra to najdogodniejszy 

komponent do wytwarzania metylotriooksorenu(VII) – katalizatora wielu reakcji orga-

nicznych, natomiast renian(VII) żelaza(III) stanowi dogodny związek do otrzymywania 

zaprawek służących do produkcji spieków ciężkich wykorzystywanych w przemyśle 

zbrojeniowym [13]. 
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4. Podsumowanie 

Podsumowując, z całą pewnością można stwierdzić, że w Polsce w ostatnich dwu-

dziestulatach latach nastąpił intensywny rozwój w obszarze odzysku renu i otrzymy-

wania związków renu, głównie na siódmym stopniu utlenienia. Podstawą tych sukcesów 

były wieloletnie badania prowadzone w Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych. 

I tak, Polska w przeciągu zaledwie 20 lat stała się: 

• drugim producentem renu w świecie (zamiennie z USA); 

• jedynym producentem renu w UE ze źródeł własnych; 

• jedynym producentem renu w UE zarówno ze źródeł własnych, jak i z recyklingu; 

• producentem wielu komponentów i związków Re. 

Na terenie Polski umiejscowionych jest pięć dużych instalacji produkcyjnych, 

w tym 4 do wytwarzania renianu(VII) amonu i jedna do produkcji renu metalicznego. 

Poniżej (tab. 3) przedstawiono zastosowania związków renu opisanych w niniejszej 

publikacji.  

Tabela 3. Związki renu w portfolio Łukasiewicz – IMN  

Związki Kataliza Superstopy Przemysł zbrojeniowy 

Co(ReO4)2, Ni(ReO4)2, Fe(ReO4)3 + + + 

Cr(ReO4)3, Al(ReO4)3 + + - 

ren metaliczny (proszki, pelety) + + + 

CsReO4, RbReO4, Cu(ReO4)2 + - - 

HReO4, NH4ReO4 + + + 

Źródło: opracowanie własne. 
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Sposoby otrzymywania renianów(VII) metali 

Streszczenie 

Ren jest metalem występującym niezwykle rzadko, jednak mimo to tworzy wiele związków na różnych 

stopniach utleniania. Związki renu na wyższych stopniach, głównie VII i VI, są trwałe, a te na niższych sta-

nowią produkty znacząco mniej stabilne. Tlenek renu(VII) w reakcji z wodą tworzą silny kwas renowy(VII), 

którego sole – reniany(VII) (nadreniany) stanowią podstawę dla całej chemii renu. W publikacji przed-

stawiono hydrometalurgiczne metody wytwarzania renianów(VII) różnych metali, np.: niklu, kobaltu, srebra, 

chromu, glinu, cezu i rubidu. Źródłami renu do ich wytwarzania były: kwas renowy(VII) – otrzymywany 

z stosowaniem metody jonowymiennej – oraz renian(VII) amonu pochodzący z recyklingu. Jako źródła 
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ww. metali zastosowano ich handlowo dostępne sole. Metody stosowane do wydzielania tych związków to 

przede wszystkim wymiana jonowa z zastosowaniem jonitów, ale również metody strąceniowe. 

Słowa kluczowe: ren, renian(VII) amonu, sole renu, wymiana jonowa, oczyszczanie 

Methods of metals perrhenates preparation 

Abstract 

Rhenium is an extremely rare metal, but still forms many compounds at various degrees of oxidation. The 

rhenium compounds at the higher states, mainly VII and VI, are stable, and those at the lower states are 

significantly less so. Rhenium(VII) oxide reacts with water to form strong perrhenic acid, which salts – 

perrhenates – are the basis for rhenium chemistry. This publication presents hydrometallurgical methods of 

producing perrhenates of various metals, e.g., nickel, cobalt, silver, chromium, aluminum, cesium and 

rubidium. The sources of rhenium for its salts production are: perrhenic acid, obtained using the ion 

exchange method, and ammonium perrhenate, obtained from recycling. As sources of the aforementioned 

metals are used their commercially available salts. The methods used to prepare these compounds are 

based on ion exchange processes with the use of ion exchangers, but also precipitation processes. 

Keywords: rhenium, ammonium perrhenate, rhenium salts, ion-exchange, purification 
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Klaudia Wiktor1 

Badanie parametrów strukturalnych warstw 

wyhodowanych w procesie MBE za pomocą 

wysokorozdzielczej dyfraktometrii rentgenowskiej  

1. Wprowadzenie  

Materiały półprzewodnikowe grupy A3B5 znajdują zastosowanie w wielu dziedzi-

nach życia: m.in. optoelektronice, militariach czy też przemyśle kosmicznym. Pół-

przewodniki z grup A3B5 używane są np. w laserach i detektorach, ze względu na ich 

wysokie współczynniki absorpcji, dużą ruchliwość nośników i szeroko przestrajalne 

przerwy wzbronione. Materiały te charakteryzują się wysoką odpornością temperatu-

rową oraz otrzymane z nich warstwy posiadają wysoką jednorodność. 

Celem pracy jest wyznaczenie składu warstw epitaksjalnych materiałów półprze-

wodnikowych A3B5 za pomocą wysokorozdzielczej dyfraktometrii rentgenowskiej. 

Próbki do badań Al_(1-x) Ga_x As zostały wytworzone w procesie epitaksji z wiązek 

molekularnych w celu wyznaczenia parametrów wzrostu warstw o określonej zawartości 

Al. Pozwoli to na wykorzystanie materiału Al_(1-x) Ga_x As do produkcji bardziej 

złożonych struktur: tj. pojedyncze studnie kwantowe GaAs z barierami Al_(1-x) Ga_x As.  

W tym celu wykonano kompleksową analizę strukturalną za pomocą dyfraktometrii 

rentgenowskiej. Przeprowadzono pomiary dla analizowanych struktur dla obu osi op-

tycznych dyfraktometru. Pomiary dyfraktometryczne pozwolą na wyznaczenie stałych 

sieciowych od podłoża i warstwy oraz na wyznaczenie niedopasowania sieciowego po-

między nimi. Na podstawie symulacji natomiast będzie możliwe oszacowanie zawartości 

aluminium w próbkach Al_(1-x) Ga_x As, a także wyznaczenie grubości warstw 

wierzchnich. 

Wyznaczone parametry w pracy zostaną wykorzystane do dalszych prac badawczych 

związanych z wytwarzaniem studni kwantowych z materiałów półprzewodnikowych 

A3B5. 

2. Metodyka badawcza  

Do badań warstw epitaksjalnych Al_(1-x) Ga_x As w ramach pracy wykorzystano 

metodę wysokorozdzielczej dyfraktometrii rentgenowskiej, bazującą na dyfraktometrze 

XpertPro3 firmy PanAlytical. W poniższym paragrafie zostanie omówiona konfigu-

racja dyfraktometru, a także rodzaje pomiarów wykonywanych za pomocą dyfraktometru. 

3. Wysokorozdzielcza dyfraktometria rentgenowska 

Dyfraktometr rentgenowski firmy PanAlytical jest unikalnym narzędziem badawczym, 

szeroko stosowanym w badaniach heterostruktur z materiałów półprzewodnikowych A3B5 

oraz A2B6, przeznaczonym głównie do cienkich warstw. Układ został zainstalowany 

w Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego (rys. 1). 

 
1 Uniwersytet Rzeszowski. 
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Rysunek 1. Dyfraktometr XpertPro3 PanAlytical [1] 

Dyfraktometr rentgenowski wyposażony jest w czteroodbiciowy monochromator 

hybrydowy Ge (440) oraz lampę rentgenowską z anodą miedzianą. Lampa rentge-

nowska generuje promieniowanie o długości fali 𝜆 =  1,5406 Å. Próbki umieszczane 

są na stoliku (w pozycji poziomej), z możliwością zmiany wysokości Z, kąta nachy-

lenia stolika Chi oraz możliwością obrotu próbki Phi. Padająca wiązka rentgenowska 

o promieniu 240 mm pozwala na liniową detekcję próbki. System posiada również 

optykę wysokiej rozdzielczości wiązki ugiętej, tzn. osie Rocking Curve i Triple Axis, 

które zostaną szczegółowo omówione w rozdziale 4.2.2. W celu uniknięcia przesy-

cenia detektora zamontowano również programowalny pochłaniacz wiązki pierwotnej 

tzw. Beam Attenuator Ni (156.15x). Standardowe parametry pracy dyfraktometru są 

następujące: napięcie przyśpieszające 45 kV, prąd wiązki 40 mA [2]. 

Dyfraktometr umożliwia badania jakości krystalicznej próbek, określenia składu 

i grubości warstw, a także wyznaczenia stopnia relaksacji wytworzonych warstw. 

4. Wysokorozdzielcza dyfraktometria rentgenowska – konfiguracje 

Typowa konfiguracja dyfraktometru rentgenowskiego została przedstawiona na 

rysunku 2. Kąt pomiędzy źródłem promieniowania rentgenowskiego a próbką ozna-

czono na rysunku jako Omega (ω). Natomiast kąt ugięcia pomiędzy wiązką padającą 

a detektorem zdefiniowano jako 2Theta (2θ). 

 
Rysunek 2 . Konfiguracja dyfraktometru rentgenowskiego [3] 

Dyfraktometr rentgenowski firmy PanAlytical ma możliwość wykonywania skanów 

przy użyciu dwóch osi detekcyjnych.  
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Pierwszą z nich jest oś Rocking Curve (RC), za pomocą której wykonujemy tzw. 

krzywe kołysania próbki i jesteśmy w stanie sprawdzić jakość badanego materiału [4]. 

Krzywa detekcyjna jest rejestrowana jako pomiary intensywności wiązki ugiętej w funkcji 

kąta padania próbki, tzn. I(ω) przy stałej pozycji 2θ, odpowiedniej dla danego refleksu. 

Podstawowym celem tego typu pomiarów jest sprawdzenie jakości krystalograficznej 

materiału uzyskanej na podstawie szerokości połówkowej (FWHM) zarejestrowanej 

krzywej dyfrakcyjnej. 

Drugą z konfiguracji dyfraktometru jest oś Triple Axis (TA). W tej konfiguracji dy-

fraktometru przed detektorem umieszczony jest nieruchomy względem niego analizator. 

Umożliwia to wykonywanie precyzyjnych pomiarów, ponieważ analizator pełni rolę 

wąskiej szczeliny. Pozwala na uzyskanie wyższej rozdzielczości kątowej, dzięki czemu 

w pomiarach możemy uwidocznić więcej szczegółów dla struktury krystalicznej 

próbki [5].  

Za pomocą dyfraktometru rentgenowskiego mamy możliwość wykonywania nastę-

pujących pomiarów dyfrakcyjnych: 

a) Skany ω: bez analizatora (RC) oraz z analizatorem (TA) 

Polegają one na pomiarach intensywności wiązki ugiętej w funkcji kąta ω przy 

nieruchomym liczniku, ustawionym w pozycji 2θ, odpowiedniej dla danego refleksu. 

Użycie analizatora w konfiguracji TA pozwala na uzyskanie większej rozdzielczości 

kątowej pomiarów. Pomiary pozwalają na uzyskanie informacji na temat szerokości po-

łówkowej badanego piku, tzw. FWHM, oraz na porównanie z wartościami literaturowymi. 

b) Skany 2𝜃 / 𝜔 z analizatorem (TA) 

Polegają one na pomiarach intensywności wiązki ugiętej w funkcji kąta 2θ przy 

jednoczesnych zmianach kąta ω. Wykonując skanowanie 2𝜃/𝜔, kąt padania 𝜔 jest 

zwiększany przez przesunięcie promienia rentgenowskiego źródła wzdłuż okręgu go-

niometru, podczas gdy detektor obraca się jednocześnie z dwukrotną prędkością kątową. 

Ten rodzaj skanów pozwala na bardzo precyzyjne znalezienie kąta Bragga danego 

refleksu, co umożliwia wyliczenie odległości międzypłaszczyznowej oraz informuje na 

temat niejednorodności próbki (więcej niż jedno maksimum dla tego samego materiału). 

5. Materiały półprzewodnikowe  

Materiały półprzewodnikowe grupy A3B5 cieszą się zainteresowaniem ze względu 

na zastosowania w wielu dziedzinach życia: m.in. optoelektronice, militariach czy też 

przemyśle kosmicznym. Wśród materiałów stosowanych w optoelektronice główną 

rolę odgrywają materiały wykorzystywane są np. do budowy źródeł promieniowania 

oraz detektorów [6].  

Urządzenia tego typu wytwarzane są przede wszystkim z materiałów półprzewod-

nikowych typu A3B5, tj. GaAs, InP, GaN i GaSb, oraz ich stopów. Ze względu na 

swoje właściwości wykorzystywane są również do produkcji różnego rodzaju urządzeń, 

tj. lasery o powierzchni pionowej wnęki, półprzewodnikowe wzmacniacze optyczne, 

modulatory optyczne i fotodiody lawinowe [7]. 

Półprzewodniki A3B5 są najbardziej obiecującymi kandydatami materiałów do 

zastosowań w laserach i detektorach, ze względu na ich wysokie współczynniki absorpcji, 

dużą ruchliwość nośników i szeroko przestrajalne przerwy wzbronione. Materiały te 

charakteryzują się wyższą odpornością temperaturową oraz otrzymane z nich warstwy 

posiadają wyższą jednorodność w porównaniu do materiałów z grupy A2B6.  
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InSb ma najwęższą przerwę energetyczną (180 meV w temperaturze pokojowej, 

230 meV po schłodzeniu), dlatego też wykorzystywany jest jako materiał aktywny 

w detektorach podczerwieni na zakres MWiR. Innym przykładem są stopy i związki na 

bazie antymonku galu (GaSb) używane w urządzeniach optoelektronicznych, w tym 

diodach laserowych czy też tranzystorach [8].  

W przeciwieństwie do urządzeń opartych na InP oraz GaAs są one znacznie szybsze 

oraz pozwalają na niższe zużycie energii. Dlatego też przyciągają duże zaintereso-

wanie w produkcji urządzeń, zarówno w postaci warstw epitaksjalnych, stopów wielo-

pierwiastkowych, studni kwantowych, supersieci, jak i niskowymiarowych nanostruktur. 

Materiały półprzewodnikowe na bazie związków A3B5 znajdują zastosowanie rów-

nież w przemyśle militarnym w systemach ochrony rakietowej jako urządzenia detek-

cyjne do naprowadzania pocisków. Do projektowania mikrosystemów wykorzystuje 

się GaN, ze względu na szerszą przerwę wzbronioną w porównaniu do GaAs, dzięki 

czemu wytworzone urządzenia mogą działać przy wyższych napięciach [9]. 

Technologia GaN wykorzystywana jest również w przestrzeni kosmicznej (macierz 

Space Fence) oraz w programach poprawy powierzchniowej wojny elektronicznej mary-

narki wojennej (SEWIP). Poza obroną GaN stał się częścią portfolio technologicznego 

wszystkich głównych firm i instytucji badawczych zajmujących się półprzewodnikami 

z grupy A3B5 [9]. 

6. Epitaksja z wiązek molekularnych (MBE)  

Metoda epitaksji z wiązek molekularnych (MBE) pozwala na uzyskanie warstw 

o grubości kilku nanometrów. Cały proces odbywa się w warunkach UHV (ultra- 

wysokiej próżni) rzędu 10-8-10-10 Tor. Układ do nanoszenia warstw epitaksjalnych 

składa się z komory wzrostu połączonej z komorami wstępnymi, które pozwalają na 

wyeliminowanie zanieczyszczeń z materiału, zarówno gazami zewnętrznymi, jak 

i procesowymi. Dodatkowo system wyposażony jest w odpowiednią komorę zabiegową 

oraz moduł load-lock. Schemat układu do epitaksji z wiązek molekularnych przedsta-

wiono na rysunku 3. 

 
Rysunek 3. Schemat urządzenia do epitaksji z wiązek molekularnych MBE [10] 
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Komórki efuzyjne składają się z tygla, grzejnika oraz systemu chłodzącego. Materiały 

zawarte w tyglu mogą być samymi związkami lub też ich składnikami i mogą być 

stosowane jako domieszki do zanieczyszczeń.  

Tygiel jest zwykle wykonany z pirolitycznego azotku boru (PBN), wytrzymuje 

temperatury do ok. 1400°C. Standardowe komórki efuzyjne są ograniczone do działania 

przy temperaturach niższych niż 1200°C (jest to temperatura wymagana dla nakła-

dania warstw Si, Ge, Al oraz odparowania gazów). Kształt może być cylindryczny lub 

stożkowy, z różnymi kątami zwężania, w zależności od materiału, który ma być 

odparowany [11]. 

 
Rysunek 4. Schemat komory wzrostu przykładowego układu MBE o ułożeniu poziomym [12] 

Na rysunku 4 widoczny jest schemat komory wzrostu przykładowego układu MBE, 

dla układu o ułożeniu poziomym. Układy MBE składają się z dwóch lub trzech komór 

próżniowych, z czego największą i najważniejszą jest komora wzrostowa. Dodatkowo 

system wyposażony jest w elementy, tj. komórki efuzyjne, urządzenie do transportu 

próbek (transfer próbki w komorze) oraz stolik z możliwością obrotu. 

Urządzenia do epitaksji z wiązek molekularnych MBE wyposażone są w układ do 

dyfrakcji wysokoenergetycznych elektronów (RHEED).  

W skład układu RHEED wchodzą: działo elektronowe wraz z elementami umożli-

wiającymi skupienie wiązki, próbka, ekran fluorescencyjny oraz kamera CCD, która 

pozwala oglądać i zapisywać obrazy RHEED, a także precyzyjnie analizować czasowe 

zmiany intensywności wiązki odbitej [12]. 

Proces epitaksji z wiązek molekularnych pozwala na otrzymywanie warstw o odpo-

wiedniej grubości i jakości. Najnowocześniejsze urządzenia do wytwarzania warstw 
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półprzewodnikowych znajdują się w wielu laboratoriach badawczo-naukowych w kraju 

i na świecie.  

Przykładem takiego układu może być system MBE Riber Compact 21, zainstalo-

wany w Laboratorium MBE Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytetu 

Rzeszowskiego, przedstawiony na rysunku 7. Układ posiada dwie zintegrowane komory 

wzrostu, odpowiednio dla półprzewodników A2B6 (HgCdTe, CdTe, ZnTe, itp.) oraz 

A3B5 (GaAs, InAs, GaSb, itp.), z możliwością transferu pomiędzy komorami. 

 
Rysunek 5. System do epitaksji z wiązek molekularnych MBE, znajdujący się w Centrum Mikroelektroniki 

i Nanotechnologii UR [13] 

7. Opis próbek 

W ramach pracy do badań strukturalnych za pomocą dyfraktometrii rentgenowskiej 

wybrano próbki arsenku glinowo-galowego Al_(1-x) Ga_x As o różnej zawartości 

aluminium, wyhodowane na podłożu arsenku galu GaAs (100).  

Próbki Al_(1-x) Ga_x As zostały wytworzone przez technologów w Centrum 

Mikroelektroniki i Nanotechnologii metodą MBE (system Riber Compact 21). Dla 

badanych w ramach pracy próbek zmiennym parametrem procesu MBE był strumień 

cząstek Al, który zależy od temperatury pracy komórki efuzyjnej Al.  

Do badań wybrano próbki kalibracyjne o numerach I090, I091, I092, I093. Proces 

epitaksji przeprowadzono w temperaturze 585°C i trwał 1 godzinę. Dla komórki Al 

temperatura procesu zmieniała się w zakresie od 1025°C aż do 1100°C. Schemat warstw 

badanych próbek wyhodowanych metodą MBE został przedstawiony na rysunku 6.  
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Rysunek 6. Schemat warstw próbek 𝐴𝑙1−𝑥𝐺𝑎𝑥𝐴𝑠: a) I090, b) I091, c) I092, d) I093  

8. Właściwości półprzewodników 

8.1. Arsenek galu (GaAs) 

Arsenek galu (GaAs) jest półprzewodnikiem używanym do produkcji urządzeń, 

takich jak diody emitujące podczerwień, diody laserowe, układy scalone na częstotli-

wościach mikrofalowych i ogniwa fotowoltaiczne [14]. 

Atomy w krysztale GaAs stanowią dwie podsieci przestrzennie centrowane (fcc), 

przesunięte względem siebie o ½ przekątnej komórki elementarnej fcc, jak pokazano 

na rysunku 7. 

 
Rysunek 7. Struktura krystaliczna dla GaAs [15] 

Zaburzenia struktury krystalicznej kryształów na bazie związków GaAs mają wpływ 

na ich właściwości elektryczne oraz potencjalne zastosowanie. Przykładem mogą być 

zlokalizowane defekty punktowe, czyli źle umieszczone atomy lub też wprowadzone 

zanieczyszczenia podczas procesu wzrostu materiału. W wyniku takich wad punkto-

wych, które mogą być wprowadzone już na etapie wzrostu struktury, zmienia się m.in. 

jakość i jednorodność powierzchni. 

Także jednowymiarowe defekty punktowe w postaci dyslokacji lub zanieczyszczeń 

zaburzają strukturę krystaliczną materiału GaAs. Dyslokacje pojawiają się w wyniku 

naprężeń i oddziałują z innymi defektami punktowymi. Natomiast zanieczyszczenia 

mogą zostać wprowadzone do kryształu celowo lub umyślnie, powodując zmianę para-

metrów wytworzonych materiałów [15]. 
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8.2. Arsenek glinowo-galowy (Al_(1-x) Ga_x As) 

Arsenek glinowo-galowy (Al_(1-x) Ga_x As) jest materiałem półprzewodnikowym 

używanym w różnego typu urządzeniach fotooptycznych, diodach laserowych i elektrolu-

minescencyjnych, kropkach kwantowych oraz czujnikach optycznych i ciśnienia [16]. 

  
Rysunek 8. Budowa krystaliczna dla Al_(1-x) Ga_x As [17] 

Budowa krystaliczna Al_(1-x) Ga_x As została przedstawiona na rysunku 8. Arsenek 

glinowo-galowy posiada większą przerwę wzbronioną w porównaniu do GaAs, zmie-

nia się ona w zależności od składu w zakresie od 1,42 eV (dla GaAs) do 2,16 eV (dla 

AlAs) [18]. 

9. Wyniki i analiza badań  

Dla wszystkich warstw epitaksjalnych I090-I093 zmierzone krzywe dyfrakcyjne 

w konfiguracji z analizatorem TA zostały przedstawione na rysunku 9.  

Pik pochodzący od podłoża GaAs pokrywa się dla wszystkich próbek, natomiast 

widoczne jest przesunięcie piku Al_(1-x) Ga_x As (co świadczy o innym składzie 

warstw) oraz zmiana jego intensywności w zależności od temperatury użytej w trakcie 

procesu MBE. 

 
Rysunek 9. Wyniki 2 θ /ω uzyskane w konfiguracji TA dla próbek I090-I093 
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Najważniejsze uzyskane wyniki dyfrakcyjne dla próbek I090-I093 zostały podsu-
mowane w tabeli 1. 

Tabela 1. Podsumowanie uzyskanych wyników dla próbek I090-I093 

 I090 I091 I092 I093 

FWHM ω_RC 
dla GaAs [arcsec] 

8,71 9,40 10,60 12,26 

FWHM ω_RC 
dla Al1−xGaxAs [arcsec] 

15,29 16,94 15,88 17,75 

Obliczona stała sieciowa 
dla GaAs [Å] 

5,65148 
 

5,65150 
 

5,65138 
 

5,65143 
 

Obliczona stała sieciowa 

dla Al1−xGaxAs [Å] 
5,65808 

 
5,65494 

 
5,65628 

 
5,65379 

 

Na wykresie 2θ/ω widnieją uzyskane w konfiguracji TA dla próbek I090-I093. 
Pozycja piku GaAs jest taka sama, natomiast zmienia się pozycja piku AlGaAs, co 
świadczy o zmianie składu w wyniku zmiany temperatury podczas procesu wzrostu. 

Z uzyskanych wyników badań XRD udało się oszacować skład warstw i grubości 
za pomocą programu AMASS. Uzyskane wyniki zostały podsumowane. Okazało się, 
że próbka wytworzona przy temperaturze 1100°C (I090) ma grubość 720 nm oraz za-
wiera x = 0,835 Al, próbka wytworzona przy temperaturze 1075°C (I092) ma grubość 
650 nm oraz zawiera x = 0,62 Al, próbka wytworzona przy temperaturze 1050°C (I091) 
ma grubość 580 nm oraz zawiera x = 0,44 Al, próbka wytworzona przy temperaturze 
1025°C (I093) ma grubość 520 nm oraz zawiera x = 0,3 Al. 

10. Wnioski/Podsumowanie  

Przedmiotem zrealizowanych badań były badania składu oraz grubości warstw dla 
warstw epitaksjalnych Al1−xGaxAs /GaAs, wytworzonych metodą epitaksji z wiązek 
molekularnych. W procesie wzrostu warstw zmiennym parametrem był strumień 
cząstek Al, który zależy od temperatury pracy komórki efuzyjnej Al. Celem badań 
było wyznaczenie parametrów wzrostu warstw o określonej zawartości aluminium Al.  

Główną metodą badawczą była wysokorozdzielcza dyfraktometria rentgenowska. 
W pracy przedstawiono zmierzone krzywe dyfrakcyjne dla obu osi dyfraktometru, 
pozwalające na sprawdzenie jakości krystalicznej badanych struktur. Dla wszystkich 
warstw epitaksjalnych obserwowano dwa piki: odpowiednio pochodzące od podłoża 
GaAs oraz od warstwy Al1−xGaxAs. Analizując uzyskane wyniki, zaobserwowano, że 
pik pochodzący od podłoża GaAs pokrywa się dla wszystkich struktur epitaksjalnych. 
W przeciwieństwie do piku od warstwy Al1−xGaxAs, dla którego widoczna była 
zmiana składu warstwy, obserwowana jako przesunięcie piku.  

W pracy przedstawiono również symulacje stechiometrii badanych warstw: oszaco-
wanie składu oraz grubości warstw epitaksjalnych Al1−xGaxAs / GaAs, za pomocą 
oprogramowania AMASS. Porównanie zmierzonych krzywych dyfrakcyjnych z symu-
lacjami pozwoliło na precyzyjne wyznaczenie zawartości aluminium. Uzyskane wyniki 
potwierdzają wpływ temperatury użytej podczas wzrostu na grubość i skład warstw.  

Oszacowany skład oraz uzyskane wyniki w ramach pracy posłużą do dalszych prac 
badawczych podczas wytwarzania struktur półprzewodnikowych za pomocą epitaksji 
z wiązek molekularnych MBE dla bardziej złożonych struktur, tj. pojedyncze studnie 
kwantowe GaAs z barierami Al1−xGaxAs. 
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Badanie parametrów strukturalnych warstw wyhodowanych w procesie MBE 

za pomocą wysokorozdzielczej dyfraktometrii rentgenowskiej  

Streszczenie 

Celem pracy było wyznaczenie składu warstw epitaksjalnych materiałów półprzewodnikowych A3B5 za 

pomocą wysokorozdzielczej dyfraktometrii rentgenowskiej. Warstwy epitaksjalne Al_(1-x) Ga_x As/GaAs 

zostały wytworzone w procesie epitaksji z wiązek molekularnych w celu wyznaczenia parametrów wzrostu 

warstw o określonej zawartości Al. Pozwoli to na wykorzystanie materiału Al_(1-x) Ga_x As do produkcji 

bardziej złożonych struktur: tj. pojedyncze studnie kwantowe GaAs z barierami Al_(1-x) Ga_x As . W tym 

celu wykonano kompleksową analizę strukturalną za pomocą dyfraktometrii rentgenowskiej. Przeprowa-

dzono pomiary dla analizowanych struktur dla obu osi optycznych dyfraktometru, a także analizę i symu-

lację uzyskanych wyników. Porównanie zmierzonych krzywych dyfrakcyjnych z symulacjami pozwoliło 

na precyzyjne wyznaczenie zawartości aluminium. Uzyskane wyniki potwierdzają wpływ temperatury 

użytej podczas wzrostu na grubość i skład warstw.  

Słowa kluczowe: XRD, MBE, Semiconductors 
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Study of the structural parameters of the layers grown in the MBE process using 

high-resolution X-ray diffractometry 

Abstract 

The aim of the research was to determine the composition of epitaxial layers of A3B5 semiconductor 

materials using high-resolution X-ray diffractometry. Al_ (1-x) Ga_x As / GaAs epitaxial layers were 

produced in the process of molecular beam epitaxy in order to determine the growth parameters of layers 

with a specific Al content. This will allow the use of the Al(1-x) Ga_x As material for the production of 

more complex structures: i.e. single GaAs quantum wells with Al_ (1-x) Ga_x As barriers. For this 

purpose, a comprehensive structural analysis was performed using X-ray diffraction. Measurements were 

carried out for the analyzed structures for both optical axes of the diffractometer, as well as the analysis and 

simulation of the obtained results. The comparison of the measured diffraction curves with the simulations 

allowed for a precise determination of the aluminum content. The obtained results confirm the influence of 

the temperature used during the growth on the thickness and composition of the layers.Keywords: please 

provide up to five keywords which express the principal topics of the paper 
Keywords: XRD, MBE, semiconductors 
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