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WSTĘP

Przejście w Europie do gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach to kwestia najbliż-
szych 10–15 lat. W okresie tym należy się liczyć z dalszym zaostrzeniem wymogów 
ochrony środowiska i to przede wszystkim w kierunku promowania ekoinnowacyjności, 
zasadniczego zmniejszenia zużycia zasobów naturalnych przez zmiany energochłonności 
i materiałochłonności jednostkowej produktów oraz wzrostu recyrkulacji surowców i arty-
kułów nabywanych, a także wzrostu konsumpcji dóbr niematerialnych. Wyjątkowo istotne 
będzie ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Istnieje zatem potrzeba kompleksowego 
podejścia do rozwoju (integracji polityki sektorowej z ekologiczną), promowania ekoin-
nowacyjności i rozwiązań alternatywnych, tak by móc sprostać zaostrzonym wymogom 
ekologicznym. Taką politykę należy rozpocząć już teraz, gdyż pozwoli ona na uzyskanie 
podwójnej korzyści – przewagi konkurencyjnej na rynku i zmniejszenia presji na środowi-
sko (która też będzie miała ścisły wymiar ekonomiczny po wdrożeniu w szerszym zakresie 
mechanizmów handlu emisjami).

Monografia przedstawia istotne zagadnienia dotyczące innowacyjnych i przyjaznych śro-
dowisku materiałów geopolimerowych (Część 1) oraz innych materiałów kompozytowych 
(Część 2), będących rozwiązaniami proekologicznymi.

Produkcja najważniejszego materiału budowlanego XX wieku, cementu portlandzkiego, 
związana jest z istotnym zanieczyszczeniem środowiska oraz problemami natury energe-
tycznej. Jego uzyskiwanie odbywa się w bardzo wysokiej temperaturze rzędu 1400–1500°C. 
Podczas produkcji emitowane są do atmosfery znaczne ilości dwutlenku węgla oraz wysoko 
toksyczne tlenki azotu. Jednym z głównych czynników stymulujących rozwój technologii 
nieorganicznych polimerów (geopolimerów) jest możliwość stworzenia realnej alternatywy 
dla cementu portlandzkiego. Szacuje się, że synteza geopolimerów jest zdecydowanie mniej 
energochłonnym procesem niż produkcja cementu portlandzkiego oraz powoduje wydzie-
lanie 4–8 razy mniej dwutlenku węgla. Energetyka oraz przemysł wydobywczy i metalur-
giczny wytwarzają ogromne ilości odpadów poprocesowych, których deponowanie w śro-
dowisku może powodować poważne problemy ekologiczne związane z zanieczyszczeniem 
gleby oraz wód powierzchniowych i podziemnych. Dlatego jednym z priorytetów w zakresie 
gospodarowania tego typu odpadami jest ich wykorzystanie do produkcji nowych, bezpiecz-
nych dla środowiska materiałów. Produkcja geopolimerów może być realną alternatywą dla 
zagospodarowania niektórych odpadów sektora energetycznego, górniczego i metalurgicz-
nego, w tym popiołów lotnych i żużli. W procesie geopolimeryzacji możliwe jest wykorzy-
stanie znacznych ilości odpadów wytwarzanych przez te sektory i produkcję nowych wy-
robów, a w związku z tym minimalizowanie wpływu tych sektorów na środowisko. Przede 
wszystkim energetyka powinna zauważyć, że wytwarza nie tylko energię elektryczną i gorą-
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cą wodę, ale również minerały antropogeniczne, które są surowcem do produkcji wyrobów 
w procesach nisko energochłonnych i nisko emisyjnych. Niebagatelną sprawą dla wizerunku 
sektora energetycznego w Polsce jest pokazanie go jako wytwórcy surowca do produkcji 
betonów geopolimerowych, mogących przyczynić się do istotnego ograniczenia emisji CO2.

Część I zawiera następujące rozdziały:
1. Geopolimery – nowa przyjazna środowisku alternatywa dla betonów na bazie cementu 

portlandzkiego. Wprowadzenie.
2. Geopolimery – nowa przyjazna środowisku alternatywa dla betonów na bazie cementu 

portlandzkiego. Przykłady wdrożenia i wyniki badań.
3. Geopolimery zbrojone rozproszonym włóknem stalowym.
4. Nowoczesne kompozyty geopolimerowe zbrojone mączką drzewną.
5. Wpływ proporcji składników użytych przy wytwarzaniu na rozszerzalność cieplną i inne 

własności geopolimerów.
6. Antykorozyjne i odporne termicznie powłoki geopolimerowe i ich znaczenie dla 

środowiska.
7. Zagospodarowanie popiołów lotnych ze spalania węgla kamiennego w procesach zeoli-

tyzacji.
8. Przegląd technologii immobilizacji odpadów niebezpiecznych z wykorzystaniem geopo-

limerów.
W dwóch pierwszych rozdziałach przedstawiono rys historyczny technologii geopolime-

rów, opisano technologię wytwarzania, teoretyczne podstawy powstawania wiązań w geopo-
limerach oraz warunki procesu polikondensacji. Zaprezentowano najważniejsze właściwości 
materiałów geopolimerowych. Opisano również ich wpływ na środowisko. Scharakteryzo-
wano parametry popiołów lotnych do produkcji materiałów geopolimerowych. Przedstawio-
no wybrane przykłady zastosowań geopolimerów, m.in. takie jak zastosowania w budowni-
ctwie, w odlewniach, jako składnik kompozytów, materiał na rury, podkłady kolejowe i wie-
le innych. Opisano przykłady wdrożeń technologii geopolimerów na przestrzeni ostatnich 
kilkudziesięciu lat. Zaprezentowano też wyniki badań najważniejszych własności tej grupy 
materiałów, takie jak: wytrzymałość na ściskanie, współczynnik przewodzenia ciepła, odpor-
ność na wysokie temperatury, nasiąkliwość czy mrozoodporność.

W dwóch kolejnych rozdziałach przedstawiono wyniki badań nad własnościami kompo-
zytów zbrojonych rozproszonymi włóknami stalowymi oraz mączką drzewną. Stwierdzo-
no, że dodatek włókien stalowych do mieszanki geopolierowej poprawia w znaczny sposób 
właściwości mechaniczne betonu geopolimerowego. Beton geopolimerowy wykazuje bar-
dzo dobrą adhezję (przyleganie) do stali. Powoduje to bardzo dobre zakotwiczenie włókien 
stalowych w matrycy geopolimerowej, dzięki czemu nie występują mikropęknięcia między 
włóknem stalowym a matrycą geopolimerową. Potwierdza to tezę, że zaczyn geopolimerowy 
reaguje ze stalą, a bezpośrednio na granicy stal – geopolimer występuje zwarta mieszani-
na faz C-S-H i N-A-S-H. Dokonano oceny wpływu dodatku mączki drzewnej w procesie 
wytwarzania masy geopolimerowej na właściwości mechaniczne oraz gęstość tak otrzyma-
nego kompozytu geopolimerowego. Stwierdzono, że dodatek mączki drzewnej podnosi wy-
trzymałość mechaniczną geopolimerów przy jednoczesnym obniżeniu ich gęstości. Wraz ze 
wzrostem ilości mączki drzewnej w kompozycie geopolimerowym obserwowano wykładni-
czy ubytek masy kompozytów. Potwierdzono odporność tego typu kompozytu na wysokie 
temperatury.
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W kolejnych dwóch rozdziałach przedstawiono wpływ rodzaju użytego popiołu lotne-
go oraz ilości zastosowanego przy wytwarzaniu betonów geopolimerowych aktywatora na 
rozszerzalność cieplną, wytrzymałość na ściskanie, odporność na uderzenia, odporność na 
ścieranie oraz wytrzymałość termiczną geopolimerów oraz przedstawiono możliwości zasto-
sowań geopolimerów na powłoki ochronne zabezpieczające przed działaniem wysokiej tem-
peratury oraz czynników korozyjnych.  Rozszerzalność cieplna to niezwykle istotna cecha 
materiałów konstrukcyjnych. Decyduje ona o możliwym zakresie temperatur ich stosowania, 
a także determinuje możliwości współpracy w danej konstrukcji elementów wykonanych 
z różnych materiałów. Przeprowadzone badania wykazały, że geopolimery, wytwarzane na 
bazie popiołów lotnych z polskich elektrociepłowni, mogą być pełnowartościowym zamien-
nikiem dla materiałów dotychczas stosowanych do wytwarzania betonów portlandzkich oraz 
powłok ochronnych przed korozją i działaniem wysokich temperatur. Zarówno betony geo-
polimerowe, jak i powłoki ochronne wykonane z tych materiałów wykazują własności nie 
gorsze, a czasami nawet lepsze niż materiały konwencjonalne. Przedstawiono najważniejsze 
własności geopolimerów, związane z ochroną powierzchni takich materiałów jak stal, beton 
i drewno. Opisano dotychczasowe zastosowania oraz znaczenie powłok geopolimerowych 
dla środowiska. W części badawczej przedstawiono wyniki badań powłok geopolimerowych 
na bazie tufu wulkanicznego oraz popiołów lotnych. Zaprezentowano wyniki odporności na 
ścieranie, odporności na uderzenia oraz odporności na działanie wysokich temperatur.

Rozdział dotyczący immobilizacji odpadów stanowi przegląd zastosowań procesu geo-
polimeryzacji jako rozwiązania technologicznego używanego do unieszkodliwiania odpa-
dów niebezpiecznych, w tym toksycznych i radioaktywnych. Została w nim przedstawiona 
ogólna charakterystyka tematyki i jej krytyczna analiza na bazie dostępnych źródeł literatu-
rowych, w tym najważniejszych prac badawczych w tym zakresie. Stanowi on próbę wyjaś-
nienia mechanizmów chemicznych i reakcji, dzięki którym możliwy jest proces związania 
pierwiastków niebezpiecznych. W artykule opisane zostały również istniejące luki i możli-
wości zastosowań dla procesu geopolimeryzacji w immobilizacji odpadów. Proces ten po-
zwala uzyskiwać materiały o wysokich właściwościach użytkowych i stanowi atrakcyjną 
alternatywę dla innych technologii immobilizacji. W porównaniu z alternatywnymi rozwią-
zaniami jest on tańszy, przyjazny dla środowiska oraz efektywny energetycznie.

Na zakończenie tego rozdziału przedstawiono ogólne informacje dotyczące wytwarza-
nia popiołów lotnych w Polsce oraz metody ich zagospodarowania. Zaprezentowano wyniki 
badań nad procesem alkalicznej aktywacji popiołów lotnych pochodzących z kotłów fluidal-
nych. Badania wykazały, że fluidalne popioły lotne mogą zostać wykorzystane do syntezy 
materiałów zeolitowych, stanowiąc tym samym jeden ze sposobów zagospodarowania tego 
typu popiołów. Badania otrzymanych materiałów zeolitowych wykazały, że charakteryzują 
się one bardzo dobrymi właściwościami powierzchniowo-sorpcyjnymi. Otrzymane materia-
ły zeolitowe mogą znaleźć szerokie zastosowanie jako sorbenty mineralne czy też sita mo-
lekularne.

Część II książki zawiera następujące rozdziały:
1. Przyjazny dla środowiska napełniacz i promotor mieszalności kompozytów i recyklatów 

polimerowych.
2. Biokomponenty polimerowe przyjazne środowisku.
3. Spiekane materiały kompozytowe Astaloy Mo – TiC.
4. Wpływ dodatku tufu na własności brązu.
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5. Ekologiczna, energooszczędna metoda wytwarzania materiałów funkcjonalnych na bazie 
proszku Distaloy SE.

6. Stopy na osnowie fazy międzymetalicznej Ni3Al i zachowanie się ich w środowisku.
Dwa pierwsze rozdziały poświęcone są polimerom. W rozdziale pierwszym przedsta-

wiono wyniki badań nad możliwością zastosowania zmielonego porowatego wulkanicznego 
tufu poddanego obróbce chemicznej i termicznej, zarówno jako skutecznego, przyjaznego 
dla środowiska taniego napełniacza i modyfikatora poprawiającego odporność na tempera-
turę i ograniczającego zużycie, jak i promotora mieszalności (kompatybilizatora) mieszanin 
polimerowych i recyklatów polimerów, np. poliolefin. Opracowany przez autorów tego roz-
działu nowy napełniacz i kompatybilizator jest interesującą alternatywą drogich dodatków 
poprawiających mieszalność recyklatów, stosowanych do wytwarzania wyrobów metodami 
przetwórstwa termoplastów. W drugim rozdziale omówiono zagadnienia związane z bio-
kompozytami biodegradowalnymi i biopochodnymi i ich najważniejszymi komponentami: 
biopolimerami i włóknami naturalnymi. Biokompozyty polimerowe to materiały wytworzo-
ne z udziałem surowców odnawialnych i/lub ulegające procesowi biodegradacji. Ich inten-
sywny rozwój w ciągu ostatnich lat związany jest z dążeniem do ograniczenia śladu śro-
dowiskowego tworzyw sztucznych w zakresie zużycia energii, emisji CO2 oraz zalegania 
odpadów na składowiskach.

Rozdziały trzeci, czwarty i piąty poruszają zagadnienia metalurgii proszków. W rozdziale 
trzecim zaprezentowano wyniki badań dotyczące wytworzenia technologią metalurgii prosz-
ków kompozytów metalowo-ceramicznych na bazie komercyjnych proszków Astaloy Mo 
i TiC. Węglik tytanu wprowadzano w ilości od 5 do 15% mas. Dokonano pomiaru wybra-
nych właściwości fizycznych i mechanicznych otrzymanych kompozytów. Badania mikro-
strukturalne zostały przeprowadzone na mikroskopie optycznym i skaningowym mikrosko-
pie elektronowym. Badania odporności na zużycie ścierne spiekanych kompozytów Astaloy 
Mo – TiC zostały wykonane na tribotesterze T-01M metodą ball on disc. Określono wpływ 
składu chemicznego, zastosowanego obciążenia przeciwpróbki, prędkości poślizgu i twar-
dości powierzchni na odporność na zużycie ścierne badanych materiałów. Na podstawie wy-
ników przeprowadzonych badań stwierdzono, że dodatek węglika tytanu przyczynił się do 
wzmocnienia osnowy, poprawy twardości i odporności na ścieranie spiekanych kompozytów 
Astaloy Mo – TiC. Materiały kompozytowe na osnowie metalowej, umacniane cząstkami ce-
ramicznymi, łączą dobre własności wytrzymałościowe i dużą plastyczność metali z wysoką 
wytrzymałością oraz odpornością na wysokie temperatury charakterystyczną dla ceramiki. 
Pozwala to otrzymywać kompozyty o bardzo dobrych własnościach mechanicznych, mogące 
pracować w wysokich temperaturach.

Obecnie prowadzone są prace nad opracowaniem kompozytów z matrycą z brązu i do-
datkiem cząstek niemetalicznych, głównie mineralnych. Kompozyty te są tworzone przede 
wszystkim w celu zwiększenia odporności na korozję materiałów na bazie brązu, w tym 
pracujących w wodzie morskiej, poprawy ich właściwości trybologicznych oraz właściwości 
mechanicznych, tj. odporności na pękanie. Jako wypełnienie używane są m.in. cząstki gra-
fitu, tlenek aluminium czy węglik krzemu lub wolframu. W rozdziale piątym przedstawiono 
wstępne badania nad oceną przydatności kompozytów brąz-tuf jako ekologicznego materiału 
mogącego zastąpić brąz w wybranych zastosowaniach. Zostały przedstawione badania do-
tyczące wpływu dodatku tufu wulkanicznego na właściwości kompozytów o osnowie brązu. 
Kompozyty zostały wytworzone technologią metalurgii proszków. Przeprowadzono analizę 
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mikroskopową powstałej struktury oraz badania ścieralności i mikrotwardości kompozytów 
z dodatkiem 2%, 5% i 10% wagowych tufu. W podrozdziale szóstym zaprezentowano dwie 
metody wytwarzania spiekanych gradientowych materiałów funkcjonalnych na bazie prosz-
ku Distaloy SE. Proszek ten dedykowany jest do wykonywania elementów podlegających 
obróbce cieplnej wprost z temperatury spiekania. Decyduje to o ograniczeniu ilości zabie-
gów cieplnych, wpływając na znaczącą energooszczędność procesu produkcyjnego, co po-
zwala zaliczyć tę technologię do ekologicznych metod wytwarzania materiałów.

Do grupy nowoczesnych materiałów, mających realne perspektywy na poprawę ekolo-
giczności procesu produkcji, należą stopy na osnowie uporządkowanych faz międzymeta-
licznych, popularnie nazywane intermetalami (z ang. intermetallics). Intermetale to materia-
ły, w których podstawowy składnik strukturalny (osnowę) stanowi faza międzymetaliczna 
powstała z co najmniej dwóch pierwiastków metalicznych lub też z pierwiastka metaliczne-
go i niemetalu. W rozdziale szóstym przedstawiono aktualny stan wiedzy dotyczący nowo-
czesnych stopów na osnowie fazy międzymetalicznej oraz charakterystykę własności i za-
stosowanie stopów Ni3Al. Pokazano także zachowanie się tych materiałów w atmosferach 
utleniających, zawierających powietrze i dodatek 1% SO2.

Oddawana do rąk Czytelników pozycja ma charakter monograficzny i w znacznej części 
jest oparta na oryginalnych pracach badawczych autorów. Książka adresowana jest do stu-
dentów ostatnich lat kierunku inżynieria materiałowa, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę 
w zakresie nowoczesnych proekologicznych i innowacyjnych rozwiązań, oraz inżynierów 
i menedżerów w zakładach przemysłowych.

Janusz Mikuła
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GEOPOLIMERY – NOWA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU 
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WPROWADZENIE

GEOPOLYMERS – A NEW ENVIRONMENT FRIENDLY 
ALTERNATIVE TO CONCRETE 

BASED ON PORTLAND CEMENT. 
INTRODUCTION

S t r e s z c z e n i e

W artykule przedstawiono rys historyczny technologii geopolimerów. Opisano technologię wy-
twarzania, teoretyczne podstawy powstawania wiązań w geopolimerach oraz warunki proce-
su polikondensacji. Przedstawiono najważniejsze właściwości materiałów geopolimerowych. 
Opisano również ich wpływ na środowisko. Scharakteryzowano także parametry popiołów lot-
nych do produkcji materiałów geopolimerowych. 

Słowa kluczowe: polimery nieorganiczne, polikondensacja, popioły lotne

A b s t r a c t

The article presents the historical background of geopolymers technology. It describes the 
production technology, the theoretical basis for the formation of bonds in geopolymers and 
conditions of the polycondensation process. The study presents the most important properties 
of geopolymer materials and shows their impact on the environment. It also characterizes the 
parameters of fly ashes used for the production of geopolymers.

Keywords: inorganic polymers, polycondensation, fly ashes
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1. Rys historyczny

Geopolimer – termin obejmujący klasę nowoczesnych, badanych od lat 50. XX wieku, 
amorficznych, nieorganicznych polimerów glinokrzemianowych o specyficznym skła-
dzie i właściwościach. Geopolimery są najczęściej twardymi, odpornymi mechanicznie cia-
łami stałymi, przypominającymi naturalny kamień lub beton.

Termin „geopolimer” został po raz pierwszy użyty przez francuskiego naukowca profe-
sora Josepha Davidovitsa w 1970 roku, tym niemniej aktywowane alkalicznie materiały pu-
culanowe znane są od co najmniej 1908 roku. Materiały te zostały początkowo opracowane 
jako ognioodporna alternatywa dla organicznych polimerów termoutwardzalnych. Jednak od 
tego czasu główne zastosowania spoiw geopolimerowych to aplikacje w budownictwie [5]. 
Ich pierwsze zastosowania w budownictwie zostały opracowane w latach 1973–1976 jako 
ognioodporne płyty wiórowe, składające się z drewnianego rdzenia, obłożonego dwiema 
powłokami geopolimerowymi. Prawdziwy przełom nastąpił w latach 1978–1980, kiedy to 
stworzono w Cordi-Laboratory ciekłe spoiwo geopolimerowe na bazie metakaolinu, zawie-
rające rozpuszczalny krzemian alkaliczny. Była to pierwsza żywica mineralna, jaką kiedy-
kolwiek wyprodukowano [1].

Geopolimery cieszą się coraz większym zainteresowaniem w wielu gałęziach przemysłu. 
Każdego roku organizowanych jest już kilka międzynarodowych konferencji i seminariów 
dotyczących geopolimerów i powstają setki opracowań i patentów z tego zakresu. Na świe-
cie istnieje już kilkadziesiąt ośrodków badawczych zajmujących się tematyką geopolimerów 
i ich liczba w ciągu ostatnich lat szybko rośnie. Zainteresowanie, jakie wzbudzają te materia-
ły, sprawiło, że geopolimery stały się już dziedziną nauki i techniki.

W 1930 roku zasady, takie jak wodorotlenek sodu czy potasu, używane były do bada-
nia alkalicznej aktywacji żużla wielkopiecowego, aby ustalić, czy żużel może być doda-
wany do cementu portlandzkiego. W trakcie badania żużla belgijski naukowiec Purdon 
(1940) odkrył, iż dodawanie ługu spowodowało powstanie nowego, szybko utwardzają-
cego się spoiwa. Alkalicznie aktywowane cementy żużlowe stosowane były na dużą skalę 
w budownictwie już w latach 50. XX wieku. Zazwyczaj aktywacja polegała na dodaniu 
1,5% NaCl i 1,5% NaOH na 97% mieszanki materiałów żużlowych (U.S. Army Engine-
er Waterways Experiment Station, 1953). W 1957 roku Victor Glukhovsky, naukowiec 
pracujący na Ukrainie w KICE (Kijowski Instytut Inżynierii Lądowej w ZSRR), badał 
zagadnienie alkalicznie aktywowanych spoiw żużlowych i w latach 1960-1970 dokonał 
istotnego wkładu w identyfikację zarówno silikatowych hydratów wapnia, jak i hydratów 
glinokrzemianu sodu (zeolitów) jako produktów polikondensacji. Zauważył również, że 
skały i minerały ilaste reagują podczas aktywacji alkalicznej, tworząc uwodnione glino-
krzemiany sodu (zeolity), potwierdzając wcześniejsze prace prowadzone nad reaktywno-
ścią minerałów. Glukhovsky nazwał betony produkowane tą technologią „betonami gleb 
krzemianowych” (1959), a spoiwa „cementami ziemi” (1967) [1]. Wcześniej Flint i wsp. 
(1946) w National Bureau of Standards opracowali różne procesy ekstrakcji glinu od gli-
ny i boksytów wysokokrzemowych. Borchert i Keidel (1949) otrzymali hydrosodalit (Na–
PS) w reakcji kaolinitu ze stężonym roztworem NaOH w temperaturze 100°C. Howell 
(1963) uzyskał zeolit typu A z kalcynowanego kaolinitu (metakaolin) zamiast kaolinitu, 
zapobiegając powstawaniu hydrosodalitu. W 1972 roku zespół ceramików z Jean Paul  
Latopie i Davidovits potwierdzili, że wodoodporne płytki ceramiczne mogą być wykona-
ne w temperaturze niższej niż 450°C, tzn. bez wypalania. Podstawowymi surowcami do 
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ich wytworzenia były minerały, w tym kaolinit, oraz soda kaustyczna, a reakcja zachodzi-
ła w temperaturze 150°C. W rzeczywistości przemysłowe stosowanie kaolinitu w reakcji 
z alkaliami rozpoczęło się w przemyśle ceramicznym dzięki Nielsowi Olsenowi (1934) 
i zostało później odkryte na nowo w 1964 roku przez Berga i wsp. (1970), ale bez skutecz-
nego wdrożenia przemysłowego [1].

W 1969 roku Besson, Caillere i Henin we Francuskim Muzeum Historii Natury w Pa-
ryżu przeprowadzili syntezę hydrosodalitu z różnych krzemianów warstwowych (kaolinitu, 
montmorylonitu, haloizytu) przy 100°C w stężonym roztworze NaOH. W 1972 roku w la-
boratorium CORDI w Saint-Quentin opracowano technologię opartą na geosyntezie, któ-
ra została przedstawiona w różnych patentach dla zastosowania do tzw. SILFACE-Process 
(Davidovits i Legrand, 1974). Do mieszanki naturalnego kaolinitu i kwarcu (50/50 masowo) 
dodano i mieszano stały NaOH w proporcji 2 mole lub mniej NaOH na 1 mol Al2O3, za-
warte w kaolinicie, oraz wody (1–1,5 g wody na 1g NaOH). Masa była tłoczona na zimno 
w 15 MPa, a następnie tłoczona na gorąco (proces termoutwardzania) w formie wyposażonej 
w porowatą warstwę, tak aby woda mogła odparować [1].

Od pierwszych zrealizowanych badań przemysłowych w 1972 roku na Cordi-Geopo-
lymere, w prywatnym laboratorium badawczym w Saint-Quentin we Francji, do końca 
2000 roku opublikowano setki prac i patentów, czyniąc z geopolimerów dziedzinę nauki 
i techniki. Badania podstawowe nad tymi materiałami rozpoczęły się dopiero w 1990 roku 
i koncentrowały się przede wszystkim na badaniach mikrostruktury z niewielkim naciskiem 
na przewidywanie właściwości użytkowych, trwałości i zagadnień związanych z technolo-
gią produkcji. W dniu 31 sierpnia 2005 roku Geopolymer Institute (organizacja naukowa 
założona w 1979 roku) ogłosiła w aktualnościach na stronie www.geopolymer.org, że od 
1997 roku zostało zarejestrowanych 80 000 prac, zrealizowanych przez 15 000 naukowców 
z całego świata.

Międzynarodowa współpraca naukowa i znaczący potencjał wdrożeniowy geopolime-
rów zostały potwierdzone przez kilka dużych konferencji. Pierwsza europejska konferencja 
odbyła się we Francji i została zorganizowana przez Geopolymer Institute, a sponsorowała 
ją Europejska Komisja Gospodarcza. Odbyła się ona na University of Technology of Com-
piegne w czerwcu 1988 roku (Geopolymer ’88). Jedenaście lat później, w czerwcu i lipcu 
1999 roku, Geopolymer Institute zorganizował II Międzynarodową Konferencję Geopoly-
mere ’99, która odbyła się w Saint-Quentin. Referaty przedstawiło 100 naukowców z ponad 
12 krajów. Trzecia Międzynarodowa Konferencja Geopolymer 2002 odbyła się w Australii 
w październiku 2002 roku. Zorganizował ją University of Melbourne, a przewodniczył jej 
J.S.J. van Denventer. 

Od 2003 roku kilka międzynarodowych instytucji naukowych organizowało sesje, 
seminaria i konferencje poświęcone geopolimerom. Światowy Kongres Geopolimerów 
w 2005 roku poświęcony był 26. rocznicy utworzenia przez Davidovitsa Geopolymere 
Institute [1]. 

Obecnie materiały geopolimerowe dzięki swoim unikalnym właściwościom znajdują co-
raz szersze zastosowanie w gospodarce wielu krajów. Niektórzy naukowcy przewidują, że 
w ciągu kilkudziesięciu najbliższych lat geopolimery całkowicie zastąpią tradycyjne betony 
na bazie cementu portlandzkiego. Inni uważają, że są one alternatywą dla tradycyjnych be-
tonów jedynie w wybranych zaawansowanych zastosowaniach. Od niedawna także geopoli-
mery są postrzegane jako ciekawostka akademicka z potencjałem wdrożeniowym w obsza-
rach niszowych.



16 Nowoczesne materiały kompozytowe przyjazne środowisku

Jako przykładowe zastosowania geopolimerów wymienić należy: 
– izolacje ogniowe w lotnictwie, osłony cieplne dla wahadłowców,
– awaryjne naprawy pasów startowych,
– materiał nośny do utylizacji toksycznych odpadów, zwłaszcza substancji radioaktyw-

nych,
– produkcja rur wydechowych bolidów Formuły 1,
– ognioodporne panele drewniane,
– płyty warstwowe i ściany,
– spienione panele geopolimerowe do izolacji cieplnej,
– energooszczędne płytki ceramiczne,
– masy samoutwardzalne w odlewnictwie,
– ognioodporne wnętrza samolotów i samochodów,
– kompozyty przeciwpożarowe,
– praktycznie nieograniczone zastosowania w budownictwie.
Wybrane własności geopolimerów:
– wysoka wytrzymałość na ściskanie i zginanie (w zależności od receptury i obróbki hy-

drotermalnej wytrzymałość na ściskanie od 25 MPa do ponad 100 MPa, wytrzymałość 
na zginanie od 5 MPa do 25 MPa),

– bardzo wysoka kwasoodporność oraz odporność na chlorki i siarczany,
– odporność na działanie czynników atmosferycznych, w tym bardzo wysoka mrozood-

porność,
– wysoka odporność termiczna (nie tracą własności wytrzymałościowych w temperatu-

rach do 800°C, a wręcz odwrotnie ich wytrzymałość wzrasta; spadek wytrzymałości 
obserwuje się dopiero w temperaturach od 800 do 1000°C),

– niska porowatość (zbliżona do naturalnego granitu). Porowatością można sterować, 
zmieniając stosunek fazy amorficznej do fazy krystalicznej w geopolimerze, dlatego 
też można otrzymywać geopolimery o bardzo niskiej porowatości (poniżej 2,5%) oraz 
geopolimery o wysokiej porowatości (powyżej 20%),

– brak korozji zbrojenia stalowego w geopolimerze,
– wysoki stopień adhezji geopolimeru ze stalą,
– szybszy początek wiązania w porównaniu z betonami,
– stabilność wymiarów (brak skurczu lub niewielki skurcz przy wiązaniu),
– synteza geopolimerów pochłania 2–3 razy mniej energii niż cementu portlandzkiego 

oraz powoduje wydzielenie 4–8 razy mniejszej ilości CO2.
Jednym z ciekawszych zastosowań geopolimerów są osłony ognioodporne, wytrzymują-

ce bardzo wysokie temperatury. Nowe materiały na osłony ognioodporne, tzw. HIPS (hybrid 
inorganic polymer system), wytwarzane są przez naukowców z firmy CSIRO w Melbourne. 
Pokrycia przez nich wytwarzane mogą wytrzymać temperaturę ponad 1000°C. Dla porów-
nania materiały wykorzystywane w dzisiejszym budownictwie tracą swoje właściwości juz 
przy 150–450°C. HISP w swojej strukturze zawierają nieorganiczne geopolimery i małą do-
mieszkę tradycyjnych polimerów. HISP wytwarzane są w postaci cienkich ognioodpornych 
pokryć na drewnie i metalach. Mogą być również zastosowane do ochrony cegieł, zarówno 
jako pokrycie, jak również jako spoiwo. Jako produkt na bazie wody są wolne od lotnych 
substancji organicznych, nie palą się i nie wytwarzają ciepła, a także nie uwalniają toksycz-
nych substancji do temperatury 1200°C. Geopolimery są konkurencyjne cenowo, gdyż są 
produkowane z ogólnodostępnych substancji. Są tańsze od żywic i mogą być barwione [7]. 
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2. Otrzymywanie i struktura geopolimerów

Większość metod syntezy geopolimerów sprowadza się do jednego procesu: rozdrobnio-
ny wysuszony materiał pucolanowy (metakaolin lub popiół lotny) mieszany jest z wodnym 
roztworem odpowiedniego krzemianu (np. krzemianu sodu lub potasu) z dodatkiem silnej 
zasady – z reguły stężonego wodorotlenku sodu lub potasu. Powstająca pasta zachowuje się 
podobnie jak zaczyn cementowy – zastyga do twardej masy w przeciągu kilku godzin. Proces 
zastygania może być regulowany, a w związku z tym i czas zastygania może się zmieniać od 
kilkunastu sekund do kilku lub kilkudziesięciu godzin. 

Wiązanie zachodzi w mocno alkalicznych roztworach wodnych, w których reaktyw-
ne glinokrzemiany ulegają roztworzeniu, a następnie w procesie polikondensacji tetraedry 
[SiO4]

4–, [AlO4]
5– łączą się ze sobą narożami, tworząc amorficzne lub subkrystaliczne prze-

strzenne struktury glinokrzemianowe podobne do zeolitów. Obecność w komorach jedno-
wartościowych kationów Na+ lub K+ równoważy ujemny ładunek struktury szkieletowej. 
Reakcja polikondensacji nie jest reakcją samorzutną i konieczne jest dostarczenie energii 
z zewnątrz. Jej rozpoczęcie następuje po podwyższeniu temperatury powyżej 35°C. Przyj-
muje się również, że reakcje polikondensacji geopolimerów zachodzą już w temperaturze 
pokojowej, lecz za optymalne uważa się temperatury 60–80°C. Reakcjom polikondensacji 
towarzyszy wydzielanie produktu ubocznego, którym najczęściej jest woda. 

Geopolimery składają się z długich łańcuchów – kopolimerów tlenków krzemu i glinu i sta-
bilizujących je kationów metali, najczęściej sodu, potasu, litu lub wapnia oraz związanej wody. 
Struktura geopolimerów jest zbliżona do budowy klatkowej, podobnie jak w przypadku zeoli-
tów, a główna różnica polega na braku uporządkowania dalekiego zasięgu. W zależności od 
uporządkowania bliskiego zasięgu wyróżniamy trzy podstawowe jednostki strukturalne:

– PS – polisialan (polysialate); podstawową jednostką łańcuchów polimerycznych jest 
Si–O–Al–O,

Reaktywne 
glinokrzemiany np.:
•	 Popioły	lotne
•	 Metakaolin
•	 Tuf	wulkaniczny
•	 Mułki

Rys. 1. Uproszczony schemat wytwarzania geopolimerów

Aktywatory (+woda)
•	 Wodorotlenek	sodu	

lub	potasu
•	 Wodny	roztwór	

krzemianu	sodu	lub	
potasu	(szkło	wodne)

Mieszanie	+	
Roztwarzanie

Utwardzanie

GEOPOLIMER
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– PSS – poli(silokso-sialan) (poly(sialate-siloxo)); podstawową jednostką łańcuchów 
polimerycznych jest Si–O–Al–O–Si–O,

– PSDS – poli(disilokso-sialan) (poly(sialate-disiloxo)); podstawową jednostką łańcu-
chów polimerycznych jest Si–O–Al–O–Si–O–Si–O.

Tabela 1

Podstawowe jednostki strukturalne geopolimerów [2]

Podstawowy element Wartość „z” Stosunek molowy 
SiO2/Al2O3

Poly(sialate)
PS 1 2

Mn–(–Si–O–Al–O)n

Poly(sialate-siloxo-)
PSS 2 4

Mn–(–Si–O–Al–O–Si–O–)n

Poly(sialate-disiloxo-)
PSDS 3 6

Mn–(–Si–O–Al–O–Si–O–Si–O–)n

Amorficzny geopolimer opisywany jest według wzoru [3]:

Mn{–(SiO2)z–AlO2–}n•wH2O

gdzie:
 n  – stopień polikondensacji,
 w  – ilość moli wiązanej wody,
 z  – 1, 2, 3,
 M  – kation K+, Na+.

Poniżej przedstawiono schemat procesu geopolimeryzacji na przykładzie metakaolinu 
MK – 750 [3]. 
1. Krok 1: alkalizacja i tworzenie czterowartościowego glinu:

  (1)

2. Krok 2: alkaliczny rozpad rozpoczyna się z przyłączeniem OH– do atomu krzemu, który 
jest w ten sposób zdolny do rozszerzania swojej sfery walencyjnej do stanu pięciowarto-
ściowego:

  (2)
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3. Krok 3: dalszy przebieg reakcji może być wyjaśniony na zasadzie podziału tlenku  
Si–O–Si przez przeniesienie elektronu z atomu krzemu do atomu tlenu, tworząc pośred-
nio Si–OH i podstawowy Si–O–:

  (3)

4. Krok 4: dalsze tworzenie grup Si–OH i izolacja cząsteczek ortosialatów, głównej czą-
steczki w geopolimeryzacji:

  (4)

5. Krok 5: reakcja podstawowego Si–O– z kationem sodu Na+ i tworzenie wiązania końco-
wego Si–O–Na:

  (5)

6. Krok 6a: kondensacja pomiędzy cząsteczkami ortosialatów, reaktywnymi grupami  
Si–ONa i hydroksylowym glinem OH–Al, z produkcją NaOH, tworzeniem struktury cyk-
lo-tri-sialatów, przy czym zasada NaOH jest uwalniana, reaguje ponownie i możliwa jest 
dalsza polikondensacja:

(6)
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6. Krok 6b: w obecności szkła wodnego następuje kondensacja pomiędzy reaktywnymi gru-
pami Si–ONa, Si–OH i hydroksylowym glinem OH–Al–, tworząc cykliczną strukturę, 
w której zasada NaOH jest uwalniana i reaguje ponownie:

  (6)

7. Krok 7: końcowa polikondensacja:

3. Geopolimery a ochrona środowiska

Produkcja najważniejszego materiału budowlanego XX wieku, cementu portlandzkiego, 
związana jest z istotnym zanieczyszczeniem środowiska oraz problemami natury energe-
tycznej. Jego uzyskiwanie odbywa się w bardzo wysokiej temperaturze rzędu 1400–1500°C. 
Podczas produkcji emitowane są do atmosfery znaczne ilości dwutlenku węgla oraz wysoko-
toksyczne tlenki azotu. Wszystko to stanowi barierę dalszego wzrostu produkcji [2].

(7)
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Dwutlenek węgla w procesach produkcji cementu jest emitowany z dwóch podstawo-
wych źródeł bezpośrednich: procesu dekarbonizacji węglanu wapnia i spalania paliw, oraz 
dwóch źródeł pośrednich: produkcji energii elektrycznej wykorzystywanej w cementowni 
i transportu. Przemysł cementowy jest jednym z większych emitorów gazów cieplarnianych. 
Badania wykazały, że udział przemysłu cementowego w globalnej emisji gazów cieplarnia-
nych wynosi 3%, co stanowi 1,4 mld ton ekwiwalentu CO2. Jeżeli natomiast rozpatrywać 
emisję CO2, powstałą w wyniku działalności człowieka, to udział przemysłu cementowego 
stanowi około 5% ogólnej emisji [14].

Emisja gazów cieplarnianych w przemyśle cementowym, pochodząca z procesów wy-
twarzania cementu, wynosi ponad 47%, ze spalania pierwotnych nośników energii ponad 
40%, a z transportu około 5%.

Jednym z głównych czynników stymulujących rozwój technologii geopolimerów jest 
możliwość zastąpienia nimi w pewnych obszarach cementu portlandzkiego. Szacuje się, że 
synteza geopolimerów jest dwukrotnie mniej energochłonnym procesem niż produkcja ce-
mentu portlandzkiego oraz powoduje wydzielanie od 4 do 8 razy mniej dwutlenku węgla. 
Technologia ta może istotnie zmniejszyć obciążenia środowiska [5].

Energetyka oraz przemysł wydobywczy i metalurgiczny wytwarzają ogromne ilości od-
padów poprocesowych, których deponowanie w środowisku może powodować poważne 
problemy ekologiczne, związane z zanieczyszczeniem gleby oraz wód powierzchniowych 
i podziemnych. Dlatego jednym z priorytetów w zakresie gospodarowania tego typu odpa-
dami jest ich wykorzystanie do produkcji nowych, bezpiecznych dla środowiska materiałów.

Produkcja geopolimerów może być realną alternatywą dla zagospodarowania niektórych 
odpadów sektora energetycznego, górniczego i metalurgicznego, w tym popiołów lotnych 
i żużli. Dzięki geopolimeryzacji możliwe jest wykorzystanie znacznych ilości odpadów wy-
twarzanych przez te sektory i produkcję nowych wyrobów, a w związku z tym minimali-
zowanie wpływu tych sektorów na środowisko [6]. Ilość takich odpadów, wytwarzanych 
w Polsce według ich rodzaju oraz województw, przedstawiono w tabeli 2. 

W związku z tym zauważyć trzeba, że geopolimeryzacja może przyczynić się do roz-
woju przemysłu minerałów (wykorzystanie niezagospodarowanych dotychczas surowców 
naturalnych) oraz ograniczenia zanieczyszczeń środowiska naturalnego, poprawiając w ten 
sposób swoją akceptację społeczną [6].

Rys. 2. Porównanie zapotrzebowania na energię i emisji CO2 przy 
produkcji cementu portlandzkiego i geopolimerów [5]
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Produkty na bazie geopolimerów, o właściwościach takich jak wysoka wytrzymałość po-
czątkowa, szybkie wiązanie, niska przepuszczalność wody, wysoka kwasoodporność, a tak-
że koszt produkcji, porównywalny z kosztami produkcji betonów tradycyjnych, stwarzają 
liczne możliwości zastosowania w ochronie środowiska. Najważniejsze z nich wymieniono 
poniżej [8]:
1. Osłony powierzchni składowisk odpadów, gdzie konieczna jest sztywna struktura o wy-

sokiej wytrzymałości, aby zablokować kontakt z wodą deszczową, oraz solidne i bez-
pieczne osłony, które pomogą w wykorzystaniu powierzchni do celów budowlanych.

2. Podstawy wysypisk, w których możliwy jest jedynie minimalny wyciek zanieczyszczeń 
do wód gruntowych, oraz wykładziny zbiorników świeżej wody. 

3. Budowa zapór i stabilizacja odpadów górniczych. Unieszkodliwienie odpadów in situ po-
zwoli na działalność górniczą i wydobywanie na obszarach wrażliwych ekologicznie, 
gdzie w danym momencie może nie być możliwe wydobywanie ze względu na zagro-
żenie nie tylko fizyczną niestabilnością odpadów, ale również wymywalnością metali 
toksycznych w systemach odprowadzania świeżej wody.

4. Powierzchnie użytkowe, takie jak podłogi i powierzchnie magazynowe, jak również pasy 
startowe.

5. Bariery oddzielające warstwy odpadów, wykorzystywane do ich stabilizacji i zapobiega-
jące kontaktom między różnymi warstwami, ułożone naprzemiennie jedna na drugiej.

6. Odlewanie prostych elementów, używanych w niewyspecjalizowanych aplikacjach, ta-
kich jak ogrodzenia, materiały nawierzchni i rury. Formowalność pasty geopolimerowej 
jest bardzo dobra z jednocześnie stosunkowo niskim skurczem w porównaniu z cemen-
tem portlandzkim.

7. Unieruchomienie toksycznych odpadów, takich jak arsen, rtęć i ołów. Jest to prawdopo-
dobnie jeden z głównych obszarów, w którym geopolimery mogą mieć poważny wpływ 
na status quo.

8. Tanie, ale trwałe materiały do immobilizacji odpadów niebezpiecznych, takich jak odpa-
dy z azbestu lub odpady radioaktywne. Produkcja ich z geopolimerów powinna zapewnić 
tani materiał do immobilizacji w różnorodnych zastosowaniach, w których materiały wy-
konane z użyciem cementu portlandzkiego mogą być zbyt kosztowne lub niewystarcza-
jąco trwałe.

4. Popioły lotne ze spalania węgla kamiennego 
jako podstawowy materiał do wytwarzania geopolimerów

Popiół lotny jest sztuczną pucolaną, która powstaje w wyniku spalania rozdrobnionego 
węgla i opuszcza palenisko pyłowe wraz ze spalinami. Ma postać miałkiego mineralnego 
pyłu w kolorze od jasno- do ciemnoszarego lub jasnobrązowym i składa się w przeważa-
jącej części z tlenków krzemu, glinu i żelaza. Poza tym zawiera, tak samo jak naturalne 
skały, różnego rodzaju pierwiastki śladowe oraz wykazuje niewielki udział niespalonego 
węgla. 

Składnikami popiołów są przede wszystkim tlenki: SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, Na2O, 
K2O i TiO2. Popiół zawiera także śladowe ilości takich pierwiastków jak: Ba, Cu, Sr, Ni, Cr, 
Zn, Cd, Mo, V, Se, Pb, As i inne.
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O właściwościach popiołów lotnych decyduje wiele czynników, a do najważniejszych na-
leżą: rodzaj spalanego węgla; rodzaj instalacji, w której zachodzi spalanie węgla, tj. typ kotła 
i technologiczne warunki spalania; sposób przygotowania paliwa; metoda wychwytywania, 
odprowadzania i magazynowania popiołów; technologia odsiarczania gazów oraz rodzaj sto-
sowanego sorbentu SO2 (jeśli prowadzi się jednocześnie procesy odsiarczania gazów).

Dobór odpowiedniego popiołu do produkcji geopolimerów powinien uwzględniać wiele 
czynników, które mają wpływ na łatwość i szybkość produkcji oraz na końcowe własności 
gotowych wyrobów. Wśród tych czynników wyjątkową uwagę należy zwrócić na:

– morfologię cząstek popiołów (korzystnie jest stosować cząstki o regularnych kulistych 
kształtach – poprawia to własności reologiczne mieszanki, poprawia jej urabialność 
i zmniejsza dodatek substancji ciekłych),

a) b)

Rys. 3. Popiół lotny z Elektrociepłowni Kraków – Łęg: a) widoczne cząstki niespalonego węgla – 
punkty 5; b) związki magnezu, wapnia i żelaza na powierzchni ziarna popiołu – punkty 1, 2 i 4

Rys. 4. Analiza EDS obszar 4 z rysunku 1b – 
związki wapnia, magnezu i żelaza na 
powierzchni ziarna popiołu

Rys. 5. Analiza EDS punktu 3 z rysunku 1b – 
ziarno popiołu
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– zawartość reaktywnej krzemionki i tlenku aluminium,
– ilość niespalonego węgla, związków siarki i związków żelaza,
– zawartość CaO.

a) b)

Do niepożądanych składników popiołu lotnego jako surowca do wytwarzania geopolime-
rów należą: zbyt wysoka zawartość związków siarki, zawartość niespalonego węgla, zawar-
tość wolnego wapna, a także zawartość związków żelaza. 

Zawartość CaO wpływa na szybkość wiązania, co nie zawsze jest korzystne, gdyż do 
prawidłowego zajścia procesów geopolimeryzacji wymagany jest czas. Szybkie wiązanie 
może spowodować niedostateczne rozpuszczenie się aktywnych składników w masie geopo-
limerowej. Pomimo to możliwe jest jednak wytwarzanie geopolimerów z wysoką zawarto-
ścią CaO, wynoszącą nawet kilkanaście procent. Trzymając się przyjętej przez naukowców 

Rys. 6. Popiół lotny z Elektrowni Łaziska: a) widoczne cząstki niespalonego węgla i związki wapnia – 
punkt 2; b) widoczne ziarna popiołu o różnej wielkości

Rys. 7. Analiza EDS punktu 2 z rysunku 4a – 
związki wapnia

Rys. 8. Analiza EDS punktu 4 z rysunku 4a – 
ziarno popiołu
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nomenklatury, materiały na bazie popiołów z dużą ilością CaO należy uważać za alkalicznie 
aktywowane materiały (AAM), a nie geopolimery, w których głównym mechanizmem jest 
polikondensacja.

Obecność dużej ilości żelaza (rzędu kilku procent) w postaci hematytu lub magnetytu 
może negatywnie wpływać na przebieg roztwarzania ziaren popiołu. Związki te zazwyczaj 
powstają na powierzchni ziaren popiołu i utrudniają dostęp fazy ciekłej do jego substancji 
szklistej.

Wysoka zawartość niespalonego węgla zwiększa wodożądność popiołu. Wraz ze wzro-
stem zawartości strat prażenia zmniejszeniu ulega zawartość pozostałych składników 
(zwłaszcza SiO2), istotnych dla aktywności pucolanowej popiołu lotnego. 

a) b)

Rys. 9. Popiół lotny z Elektrociepłowni Skawina (2): a) regularne ziarna popiołu o różnej wielkości;  
b) widoczne cząstki niespalonego węgla – punkty 1 i 2 oraz cząstka zawierająca związki wapnia 
i magnezu – punkt 4

Rys. 10. Analiza EDS punktu 2 z rysunku 9a – ziarno popiołu
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a) b)

Rys. 11. Popiół lotny z Elektrociepłowni Skawina (1): a) widoczne cząstki niespalonego węgla – 
punkty 3 i 5 i krzemionki – punkty 1, 6 i 7; b) związki żelaza na powierzchni ziarna popiołu

Rys. 12. Analiza EDS punktu 1 z rysunku 3a – 
krzemionka

Rys. 13. Analiza EDS punktu 3 z rysunku 3a – 
niespalony węgiel

Rys. 14. Analiza EDS punktu 1 z rysunku 3b – 
związki żelaza na powierzchni ziarna 
popiołu
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Zawartość cząstek niespalonego węgla ma bardzo istotny wpływ na wytrzymałość na 
ściskanie geopolimeru. Badania wskazują, że wytrzymałość na ściskanie geopolimeru sodo-
wego, wykonanego na bazie 14 molowego roztworu alkalicznego, maleje liniowo w zakresie 
powyżej 5% wraz ze wzrostem straty prażenia w popiołach lotnych. W zakresie od 1 do 5% 
jest to zależność wykładnicza.

Rys. 15. Zależność między stratą prażenia popiołu lotnego a wtrzymałością 
na ściskanie geopolimeru sodowego 14 molowego

Korzystne jest stosowanie popiołów lotnych, używanych jako dodatek do betonów i speł-
niających normę: PN-EN 450-1+A1 (2009). Do wytwarzania geopolimerów o wysokiej 
wytrzymałości na ściskanie winny być stosowane popioły lotne zawierające powyżej 40% 
krzemionki reaktywnej, 80 do 90% cząstek popiołu powinno mieć średnicę poniżej 45 µm, 
poniżej 4% straty prażenia i poniżej 6% Fe2O3. 

W przypadku użycia popiołów jako materiału do wytwarzania spoiw geopolimerowych 
nie wyklucza się jednak także innych popiołów, niespełniających wymagań podanej normy, 
w tym popiołów z kotłów fluidalnych. Możliwe jest także wytwarzanie geopolimerów ze 
spalania węgla brunatnego. Dla tego typu popiołów wytrzymałość na ściskanie jest jednak 
zdecydowanie niższa i wynosi poniżej 25 MPa. Na rysunku 16 przedstawiono wyniki badań 

Rys. 16. Wytrzymałość na ściska-
nie geopolimerów sodo-
wych otrzymywanych 
z pyłów lotnych z niektó-
rych bloków energetycz-
nych TAURON Wytwa-
rzanie S.A.
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Rys. 18. Analiza EDS punktu 3 z rysunku 17

wytrzymałości na ściskanie geopolimerów sodowych na bazie 14 molowego roztworu alka-
licznego, otrzymywanych z pyłów lotnych z niektórych bloków energetycznych TAURON 
Wytwarzanie S.A. Pyły z Elektrowni Siersza – bloku nr 2 z Elektrociepłowni Bielsko-Biała 
i Elektrociepłowni Będzin to pyły z kotłów fluidalnych.

Najwyższe wytrzymałości na ściskanie uzyskano dla geopolimerów otrzymanych z po-
piołu lotnego Elektrowni Jaworzno III z bloku I. Związane jest to między innymi z bardzo 
małą średnicą cząstek pyłu, poniżej 15 µm (rys. 17), niską zawartością związków żelaza, 
poniżej 1%, oraz innych zanieczyszczeń (rys. 18). Pył ten charakteryzował się także bardzo 
niską stratą prażenia – poniżej 1%. Najniższą wytrzymałość geopolimerów, wykonanych 
z pyłów lotnych z kotłów pyłowych, uzyskano dla popiołu z Elektrowni Siersza – około 
45 MPa, blok nr 5, strefa 1. Na rysunku 19 widoczne są sferyczne cząstki pyłu o wielkości 
od 25 do 40 µm oraz cząstki o nieregularnym kształcie oraz niespalony węgiel.

Rys. 17. Popiół lotny z Elektrowni Jaworzno 
III, blok I

Całkowicie odmienny charakter popiołu lotnego obserwowany jest na rysunku 21. Jest to 
popiół lotny z Elektrowni Bielsko-Biała z kotła fluidalnego. Cząstki tego popiołu charakte-
ryzują się wydłużonym nieregularnym kształtem i wysoką zawartością krzemu i glinu oraz 
stosunkowo wysoką zawartością potasu (rys. 22). Wytrzymałość na ściskanie geopolimerów 
uzyskanych z tego popiołu wynosiła około 20 MPa.

Jak wynika z przedstawionych powyżej badań, popioły lotne są surowcem o zmiennym 
składzie i morfologii, w zależności od sposobu wytwarzania i jakości spalanego węgla. Do 
uzyskiwania geopolimerów o określonej klasie wytrzymałości konieczne jest stosowanie po-
piołów lotnych o określonych parametrach i składzie chemicznym. 

Ocena przydatności popiołów może być oparta o badania:
– składu chemicznego, w tym zawartość krzemionki reaktywnej i zawartość tlenku alu-

minium,
– granulometryczne metodą laserową,
– analizy sitowej,
– powierzchni właściwej metodą Blaine’a,
– XRD,
– promieniotwórczości,
– wymywalności.
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Rys. 19. Popiół lotny z Elektrowni Siersza, blok nr 5, strefa 1

Rys. 21. Popiół lotny z kotła fluidalnego  
z Elektrowni Bielsko-Biała

Rys. 20. Analiza EDS z rysunku 19: punkt 1 – ziarno popiołu i obszar 3 –nieregularna cząstka popiołu 
zawierająca węgiel

Wytrzymałość na ściskanie geopolimerów wzrasta także wraz ze wzrostem stężenia mo-
lowego roztworu alkalicznego, temperatury i czasu utwardzania. Bardzo istotnym parame-

Rys. 22. Analiza EDS punktu 1 z rysunku 19
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trem, wpływającym na wytrzymałość geopolimerów, jest tzw. stosunek wodny w/s. Przepro-
wadzone badania wskazują, że wytrzymałość na ściskanie betonu geopolimerowego wzrasta 
wraz z obniżaniem stosunku wagowego zawartości wody do części stałych w mieszance 
betonowej. 

5. Problemy ze stosowaniem geopolimerów w gospodarce

Istnieje co najmniej kilka powodów, dla których geopolimery dotychczas nie uzyskały 
takiej pozycji rynkowej jak cement portlandzki. Do podstawowych powodów należą:
1. Materiał podstawowy do wytwarzania geopolimerów, taki jak popiół lotny ze spalania 

węgla kamiennego i żużel hutniczy, w wielu krajach nie są powszechnie dostępne. Polska 
posiada znaczne ilości zdeponowanych na składowiskach popiołów lotnych ze spalania 
węgla kamiennego, a ponadto produkuje rocznie około 10 mln ton popiołów lotnych, 
mieszanin popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów 
odlotowych oraz żużli i popiołów paleniskowych oraz pyłów z kotłów. Większość z tych 
materiałów jest jednak traktowana, zgodnie z ustawą o odpadach, jako odpady przemy-
słowe, nie zaś jako surowiec do produkcji materiałów np. budowlanych (poza pewnymi 
wyjątkami).

2. Od 1970 roku mamy do czynienia z dynamicznym rozwojem domieszek, w tym polime-
rowych, poprawiających procesy wiązania w betonach portlandzkich i wpływających na 
ich wytrzymałość i wiele innych własności, takich jak: nasiąkliwość, mrozoodporność, 
ścieralność itp. Tego typu dodatki dla geopolimerów nie są jeszcze dostępne w handlu. 
Dodatki stosowane dla betonów na bazie cementów portlandzkich nie sprawdzają się 
w przypadku betonów geopolimerowych [15]. Jest to sektor badań wymagający dopiero 
rozwoju.

3. Doświadczenia w stosowaniu betonów na bazie cementów portlandzkich sięgają już 
160 lat i są, można powiedzieć, kompleksowe. W przypadku betonów geopolimerowych 
ilość praktycznych wdrożeń produktów i konstrukcji jest bardzo ograniczona, stąd nie-
wielkie doświadczenia aplikacyjne. 

4. Większość zagadnień związanych z betonami na bazie cementów portlandzkich jest znor-
malizowana. Opracowane standardy dotyczące betonów na bazie cementów portlandz-
kich wychodzą z założenia, że cement portlandzki jest podstawowym składnikiem wiążą-
cym, nawet gdy do wytwarzania betonów na bazie cementów portlandzkich są używane 
takie dodatki jak popiół lotny czy żużel wielkopiecowy. Zagadnienia związane z betona-
mi geopolimerowymi są znormalizowane jedynie na Ukrainie. Brak kwestii normalizacji 
betonów geopolimerowych jest kluczową barierą związaną z powszechnym stosowaniem 
tych materiałów.

5. System badań własności betonów na bazie cementów portlandzkich został zaakceptowa-
ny przez rynek jako metoda prognozowania właściwości eksploatacyjnych wyrobów i ich 
trwałości.

6. Obecne procedury projektowania konstrukcji i wyrobów betonowych oparte są o zależ-
ności wynikające z zachowania się struktury betonu na bazie cementów portlandzkich 
w różnych warunkach obciążenia i środowiska pracy. Zależności tych nie można bezkry-
tycznie przenosić na betony geopolimerowe, a dotychczasowy zakres badań właściwości 
tych betonów nie pozwala na opracowanie nowych procedur projektowania.
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Tym niemniej bardzo istotnym motorem napędowym wdrożenia betonów geopolime-
rowych jest perspektywa znaczącego ograniczenia emisji CO2 w procesie ich produkcji 
w porównaniu z emisją CO2 w produkcji cementu portlandzkiego. W ostatnich latach duże 
projekty demonstracyjne, realizowane w Australii, pobudziły dalsze badania podstawowe, 
a zwłaszcza badania trwałości betonów geopolimerowych i badania związane z inżynierią 
produkcji [15].
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GEOPOLIMERY – NOWA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU 
ALTERNATYWA DLA BETONÓW 

NA BAZIE CEMENTU PORTLANDZKIEGO. 
PRZYKŁADY WDROŻENIA I WYNIKI BADAŃ

GEOPOLYMERS – A NEW ENVIRONMENT 
FRIENDLY ALTERNATIVE TO CONCRETE BASED 

ON PORTLAND CEMENT.  
EXAMPLES OF IMPLEMENTATIONS AND TEST RESULTS

S t r e s z c z e n i e

W artykule przedstawiono wybrane przykłady zastosowań geopolimerów, takie jak m.in. za-
stosowania w budownictwie, w odlewniach, jako składnik kompozytów, rur, podkładów kole-
jowych i innych elementów. Opisano przykłady wdrożeń technologii geopolimerów na prze-
strzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. W artykule przedstawiono również przykłady wyrobów 
z geopolimerów, wykonane w Instytucie Inżynierii Materiałowej Politechniki Krakowskiej. 
Zaprezentowano także wyniki badań najważniejszych własności geopolimerów, takie jak: wy-
trzymałość na ściskanie, współczynnik przewodzenia ciepła, odporność na wysokie temperatu-
ry, nasiąkliwość, mrozoodporność. 

Słowa kluczowe: geopolimery, kompozyty geopolimerowe, zastosowania i przykłady wdrożeń

A b s t r a c t

The article presents selected examples of applications of geopolymers such as: use in the 
construction industry, in foundries, as a component of composites, use for pipes, railway 
sleepers and much more. It describes examples of geopolymers usage over the past few years and 
examples of geopolymer products made in the Institute of Materials Science and Engineering 
of Cracow University of Technology. The work shows the most important properties of 
geopolymers such as compressive strength, thermal conductivity, high temperature resistance, 
water absorption, frost resistance.

Keywords: geopolymers, geopolymer composites, applications and case studies
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1. Przykłady wdrożenia technologii geopolimerowej

Geopolimery w ciągu ostatnich kilkunastu lat wzbudziły zainteresowanie środowisk nie 
tylko naukowych, ale również przedsiębiorców zainteresowanych nowymi konkurencyjnymi 
technologiami. Na rynku zaczyna pojawiać się coraz więcej produktów na bazie geopolim-
erów. W chwili obecnej na Polskim rynku dostępne są komercyjnie dwa produkty geopolime-
rowe. Jest to fuga geopolimerowa PCI-Geofug firmy Basf oraz zaprawy geopolimerowe Geo-
Lite firmy Kerakoll. Liczba dostępnych produktów na bazie geopolimerów będzie się szybko 
powiększać, przede wszystkim ze względu na właściwości tego materiału oraz w związku 
z tym, że coraz większa liczba przedsiębiorstw i część społeczństwa zaczyna nabierać prze-
konania do tego typu wyrobów. W niniejszej pracy przedstawiono kilka wybranych zastosowań 
i przykładów komercjalizacji geopolimerów z okresu kilkudziesięciu ostatnich lat. 

Pierwsze zastosowania geopolimerów w krajach spoza byłego „bloku wschodniego” 
można datować na początek lat 70. XX wieku. Opracowano wówczas ognioodporne płyty 
wiórowe, składające się z drewnianego rdzenia, obłożonego dwiema powłokami geopolime-
rowymi. W latach 1978–1980 stworzono w Cordi-Laboratory ciekłe spoiwo geopolimero-
we na bazie metakaolinu, zawierające rozpuszczalny krzemian alkaliczny. Była to pierwsza 
żywica mineralna, jaką wyprodukowano. W 1986 roku francuska firma lotnicza Dassault 
Aviation użyła form i narzędzi geopolimerowych do budowy i rozwoju myśliwca Rafale. 

Prototypowe oprzyrządowania kompozytowe z geopolimerami zostały wykonane rów-
nież dla Northtrop Aviation i były stosowane w produkcji kompozytu zaprojektowanego dla 
nowego bombowca US Air Force. Z geopolimerów wykonane zostało ponad sto aplikacji dla 
lotnictwa, m.in. dla Airbusa [1]. 

W 1994 roku US Federal Aviation Administration zainicjowało programy badawcze 
i program rozwoju tanich, przyjaznych dla środowiska materiałów ognioodpornych, stoso-
wanych we wnętrzach samolotów. Kompozyty geopolimerowe zostały wybrane przez F.A.A. 
jako materiały rokujące powodzenie realizacji tego programu. 

W sezonie Grand Prix 1994 i 1995 zespół Benetton Formula 1 zaprojektował wyjątkową 
osłonę termiczną, wykonaną z kompozytu geopolimerowego. Wszystkie części umiejsco-
wione były wokół układu wydechowego i świetnie wytrzymały wibracje i wysokie tempe-
ratury (ponad 700°C). Do dzisiaj większość zespołów Formuły 1 używa geopolimerowych 
materiałów kompozytowych. 

W 1999 roku All American Racers wprowadziło unikalną konstrukcję układu wydecho-
wego samochodu, wykonaną z kompozytu geopolimerowo-węglowego [1].

Firma LEGRAND w latach 1977–1978 prowadziła prace rozwojowe nad geopolimero-
wymi bezpiecznikami elektrycznymi. Właściwości mechaniczne i cieplne wytwarzanych 
w temperaturze 120°C i obrabianych cieplnie w temperaturze 450°C bezpieczników były 
bardzo dobre. Rozwiązań tych jednak nie wdrożono ze względu na absorpcję przez geopoli-
merowy materiał bezpieczników wody (0,3%) [1].

Firma Rocla opracowała technologię wytwarzania rur kanalizacyjnych z geopolime-
rów zbrojonych stalą. Z powodzeniem udało się produkować rury o średnicach w zakresie 
375 mm do 1800 mm. Rury te przechodzą wszystkie badania i spełniają wszystkie australij-
skie normy (zazwyczaj z dużym zapasem) dotyczące przenoszonych obciążeń i odporności 
na znaczne wewnętrzne ciśnienie hydrostatyczne. Betony te charakteryzują się wytrzymało-
ścią na ściskanie po 7 dniach w zakresie 40 do 60 MPa [2]. 
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Firma Rocla przystosowała również konwencjonalną technologię sprężania betonów do 
wytwarzania podkładów kolejowych ze sprężonego betonu geopolimerowego GPC. Pod-
kłady o wysokiej wytrzymałości na ściskanie zostały wykonane i przebadane przez Curtin 
University Civil Engineering Dept. Wytrzymałość tych betonów mieściła się w zakresie 60 
do 80 MPa, a produkty z łatwością przeszły wszystkie badania i spełniły australijskie normy 
dotyczące statycznych i zmęczeniowych badań wytrzymałościowych. 

Podkłady geopolimerowe układane były na przemian z podkładami konwencjonalnymi 
w głównej linii torów od 2002 roku i nie stwierdzono żadnych problemów. Obecnie opraco-
wywane są podkłady niskoprofilowe wykonane z GPC będące alternatywą dla podkładów 
drewnianych [2]. 

Rys. 1. Rury kanalizacyjne wykonane ze zbrojonego geopolimeru 
(średnica 1500 mm) [2]

Rys. 2. Podkłady kolejowe wykonane z geopolimerów [4]

Sprężone geopolimerowe podkłady kolejowe badano także w Rosji. W 1988 roku alka-
licznie aktywowane sprężone podkłady betonowe zostały wykonane i ułożone w pobliżu 
dworca kolejowego Tchudowo, który znajduje się na linii kolejowej między Sankt Peters-
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burgiem a Moskwą. Geopolimerowe podkłady kolejowe zostały rozmieszczone na długości 
zaledwie 20 m. W 2000 roku inspekcja wykazała, że podkłady te były w dobrym stanie po 
13 latach eksploatacji. Jeden podkład kolejowy został zdemontowany i przekazany do działu 
materiałów budowlanych w St. Petersburg State Communications University of Russia do 
dalszych badań [3]. 

Materiały geopolimerowe mogą być bardzo interesujące także w zastosowaniach w prze-
myśle odlewniczym. Kilkanaście lat temu pojawiło się we Francji spoiwo na bazie geo-
polimerów, przeznaczone do specjalnych zastosowań, takich jak rdzenie do odlewania  
ciśnieniowego [6]. W Czechach opracowano nowy nieorganiczny układ wiążący ze spoiwa 
geopolimerowego do mas samoutwardzalnych. Stosowane do przygotowywania mas samo-
utwardzalnych spoiwo geopolimerowe jest lepką cieczą o niskim stopniu polimeryzacji. Na 
skutek działania utwardzacza rośnie stopień polimeryzacji i dochodzi do powstania polimeru 
o wysokiej zdolności wiążącej. Geopolimerowe układy wiążące eksploatowane są już w kil-
ku czeskich odlewniach. Próby ich wykorzystania od kilku lat prowadzone są również w od-
lewniach polskich i niemieckich. Materiały te stwarzają odlewniom możliwość ekologicznej 
i ekonomicznej produkcji rdzeni z mas samoutwardzalnych [6]. 

Podjęto również próby zastosowania materiałów geopolimerowych przy prowadzeniu 
prac wiertniczych, górniczych oraz w budownictwie hydrotechnicznym jako materiał do 
wzmacniania i uszczelniania [7]. 

Alkalicznie aktywowane geopolimerowe betony zostały skomercjalizowane w Austra-
lii pod nazwą E-Crete(TM) i cieszą się dużym powodzeniem wśród odbiorców. Zastosowanie 
betonu E-Crete(TM) spowodowało ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w produkcji 
betonu o blisko 80% w porównaniu do betonów wykonanych z cementu portlandzkie-
go. Dotychczas wykonano z geopolimerów wiele różnego rodzaju powierzchni, takich jak 
chodniki, płyty boisk, fundamenty budynków itp. Przykłady takich zastosowań przedsta-
wiono na rysunkach 3–6. 

Rys. 3. Chodnik wykonany z betonu E-Crete (25 MPa) w Port 
Melbourne, Victoria, Australia

Firma Rocla jako pierwsza na świecie uruchomiła produkcję wyrobów z betonu geopo-
limerowego na skalę komercyjną. Dla swojego klienta wykonała 3000 prefabrykowanych 
elementów do specjalnego systemu krypt. Firma ta zużyła do tego celu około 2500 ton be-
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Rys. 6. Chodnik wykonany z geopolimeru w mieście Toowoomba w Australii. 
Wykonawca – firma Wagners

Rys. 4. Płyta boiska do tenisa wykonana z geopolimeru w mieście Toowoomba 
w Australii przez firmę Wagners

Rys. 5. Panele (ściany) osłonowe ze zbrojonego geopolimeru w mieście Toowoomba 
w Australii. Wykonawca – firma Wagners

tonu geopolimerowego. Wszystkie wyprodukowane elementy wykończone były w wysokim 
standardzie zarówno jeżeli chodzi o stan powierzchni, jak i dokładność wymiarową [9]. 

W Australii na University of Global Change Queensland (GCI) zaprojektowano i wyko-
nano w 2013 roku pierwszy na świecie budynek użyteczności publicznej, w którym wyko-
rzystano elementy konstrukcyjne z betonu geopolimerowego. Jest to trzypiętrowy budynek, 
w którym 3 stropy wykonane zostały z 33 prefabrykatów z betonów geopolimerowych. Bu-
dynek ten został przedstawiony na rysunku 8. 
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Rys. 7. Geopolimerowe elementy krypt produkowane przez firmę Rocla

Rys. 8. Budynek w Australii, w którym zastosowano 33 prefabrykaty 
z betonu geopolimerowego [8]
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Oprócz wymienionych powyżej zastosowań geopolimery wykorzystywane są również do 
produkcji różnego rodzaju wyrobów drobnowymiarowych, elementów dekoracyjnych itp. 
Masy geopolimerowe posiadają doskonałe właściwości lejne i wręcz idealnie odwzorowują 
nawet skomplikowane formy. Przykłady takich wyrobów przedstawiono na rysunkach 9 i 10. 

Rys. 9. Przykłady wyrobów z geopolimerów [1]
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Rys. 11. Przykłady zastosowania geopolimerów do immobilizacji odpadów 
niebezpiecznych i radioaktywnych (University of Sheffield)

Rys. 10. Przykłady zastosowania geopolimerów w architekturze wnętrz
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Betony geopolimerowe stosowane są także do immobilizacji odpadów niebezpiecznych, 
w tym radioaktywnych. W Polsce prowadzone są prace nad immobilizacją w masach geo-
polimerowych popiołów lotnych z oczyszczania spalin ze spalarni odpadów komunalnych.

2. Cel i zakres pracy

Równolegle z badaniami prowadzonymi nad właściwościami geopolimerów w Instytu-
cie Inżynierii Materiałowej Politechniki Krakowskiej wytwarzane są przykładowe wyroby 
z mas i betonów geopolimerowych.

Celem pracy było określenie przydatności popiołów lotnych pochodzących ze spalania 
węgla kamiennego w Elektrociepłowni Skawina do wytwarzania materiałów geopolimero-
wych. Wytworzono krótkie serie różnego typu wyrobów budowlanych z betonów geopoli-
merowych. 

Podczas wykonywania tych wyrobów pobierano także masę do badań własności wy-
twarzanych wyrobów. Wykonano badania wytrzymałości na ściskanie oraz oceniono mikro-
strukturę otrzymanych materiałów. Przeprowadzono również badania nasiąkliwości, mrozo-
odporności, odporności wytworzonych geopolimerów na wysokie temperatury oraz pomiary 
współczynnika przewodzenia ciepła. 

3. Metodyka badawcza

Badania wytrzymałości na ściskanie przeprowadzono według normy PN-EN 12390-3 
2002. Badania miałkości popiołu przeprowadzono zgodnie z normą PN-EN 451-2:1998, 
a badania gęstości zgodnie z normą PN-EN 196-6:2010. Badania mikrostrukturalne przepro-
wadzono na skaningowym mikroskopie elektronowym JEOL JSM 820 z przystawką EDS. 

Badania nasiąkliwości zostały przeprowadzone według normy PN-88/B-06250 Beton 
zwykły. Badania przeprowadzono na próbkach po 28-dniowym okresie dojrzewania. 

Przed wykonaniem badania próbki suszono w temperaturze 110°C przez 2 godziny, na-
stępnie przechowywano w temperaturze otoczenia i na drugi dzień umieszczono w kuwetach 
z wodą. Badania przeprowadzono na próbkach walcowych o wymiarach 35 × 70 mm.

Test mrozoodporności wykonano zgodnie z normą PN-B 06250 przy użyciu komory 
do badań mrozoodporności ToRoPoL typ K010. Test mrozoodporności przeprowadzono na 
bloczkach z betonu geopolimerowego o wymiarach 150 × 150 × 150 mm.

4. Przykłady wyrobów geopolimerowych wytwarzanych 
w Instytucie Inżynierii Materiałowej Politechniki Krakowskiej

Do produkcji wyrobów geopolimerowych wykorzystano popiół lotny z elektrociepłowni 
Skawina. Skład chemiczny i własności fizyczne przedstawiono w tabelach 1 i 2.
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Tabela 1
Skład tlenkowy popiołu lotnego

Straty 
prażenia SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO Na2O K2O SO3 TiO2 P2O5 BaO

[% wag.] 2,44 55,89 23,49 5,92 2,72 2,61 0,59 3,55 0,16 1,09 0,82 0,20

SiO2 
reaktywny

Rozpuszczalne fosforany 
jako P2O5

Chlorki 
(Cl–)

CaO 
wolny Na2Oeq

[% wag.] 35,86 0,0008 (8 mg/kg) 0,034 0,02 4,76

Tabela 2

Właściwości fizyczne popiołu lotnego EC Skawina

Parametr Wartość
Miałkość [% masy] 16,7
Gęstość [kg/m3] 2220
Wskaźnik aktywności pucolanowej [%]:
Po 28 dniach
Po 90 dniach

92,0
108,8

Do wytworzenia geopolimerów zastosowano techniczny wodorotlenek sodu w postaci 
płatków oraz wodny roztwór krzemianu sodu R-145 o module molowym 2,5 i gęstości około 
1,45 g/cm3. Dodawana woda zarobowa była wodą wodociągową, nie stosowano wody de-
stylowanej. Roztwór alkaliczny przygotowywano w ten sposób, że stały wodorotlenek sodu 
zalewano wodnym roztworem krzemianu sodu i wodą. Roztwór dokładnie mieszano i pozo-
stawiono do czasu wyrównania się stężeń i osiągnięcia stałej temperatury. Do przygotowania 
masy geopolimerowej użyto: 50% popiołu lotnego, 50% piasku drobnego, 300 ml roztworu 
wodorotlenku sodu 8M lub 14M wraz z wodnym roztworem krzemianu sodu. 

Stałe składniki mieszanki, czyli popioły lotne z dodatkiem piasku, mieszano na sucho 
do czasu uzyskania jednolitej mieszanki, następnie dodawano roztwór alkaliczny i do-
kładnie mieszano. Po uzyskaniu jednorodnej masy o konsystencji gęsto plastycznej mie-
szaniny przenoszono do form dla określonych produktów oraz do cylindrycznych form 
z tworzywa sztucznego o wymiarach Ø 35 × 70 mm oraz form sześciennych o wymiarach  
150 × 150 × 150 mm. Formy z masą geopolimerową poddano wibrowaniu na stole wibra-
cyjnym. W przypadku produktów formy z masą geopolimerową wygrzewano w suszarce 
laboratoryjnej przez 24 godzin w temperaturze 75°C przy ciśnieniu atmosferycznym. Po 
24 godzinach próbki wyciągano i rozformowywano. Próbki cylindryczne i sześcienne prze-
znaczone do badań wygrzewano w temperaturach 60°C i 80°C w czasie 24 godzin. Do czasu 
badania próbki przechowywano w temperaturze otoczenia.

Badania wytrzymałości na ściskanie geopolimerów przeprowadzono po 28 dniach sezo-
nowania. Przeprowadzono także badania wytrzymałości na ściskanie próbek geopolimero-
wych 8M po wcześniejszym wyżarzaniu w różnych temperaturach w czasie 4 godzin w celu 
zbadania wpływu wysokich temperatur na ich wytrzymałość.
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Poniżej przedstawiono przykłady wyrobów z betonów geopolimerowych otrzymywanych 
na bazie popiołu z EC Skawina.

Rys. 14. Parapet wykonany z płytek geopolimerowych w warsztacie mechanicznym 
Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Krakowskiej

Rys. 12. Przykład płytek z masy geopolimerowej barwionych barwnikami ceramicznymi

Rys. 13. Przykład płyt parapetowych wykonanych z betonu geopolimerowego
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Rys. 16. Geopolimerowe płyty elewacyjne

Rys. 15. Parapet wykonany z płytek geopolimerowych w warsztacie mechanicznym 
Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Krakowskiej

Rys. 17. Płytka brukowa wykonana z beto-
nu geopolimerowego

Rys. 18. Płytka brukowa wykonana z betonu geo-
polimerowego
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Rys. 19. Płytka brukowa wykonana z betonu geopolimerowego

Rys. 20. Płytka brukowa wykonana z betonu geopolimerowego

Rys. 21. Płytka brukowa wykonana z betonu geopolimerowego

Rys. 22. Płytka brukowa wykonana z betonu geopolimerowego
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Rys. 23. Płytki elewacyjne typu „kamień ła-
many” wykonane z betonu geopoli-
merowego

Rys. 24. Płytki elewacyjne typu „kamień ła-
many” wykonane z betonu geopoli-
merowego

Rys. 25. Cegła z betonu geopolimerowego (z piaskiem) pełna

Rys. 26. Cegła z betonu geopolimerowego pełna z mączką szklaną
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Rys. 28. Płyta chodnikowa wykonana z betonu 
geopolimerowego

Rys. 27. Element elewacyjno-termoizolacyjny wykonany z masy geopolimerowej 
barwionej i spienionego geopolimeru

Rys. 29. Popiersie Tadeusza Kościuszki – pa-
trona Politechniki Krakowskiej
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5. Wyniki badań 

5.1. Wytrzymałości na ściskanie oraz badania SEM 
przełomów próbek ściskanych

Wartości wytrzymałości na ściskanie dla tak wytworzonych materiałów przedstawiono 
w tabeli 3. Dla próbek, w których wykorzystano roztwór 14 molowy, otrzymano wyższe 
wartości wytrzymałości na ściskanie w porównaniu do próbek na bazie roztworu 8 molo-
wego. Zauważalny jest również wpływ temperatury utwardzania geopolimerów na wartości 
wytrzymałości na ściskanie. Zarówno w przypadku próbek z roztworu 8, jak i 14 molowego, 
wraz ze wzrostem temperatury utwardzania wzrasta wytrzymałość geopolimerów. 

Tabela 3

Wytrzymałość na ściskanie dla próbek geopolimerowych na bazie popiołów lotnych 
(wartość średnia z trzech pomiarów)

Roztwór alkaliczny Czas utwardzania
Temperatura utwardzania

60°C 80°C
8 moli 24 h 46,8 MPa 52,4 MPa
14 moli 24 h 69,3 MPa 77,4 MPa

Rys. 30. Obraz SEM przełomu próbki geopolimeru sodowego 8M, temperatura utwardzania 60°C
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Rys. 31. Obraz SEM przełomu próbki geopolimeru sodowego 8M, temperatura utwardzania 80°C

Na rysunkach 30 i 31 przedstawiono przykładowe mikrostruktury badanych geopolime-
rów na bazie popiołów lotnych. Występujące zagłębienia są pozostałością po roztworzeniu 
szkliwa glinokrzemianowego pod postacią sfer. W pustkach tych utworzyły się zeolity. Na 
fotografiach widoczne są również pustki po pęcherzykach powietrza, które wytworzyły 
się w procesie mieszania masy geopolimerowej. Pojawiają się nieliczne fazy krystaliczne 
w postaci pręcików i wrostków, a osnowa występuje jako faza amorficzna. 

Na powierzchniach przełomów geopolimeru, otrzymanego na bazie popiołu z EC Ska-
wina, nie obserwuje się nierozpuszczonych cząstek popiołu. Na powierzchniach przełomów 
wszystkich badanych geopolimerów obserwuje się kuliste pory, będące efektem napowie-
trzania masy geopolimerowej podczas jej przygotowywania. W przypadku geopolimeru 
otrzymanego z popiołu z EC Skawina w porach tych obserwowano skupiska zeolitu ziden-
tyfikowanego jako Na-chabazyt. Obecność w strukturze geopolimeru zeolitów wpływa na 
wzrost jego wytrzymałości na ściskanie i obniżenie porowatości struktury. W temperaturze 
60°C struktury te są słabo rozwinięte, natomiast w temperaturze 80°C są bardzo dobrze wy-
kształcone.
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5.2. Wyniki badań nasiąkliwości

Tabela 4

Nasiąkliwość próbek betonu geopolimerowego 8M i 14M

Lp. Beton 
geopolimerowy

Czas utwardzania [h]
24 48 120 144 168 192 216 240

Nasiąkliwość [%]
1 8M 1,56 2,15 1,89 1,91 1,83 1,83 1,83 1,83
2 8M 1,24 2,09 1,91 1,95 1,87 1,85 1,87 1,87
3 8M 1,24 1,96 1,76 1,80 1,70 1,69 1,67 1,67

Nasiąkliwość [%]
4 14M 0,54 3,60 4,26 4,20 4,14 4,08 4,09 4,09
5 14M 0,16 2,19 3,12 3,16 3,06 2,91 2,90 2,90
6 14M 0,5 2,49 3,51 3,50 3,43 3,28 3,30 3,30

5.3. Wyniki badań mrozoodporności

Badania mrozoodporności betonów geopolimerowych (8M) przeprowadzono na kostkach 
o wymiarach 150 × 150 × 150 mm.

Rys. 32. Kostka 150 × 150 × 150 mm z betonu geopolimerowego z pyłu z Elektrowni Skawina

Tabela 5

Zestawienie masy próbek przed (masa 1) i po (masa 2) badaniu mrozoodporności

Nr próbki Masa 1 [g] Masa 2 [g] Zmiana masy [g] Zmiana [%]
3 6470,2 6493,493 23,3 0,36%
4 6485,9 6501,466 15,6 0,24%
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Tabela 6

Zbiorcze zestawienie badań wytrzymałości na ściskanie próbek sześciennych 15 × 15 × 15 cm

Nr 
próbki Receptura

Wytrzymałość 
przed badaniem 

mrozoodporności 
[MPa]

Średnia 
[MPa]

Wytrzymałość 
po badaniu 

mrozoodporności 
[MPa]

Średnia 
[MPa]

Zmiana 
średnia 
[MPa]

Zmiana 
średnia 

[%]

1, 2  
(2 szt.)

3, 4  
(2 szt.)

popiół
piasek

kruszywo

45,6
52,2 48,9 56,7

39,5 48,1 –0,9 –0,2%

Badania mrozoodporności wykazały nieznaczny, bo około 0,3%, średni przyrost masy 
badanych bloczków oraz nieznaczne obniżenie wytrzymałości na ściskanie.

5.4. Wyniki badań odporności termicznej

Próbki walcowe geopolimerów po sezonowaniu przez 30 dni zostały poddane wyżarza-
niu w temperaturach od 200°C do 900°C. Próbki nagrzewano do temperatury wyżarzania 
wraz z piecem, a czas wyżarzania wynosił 4 godziny. Następnie próbki chłodzono do tempe-
ratury otoczenia wraz z piecem. Po ochłodzeniu próbki poddano badaniom wytrzymałości na 
ściskanie. Wyniki badań przedstawiono w tabeli 7 i na rysunku 33.

Tabela 7

Wyniki badań wytrzymałości na ściskanie próbek geopolimerowych 8M, 
utwardzanych w temperaturze 60°C po ekspozycji w różnych temperaturach

200°C 300°C 400°C 500°C 600°C 800°C 900°C

PG2

54,98 43,98 44,46 33,90 30,60 21,04 17,21

55,46 54,02 37,29 32,51 29,64 16,73 14,34

54,50 44,46 43,51 33,47 31,08 16,26 14,38

Średnia 54,98 47,49 41,75 33,3 30,44 18,01 15,31

Na rysunku 34, przedstawiono próbki przed i po ekspozycji w temperaturach 200, 400, 
600, 800 i 900°C przez okres 4 godzin. Oceny dokonano wizualnie przez obserwacje nie-
uzbrojonym okiem powierzchni próbek. Nie stwierdzono występowania spękań i ubytków 
na powierzchni próbek. 
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Rys. 33. Wytrzymałości na ściskanie próbek geopolimerowych 8M 
po ekspozycji w różnych temperaturach

Rys. 34. Próbki geopolimerowe niewyżarzone oraz poddane ekspozycji 
w temperaturze od 200°C do 900°C przez 4 godziny

Geopolimery przed 
wyżarzaniem 

Geopolimery po wyżarzaniu 
w temperaturze 200°C przez 

4 godziny

Geopolimery po wyżarzaniu 
w temperaturze 400°C przez 

4 godziny

Geopolimery po wyżarzaniu 
w temperaturze 600°C przez 

4 godziny

Geopolimery po wyżarzaniu 
w temperaturze 800°C przez 

4 godziny

Geopolimery po wyżarzaniu 
w temperaturze 900°C przez 

4 godziny
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5.5. Wyniki badań współczynnika przewodzenia ciepła

Tabela 8

Współczynniki przewodzenia ciepła wyrobów geopolimerowych otrzymywanych 
w Instytucie Inżynierii Materiałowej w porównaniu innymi materiałami budowlanymi 

(wg załącznika NC do PN-EN ISO 6946)

Lp. Nazwa materiału
Współczynnik 

przewodzenia ciepła λ
[W/(mK)]

1 Beton geopolimerowy z kruszywem kamiennym 0,984
2 Mur z cegły geopolimerowej z piaskiem (1:1) 0,710
3 Mur z cegły geopolimerowej z mączką szklaną 0,464
4 Geopolimer spieniony 0,053
5 Beton zwykły z kruszywem kamiennym 1,70
6 Mur z cegły klinkierowej 1,05
7 Mur z cegły ceramicznej pełnej 0,77
8 Styropian 10 0,045
9 Styropian od 15 do 40 0,040

Jak wynika z przedstawionych w tabeli 8 wyników badań współczynnika przewodzenia 
ciepła, beton geopolimerowy z kruszywem kamiennym charakteryzuje się zdecydowanie 
niższym współczynnikiem przewodzenia ciepła, blisko o 40%, niż beton zwykły z kruszy-
wem kamiennym. Cegły geopolimerowe charakteryzują się zbliżonym współczynnikiem 
przewodzenia ciepła do ceramicznej cegły pełnej. Zastosowanie wypełniacza, jakim była 
mączka szklana, pozwoliło obniżyć współczynnik przewodzenia ciepła cegły geopolimero-
wej do wartości poniżej 0,5 W/(mK). Geopolimery spienione charakteryzują się współczyn-
nikiem przewodzenia ciepła, zbliżonym do wartości osiąganych dla styropianów.

6. Zapobieganie wykwitom na powierzchni wyrobów geopolimerowych

Jednym z poważniejszych problemów związanym z wytwarzaniem wyrobów geopoli-
merowych, zwłaszcza galanterii budowlanej, są wykwity na powierzchni wyrobów. Na wy-
robach wykonywanych z masy geopolimerowej lub betonów geopolimerowych mogą po 
pewnym czasie od ich wykonania pojawiać się nieestetyczne wykwity czy naloty, podobnie 
jak na wyrobach betonowych. Dotyczy to przede wszystkim geopolimerów o wysokim sto-
sunku Na2O/Al2O3. Jest to związane z wymywaniem ze struktury geopolimerów jonów sodu 
lub potasu. Jeżeli wyroby mają kontakt z wilgocią, to woda wskutek sił kapilarnych wymywa 
jony alkaliów i „przenosi” je na powierzchnię. Po odparowaniu wody jony te reagują z CO2 
znajdującym się w atmosferze i powstają uwodnione węglany sodu lub potasu, np. Na2CO3.
nH2O, NaHCO3.nH2O, K2CO3. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy w materiale znajduje się 
nadmiar substancji alkalicznych oraz materiał charakteryzuje się wysoką porowatością. 
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Rys. 35. Obraz SEM wykwitów na powierzchni geopolimeru sodowego o wysokiej porowatości

Rys. 36. Analiza EDS obszaru 1 z rysunku 13b

Rys. 37. Elementy geopolimerowe po ekspozycji w zmiennych warunkach środowiskowych: lewa 
strona – po obróbce cieplnej wyrobu (wyżarzanie w temperaturze 600°C); prawa strona – 
geopolimer bez dodatku środków hydrofobizująco-plastyfikujących i obróbki cieplnej
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Na rysunku 35 przedstawiono obraz SEM wykwitów pojawiających się na powierzch-
ni geopolimerów. Wykwity te mają postać pojedynczych igieł lub zwartych pakietów igieł. 
Analiza EDS przedstawiona na rysunku 36 potwierdza, że wykwity te powstają w wyniku 
wymywania jonów sodu z matrycy geopolimerowej.

W celu ograniczenia powstawania wykwitów należy zapewnić niską porowatość oraz 
wodoszczelność wyrobu geopolimerowego. Uzyskuje się to przez odpowiednią recepturę 
masy geopolimerowej oraz dodatek środków hydrofobizująco-plastyfikujących, które dzięki 
hydrofobizacji ścian porów zapobiegają podciąganiu kapilarnemu wodorotlenku sodu lub 
potasu. Możliwe jest także całkowite wyeliminowanie zagrożenia powstawania wykwitów 
na powierzchniach wyrobów geopolimerowych, co wiąże się jednak z przeprowadzeniem 
w końcowym etapie produkcji wyrobu dodatkowej obróbki cieplnej (rys. 37).

7. Podsumowanie i wnioski

Na podstawie przeglądu literatury oraz wykonanych badań sformułowano następujące 
wnioski:
1. Popioły lotne ze spalania węgla kamiennego są bardzo dobrym materiałem do produkcji 

spoiw geopolimerowych. Wytrzymałość wykonanych na ich podstawie geopolimerów 
przekracza wytrzymałości uzyskiwane w powszechnie stosowanych w budownictwie 
betonach na bazie cementu portlandzkiego. Przy zastosowaniu roztworu aktywatora 
o stężeniu 8 moli uzyskano wytrzymałości na ściskanie na poziomie 40–50 MPa po 
28 dniach od zaformowania. Przy zastosowaniu aktywatora o stężeniu 14 moli uzy-
skano geopolimery o wytrzymałości na ściskanie około 60–70 MPa po 28 dniach od 
zaformowania. 

2. Geopolimery wytworzone na bazie popiołów lotnych charakteryzują się dobrą odporno-
ścią na wysokie temperatury. Przeprowadzone badania wizualne po ekspozycji w tempe-
raturze 900°C nie wykazały spękań lub ubytków na powierzchni próbek. 

3. Współczynnik przewodzenia ciepła betonów geopolimerowych z kruszywem kamiennym 
jest około dwukrotnie niższy niż w przypadku betonów na bazie cementu portlandzkie-
go z kruszywem kamiennym. W przypadku zastosowania w geopolimerach wypełnia-
cza w postaci mączki szklanej współczynnik ten jest jeszcze mniejszy i wynosi około 
0,4–0,5 W/(mK). Pianki geopolimerowe posiadają współczynnik przewodzenia ciepła 
zbliżony do współczynnika dla styropianów, który wynosi około 0,05 W/(mK).

4. Materiały geopolimerowe na bazie popiołów lotnych cechują się bardzo dobrą mrozood-
pornością oraz niską nasiąkliwością. 

5. Geopolimery ze względu na swoje właściwości, takie jak: wysoka wytrzymałość na ści-
skanie, wysoka odporność termiczna i chemiczna [12] oraz niska emisja CO2, w procesie 
produkcji mogą stanowić alternatywę dla tradycyjnych betonów na bazie cementu port-
landzkiego w wielu zastosowaniach budowlanych i innych. 

6. Jak pokazują dane literaturowe [10, 11], możliwe jest wytwarzanie bardzo trwałych pro-
duktów geopolimerowych, takich jak: rury kanalizacyjne, podkłady kolejowe, materiały 
i kompozyty ognioodporne, chodniki, panele ścienne, wyroby dekoracyjne, materiały do 
immobilizacji odpadów itp.
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7. Możliwe jest wytwarzanie elementów geopolimerowych (takich jak kostki i płyty bru-
kowe, płyty elewacyjne, parapety, cegły, elementy termoizolacyjne, odlewy figur itp.) 
zarówno barwionych, jak i w kolorach naturalnych.
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JANUSZ MIKUŁA, MICHAŁ ŁACH

GEOPOLIMERY ZBROJONE ROZPROSZONYMI 
WŁÓKNAMI STALOWYMI

GEOPOLYMERS REINFORCED WITH DISTRIBUTED 
STEEL FIBERS

S t r e s z c z e n i e

W pracy przedstawiono ocenę wpływu zbrojenia rozproszonego na wytrzymałość na ściskanie 
i zginanie geopolimeru. Dodatek włókien stalowych SIATPOL 1/50 (HE) do mieszanki geo-
polierowej poprawia w znaczny sposób właściwości mechaniczne betonu geopolimerowego. 
Beton geopolimerowy wykazuje bardzo dobrą adhezję (przyleganie) do stali. Powoduje to bar-
dzo dobre zakotwiczenie włókien stalowych w matrycy geopolimerowej, dzięki czemu nie wy-
stępują mikropęknięcia między włóknem stalowym a matrycą geopolimerową. Badania SEM 
i analiza EDS wykazały, że na granicy włókno – zaczyn obserwowano obszar wzbogacony w 
jony wapnia i żelaza. Strefa wzbogacona w wapń posiadała szerokość około 15 µm, zaś strefa 
wzbogacona w żelazo około 7 µm. Warstwy te są wyraźnie widoczne na obrazach przedstawia-
jących rozkłady powierzchniowe pierwiastków. Potwierdza to tezę, że zaczyn geopolimerowy 
reaguje ze stalą, a bezpośrednio na granicy stal – geopolimer występuje zwarta mieszanina faz 
C–S–H i N–A–S–H.

Słowa kluczowe: geopolimery, kompozyty, zbrojenie rozproszone, granica kontaktowa

A b s t r a c t

The paper presents an assessment of the impact of distributed reinforcement on the compressive 
strength and flexural strength of geopolymers. The addition of steel fibers SIATPOL 1/50 (HE) 
to the geopolymer mixture significantly improves the mechanical properties of the geopolymer 
concrete. Geopolymers have a very good adhesion to steel. This results in a very good anchoring 
of steel fibers in the geopolymer matrix, so that there are no micro-cracks between the steel fiber 
and the geopolymer matrix. SEM examination and EDS analysis showed that on the boundary 
of the fiber and the surrounding geopolymer slurry a zone enriched in calcium and iron ions can 
be observed. The zone enriched in calcium had a width of about 15 µm, and the zone enriched 
in iron – about 7 µm. These layers are clearly visible in the images of surface distribution of 
elements. This confirms that the geopolymer slurry reacts with steel and that directly on the 
steel – geopolymer interface a compact mixture of C–S–H and N–A–S–H phases exists.

Keywords: geopolymers, composites, distributed reinforcement, interfacial boundary
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1. Wprowadzenie

Użycie włókien do poprawienia właściwości materiałów kruchych znane jest od dawna. 
Dodatek włókien do zaczynu cementowego spowodował eliminację pęknięć skurczowych 
zaczynu i znaczny wzrost jego wytrzymałości na zginanie. Włókna stalowe zaczęto stoso-
wać w 1910 roku, kiedy to H. Porter zastosował do betonu pocięty drut stalowy, natomiast 
w 1960 roku rozpoczęto dokładne badania betonu z dodatkiem pociętego drutu, który jest 
nazywany fibrobetonem. 

Od lat 70. XX wieku zaczęto produkować włókna stalowe o różnych kształtach. Stało się 
to po tym, jak stwierdzono istotny wpływ kształtu włókien na ich przyczepność do matrycy 
cementowej. Oprócz włókien stalowych w latach 60. XX wieku jako mikrozbrojenie włók-
niste betonu zastosowano po raz pierwszy również włókna polipropylenowe oraz szklane. 
Współcześnie najczęściej do zbrojenia betonu stosuje się włókna stalowe, polipropylenowe 
oraz szklane, rzadziej stosowane są natomiast włókna naturalne, węglowe, aramidowe i inne 
polimerowe [1]. W porównaniu z betonem zwykłym fibrobetony charakteryzują się podwyż-
szoną odpornością na powstawanie rys i pęknięć, podwyższoną odpornością zmęczeniową 
i udarnością, a często także podwyższoną wytrzymałością na rozciąganie i ścinanie [2].

Materiały na bazie spoiw geopolimerowych są ciągle udoskonalane. Wiele uwagi po-
święca się poprawie parametrów związanych z ich wytrzymałością na rozciąganie i zginanie. 
W geopolimerach stosunek wytrzymałości na ściskanie do wytrzymałości na rozciąganie 
wynosi około 10:4,5. W klasycznych betonach na bazie cementu portlandzkiego stosunek ten 
wynosi od 10:1 do 10:1,5 [9]. 

Prowadzone są prace nad kompozytami o osnowie geopolimerowej zbrojonymi włók-
nami różnego rodzaju. Często takie kompozyty określa się mianem fibrogeopolimerów.  
Fibrogeopolimer jest to nowoczesny materiał kompozytowy składający się z dwóch faz 
(komponentów). Fazą pierwszą jest osnowa (matryca) w postaci geopolimeru, a drugą zbro-
jenie w postaci włókien, które jest również nazywane fazą rozproszoną.

Obecnie nie ma usystematyzowanej informacji na temat fibrogeopolimerów, ale anali-
zując właściwości materiałów geopolimerowych można sądzić, że zastosowanie zbrojenia 
rozproszonego w geopolimerach może przynieść wiele ciekawych efektów. Dzięki dobrej 
odporności geopolimerów na korozję możemy je zbroić włóknami stalowymi, nie obawiając 
się wystąpienia korozji na tych włóknach, tak jak się to dzieje w przypadku klasycznych 
fibrobetonów, które nie posiadają takich właściwości i w środowiskach silnie korozyjnych 
trzeba stosować włókna syntetyczne.

Kluczowe znaczenie ze względu na właściwości wytrzymałościowe i trwałość betonów 
geopolimerowych zbrojonych włóknami stalowymi będzie miała budowa strefy kontaktowej 
pomiędzy włóknem stalowym a geopolimerem. 

1.1. Strefa kontaktowa włókno stalowe geopolimer

Model budowy granicy kontaktowej zaczyn cementowy–stal zakłada jej złożony i nie-
jednorodny charakter [3]. W modelu tym wyróżnia się krystalizującą na stali warstwę port-
landytu, a następnie strefę o podwyższonej porowatości w stosunku do zaczynu oddalonego 
od włókna stalowego. 
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Badania przeprowadzone dla kompozytowego spoiwa mineralnego, składającego się 
z cementu CEM I 42,5 R (15% wag.), mielonego granulowanego żużla wielkopiecowego 
(15%) oraz popiołu lotnego (70%), wykazały, że nie zaobserwowano tworzenia się na grani-
cy rozdziału krystalicznego portlandytu ani strefy podwyższonej porowatości [4]. W wyniku 
przeprowadzonych w tej pracy badań stwierdzono, że bezpośredni kontakt ze stalą mają 
przede wszystkim produkty hydratacji spoiwa, tj. zwarta mieszanina faz C–S–H i N–A–S–H. 
Wzbogacenie ich w strefie bezpośredniego styku o jony Fe sugeruje możliwość tworzenia się 
połączenia o charakterze chemicznym [4]. 

W badaniach tych stwierdzono, że zaczyn ściśle przylega do stali i nie widać stref o pod-
wyższonej porowatości. Na granicy włókno–zaczyn nie obserwowano obszarów wzboga-
conych w jony wapnia. Tworzy ją natomiast zbita faza C–S–H, wzbogacona w glin i sód. 
Badania te wykazały, że zaczyn reaguje ze stalą, na co wskazuje wysoka obecność żelaza, zaś 
niska zawartość fazy C–S–H na granicy bezpośrednio przy zbrojeniu stalowym.

Rys. 1. Granica włókno stalowe–zaczyn cementowy [3]

Rys. 2. Mikrofotografaia SEM z analizą liniową EDS granicy kontaktowej stal–alkalicznie 
aktywowany zaczyn [4]
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1.2. Kompozyty włókniste zbrojone włóknami stalowymi

Fibrogeopolimery należą do kompozytów włóknistych. Kompozyty włókniste jest to bar-
dzo ważny rodzaj kompozytów, w których jeden z komponentów ma postać włókien, które 
pełnią rolę fazy wzmacniającej. Włókna mogą być ciągłe, czyli bardzo długie, gdzie stosu-
nek długości włókna do jego średnicy jest dużo większy od 100, lub nieciągłe, czyli krótkie, 
gdzie stosunek długości włókna do jego średnicy jest bliski 100. Dodatkowo włókna mogą 
być uporządkowane lub nieuporządkowane.

Do najważniejszych zadań osnowy w kompozytach należą [5]:
– zabezpieczenie zbrojenia przed uszkodzeniem mechanicznym,
– przekazywanie naprężeń zewnętrznych na włókna,
– zapewnienie przez osnowę dobrej spójności z włóknami,
– umożliwienie formowania kompozytu,
– zapobieganie rozprzestrzenianiu się pęknięć przez cały kompozyt.
Do najważniejszych zadań zbrojenia w kompozytach należą:
– ogólne wzmocnienie materiału,
– wzmocnienie odporności na kruche pękanie,
– posiadanie większego modułu sprężystości i sztywności niż materiał osnowy,
– posiadanie wysokiej wytrzymałości na rozciąganie.

Rys. 3. Obraz BSE strefy kontaktowej [4]

Punkt 2 Punkt 3
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Do głównych parametrów, mających wpływ na właściwości kompozytów włóknistych, 
należą [6]:

– właściwości osnowy,
– właściwości włókien, 
– połączenie osnowy ze zbrojeniem,
– współczynnik rozszerzalności cieplnej włókien oraz osnowy,
– liczba włókien w kompozycie, 
– geometria włókien, czyli długość oraz średnica włókien, 
–  ułożenie włókien – 1D liniowy układ, 2D płaski układ, 3D przestrzenny układ.
Włókna stalowe to włókna, których średnica wynosi od 0,4 mm do około 2 mm, nato-

miast długość od 30 mm do około 60 mm. Znane są również włókna bardzo krótkie, o dłu-
gości około 12 mm, które są stosowane tylko i wyłącznie do ultra wysoko wytrzymałych 
betonów. Włókna stalowe mogą być produkowane na przykład z prostego lub odkształco-
nego fragmentu drutu stalowego ciągnionego na zimno, z włókna uzyskiwanego ze stopu, 
z włókna skrawanego z drutu ciągnionego na zimno, z włókna walcowanego z bloków stalo-
wych, z prostego lub odkształconego włókna ciętego z arkusza. Włókna, które są produko-
wane z drutu i blachy, są zakończone haczykami lub są falowane. Są to włókna najczęściej 
stosowane do zbrojenia betonów. Pozwala to na ich bardzo dobre usytuowanie w matrycy 
betonowej. Czasami stosuje się włókna stalowe z drutu, klejone w pasma klejem bardzo 
dobrze rozpuszczalnym w wodzie. Ma to za zadanie równomierne rozmieszczenie włókien 
w matrycy betonowej i niedopuszczenie do powstania jeży, czyli tak zwanych skupisk włó-
kien. Włókna stalowe dodaje się do mieszanki betonowej w ilości od 0,25% do około 1,3% 
objętości (od 20 do 100 kg/m3) [2].

Włókna stalowe dzielimy na [7]:
– Włóka proste, czyli pierwsze włókna stalowe stosowane do zbrojenia betonu. Obecnie 

bardzo rzadko stosowane ze względu na ich bardzo słabe zakotwiczenie w matrycy 
cementowej (słaba przyczepność).

– Włókna (HE) zakończone hakiem, czyli najbardziej znany i najczęściej stosowany typ 
włókna na świecie, łączący dobrą urabialność z niezłą efektywnością.

Rys. 4. Włókno stalowe proste [7]

Rys. 5. Włókno stalowe zakończone hakiem (HE) [7]

– Włókna (TABIX) faliste – przez zoptymalizowanie współczynnika długości fali uzy-
skały niezłą urabialność i bardzo dobrą efektywność. Największą korzyścią ze stoso-
wania tego włókna jest bardzo dobre panowanie nad procesem kurczenia betonu.

Rys. 6. Włókno stalowe faliste (TABIX) [7]
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– Włókna (TWINCONE) – jest unikalnym prostym włóknem ze stożkowymi zakończe-
niami na obu końcach. Stożki zapewniają pełne zakotwiczenie w betonowej matrycy, 
dzięki czemu włókno może być ściśnięte z siłą odpowiadającą wytrzymałości na ze-
rwanie, bez wypchnięcia go z matrycy.

– Włókna (HFE) – to jedne z najnowszych włókien. Łączą w sobie zarówno korzyści 
włókien haczykowato zakończonych, jak i włókien ze spłaszczonymi zakończeniami. 
Ulepszona została statyczna efektywność włókna, jak też jego urabialność.

Rys. 7. Włókno stalowe (TWINCONE) [7]

Rys. 8. Włókno stalowe (HFE) [7]

Tabela 1

Właściwości włókien stalowych [8]

Lp. Parametry Włókno stalowe
1 Gęstość [g/cm3] 7,8
2 Długość [mm] 8–60
3 Średnica [mm] 0,4–2,0
4 Moduł Younga [GPa] 190–210
5 Rm [MPa] 550–1100
6 Wydłużenie przy zerwaniu [%] 0,5–3,5
7 Odporność na korozję NIE
8 Odporność ogniowa [°C] do 1600°C
9 Temperatura robocza [°C] od –50°C do +300°C

10 Twardość [Skala Mosha] około 9
11 Zawartość włókien [%] 0,5–3
12 Przyczepność do betonu bardzo dobra
13 Cena [zł/kg] 2,9

Zalety stosowania włókien stalowych:
– zapobiegają tworzeniu się rys skurczowych,
– zapobiegają kruchemu pękaniu betonu poprzez quasi-plastyczny charakter pracy kon-

strukcji,
– zwiększają wytrzymałość na ściskanie oraz rozciąganie betonu,
– zwiększają udarność betonu,
– zwiększają wytrzymałość zmęczeniową,
– zwiększają odporność na ścieranie,
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– są odporne na działanie wysokich temperatur,
– mają dobrą nasiąkliwość,
– mają bardzo dobrą przyczepność do betonu.
Wady stosowania włókien stalowych:
– zmniejszenie urabialności mieszanki (efekt ten można ograniczyć przez zastosowanie 

domieszek do betonu oraz kruszywa drobnoziarnistego), 
– słaba odporność na korozje włókien stalowych w klasycznych betonach, co uniemoż-

liwia ich stosowanie w środowiskach korozyjnych (nie dotyczy zbrojenia materiałów 
geopolimerowych, które posiadają bardzo dobrą odporność na korozję).

3. Cel i zakres badań

Celem badań była ocena wpływu zbrojenia rozproszonego na wytrzymałość na ściskanie 
geopolimeru.

Do mieszanki geopolimerowej zastosowano popiół lotny z Elektrociepłowni Skawina, 
piasek oraz roztwór alkaiczny sodowy, sporządzony na bazie technicznego wodorotlenku 
sodu, roztworu wodnego krzemiany sodu R-145 oraz wody. Stosunek popiołu lotnego do 
piasku wynosił 1:1. Na wytworzenie jednego bloczka geopolimerowego zużyto 3,5 kg popiołu 
lotnego, 3,5 kg piasku oraz około 1,66 kg roztworu alkaicznego. Stosunek woda/części stałe 
zaczynu wynosił 0,24. Suche składniki betonu geopolimerowego mieszano w mieszarce przez 
około 3 minuty, następnie dodano ciecz alkaliczną i mieszano na mokro przez około 4 minuty. 
W trakcie mieszania do zaczynu dodano włókna stalowe SIATPOL 1/50 (HE) przeznaczone 
do mikrozbrojenia. Po wymieszaniu masę przeniesiono do form plastikowych o wymiarach 
150 × 150 × 150 mm i poddano wibrowaniu na stole wibracyjnym przez około 15 sekund. 
W celach porównawczych wykonano trzy bloczki z betonu geopolimerowego niezbrojone 
oraz trzy bloczki z betonu geopolimerowego zbrojone włóknem stalowym. Bloczki poddano 
procesowi utwardzania w komorze grzewczej w temperaturze 85°C w czasie 24 godzin. Po 
tym czasie bloczki wyjęto z komory i po ostudzeniu do temperatury otoczenia wyjęto z form. 
Po 40 dniach sezonowania w warunkach naturalnych bloczki poddano badaniom.

Zakres badań obejmował badania wytrzymałości na ściskanie bloczków geopolimerowych, 
obserwacje powierzchni zgładów oraz powierzchni przełomów próbek pobranych z bloczków 
geopolimerowych. Przeprowadzono także analizy punktowe, liniowe i powierzchniowe EDS 
w obszarze granicy kontaktowej włókno stalowe–alkalicznie aktywowany zaczyn.

Obserwacje powierzchni przełomów próbek geopolimerowych i kompozytów po 
badaniach wytrzymałościowych przeprowadzono na mikroskopie skaningowym JEOL  
JSM-820 z przystawką EDS.

4. Wyniki badań

W tabeli 2 przedstawiono wyniki badań wytrzymałości na ściskanie bloczków geopoli-
merowych i bloczków geopolimerowych zbrojonych włóknem stalowym.
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Tabela 2

Wytrzymałość na ściskanie bloczków geopolimerowych i fibrogeopolimerowych

Rodzaj bloczka 
geopolimerowego

Data wykonania 
bloczka

Wymiary bloczk
[mm]

Masa 
bloczka

[kg]

Wytrzymałość 
na ściskanie

[MPa]

Bloczek bez zbrojenia A
7.11.2013 r. 

czas sezonowania
40 dni

150 × 150 × 150 6,615 55,3

Bloczek bez zbrojenia B
7.11.2013 r. 

czas sezonowania
40 dni

150 × 150 × 150 6,602 53,1

Bloczek bez zbrojenia C
7.11.2013 r. 

czas sezonowania
40 dni

150 × 150 × 150 6,635 54,8

Wartość średnia: 54,4

Bloczek ze zbrojeniem 
SIATPOL 1/50 A

7.11.2013 r. 
czas sezonowania

40 dni
150 × 150 × 150 6,834 68,4

Bloczek ze zbrojeniem 
SIATPOL 1/50 B

7.11.2013 r. 
czas sezonowania

40 dni
150 × 150 × 150 6,879 67,9

Bloczek ze zbrojeniem 
SIATPOL 1/50 C

7.11.2013 r. 
czas sezonowania

40 dni
150 × 150 × 150 6,868 70,2

Wartość średnia: 68,9

Rys. 9. Zgład wykonany w kierunku poprzecznym do osi wzdłużnej włókna stalowego, 
powiększenie 30×

Matryca 
geopolimerowa

Włókno
stalowe
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Rys. 10. Rozkład pierwiastków na powierzchni zgładu wykonanego w kierunku poprzecznym do 
włókna stalowego
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Dodatek włókien stalowych SIATPOL 1/50 (HE) do mieszanki geopolierowej poprawia 
w znaczny sposób właściwości mechaniczne betonu geopolimerowego, uzyskując materiał 
kompozytowy o wytrzymałości na ściskanie 68–70 MPa. Dzieje się tak dzięki bardzo dobre-
mu zakotwiczeniu włókien w matrycy geopolimerowej.

Beton geopolimerowy wykazuje bardzo dobrą adhezję do stali [10]. Powoduje to bardzo 
dobre zakotwiczenie włókien stalowych w matrycy geopolimerowej, dzięki czemu nie wy-
stępują mikropęknięcia między włóknem stalowym a matrycą geopolimerową. Nie występu-
ją też pęknięcia w matrycy geopolimerowej (rys. 9). 

Na powierzchniach włókien stalowych, odsłoniętych podczas ściskania bloczków, obser-
wowano cienką, bardzo dobrze przylegającą do włókien warstwę materiału osnowy (rys. 11). 
W celu zidentyfikowania składu chemicznego tej warstwy na zgładach poprzecznych do osi 
wzdłużnej włókien stalowych przeprowadzono analizy punktowe, liniowe i powierzchniowe 
EDS.

Granica kontaktowa między włóknem stalowym a stwardniałym zaczynem geopolime-
rowym różni się od spoiwa na bazie cementu portlandzkiego. W granicy kontaktowej mię-
dzy geopolimerem a włóknem stalowym nie zaobserwowano tworzenia się krystalicznego 

Rys. 11. Obraz SEM przełomu próbki geopolimerowej zbrojonej włóknami stalowymi po badaniu  
wytrzymałości na ściskanie

Rys. 12. Analiza mikrorentgenowska EDS powierzchni włókna stalowego w geopolimerze
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Punkt 1 Punkt 2

Punkt 5 Punkt 6

Rys. 13. Analiza punktowa mikrorentgenowska EDS w obszarze zerwania spójności między włóknem 
stalowym a geopolimerem; próbka pobrana z bloczka po badaniach wytrzymałości na 
ściskanie

Geopolimer

Włókno
stalowe

portlantydu oraz nie zaobserwowano bardzo wysokiej porowatości. Wyniki analizy punk-
towej i liniowej EDS jednoznacznie wskazują na obecność w warstwie otaczającej włókno 
stalowe jonów żelaza w pasie o szerokości około 7 µm od granicy z włóknem, co obrazują 
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Punkt 2 Punkt 3

Punkt 4 Punkt 5

rysunki 13–20. W warstwie otaczającej włókno stalowe w pasie o szerokości od około 15 do 
20 µm występuje obszar wzbogacony w jony wapniowe (rys. 18 i 20). W obszarze tym ob-
serwuje się także podwyższoną koncentrację jonów sodowych (rys. 15 i 16). Odmienny cha-
rakter przedstawia przebieg zmiany koncentracji jonów krzemu i glinu. Koncentracja glinu 

Rys. 14. Analiza punktowa mikrorentgenowska EDS w obszarze zerwania spójności między włóknem 
stalowym a geopolimerem; próbka pobrana z bloczka po badaniach wytrzymałości na 
ściskanie
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Rys. 15. Analiza liniowa mikrorentgenowska EDS w obszarze zerwania spójności między włóknem 
stalowym a geopolimerem; zgład wykonany na próbce pobranej z bloczka po badaniach 
wytrzymałości na ściskanie

wzrasta stopniowo od wartości bliskiej 0 na granicy kontaktu włókno stalowe–geopolimer, 
by w odległości około 15 µm od tej granicy osiągnąć koncentrację jak dla średniej koncen-
tracji tych jonów w geopolimerze. Koncentracja jonów krzemu na granicy włókno stalowe–
geopolimer jest o około 50% niższa niż średnia koncentracja w geopolimerze, a następnie 
w pasie o szerokości około 20 µm stopniowo wzrasta. Warstwy te są wyraźnie widoczne na 
obrazach przedstawiających rozkłady powierzchniowe pierwiastków (rys. 16 i 18).

Przeprowadzone badania wskazują, że w przypadku zbrojenia betonów geopolimerowych 
włóknami stalowymi bezpośredni kontakt ze stalą mają zwarta mieszanina faz C–S–H 
i N–A–S–H. W strefie bezpośredniego styku zaobserwowano wzbogacenie o jony Fe, co 
sugeruje możliwość tworzenia się połączeń o charakterze chemicznym. 
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Rys. 16. Rozkład pierwiastków na powierzchni zgładu wykonanego w kierunku poprzecznym do 
włókna stalowego w obszarze zerwania spójności między włóknem stalowym a geopolimerem; 
próbka pobrana z bloczka po badaniach wytrzymałości na ściskanie
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Punkt 1 Punkt 2

Punkt 3 Punkt 4

Rys. 17. Analiza punktowa mikrorentgenowska EDS w obszarze zerwania spójności między włóknem 
stalowym a geopolimerem; próbka pobrana z bloczka po badaniach wytrzymałości na ściskanie

Punkt 5 Punkt 6
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Rys. 18. Rozkład pierwiastków na powierzchni zgładu wykonanego w kierunku poprzecznym do 
włókna stalowego w obszarze zerwania spójności między włóknem stalowym a geopolimerem; 
próbka pobrana z bloczka po badaniach wytrzymałości na ściskanie
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Punkt 1 Punkt 2

Punkt 3 Punkt 4

Rys. 19. Analiza punktowa mikrorentgenowska EDS w obszarze zerwania spójności między włóknem 
stalowym a geopolimerem; próbka pobrana z bloczka po badaniach wytrzymałości na 
ściskanie
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Rys. 20. Analiza liniowa mikrorentgenowska EDS w obszarze zerwania spójności między włóknem 
stalowym a geopolimerem; zgład wykonany na próbce pobranej z bloczka po badaniach 
wytrzymałości na ściskanie

5. Wnioski

Na podstawie przeprowadzonych badań sformułowano następujące wnioski:
1. Zastosowanie w geopolimerach zbrojenia rozproszonego w postaci stalowych włókien 

przyczynia się do zwiększenia ich własności mechanicznych. Wartość wytrzymałości na 
ściskanie wzrasta po zastosowaniu zbrojenia o blisko 30%. Jest to spowodowane bardzo 
dobrym zakotwiczeniem włókien stalowych w matrycy geopolimerowej.

2. W zbrojonej stalą osnowie geopolimerowej bezpośredni kontakt ze stalą mają miesza-
niny faz C–S–H oraz N–A–S–H. Jakość połączenia włókien z osnową jest bardzo do-
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bra. W strefie kontaktowej otaczającej włókna stalowe obserwuje się obszar wzbogacony 
o jony wapniowe. W strefie bezpośredniego styku obserwuje się również wzbogacenie 
o jony Fe, co może świadczyć o występowaniu połączeń o charakterze chemicznym. 

3. Geopolimery cechują się bardzo dużą adhezją do stali. Dodatkowo zaletą spoiw i beto-
nów geopolimerowych jest brak korozji zbrojenia stalowego. 

4. Materiały na bazie geopolimerów mogą być z powodzeniem zbrojone z wykorzystaniem 
włókien stalowych, stosowanych do zbrojenia tradycyjnych betonów na bazie cementu 
portlandzkiego. 
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JANUSZ MIKUŁA, MICHAŁ ŁACH, ANETA SKIBIŃSKA

NOWOCZESNE KOMPOZYTY GEOPOLIMEROWE 
ZBROJONE MĄCZKĄ DRZEWNĄ

ADVANCED GEOPOLYMER COMPOSITES 
REINFORCED WITH WOOD FLOUR

S t r e s z c z e n i e

Celem niniejszej pracy była ocena wpływu dodatku mączki drzewnej na właściwości mecha-
niczne kompozytów geopolimerowych. Do wytwarzania geopolimeru użyto popiołu lotnego 
z Elektrociepłowni Skawina. Jako wypełniacz zastosowano mączkę drzewną LIGNOCEL BK 
40-90, której użyto w ilościach: 2, 5 i 10% wagowych. Roztworem alkalizującym było szkło 
wodne z dodatkiem wodorotlenku sodu lub potasu. Dla badanych kompozytów geopolime-
rowych oznaczono wytrzymałość na ściskanie w zależności od ilości mączki drzewnej, tem-
peratury geopolimeryzacji i czasu sezonowania. Wyznaczono gęstość badanych kompozytów 
geopolimerowych. Zbadano także wpływ wyżarzania kompozytów w temperaturze 400°C na 
ich wytrzymałość na ściskanie oraz gęstość.

Słowa kluczowe: geopolimery, kompozyty, mączka drzewna

A b s t r a c t

The aim of this study was to evaluate the effect of an addition of wood flour on the mechanical 
properties of geopolymer composites. In the geopolymers production process fly ash supplied 
by CHP Skawina was used. As a filler BK LIGNOCEL 40-90 sawdust was used in amount  
of 2, 5 and 10% by weight. Water glass with an addition of sodium hydroxide or potassium 
hydroxide was used as an alkalizing solution. For the tested geopolymer composites 
compressive strength was determined and the influence of amount of wood flour, temperature 
of geopolymerization and seasoning time was assessed. The density of the tested composites 
was determined and the influence of annealing temperature of 400°C on their compressive 
strength and density was also examined.

Keywords: geopolymers, composites, wood flour
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1. Wprowadzenie

Geopolimery charakteryzują się wysoką wytrzymałością na ściskanie i zginanie. Dla 
wielu zastosowań bardzo istotną cechą, oprócz wysokich właściwości wytrzymałościo-
wych, jest ciężar elementów. Obniżenie ciężaru elementów konstrukcyjnych jest istotne 
ze względu na koszty transportu, a w przypadku górnictwa podziemnego, gdzie większość 
elementów konstrukcyjnych jest przenoszona przez górników, wpływa bezpośrednio na 
warunki pracy.

Składnikami wzmacniającymi w kompozytach geopolimerowych mogą być tanie i proste 
materiały organiczne i nieorganiczne w postaci płatków, włókien czy proszku. Mogą to być: 
włókna węglowe, polipropylenowe, stalowe, szklane lub bazaltowe, a także proszki metali, 
piasek czy mączka drzewna [1, 2].

Wysoka ognioodporność geopolimerów determinuje ich wykorzystanie do warunków 
szczególnie niebezpiecznych, gdzie niezwykle ważne jest bezpieczeństwo przeciwpożaro-
we. Z tych też względów w kompozytach geopolimerowych składniki wzmacniające nie 
powinny pogarszać ognioodporności. Pod tym względem bardzo ciekawym materiałem jest 
mączka drzewna, która jednocześnie może być wypełniaczem obniżającym ciężar właściwy 
kompozytu geopolimerowego [1].

W latach 1972–1976 po raz pierwszy użyto płyt wiórowych w przemyśle związanym 
z geopolimerami. Opracowano wówczas ognioodporne płyty wiórowe, składające się 
z drewnianego rdzenia pomiędzy dwoma nanokompozytowymi powłokami SILIFACE Q. 
Cały panel został wyprodukowany w jednoetapowym procesie. Utwardzanie materiału or-
ganicznego (wióra drewniane i żywica organiczna) wystąpiło jednocześnie z wiązaniem mi-
nerału glinokrzemianowego z zastosowaniem tych samych parametrów termoutwardzalnych 
jak dla żywicy organicznej. Płyty te miały być wykorzystywane w budownictwie, jednak 
projekt produkcji został porzucony [1].

1.1. Mączka drzewna

Ostatnie lata wskazują na gwałtownie rosnące zainteresowanie ośrodków badawczych 
i przemysłu kompozytami z napełniaczami pochodzenia roślinnego. Jednym z nich jest mącz-
ka drzewna (rys. 1). Jest to rozdrobnione drewno, sproszkowane do postaci pyłu, o konsy-

stencji piasku, mąki lub trociny. W jej 
skład chemiczny wchodzą m.in. węgiel 
(49,5%), tlen (43,8%), wodór (6,0%), 
azot (0,2%), tworząc związki organicz-
ne (celuloza, lignina, hemiceluloza). 
W mączce występują również skrobia, 
olejki eteryczne, proste węglowodany, 
sole mineralne, białko i kauczuk natu-
ralny [4, 5].

Mączka drzewna jest powszechnie 
używana jako wypełniacz w żywicach Rys. 1. Mączka drzewna
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termoutwardzalnych, takich jak bakelit i wykładziny z linoleum, a także do produktów bu-
dowlanych. Dużą popularnością cieszą się zwłaszcza kompozyty (np. z tworzyw polimero-
wych) wzmacniane mączka drzewną. Spowodowane jest to wyczerpywaniem się nieodna-
wialnych złóż ropy i gazu, co powoduje wzrost cen polimerów. Racjonalne jest zatem, ze 
względów ekologicznych i ekonomicznych, częściowe zastąpienie ich tanim i odnawialnym 
surowcem, jakim są wytwory z drewna. Kompozyty polimerowo-drzewne cechują korzystne 
właściwości mechaniczne, wyższa sztywność, a w porównaniu z drewnem i tworzywami 
drzewnymi niższy skurcz liniowy, niższa nasiąkliwość i spęczanie [4, 5].

2. Cel i zakres badań

Celem przeprowadzonych badań była ocena wpływu dodatku mączki drzewnej w proce-
sie wytwarzania masy geopolimerowej na właściwości mechaniczne oraz gęstość tak otrzy-
manego kompozytu geopolimerowego.

Zakres badań obejmował:
– badanie gęstości, 
– badanie wytrzymałości na ściskanie,
– badanie odporności na wysokie temperatury,
– obserwacja mikroskopowa – SEM i analiza mikrorentgenowską – EDS,
Badania przeprowadzono zgodnie z normami:
– PN-EN 12350-6 2001. Badania mieszanki betonowej. Gęstość,
– PN-EN 12390-4 2001. Badania betonu. Wytrzymałość na ściskanie. Wymagania dla 

maszyn wytrzymałościowych,
– PN-EN 12390-3 2002. Badania betonu. Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek 

do badania,
– PN-EN 12390-7 2001. Badania betonu. Część 7: Gęstość betonu,
– PN-EN-450. Popiół lotny do betonu. Definicje, wymagania i kontrola jakości.

3. Materiał do badań i wyniki badań

Jako osnowę wytworzono geopolimery na bazie popiołu lotnego pochodzącego z Elek-
trociepłowni Skawina. 

Zastosowano wypełniacz w postaci mączki drzewnej LIGNOCEL BK 40-90 firmy Rot-
tenmaier, wytworzonej z miękkiego drewna iglastego o rozmiarze cząstek 300-500 μm i wła-
ściwościach chemicznych i fizycznych podanych w tabeli 3. W przygotowanych kompozy-
tach geopolimerowych mączkę drzewną zastosowano w ilościach: 2, 5 i 10% wagowych.
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Tabela 1

Właściwości chemiczne zastosowanego popiołu lotnego

Właściwość Zawartość w [% masy]

Strata prażenia 2,84

SO3 0,95

Chlorki (Cl–) 0,034

CaO wolny 0,02

CaO 6,16

SiO2 reaktywny 35,86

SiO2 47,81

Al2O3 22,80

Fe2O3 7,60

SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 78,21

MgO 3,06

Rozpuszczalne fosforany jako P2O5 0,0008 (8 mg/kg)

Na2O 1,72

K2O 4,62

Na2Oeq 4,76

Tabela 2

Właściwości fizyczne zastosowanego popiołu lotnego

Właściwość Wynik

Miałkość [% masy] 16,7

Gęstość [kg/m3] 2220

Wytrzymałość na ściskanie (po 28 dniach) [MPa]:
– zaprawy z cementu porównawczego
– zaprawy zawierającej 24% popiołu lotnego i 75% cementu porównawczego

52,4
48,2

Wskaźnik aktywności pucolanowej [%]:
– po 28 dniach
– po 90 dniach

92,0
108,8

Początek wiązania [min]:
– zaprawy z cementu porównawczego
– zaprawy zawierającej 24% popiołu lotnego i 75% cementu porównawczego

180±10
220±15
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Rys. 2. Popiół lotny z Elektrociepłowni Skawina; wi-
doczne regularne ziarna popiołu o różnej wiel-
kości

Tabela 3

Właściwości fizyczne i chemiczne mączki drzewnej [6]

LIGNOCEL Surowiec Kolor Struktura
Rozmiar 
cząstek
[μm]

Gęstość 
nasypowa

[g/l]

Wilgotność
[%]

BK 40/90
miękkie 
drewno 
iglaste

żółty sześcienna 300–500 170–230 ≤ 15%

Roztworem alkalizującym dla wytworzenia osnowy geopolimerowej była mieszanina 
odpowiednio:

– potasowego szkła wodnego R-40 o gęstości w 20°C 1,38–1,42 g/cm3, lepkości min. 
210 MPa·s, module molowym 3,0–3,4 ±1 i sumie tlenków Na2O + SiO2, wynoszącej 
36,0% z wodorotlenkiem potasu,

– sodowego szkła wodnego R-145 o gęstości 1,45–1,48 g/cm3 w 20°C, module molo-
wym 2,5 ±1 i sumie tlenków Na2O + SiO2, wynoszącej 39,0% z wodorotlenkiem sodu.

Aby wytworzyć kompozyty, do popiołu lotnego dodano roztwór alkalizujący z dodat-
kiem wody wodociągowej w ilości umożliwiającej uzyskanie konsystencji gęstoplastycznej. 
Następnie dodano odpowiednią ilość zwilżonej mączki drzewnej. Po ujednorodnieniu mie-
szaniny przenoszono do polipropylenowych form cylindrycznych o średnicy 36 mm i wyso-
kości 70 mm. Próbki formowano, stosując docisk ręczny i wibracje przez 15 minut na wi-
bratorze laboratoryjnym. Po wypełnieniu form i zawibrowaniu szczelnie zamknięte naczynia 
z próbkami podzielono na dwa warianty i przechowywano w:

– temperaturze otoczenia (ok. 20°C) (próbki oznaczone jako PK i PN + oznaczenie ilo-
ści mączki drzewnej),

– suszarce w temperaturze 65°C przez 7 dni (próbki oznaczone jako PK, 65 i PN,  
65 + oznaczenie ilości mączki drzewnej).

Rys. 3. Analiza EDS punktu 2 z rysunku 2
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W ten sposób wytworzono 20 rodzajów kompozytów, różniących się stosunkiem molo-
wym, temperaturą geopolimeryzacji lub ilością wypełniacza. W celu porównawczym wy-
tworzono również geopolimery niezawierające mączki drzewnej.

Tabela 4

Skład badanych potasowych kompozytów geopolimerowych oraz 
stosunki molowe tlenków w zaczynie

Oznaczenie 
kompozytu

Stosunek molowy Wypełniacz
Temp. 

geopoli-
metyzacji

Ilość 
wagowa 

[%]

Środek 
zwilżający

PK 4,29 0,19 0,82 8,69 0,19 0 woda 20°C

PK, 65 4,29 0,19 0,82 8,69 0,19 0 woda 65°C

PK2 4,29 0,19 0,82 8,69 0,19 2 woda 20°C

PK2, 65 4,29 0,19 0,82 8,69 0,19 2 woda 65°C

PK5 4,29 0,19 0,82 8,69 0,19 5 woda 20°C

PK5, 65 4,29 0,19 0,82 8,69 0,19 5 woda 65°C

PK10, 65 4,29 0,19 0,82 8,69 0,19 10 woda 65°C

Tabela 5

Skład badanych sodowych kompozytów geopolimerowych oraz 
stosunki molowe tlenków w zaczynie

Oznaczenie 
kompozytu

Stosunek molowy Wypełniacz
Temp. 

geopoli-
meryzacji

Ilość
wagowa 

[%]

Środek 
zwilżający

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PN 4,29 0,23 0,97 7,31 0,19 0 woda 20°C

PN,65 4,29 0,23 0,97 7,31 0,19 0 woda 65°C

PN2 4,29 0,23 0,97 7,31 0,19 2 woda 20°C

PN2,65 4,29 0,23 0,97 7,31 0,19 2 woda 65°C

PN5 4,29 0,23 0,97 7,31 0,19 5 woda 20°C

PN5,65 4,29 0,23 0,97 7,31 0,19 5 woda 65°C

PN10 4,29 0,23 0,97 7,31 0,19 10 woda 20°C

PN10,65 4,29 0,23 0,97 7,31 0,19 10 woda 65°C
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

PN2 p 4,29 0,23 0,97 7,31 0,19 2 plastyfikator 20°C

PN2 p,65 4,29 0,23 0,97 7,31 0,19 2 plastyfikator 65°C

PN,65 n 4,34 0,14 0,6 15,13 0,26 0 woda 65°C

PN2,65 n 4,34 0,14 0,6 15,13 0,26 2 woda 65°C

PN5,65 n 4,34 0,14 0,6 15,13 0,26 5 woda 65°C

3.1. Badanie gęstości próbek

Próbki rozformowano w dniu badania, wyszlifowano w celu wyrównania powierzchni, 
a następnie wykonano pomiary gęstości. Badanie gęstości kompozytów geopolimerowych 
przeprowadzono na próbkach walcowych o średnicy 36 mm. Objętości próbek ustalono za 
pomocą pomiarów wymiarów liniowych i obliczenia objętości bryły. 

Gęstość obliczono, stosując oznaczone wartości masy i objętości próbki do badania, przy 
użyciu następującego wzoru:

D = m/V

gdzie:
 D – jest gęstością odpowiadającą stanowi badanej próbki oraz metodzie oznacze-

nia objętości [kg/m3],
 m  – jest masą próbki do badania w stanie odpowiadającym chwili jej badania [kg],
 V  – jest objętością oznaczoną metodą pomiarów [m3].

cd. tab. 5

Rys. 4. Zależność gęstości od rodzaju kompozytu po 28 dniach sezonowania

kg/m3kg/m3

[kg/m3]

[k
g/
m

3 ]
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Rys. 5. Wpływ ilości mączki drzewnej na obniżenie masy kompozytów gdzie ∆m m m
m

n

n

=
−

⋅0 100% ,

 gdzie: mn – masa próbki zawierającej n % mączki drzewnej, mo – masa próbki bez dodatku 
mączki drzewnej

Na podstawie wyników przeprowadzonego badania stwierdzono, że dodatek mącz-
ki drzewnej obniża gęstość geopolimerów. Na rysunku 5 przedstawiono zależność ubytku 
masy w funkcji zawartości mączki drzewnej. Kompozyty, w których jako alkalia użyto wo-
dorotlenku potasu, charakteryzują się nieco niższą gęstością i mniejszym ubytkiem masy 
w porównaniu do tych, w których rolę tę pełnił wodorotlenek sodu o zbliżonej zawartości 
wagowej. Obniżenie zawartość zasady sodowej wpływa na obniżenie gęstości. Próbki z pla-
styfikatorem (PN2p, PN2p,65) posiadają wyższą gęstość w porównaniu do innych próbek, 
zawierających taką samą ilość mączki drzewnej. Próbki poddane procesowi geopolimeryza-
cji w temperaturze 65°C posiadały niższą gęstość niż próbki poddane procesowi geopolime-
ryzacji w temperaturze 20°C.

3.2. Badania wytrzymałości na ściskanie

Badania wytrzymałości na ściskanie przeprowadzono na wytworzonych próbkach cylin-
drycznych, których okres sezonowania wynosił 7, 14, 28 i 90 dni. Wyniki badań przedsta-
wiono w tabeli 6.

Badania wytrzymałości na ściskanie wykazały, że kompozyty sodowe charakteryzowały 
się wyższą wytrzymałością na ściskanie niż kompozyty potasowe. Spośród przebadanych 
kompozytów potasowych jedynie kompozyt zawierający 2% mączki drzewnej i geopolime-
ryzowany w temperaturze 65°C uzyskał wytrzymałość na ściskanie równie wysoką jak od-
powiadający mu kompozyt sodowy (ok. 45 MPa).

Kompozyty sodowe, niezawierające mączki drzewnej, geopolimeryzowane w tempe-
raturze 65°C, posiadały wytrzymałość na ściskanie po 14, 28 i 90 dniach około 36 MPa. 
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Tabela 6
Wytrzymałość na ściskanie badanych kompozytów

Kompozyt
Wytrzymałość na ściskanie [Mpa]

po 7 dniach po 14 dniach po 28 dniach po 90 dniach

PK – 6,9 24,1 11,8

PK,65 25,8 23,6 21,1 9,8

PK2 3,8 5,4 14,5 26,1

PK2,65 31,8 42,8 44,0 45,9

PK5 3,0 5,4 14,5 25,3

PK5,65 26,4 22,6 29,5 33,2

PK10,65 16,8 17,0 20,9 20,9

PN – 2,9 18,2 31,9

PN,65 26,5 37,3 36,4 35,9

PN2 – 3,9 16,2 36,9

PN2,65 45,0 44,5 39,8 44,7

PN5 – 4,4 10,8 29,5

PN5,65 23,1 40,8 40,3 39,1

PN10 – 4,4 11,8 32,4

PN10,65 29,5 24,1 30,4 34,5

PN2 p – 3,4 19,2 30,5

PN2 p,65 48,9 36,4 23,8 32,9

PN,65 n* 43,2 39,3 40,8 –

PN2,65 n* 33,4 35,4 31,5 –

PN5,65 n* 26,5 27,5 25,6 –

Kompozyty sodowe, zawierające 2% i 5% mączki drzewnej, geopolimeryzowane w tempe-
raturze 65°C, charakteryzują się wyższą wytrzymałością na ściskanie niż odpowiadające im 
kompozyty niezawierające mączki drzewnej, a wytrzymałość na ściskanie tych kompozytów 
wynosiła odpowiednio około 45 MPa i około 40 MPa. W przypadku kompozytów sodowych, 
zawierających 10% mączki drzewnej i geopolimeryzowanych w temperaturze 65°C, ich wy-
trzymałość na ściskanie jest po 90 dniach nieznacznie niższa od kompozytów niezawierają-
cych mączki drzewnej i wynosi około 34 MPa.

Charakterystyczną cechą geopolimerów i kompozytów geopolimerowych z mączką 
drzewną, geopolimeryzowanych w temperaturze otoczenia (ok. 20°C), był znaczny przyrost 
wytrzymałości na ściskanie wraz z czasem sezonowania. W przypadku geopolimerów i kom-
pozytów sodowych obserwowano wzrost wytrzymałości od około 3 MPa po 14 dniach sezo-
nowania do około 30 MPa po 90 dniach sezonowania, przy czym największą wytrzymałość 
uzyskał kompozyt sodowy zawierający 2% mączki drzewnej – około 37 MPa. 
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Rys. 7. Zależność wytrzymałości na ściskanie od czasu sezonowania 
sodowych kompozytów geopolimerowych

Rys. 8. Zależność wytrzymałości na ściskanie od czasu sezonowania sodowych kompozytów 
geopolimerowych z plastyfikatorem i zmodyfikowanym składem

Rys. 6. Zależność wytrzymałości na ściskanie od czasu sezonowania 
potasowych kompozytów geopolimerowych
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3.3. Badanie odporności na wysokie temperatury

Odporność na wysokie temperatury zbadano na 9 kompozytach geopolimerowych po 
120 dniach od wytworzenia. Rozformowane, zeszlifowane próbki, wygrzewano w piecu 
w temperaturze 400°C przez cztery godziny, a następnie po ostudzeniu zbadano ich gęstość 
oraz wytrzymałość na ściskanie.

Wygrzewanie kompozytów geopolimerowych w wysokich temperaturach obniża ich gę-
stość (rys. 9). Mieści się ona w przedziale 1300–1690 kg/m3. Nieco wyższą gęstość osiągają 
kompozyty, w których roztworem alkalizującym był sód. Najmniejsza gęstość została osią-
gnięta przez kompozyt PK10,65 (ok. 1300 kg/m3) oraz kompozyt PN10,65 (ok. 1302 kg/m3), 
zaś najwyższa wynosi 1685 kg/m3 – PN,65.

Rys. 9. Gęstość geopolimerów i kompozytów po wyżarzaniu w temperaturze 400°C
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Rys. 10. Porównanie gęstości początkowej i gęstości po wyżarzeniu w temperaturze 400°C
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Porównując gęstość uzyskaną przed i po badaniu w podwyższonych temperaturach, za-
uważa się wyraźny spadek jej wartości (rys. 10). Najwyższy stopień ubytku masy obserwuje 
się w próbce PK10,65 i PN10,65, który wyniósł około 22%. 

Tabela 7

Zestawienie wyników badań gęstości geopolimerów i kompozytów 
po wyżarzanych w temperaturze 400°C

Kompozyt
Gęstość [kg/m3] Ubytek masy

[%]początkowa po wyżarzaniu

PK,65 1951,5 1624,7 16,7

PK2,65 1831,3 1548,7 15,4

PK5,65 1796,4 1469,2 18,2

PK10,65 1683,2 1300,2 22,7

PN,65 1986,9 1685,7 15,2

PN2,65 1866,0 1584,8 15,1

PN5,65 1811,9 1451,1 19,9

PN10,65 1668,5 1302,7 21,9

PN2 p,65 1881,4 1574,5 16,3

Rys. 11. Wytrzymałość na ściskanie geopolimerów i kompozytów wyżarzanych 
w temperaturze 400°C
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Rys. 12. Porównanie wytrzymałości na ściskanie geopolimerów i kompozytów po sezonowaniu przez 
90 dni oraz po wyżarzaniu w temperaturze 400°C

Kompozyty geopolimerowe wykazują dobrą odporność na wysoką temperaturę. Wartość 
wytrzymałości na ściskanie większości z nich przekroczyła 20 MPa. Nieznacznie lepszą wy-
trzymałość wykazują kompozyty na bazie KOH. Najwyższą wytrzymałość na ściskanie po 
ekspozycji w temperaturze 400°C osiągnął materiał bez dodatków mączki drzewnej (PK,65). 
Wartość wytrzymałości na ściskanie w tym przypadku wynosi 78,63 MPa. Wraz ze wzrostem 
ilości wypełniacza maleje wytrzymałość na ściskanie. Wyjątek stanowi próbka PN2,65, dla 
której wartość wytrzymałości na ściskanie (34,40 MPa) jest wyższa od wytrzymałości na 
ściskanie próbki PN65 (30,96 MPa). Najniższe wartości wytrzymałości na ściskanie osią-
gnięto w próbkach zawierających 10% wagowych mączki drzewnej – 12,78 MPa w próbce 
PK10,65 i 14,75 MPa w próbce PN10,65. 

3.4. Badania SEM i EDS

Obserwacje powierzchni przełomów próbek geopolimerowych i kompozytów po bada-
niach wytrzymałościowych przeprowadzono na mikroskopie skaningowym JEOL JSM-820 
z przystawką EDS.

Obserwacje powierzchni przełomów próbek na mikroskopie skaningowym wykazały, 
że na przełomach próbek, których geopolimeryzacja zachodziła w temperaturze otocznia 
(rys. 14, 17, 18, 20), obserwowano znaczą porowatość i większą ilość nieroztworzonych 
cząstek pyłu niż dla próbek geopolimeryzowanych w temperaturze 65°C (rys. 15, 16, 19, 
21–23). Przełomy próbek geopolimeryzowanych w temperaturze otoczenia posiadały ponad-
to bardziej kruchy charakter.
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Rys. 13. Przełomy próbek PK2 (po lewej) i PK2,65 (po prawej)

Punkt 1 Punkt 2

Rys. 14. SEM i EDS próbki PK2
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Punkt 1 Punkt 2

Rys. 15. SEM i EDS próbki PK2,65

Rys. 16. Fotografie SEM przedstawiające wypełniacz w postaci mączki drzewnej w kompozytach 
geopolimerowych; próbka PK10,65
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Rys. 17. Przełomy próbek PN2 (po lewej) i PN2,65 (po prawej)

Punkt 1 Punkt 2

Rys. 18. SEM i EDS próbki PN2
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Rys. 19. SEM i EDS próbki PN2,65

Punkt 1 Punkt 2

Rys. 20. Fotografie SEM przedstawiające wypełniacz w postaci mączki drzewnej w kompozytach 
geopolimerowych; próbka PN2
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Rys. 21. Fotografie SEM przedstawiające wypełniacz w postaci mączki drzewnej w kompozytach 
geopolimerowych; próbka PN2,65

Rys. 22. Fotografie SEM przedstawiające wypełniacz w postaci mączki drzewnej w kompozytach 
geopolimerowych; próbka PN5,65

Rys. 23. Fotografie SEM i analiza EDS przedstawiające fazę ACSH; próbka PN5,65
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Pakiety mączki drzewnej posiadają dobrą spójność z osnową geopolimerową i nie obser-
wowano wyrywania z osnowy całych pakietów mączki drzewnej. Próbki PK 2,65, PN2,65 
oraz próbki PK5,65 i PN5,65, a także próbka PN10,65 posiadały znacznie rozwinięte po-
wierzchnie przełomów, co związane jest z ich wysoką wytrzymałością na ściskanie. 

4. Podsumowanie i wnioski

Analiza wyników badań pozwala na sformułowanie następujących wniosków:
1. Dodatek mączki drzewnej w ilości 2% wagowych podnosi wytrzymałość mechaniczną 

geopolimerów przy jednoczesnym obniżeniu ich gęstości. Dalsze zwiększanie ilości wy-
pełniacza powoduje spadek wytrzymałości takich kompozytów. 

2. Wraz ze wzrostem ilości mączki drzewnej w kompozycie geopolimerowym obserwowa-
no ubytek masy kompozytów.

3. Wygrzewanie w wysokich temperaturach obniża gęstość i wytrzymałość na ściskanie 
kompozytów wzmacnianych mączka drzewną. Pomimo wyżarzania w temperaturze 
400°C, większość kompozytów geopolimerowych zachowała wytrzymałość powyżej 
20 MPa.

4. Kompozyty geopolimerowe wzmacniane mączką drzewną mogą stanowić podstawę do 
dalszych badań i w przyszłości zostać użyte jako materiał stosowany w przemyśle bu-
dowlanym.

Literatura

[1] Davidovits J., 30 Years of Successes and Failures in Geopolymer Applications.  
Market Trends and Potential Breakthroughs, Geopolymer Conference, 2002 (www.
geopolymer.org).

[2] Rosiek G., Wala D., Adhezja kompozytów geopolimerowych do betonu, stali i ceramiki, 
Kompozyty, 8:1, 2008, 36-40.

[3] GEO-COMPOSITE: fire resistant matrix (http://www.geopolymer.org).
[4] Zajchowski S., Tomaszewska J., Kompozyty polimerowo-drzewne, Teka Kom. Bud. 

Ekspl. Masz. Elektrotech. Bud. – OL PAN, 2008, 183-188.
[5] Zajchowski S., Patuszyński K., Wpływ zawartości wody na właściwości kompozytów 

polipropylenowych napełnionych mączką drzewną (WPC), Kompozyty, 3, 2005, 35-40.
[6] http://www.arbeit-umwelt.de/fileadmin/Bilder/NF_prae/09_Kampf_JRS%20Fasern.pdf.
[7] Król M., Błaszczyński T.Z., Właściwości fibrogeopolimerów, Izolacje, 9/2013, 43-46.
[8] Petri M., Alkalicznie aktywowane kompozytowe spoiwa mineralne. Granica kontaktowa 

pomiędzy stalą a stwardniałym zaczynem, Kompozyty, 10:3, 2010, 276-281.





JANUSZ LISAK

WPŁYW PROPORCJI SKŁADNIKÓW 
UŻYTYCH PRZY WYTWARZANIU 
NA ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNĄ 

I INNE WŁASNOŚCI GEOPOLIMERÓW

INFLUENCE OF PREPARATION 
OF GEOPOLYMERS ON THERMAL EXPANSION 

AND OTHER PROPERTIES

S t r e s z c z e n i e

W artykule przedstawiono wpływ rodzaju użytego popiołu lotnego oraz ilości zastosowanego 
przy wytwarzaniu betonów geopolimerowych aktywatora na rozszerzalność cieplną, wytrzy-
małość na ściskanie, odporność na uderzenia, odporność na ścieranie oraz wytrzymałość ter-
miczną powłok geopolimerowych.

Słowa kluczowe: geopolimery na bazie popiołów lotnych, rozszerzalność cieplna, własności 
mechaniczne

A b s t r a c t

The paper summarizes the effect of application different types of fly ashes during production of 
geopolymers and the amount of activator used on the thermal expansion, compressive strength, 
heat resistance, abrasion resistance and fracture toughness.

Keywords: geopolymers based on the flue dust, thermal expansion, mechanical properties
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1. Wprowadzenie

Rozszerzalność cieplna to niezwykle istotna cecha materiałów konstrukcyjnych. Decy-
duje ona o możliwym zakresie temperatur ich stosowania, a także determinuje możliwości 
współpracy w danej konstrukcji elementów wykonanych z różnych materiałów. Konieczne 
jest, aby każdy z użytych materiałów wykazywał podobny charakter zmian swojej objęto-
ści wraz ze zmianami temperatury. W przeciwnym przypadku konstrukcja ulegnie znisz-
czeniu. 

W niniejszej pracy przeprowadzono badania rozszerzalności cieplnej zapraw geopolime-
rowych w celu określenia optymalnej proporcji składników użytych do ich wytworzenia oraz 
wyznaczenia zakresu temperatur ich stosowania.

2. Charakterystyka materiałów 

2.1. Betony tradycyjne

Beton to tradycyjny, powszechnie stosowany materiał budowlany. Jest on specyficz-
nym kompozytem, złożonym z cementu, który pełni rolę spoiwa oraz kruszywa, o ziarnach 
o średnicach większych od 2 mm, będącym składnikiem wypełniającym. Gdy kruszywo 
ma ziarna mniejsze, materiał określa się mianem „zaprawy”. Różnica ta nie wpływa jednak 
znacząco na własności badane w ramach niniejszej pracy. Ponadto jako składniki betonów 
są stosowane inne dodatki, wprowadzane, aby zapewnić im odpowiednie własności użyt-
kowe. Wszystkie te składniki miesza się na sucho, a następnie uzyskaną mieszaninę nasą-
cza wodą aż do uzyskania plastycznej masy. Masa ta z upływem czasu stopniowo tward-
nieje, przechodząc w rezultacie w stan stały i uzyskując wysoką twardość i wytrzymałość, 
a tracąc całkowicie własności plastyczne. Przykładowy podział betonów przedstawiono 
w tabeli 1 [1]. 

Tabela 1

Podział betonów

Beton ciężki Beton zwykły Beton lekki

Gęstość [kg/m3] > 2600 2000–2600 800–2000

Rodzaj kruszywa ciężkie minerały
rudy żelaza

żwiry
grys

kruszywa lekkie lub 
napowietrzenie

lub spienienie masy

Zastosowanie osłony przed 
promieniowaniem

elementy konstrukcyjne, 
betonowe i żelbetowe,

izolacje

elementy 
średniogabarytowe, stropy, 

ściany
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2.1.1. Cement

Cement to podstawowy komponent betonu. Jest on materiałem nieorganicznym, bardzo 
silnie rozdrobnionym. Jest spoiwem hydraulicznym, czyli twardniejącym i trwałym również 
podczas przechowywania w wodzie. W połączeniu z wodą tworzy on plastyczną masę, do-
brze wypełniającą nawet skomplikowane kształty przestrzenne. Z upływem czasu cement 
zawarty w tej masie ulega złożonym procesom chemicznym, w tym hydratacji. W rezultacie 
tych procesów następuje tak zwane wiązanie prowadzące do całkowitej utraty plastyczności, 
przy jednoczesnym znacznym wzroście twardości i wytrzymałości. W celu otrzymania odpo-
wiednich własności betonu dobiera się rodzaj cementu, zależnie od objętości wykonywanego 
elementu, szybkości rozformowania, czasu transportowania niezwiązanego betonu, tempera-
tury otoczenia oraz klasy wytrzymałości, nasiąkliwości, wodoszczelności i mrozoodporno-
ści, wymaganych od gotowego produktu.

Główne pojęcia i opisy dotyczące cementów powszechnego użytku i ich klasy-
fikacja podane są w normie PN-EN 197-1:2002: Cement – Część 1: Skład wymagania 
i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku, zgodnej z odpowied-
nią normą europejską i z kolejnymi nowelizacjami: PN-EN 197-1:2002/A1:2005 oraz  
PN-EN 197-1:2002/A3:2007. Zgodność cementu certyfikuje się według normy europej-
skiej PN-EN 197-2:2002: Cement - Część 2: Ocena zgodności. Charakterystyka cemen-
tów specjalnych zawarta jest w normie PN-B-19707:2003: Cement – Cement specjalny. 
Skład, wymagania i kryteria zgodności, jak też w normie PN-B-19707:2003/Az1:2006, 
PN-EN 197-4:2005: Cement – Część 4: Skład wymagania i kryteria zgodności dotyczą-
ce cementów hutniczych o niskiej wytrzymałości wczesnej oraz PN-EN 14216:2005: Ce-
ment. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów specjalnych o bardzo 
niskim cieple hydratacji.

Specyfikacja dotycząca podstawowych właściwości fizycznych cementów opisana jest 
w normach obejmujących badania cementu: 

PN-EN 196-1:2006: Metody badania cementu – oznaczenie wytrzymałości,

PN-EN 196-2:2006: Metody badania cementu – analiza chemiczna cementu,

PN-EN 196-3 z aneksem A1:2009: Metody badania cementu – oznaczanie czasów wiązania 
i stałości objętości,

PN-EN 196-6:1997: Metody badania cementu – oznaczenia stopnia zmielenia [1]. 

Podstawowym składnikiem cementu jest klinkier cementu portlandzkiego. Jest to otrzy-
mana na drodze spiekania surowców, przede wszystkim minerałów ilastych oraz węglanu 
wapnia, zbudowanych z tlenków CaO, SiO2, Al2O3, Fe2O3, tak zwana mąka. Innymi składni-
kami cementu mogą być materiały pochodzenia naturalnego, a także materiały nieorganicz-
ne, będące produktami ubocznymi metalurgii czy też energetyki, takie jak żużel wielkopie-
cowy, naturalne i sztuczne pucolany, popioły lotne, pyły krzemionkowe, łupki palone oraz 
kamień wapienny.

Popiół lotny krzemionkowy, określany jako dodatek typu II, musi spełniać wymogi 
normy PN-EN 450-1+A1:2009: Popiół lotny do betonu. Część 1: Definicje, specyfikacje 
i kryteria zgodności. Podstawowe wymagania ujęte w tej normie pokazano w tabeli 2.
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Tabela 2
Wymogi dla popiołu lotnego krzemionkowego wg PN-EN 450-1

Składnik
Zawartość

popiół otrzymany wyłącznie 
przez spalanie węgla

popiół otrzymany wyłącznie 
przez współspalanie

Strata prażenia [%]:
•   Kategoria A
•   Kategoria B
•   Kategoria C

≤ 5,0
2,0–7,0
4,0–9,0

Chlorki [%] ≤ 0,10
SO3 [%] ≤ 3,0
CaO wolny [%] ≤ 2,5
CaO reaktywny [%] ≤ 10,0
SiO2 reaktywny [%]

określenie zawartości nie 
jest konieczne

należy przyjąć, że 
wymaganie jest spełnione

≥ 25,0
Sumaryczna zawartość tlenków [%] ≥ 70,0
Zawartość MgO [%] ≤ 4,0
Całkowita zawartość alkaliów w 
przeliczeniu na Na2Oeq [%] ≤ 5,0

Zawartość rozpuszczalnych związków 
fosforu w przeliczeniu na P2O5

≤ 100 mg/kg

Źródło: [1, 2]

2.1.2. Kruszywo

Kruszywo jest wypełniaczem betonu. Jego zawartość w masie betonowej może docho-
dzić nawet do 75% jego objętości. Z tego powodu jakość kruszywa, a przede wszystkim 
wielkość jego ziaren, jest niezwykle istotna dla własności użytkowych betonu. Najczęściej 
stosowanym kruszywem są surowce naturalne: żwir i łupki. Stosuje się również kruszywa 
sztuczne, powstające w czasie obróbki termicznej materiałów ilastych, a także produkty pro-
cesu spalania, np. węgla. Ponadto stosowane jest kruszywo recyklingowe, czyli odpowiednio 
rozdrobnione stare elementy betonowe. Przykładowy podział kruszyw naturalnych, wyko-
rzystywanych do produkcji betonu przez przemysł budowlany, przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3
Podział kruszywa wykorzystywanego w budownictwie do produkcji betonu

Kruszywo Średni rozmiar ziarna kruszywa [mm] Rodzaj kruszywa

1 Piasek 0,063–2,0 otoczakowy

2 Żwir 8–16 otoczakowy

3 Bazalt 4–8 łamany

4 Granit 8–32 łamany
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W zależności od kształtu i rozdrobnie-
nia kruszywa w gotowej mieszance może 
występować efekt zatrzymywania pęcher-
zy wodnych. Jest to zjawisko szkodliwe 
i niepożądane w produkcji betonu, gdyż 
prowadzi do powstania pustek w związa-
nym betonie. Pustki te stają się począt-
kiem procesu pękania, obniżając istotnie 
wytrzymałość. Z tego powodu wymagane 
jest odpowiednie dobranie rodzaju i skali 
rozdrobnienia kruszywa dodawanego do 
mieszanki betonowej [2]. Efekt zatrzyma-
nia pęcherzy wodnych w betonie pokaza-
no na rysunku 1.

2.1.3. Woda zarobowa

Wymagania stawiane wodzie używanej do wytworzenia masy betonowej zebrane są 
w normie PN-EN 1008:2004: Woda zarobowa betonu. Specyfikacja, pobieranie próbek, ba-
danie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu. 

Jedynie woda pitna, stosowana jako woda zarobowa, nie wymaga żadnych badań do-
puszczeniowych. Inne rodzaje wody muszą przed zastosowaniem być przebadane pod kątem 
zgodności z wymaganiami wyżej wymienionej normy. Niemniej może to być zarówno woda 
powierzchniowa, woda czerpana ze źródeł podziemnych, woda morska czy zasolona woda 
kopalniana, woda ze ścieków przemysłowych, jak też woda odzyskiwana z procesów pro-
dukcyjnych betonu.

2.1.4. Domieszki chemiczne

Składniki te stosowane są jako modyfikatory, mające określone zadanie zmiany własno-
ści masy betonowej. Możemy tu wyróżnić dodatki: uplastyczniające, upłynniające, spienia-
jące, stabilizujące, napowietrzające, przyspieszające i opóźniające wiązanie itp.

2.2. Geopolimery

Geopolimery to amorficzne materiały glinokrzemianowe, powstające w procesie alka-
licznej syntezy w temperaturach nieprzekraczających 100°C. Są to polimery powstające 
w wyniku połączenia krzemu i aluminium, pozyskiwanych z minerałów. Geopolimery zbu-
dowane są z długich łańcuchów, ale w ich strukturze występują również wymieszane fazy, 
takie jak tlenek krzemu czy wykrystalizowane glinokrzemiany typu zeolit [4]. 

Głównym składnikiem wykorzystywanym w reakcji syntezy geopolimeru są materiały 
pucolanowe. W środowisku naturalnym pucolany występują jako popioły i tufy wulkanicz-
ne, mułki oraz rogowce. Do pucolan zalicza się również produkty przemysłowe, takie jak 

Rys. 1. Gromadzenie się wody pod ziarnami 
w trakcie zagęszczania [3]
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mikrokrzemionka czy popioły lotne, będące odpadem przy spalaniu węgla w elektrowniach 
i elektrociepłowniach konwencjonalnych [5].

Oprócz pucolanów w procesie wytwarzania geopolimerów stosuje się roztwór wodny 
krzemianu sodu lub potasu, stężony wodorotlenek sodu lub potasu oraz różne rodzaje barw-
ników.

Zasadniczą różnicą między betonem klasycznym a geopolimerowym jest reakcja prowa-
dząca do jego wiązania. Beton klasyczny wiąże dzięki procesowi hydratacji, natomiast beton 
geopolimerowy wiąże etapowo w procesie polimeryzacji, nazywanym również geosyntezą 
lub geopolimeryzacją. Proces ten przebiega znacznie szybciej w porównaniu do hydratacji 
betonów klasycznych, a odpowiednio prowadzony może prowadzić do uzyskania wyższej 
wytrzymałości. Ponadto, co niezwykle ważne dla ochrony środowiska naturalnego, emisja 
CO2 jest znacznie mniejsza (nawet sześciokrotnie) przy produkcji betonów geopolimero-
wych, a zużycie energii jest dwukrotnie mniejsze.

2.2.1. Synteza geopolimerów

Najczęściej stosowaną metodą syntezy geopolimerów jest mieszanie materiału pucolano-
wego z wodnym roztworem krzemianu i stężonym wodorotlenkiem sodu lub potasu. Powsta-
ła masa twardnieje w ciągu kilku godzin podobnie jak cement portlandzki.

Możliwe jest również wytworzenie geoplimeru przez wypalenie materiału pucolanowego 
z wodorotlenkiem do momentu uzyskania jednolitego proszku. Tak powstały geopolimer 
odznacza się jednak dużo gorszymi własnościami mechanicznymi [6].

Istnieje jeszcze trzeci sposób otrzymywania geopolimeru: dodatkowo, oprócz materiału 
pucolanowego, którym w tym przypadku jest metakaolin, do krzemianu oraz wodorotlenku 
dodaje się krzemionkę koloidalną, zwiększającą zdecydowanie zawartość krzemionki w ma-
teriale.

Aktywatorami stosowanymi przy wytwarzaniu geopolimerów mogą być wodorotlenki 
sodu lub potasu. Składniki te dodaje się w celu przyspieszenia reakcji geosyntezy. Aktywato-
ry zwiększają szybkość polimeryzacji przez rozkład składnika inicjującego na wolne rodniki.

Synteza odbywa się przez polikondensację, która rozpoczyna się w temperaturze 30°C. 
Prowadzi ona do utworzenia częściowo amorficznej struktury tetraedrów: [SiO4]

4– oraz 
[AlO4]

5–, połączonych narożami. W strukturze obecne są również jony [Na+, K+, Li+], równo-
ważące ładunek elektryczny aluminium [7]. 

2.2.2. Własności betonów geopolimerowych

Betony geopolimerowe osiągają wytrzymałość na ściskanie rzędu 100 MPa [9] przy 
około 60 MPa dla betonów klasycznych (choć obecnie w wielu specyficznych zastosowa-
niach betony zwykłe mają wytrzymałość na ściskanie wyższą niż 60 MPa). Wadą betonów 
geopolimerowych jest kruchość. Można ją jednak wyeliminować, stosując dodatek włókien 
węglowych, szklanych lub bazaltowych [10]. Co niezwykle ważne, nie powodują one korozji 
zbrojenia stalowego, mają wyższą odporność na korozję atmosferyczną i działanie czynni-
ków chemicznych. Ich dopuszczalne maksymalne temperatury pracy mogą dochodzić do 
1000°C. Cechuje je bardzo szybki czas wiązania. Po kilku godzinach osiągają nawet 70% 
swej docelowej wytrzymałości. Niski skurcz pozwala na dobre wypełnianie nawet skompli-
kowanych kształtów form. 
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3. Cel i zakres badań

Celem badań była ocena wpływu rodzaju użytego przy wytwarzaniu betonów geopolime-
rowych popiołu lotnego oraz ilości użytego aktywatora na ich rozszerzalność cieplną i wy-
trzymałość na ściskanie. Przeprowadzono także badania odporności na uderzenie, odporno-
ści na ścieranie oraz wytrzymałości termicznej powłok geopolimerowych, wytworzonych na 
powierzchni blachy stalowej. 

4. Materiał do badań

4.1. Przygotowanie materiału dla porównania wpływu 
rodzaju popiołu lotnego i ilości użytego aktywatora 
na rozszerzalność cieplną zapraw geopolimerowych

Do badań rozszerzalności cieplnej przygotowano próbki z trzech rodzajów popiołów lot-
nych, pochodzących z elektrociepłowni Skawina, Połaniec i Łaziska. Próbki miały kształt 
walca o długości 30 mm i średnicy 4 mm. Proporcje składników zastosowane przy ich wy-
twarzaniu podano w tabeli 4.

Tabela 4

Proporcje składników mieszanki geopolimerowej dla próbek dylatometrycznych 
z popiołu lotnego Skawina, Połaniec, Łaziska

SKAWINA

Popiół lotny
[g]

Piasek kwarcowy
[g]

Plastyfikator ZF 77
[ml]

4 molowy roztwór 
alkaliczny

[ml]
100 50 1 55

POŁANIEC

Popiół lotny
[g]

Piasek kwarcowy
[g]

Plastyfikator ZF 77
[ml]

4 molowy roztwór 
alkaliczny

[ml]
100 50 1 55

ŁAZSIKA

Popiół lotny
[g]

Piasek kwarcowy
[g]

Plastyfikator ZF 77
[ml]

6 molowy roztwór 
alkaliczny

[ml]
100 50 1 47
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4.2. Przygotowanie materiału do sprawdzenia wpływu ilości aktywatora 
na rozszerzalność cieplną zapraw geopolimerowych

W celu zbadania wpływu zastosowanej ilości aktywatora na rozszerzalność cieplną geo-
polimeru przygotowano kolejną serię próbek, w której zastosowano proporcje składników 
podane w tabeli 5. Jako stosowany popiół lotny został użyty popiół z elektrociepłowni Ska-
wina. Wyboru dokonano na podstawie wyników wcześniejszych badań.

Tabela 5

Proporcje składników zaprawy geopolimerowej dla próbek dylatometrycznych

Ilość składnika Próbki seria nr 1 Próbki seria nr 2
Stosunek wagowy popiołu lotnego do aktywatora 25:1 20:1
Piasek [g] 50 50
Plastyfikator [ml] 1 1
Woda [ml] 30 30

4.3. Przygotowanie materiału do badań wytrzymałości 
na ściskanie zapraw geopolimerowych

Do badań wytrzymałości na ściskanie próbki miały kształt walca o średnicy 35 mm i wy-
sokości 70 mm. Proporcje składników zastosowane przy ich wytworzeniu podano w tabeli 6.

Tabela 6

Proporcje składników zapraw geopolimerowych na bazie popiołu lotnego 
dla próbek do badania wytrzymałości na ściskanie

SKAWINA

Popiół lotny
[g]

Piasek kwarcowy
[g]

Plastyfikator ZF 77
[ml]

5 molowy roztwór alkaliczny
[ml]

1000 500 10 490

POŁANIEC

Popiół lotny
[g]

Piasek kwarcowy
[g]

Plastyfikator ZF 77
[ml]

6 molowy roztwór alkaliczny
[ml]

1000 500 10 450

ŁAZISKA

Popiół lotny
[g]

Piasek kwarcowy
[g]

Plastyfikator ZF 77
[ml]

6 molowy roztwór alkaliczny
[ml]

1000 500 10 450
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W celu określenia wpływu zastosowanej ilości aktywatora na wytrzymałość na ściskanie 
zaprawy geopolimerowej zastosowano proporcje składników podane w tabeli 7.

Tabela 7

Proporcje składników przy sporządzaniu próbek do badania wytrzymałości na ściskanie

Ilość składnika Próbki seria nr 1 Próbki seria nr 2 Próbki seria nr 3
Stosunek wagowy popiołu lotnego 
do aktywatora 33:1 25:1 20:1

Piasek [g] 300 300 300
Plastyfikator [ml] 1 1 1
Woda [ml] 60 50 80

Próbki wytwarzano w następujący sposób: odważone składniki sypkie mieszano w mie-
szarce przez około 5 minut. Przygotowywano roztwór wodorotlenku sodu rozpuszczonego 
w wodzie wodociągowej, plastyfikatora i szkła wodnego. Następnie roztwór mieszano ze 
składnikami sypkimi w mieszarce aż do otrzymania jednolitej pasty, którą wypełniano odpo-
wiednio przygotowane formy i zagęszczano na stole wibracyjnym. Wypełnione w ten sposób 
formy wygrzewano w temperaturze 90°C w czasie 24 godzin. Następnie próbki wyjmowano 
z formy i zamykano szczelnie w plastikowych woreczkach strunowych na okres dojrzewa-
nia. Dojrzewanie trwało 28 dni.

5. Wyniki badań

5.1. Badania dylatometryczne

W celu zbadania rozszerzalności cieplnej i trwałości termicznej badanych materiałów 
zastosowano metodę dylatometryczną. Do badań użyto dylatometru b.a. Dyl 1350 produkcji 
firmy Elektronika Jądrowa. Urządzenie to umożliwia kontrolowane nagrzewanie i chłodze-
nie próbek z szybkością 300°C/min i maksymalną temperaturę wygrzewania 1500°C.

5.1.1. Badania wpływu rodzaju zastosowanego popiołu lotnego

Próbki nagrzewano do temperatury 750–815°C z szybkością 5°C/min i wygrzewano 
w tej temperaturze przez czas od 30 minut do 24 godzin. Następnie chłodzono je z szyb-
kością 5°C/min. Stwierdzono, że tak wysoka temperatura wygrzewania powoduje bardzo 
silny skurcz materiałów. Dla proporcji 1:25 ilości aktywatora do użytej ilości popiołu lotne-
go zarejestrowano zmniejszenie długości próbek dylatometrycznych Δl = –1443,3 µm przy 
temperaturze 815°C oraz Δl = –749 µm przy temperaturze 750°C, gdy ten stosunek wagowy 
wynosił 1:20. Dlatego ponowiono badanie, stosując temperaturę wyżarzania 550°C i 500°C, 
dla których w wyżej opisanych badaniach materiał nie wykazywał jeszcze maksymalnego 
skurczu. Krzywe dylatometryczne, pokazujące zachowanie badanych materiałów w trakcie 
nagrzewania, wygrzewania i chłodzenia, przedstawiono na rysunkach 2–8.
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Rys. 4. Krzywa dylatometryczna próbki z popiołu lotnego Łaziska

Rys. 2. Krzywa dylatometryczna próbki z popiołu lotnego Skawina

Rys. 3. Krzywa dylatometryczna próbki z popiołu lotnego Połaniec
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Można zauważyć, że podczas nagrzewania wszystkich geopolimerów wraz ze wzrostem 
temperatury następuje ich skurcz. Postępuje on nadal podczas chłodzenia. Najmniejszy, wy-
noszący 595 µm, skurcz wykazały próbki wykonane z popiołu lotnego z elektrociepłowni 
Skawina. Geopolimery z zastosowaniem popiołów Łaziska i Połaniec wykazały znacznie, bo 
prawie trzy razy, większe wartości skurczu, które wynosiły odpowiednio 1456 µm i 1465 µm.

Wyniki wyżarzania porównywanych materiałów w temperaturze 500°C przedstawiono 
na rysunkach 5–8. Badanie to miało na celu sprawdzenie, czy wygrzewanie materiału przez 
długi okres czasu w temperaturze, w której nie wykazywał on gwałtownego, znacznej wiel-
kości skurczu, pozwoli ustabilizować jego wymiary.

Zaobserwowano, że w geopolimerach z popiołem z elektrociepłowni Skawina oraz Ła-
ziska w chwili ustabilizowania się temperatury wyżarzania następuje początkowo niewielki 
wzrost długości próbek, świadczący o wystąpieniu zjawiska rozszerzalności cieplnej. W mia-
rę upływu czasu, przy utrzymywaniu stałej temperatury wyżarzania, próbka monotonicznie 

Rys. 5. Krzywa dylatometryczna wyżarzania próbki z popiołu lotnego Skawina

Rys. 6. Krzywa chłodzenia próbki z popiołu lotnego Skawina po wyżarzaniu
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się kurczy. Dopiero obniżanie temperatury w czasie chłodzenia powoduje pojawienie się po 
raz kolejny znaczącego skurczu, ale zjawisko to występuje tylko do temperatury – dla mate-
riału z popiołem z Skawiny około 200°C, a dla materiału z popiołem z Łazisk około 270°C. 
Dalsze obniżanie temperatury powoduje kolejne niewielkie rozszerzanie się materiału. Nato-
miast w przypadku próbek, do wytworzenia których użyto popiołu lotnego z elektrociepłow-
ni Połaniec, przez cały okres nagrzewania oraz wygrzewania i chłodzenia występuje skurcz. 
Należy jednak zauważyć, iż w tym przypadku zasadnicza część tego skurczu zachodzi w cza-
sie nagrzewania, a wygrzewanie i późniejsze chłodzenie powodują niewielkie zmniejszenie 
długości próbek, tak że w pewnym przybliżeniu można mówić o stabilności wymiarów.

To odmienne zachowanie materiałów wytworzonych z zastosowaniem innych popiołów 
lotnych wynika niewątpliwie z różnic w ich składzie chemicznym. Zjawisko to było już 
obserwowane i opisane przez P. Duxsona i wsp. [11], którzy wykazali, iż proporcja ilości 
kationów Si/Al wpływa na zakres temperaturowy i wielkość efektów dylatacyjnych, gdyż od 
niej zależy ilość pojawiających się faz krystalicznych oraz ilość i wielkość porów obecnych 
w geopolimerach.

Rys. 7. Krzywa dylatometryczna wyżarzania i chłodzenia próbki z popiołu lotnego Łaziska

Rys. 8. Krzywa dylatometryczna wyżarzania i chłodzenia próbki z popiołu lotnego Połaniec
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Rozpoczynający się przy około 100°C silny skurcz materiału jest wynikiem odparowania 
wody. Sumaryczna zawartość wody w geopolimerach osiąga nawet 25% ich objętości. Woda 
ta jest zaabsorbowana w porach oraz związana chemicznie jako tzw. woda cząsteczkowa. 
W czasie nagrzewania najpierw uwalniana i odparowywana jest woda z porów o dużych wy-
miarach, a gdy temperatura wzrasta – z tych coraz mniejszych. Ponieważ energia potrzebna 
do uwolnienia wody związanej chemicznie jest wyższa od wystarczającej do odparowania 
wody zaabsorbowanej w porach, proces ten zachodzi w wyższej temperaturze. Suma tych 
zjawisk powoduje silny skurcz materiału w zakresie temperatur 100°C do 500°C, który po-
większany jest dodatkowo przez rozpad zeolitu X. Zeolit X wykazuje wprawdzie zdolność 
do wielokrotnego nawadniania i odwadniania bez utraty własności, ale gdy odwodnienie 
przekroczy pewien maksymalny poziom, ulega nieodwracalnym zmianom struktury. 

Gdy zbliżamy się do temperatury 500°C, odparowywanie i uwalnianie wody stopniowo 
zanika, a bezpostaciowa masa, będąca dotąd istotnym składnikiem geopolimeru, zaczyna 
krystalizować. W pracy [11] obserwowano pojawienie się faz krystalicznych po wygrze-
waniu geopolimerów bezpostaciowych w temperaturze 500°C. Jednocześnie postępuje roz-
szerzalność termiczna faz stałych, żelu i tzw. faz wtórnych, takich jak np. kwarc, mullit czy 
hematyt, których relatywnie wysoka koncentracja występuje w alkalicznie aktywowanych 
popiołach lotnych [12]. Krystalizacja faz amorficznych i rozszerzalność cieplna faz stałych, 
wobec zminimalizowania efektu procesu uwalniania wody, powoduje pojawienie się na 
krzywych dylatometrycznych niewielkiego wzrostu długości próbek. 

W trakcie wyżarzania rozpoczyna się proces spiekania, powodujący zagęszczenie mate-
riału, a także częściowe zeszklenie bezpostaciowej masy, skutkujące jego skurczem. Skurcz 
ten nasila się w czasie chłodzenia. Jego różne wielkości dla geopolimerów wykonanych 
z użyciem innych popiołów lotnych sugerują, że pochodzi on również od efektów kurcze-
nia się faz krystalicznych, których ilość zależy od składu chemicznego popiołów i jest tym 
większy, im większa jest ich ilość. Dotychczas brak jest jednoznacznej interpretacji zjawiska 
pojawienia się na dylatogramach w czasie chłodzenia próbek kolejnego zakresu rozszerzal-
ności cieplnej przy temperaturze około 250°C. Należy jednak zauważyć, że zjawisko to daje 
bardzo mały, rzędu kilku zaledwie mikrometrów, przyrost długości próbki.

5.1.2. Badania wpływu ilości aktywatora

Próbki nagrzewano i chłodzono z tą samą prędkością liniową, równą 5°C na minutę. 
Otrzymane krzywe dylatometryczne przedstawiono na rysunkach 9–13.

5.1.2.1. Próbka I
Temperatura maksymalna nagrzania próbki Tmax = 820°C. Wyżarzanie w temperaturach 

810–820°C w czasie jednej godziny.
1. Do temperatury T1 = 320°C następuję skurcz próbki o Δl = –115,05 µm.
2. Następnie dochodzi do chwilowego zwiększenia wymiaru liniowego o Δl = 37,76 µm, 

czyli do ogólnej wartości skurczu Δl = –77,26 µm przy temperaturze T2 = 570°C.
3. Potem następuje gwałtowny skurcz materiału, osiągający wartość Δl = –1443,3 µm przy 

temperaturze T3 = 815°C. 
4. Chwilowy rozkurcz do Δl = –1435,8 µm przy T4 = 670°C.
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W celu zbadania, czy wykazywany przy temperaturze 550°C wzrost długości próbki 
oznacza stabilność jej wymiarów, gdy nie nastąpi dalszy wzrost temperatury, przeprowadzo-
no wyżarzanie próbki w tej temperaturze w czasie 20 godzin. Przebieg badania pokazano na 
rysunku 10. Całkowity czas badania: 26,5 godzin.

Rys. 9. Krzywa dylatometryczna nagrzewania materiału I

1. Do temperatury T1 = 320°C następuje skurcz próbki o około Δl = –97,4 µm.
2. Następnie dochodzi do gwałtownego rozkurczu, w wyniku którego w T2 = 540°C ogólny 

skurcz wynosi tylko Δl = –53,7 µm.
3. Wraz z ustabilizowaniem temperatury wymiary próbki również ulegają stabilizacji, wy-

stępuje ciągły, niewielki skurcz do wartości Δl = –73,4 µm przy temperaturze T3 = 550°C.
4. Podczas chłodzenia próbki powiększa się jej skurcz, osiągając najmniejszą wartość  

Δlmax = –148,6 µm przy temperaturze T4 = 260°C.
5. Końcowo liniowy wymiar próbki zmniejszył się o Δl = –146,4 µm.

Rys. 10. Krzywa dylatometryczna wyżarzania materiału I
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5.1.2.2. Próbka II
Próbki nagrzewano do temperatury Tmax = 760°C, wygrzewano w czasie 1 godziny i na-

stępnie chłodzono. Zarejestrowaną krzywą dylatometryczną pokazano na rysunku 11.

Rys. 11. Krzywa dylatometryczna nagrzewania i chłodzenia materiału II

1. Przy temperaturze T1 = 330°C skurcz osiągnął Δl = –109 µm. 
2. W temperaturze T2 = 560°C następuje zwiększenie wymiaru próbki do całkowitej wartości 

skurczu Δl = –69,32 µm.
3. Następujący później gwałtowny skurcz kończy się przy wzroście temperatury do 750°C, 

osiągając wartość Δl = –675 µm.
4. Dalszy skurcz wymiaru liniowego następuje w czasie chłodzenia i przy temperaturze  

T4 = 471°C osiąga wartość maksymalną Δlmax = –749 µm.
5. Próbka kończy badanie z ogólnym skurczem wynoszącym Δl = –742 µm.

Analogicznie jak w przypadku próbki I, przeprowadzono wyżarzanie próbki w tempe-
raturze Tw = 500°C. Czas wygrzewania: 13 godzin. Krzywą dylatometryczną, pokazującą 
zmianę długości próbki w czasie tego eksperymentu, przedstawiono na rysunkach 12 i 13.

Rys. 12. Krzywa dylatometryczna wyżarzania materiału II
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1. Do temperatury T1 = 325°C następuje skurcz próbki o około Δl = –118 µm.
2. Następnie dochodzi do istotnego rozkurczu; w T2 = 490°C ogólny skurcz wynosi tylko  

Δl = –103, µm.
3. Po ustabilizowaniu temperatury wygrzewania następuje ciągły niewielki skurcz do war-

tości Δl = –111 µm przy temperaturze T3 = 500°C po 13 godzinach wyżarzania.

Rys. 13. Krzywa dylatometryczna chłodzenia po wyżarzaniu materiału II

4. Podczas chłodzenia próbki powiększa się jej skurcz, osiągając najmniejszą, a zarazem 
maksymalną dla badania wartość Δlmax = –158 µm przy temperaturze T4 = 200°C.

5. Końcowo liniowy wymiar próbki zmniejszył się o Δl = –155 µm.
Przebieg krzywych dylatometrycznych (rys. 9–13) obu przebadanych materiałów (róż-

niących się ilością aktywatora użytego do ich wytworzenia) jest bardzo podobny. Po począt-
kowym skurczu, w temperaturze powyżej 320°C dochodzi do krótkotrwałego zwiększenia 
wymiaru liniowego próbek. Dalsze podgrzewanie prowadzi jednak do ponownego skurczu. 
Podczas chłodzenia następuje dalsze kurczenie się materiału i w jego rezultacie próbki final-
nie osiągają minimum swej długości. Podczas wyżarzania w stałej temperaturze wymiary 
próbek stabilizują się, a następnie – podobnie jak podczas nagrzewania – dochodzi do skur-
czu materiału w czasie chłodzenia. 

Przy wygrzewaniu w temperaturach bliskich 800°C wartość całkowitego skurczu w przy-
padku II serii jest jednak prawie dwukrotnie niższa, co sugeruje, iż wraz ze wzrostem udziału 
aktywatora w składzie geopolimeru jego skurcz w czasie nagrzewania, wygrzewania i chło-
dzenia zmniejsza się.

5.1.3. Wyznaczenie współczynnika rozszerzalności liniowej dla betonów geopolimerowych

W dostępnej literaturze technicznej wartość współczynnika rozszerzalności liniowej dla 
betonu określana jest na poziomie 1–1,2·10–5 [1/deg], co oznacza przyrost długości równy 
0,01 mm na 1 m długości elementu, przy nagrzaniu o 1°C.

W celu uzyskania możliwości bezpośredniego porównania w tym względzie betonu kla-
sycznego i geopolimerowego podjęta została próba wyznaczenia współczynnika rozszerzal-
ności liniowej dla materiałów geopolimerowych. 
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Poniżej przedstawiono wynik badań materiału geopolimerowego oznaczonego jako I. 
Próbki były nagrzewane do 500°C, a następnie wygrzewane w tej temperaturze przez 2 go-
dziny i chłodzone z prędkością liniową 5°C/min. Przykładowy dylatogram pokazano na ry-
sunku 14.

Rys. 14. Przebieg badania dylatometrycznego geopolimeru I próbki 1; linia niebieska – zmiana 
wymiarów, linia fioletowa – zmiana temperatury

Widoczny jest skurcz materiału w początkowej fazie nagrzewania, a następnie wyraźny 
wzrost jego długości aż do temperatury 500°C. W trakcie wygrzewania występuje niewielki 
równomierny skurcz, natomiast podczas chłodzenia materiał gwałtownie się kurczy. Analo-
giczne badania przeprowadzono dla betonu geopolimerowego, oznaczonego jako II. Prze-
bieg zmian długości badanych próbek w funkcji temperatury był podobny.

Taki przebieg zmian długości próbki wraz z temperaturą wyklucza możliwość wyzna-
czenia liniowego współczynnika rozszerzalności cieplnej. Odmienne zachowanie materiału 
w czasie nagrzewania, wygrzewania i chłodzenia wskazuje bowiem, że zachodzą w nim 
nieodwracalne przemiany strukturalne, a współczynniki rozszerzalności cieplnej wyznacza 
się tylko dla tych zakresów temperaturowych, w których materiał utrzymuje niezmienną bu-
dowę fazową.

5.2. Wyniki badań wytrzymałości na ściskanie zapraw geopolimerowych

W tabeli 8 przedstawiono wyniki badań wytrzymałości na ściskanie zapraw geopolimero-
wych, różniących się stosunkiem wagowym popiołu lotnego do aktywatora.

Do wytworzenia materiału badawczego użyto popiołu lotnego z elektrociepłowni Ska-
wina.
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Tabela 8

Średnie wartości wytrzymałości na ściskanie zapraw geopolimerowych 
z różną ilością użytego aktywatora

Ilość składnika Próbki seria nr 1 Próbki seria nr 2 Próbki seria nr 3

Stosunek wagowy popiołu lotnego 
do aktywatora 33:1 25:1 20:1

Wytrzymałość na ściskanie [MPa], 
średnia z trzech pomiarów 14,0 37,2 53,7

Badania potwierdziły, że wytrzymałość na ściskanie zapraw geopolimerowych jest uza-
leżniona od ilości aktywatora zastosowanej przy jego wytwarzaniu. Im większą ilość akty-
watora zastosowano, tym wyższa jest wytrzymałość na ściskanie gotowego produktu.

Średnią wartość wytrzymałości na ściskanie badanych materiałów w zależności od ro-
dzaju popiołu lotnego, użytego dla wytworzenia zaprawy geopolimerowej, przedstawiono 
w tabeli 9.

Tabela 9

Średnia wytrzymałość na ściskanie badanych geopolimerów 

Materiał Średnia wytrzymałość na ściskanie 
[MPa]

ŁAZISKA 36,66

POŁANIEC 36,05

SKAWINA 30,64

Badania wykazały, że rodzaj zastosowanego popiołu lotnego ma istotne znaczenie dla 
uzyskiwanej przez geopolimer wytrzymałości na ściskanie. 

5.2.1. Beton klasyczny i zaprawy geopolimerowe

Wytrzymałość na ściskanie badanych zapraw geopolimerowych i betonów klasycznych 
porównano w tabeli 10.

Przeprowadzone badania wykazały, że zaprawa geopolimerowa, oznaczona w pracy jako 
mieszanka I (zawierająca większą ilość wodorotlenku sodu), ma wytrzymałość na ściskanie 
porównywalną z najlepszymi betonami klasycznymi. Wytrzymałość na ściskanie zaprawy 
geopolimerowej, wytworzonej z użyciem drugiej mieszanki, jest znacznie niższa. Ozna-
cza to, że skład mieszanki geopolimerowej ma istotne znaczenie dla finalnych własności 
wytworzonego z jej użyciem betonu. Zaobserwowana zależność pozwala przypuszczać, że 
odpowiednio modyfikując skład mieszanki geopolimerowej, stosowanej przy wytwarzaniu 
betonu, można będzie uzyskać własności tego materiału nawet lepsze niż własności betonów 
klasycznych.
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Tabela 10

Porównanie maksymalnych wytrzymałości na ściskanie zapraw geopolimerowych 
i betonów klasycznych

Materiał Gęstość 
ρ [g/cm3]

Powierzchnia 
[mm2]

Wytrzymałość na ściskanie 
[MPa]

1 Geopolimer I 1,84 1017,36 38,1

2 Geopolimer II 1,85 1017,36 22,7

3 Beton 32,5 2,00 1017,36 32,5

4 Beton 42,5 1,96 1017,36 42,5

5.3. Wyniki badania odporności na ścieranie powłok geopolimerowych

Badania te ograniczono do analizy wpływu ilości stosowanego przy wytworzeniu 
powłoki geopolimerowej aktywatora. Badania przeprowadzono zgodnie z normą PN ISO 
7784-1:2000. Norma ta określa sposób przeprowadzania badań dla farb i lakierów. 

Badania wykazały, że degradacja powłoki przebiega w odmienny sposób dla każdej uży-
tej mieszanki, co uniemożliwia ich proste porównanie ilościowe. W próbce I od podłoża 
odrywały się płaty wielkości kilku centymetrów kwadratowych. W próbce II miały one tylko 
kilka milimetrów. Próbka III ulegała równomiernemu ścieraniu z bardzo małym ubytkiem 
masy 2,33 × 10–6 grama na cykl, czyli kilkaset razy mniej niż każda z pozostałych. Rysu-
nek 15 pokazuje jej wygląd przed i po badaniu odporności na ścieranie. Dowodzi to, iż 
zwiększanie ilości użytego aktywatora poprawia zarówno adhezję warstwy geopolimerowej 
do podłoża, jak i jej odporność na ścieranie.

Rys. 15. Próbka III przed badaniem oraz po badaniu odporności na ścieranie po przejściu 
154 820,59 cykli, przy 600 obr./min
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5.4. Badania odporności na uderzenia powłoki geopolimerowej

Analogicznie jak badania odporności na ścieranie, badania te ograniczono jedynie do 
wpływu ilości aktywatora stosowanego przy wytworzeniu geopolimeru. Również w tym 
przypadku zastosowano właściwą dla farb i lakierów procedurę badawczą, opisaną w normie 
EN ISO 6272:1994. Dla każdej próbki przeprowadzano próby opuszczania ciężarka, obniża-
jąc wysokość, z której był on opuszczany tak długo, dopóki nie uzyskano powłoki w stanie 
nienaruszonym lub z jedynie niewielkimi, umożliwiającymi jej dalszą potencjalną pracę, 
pęknięciami. Badano dzięki temu eksperymentowi, po jakim uderzeniu powłoka pozostaje 
w stanie zdatnym do dalszego użytku. Uzyskane wyniki przedstawiono w postaci zdjęć i opi-
su stanu badanej powierzchni po przeprowadzonych próbach w tabelach 11–13.

Tabela 11

Powierzchnia materiału I po badaniu 

Nr próby Wysokość opuszczania
ciężarka [cm] Wygląd wgłębienia Opis powierzchni

1 50

Powierzchnia 
z widocznym głębokim 
pęknięciem długości ok. 
1 cm

2 47,5
Powierzchnia 
z widocznym pęknięciem 
długości ok. 1 cm

3 45
Powierzchnia z wyraźnymi 
pęknięciami na całym 
obwodzie

4 42,5

Powierzchnia 
z powierzchownymin 
pęknięciami na długości 
ok. 1 cm

Najwyższą odporność na uderzenie posiadają powłoki wykonane z III mieszanki geopo-
limerowej, która zawierała największą ilość aktywatora. Również to badanie wykazało, że 
zwiększenie ilości użytego aktywatora poprawia zdecydowanie własności powłoki wykona-
nej z geopolimeru.
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Tabela 12

Powierzchnia materiału II po badaniu 

Nr próby Wysokość opuszczania
ciężarka [cm] Wygląd wgłębienia Opis powierzchni

1 2 3 4

1 50
Wgłebienie 
z pęknięciami na 
całej powierzchni

2 47,5
Wgłebienie 
z pęknięciami na 
całej powierzchni

3 45

Powierzchnia 
z wyraźnymi 
pęknięciami 
na 2/3 obwodu

4 42,5
Pęknięcia wzdłuż 
całego obwodu 
odcisku

5 40
Kruche spękanie na 
całej powierzchni 
odcisku

6 37,5
Kruche spękanie 
na całym obwodzie 
odcisku

7 35
Kruche spękanie 
na 3/4 obwodu 
odcisku
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1 2 3 4

8 32,5
Pękniecie na 
połowie obwodu 
odcisku

9 30
Pęknięcie długości 
0,5 cm na 
obwodzie odcisku

10 27,5
Powierzchnia 
w stanie 
nienaruszonym

Tabela 13

Powierzchnia materiału III po badaniu

Nr próby Wysokość opuszczania
ciężarka [cm] Wygląd wgłębienia Opis powierzchni

1 50

Powierzchnia 
z widocznym 

pęknięciem długości 
ok. 0,5 cm

2 47,5
Dwie małe ryski po 
zewnętrznej części 

odcisku

3 45 Powierzchnia bez 
jakichkolwiek zmian

cd. tab. 12
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5.5. Ocena wytrzymałości termicznej powłoki geopolimerowej

Przygotowano próbki w postaci płaskich płytek stalowych. pokrytych powłoką geopoli-
merową. Badania ograniczono do geopolimeru z największą ilością aktywatora (mieszanka 
III), kierując się opisanymi wcześniej wynikami badań odporności na ścieranie i odporności 
na uderzenie. Płyty umieszczano w piecu, który krokowo nagrzewano do temperatury 200, 
400, 500, 600 i 700°C. Po każdym zwiększeniu temperatury pieca prowadzono wygrzewanie 
w czasie 4 godzin, a następnie oceniano stan powłoki. Stwierdzono, że do temperatury 600°C 
powłoka zachowuje ciągłość, szczelność i dobrze przylega do powierzchni płyty stalowej, 
mimo jej nieznacznej deformacji termicznej. Przy 700°C nastąpiła znacząca deformacja ter-
miczna płyty stalowej, co spowodowało pęknięcie powłoki. 

Wskazuje to kierunek dalszych badań w tym względzie. Aby prawidłowo ocenić wy-
trzymałość termiczną powłok geopolimerowych i wyznaczyć ich dopuszczalną temperaturę 
pracy, należy zapewnić stabilność kształtu podłoża, które powłoka ma chronić.

6. Wnioski

Przeprowadzone badania wykazały, że geopolimery, wytwarzane na bazie popiołów lot-
nych z polskich elektrociepłowni w Łaziskach, Połańcu i Skawinie, mogą być pełnowarto-
ściowym zamiennikiem dla materiałów dotychczas stosowanych do wytwarzania betonów 
portlandzkich i powłok ochronnych przed korozją i działaniem wysokich temperatur. Zarów-
no zaprawy geopolimerowe, jak i powłoki ochronne wykonane z tych materiałów wykazują 
własności nie gorsze, a czasami nawet lepsze niż materiały konwencjonalne.

Rodzaj użytego do wytworzenia geopolimeru lub zaprawy geopolimerowej popiołu lot-
nego ma istotne znaczenie dla wytrzymałości na ściskanie otrzymywanego materiału. Nato-
miast niezależne od tego czynnika jest zachowanie materiałów przy nagrzewaniu, wygrze-
waniu i chłodzeniu. Stwierdza się wprawdzie różnice ilościowe ich rozszerzalności cieplnej, 
ale charakter zmian jest zawsze ten sam, powodując finalnie znaczny skurcz materiału po 
zakończeniu całego cyklu cieplnego.

Można zatem stwierdzić, iż opracowywanie technologii wytwarzania materiału geopo-
limerowego należy zawsze rozpocząć od starannego wybrania optymalnych do uzyskania 
najlepszego poziomu interesujących nas własności popiołu lotnego, będącego podstawowym 
komponentem. 

W badaniach wykazano, że ilość aktywatora użytego do wytworzenia geopolimeru ma 
duże znaczenie dla własności otrzymanego materiału. 

W przypadku rozszerzalności cieplnej, niezależnie od zastosowanej ilości aktywato-
ra, stwierdzono bardzo duży skurcz materiału jako efekt finalny nagrzewania i chłodzenia 
(rys. 9–14). Stwierdzono jednak, iż wzrost ilości aktywatora zmniejsza wielkość tego skur-
czu. Daje to wytyczne do dalszych badań. Jest prawdopodobne, że uda się w ich rezultacie 
wskazać taką proporcję aktywatora w składzie mieszanki geopolimerowej, która zminimali-
zuje, a być może całkowicie wyeliminuje to niekorzystne zjawisko.
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Wytrzymałość na ściskanie, odporność na uderzenie geopolimerowej powłoki ochron-
nej, a także jej odporność na ścieranie zależą od ilości aktywatora, użytej przy wytwarza-
niu materiału. Wytrzymałość na ściskanie rośnie proporcjonalnie z ilością użytego aktywa-
tora. Najlepszą odporność na uderzenie powłoki geopolimerowej uzyskano dla mieszanki 
z największą ilością aktywatora, ale w tym przypadku nie stwierdzono proporcjonalnego jej 
zwiększania się z ilością użytego aktywatora. Dwie mieszanki z mniejszą jego zawartością 
wykazały podobny, znacznie gorszy poziom odporności na pękanie. Analogiczne zachowa-
nie wykazała odporność na ścieranie. Może to oznaczać, że istnieje pewna graniczna ilość 
aktywatora w proporcji do pozostałych komponentów geopolimeru, która zapewnia powło-
ce dobrą adhezję do podłoża. W dalszych badaniach należy zatem sprawdzić, czy kolejne 
zwiększanie ilości aktywatora będzie w dalszym ciągu poprawiać te własności.

Badana powłoka geopolimerowa zachowała szczelność i dobrą przyczepność do podłoża 
do temperatury 600°C. Niemniej należy zauważyć, że zniszczenie powłoki nastąpiło w re-
zultacie deformacji płyty stalowej stanowiącej podłoże powłoki. Wskazuje to na potrzebę 
przeprowadzenia kolejnych badań, w których zapewniona zostanie stabilność kształtów pod-
łoża powłoki. Wówczas będzie możliwe jednoznaczne stwierdzenie, czy temperatura 600°C 
to maksymalna dopuszczalna temperatura pracy powłoki.

Odpowiednio dobrany skład zaprawy geopolimerowej pozwolił na uzyskanie wytrzyma-
łości na ściskanie, porównywalnej z betonami konwencjonalnymi. Wyniki te potwierdzają 
możliwość stosowania tych materiałów jako pełnowartościowych zamienników betonów 
konwencjonalnych.
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ANTYKOROZYJNE I ODPORNE TERMICZNIE 
POWŁOKI GEOPOLIMEROWE 

I ICH ZNACZENIE DLA ŚRODOWISKA

ANTI-CORROSION AND FIRE RESISTANT 
GEOPOLYMER COATINGS AND THEIR IMPORTANCE 

TO THE ENVIRONMENT

S t r e s z c z e n i e

W artykule przedstawiono możliwości zastosowań nieorganicznych polimerów zwanych geo-
polimerami na powłoki ochronne zabezpieczające przed działaniem wysokiej temperatury oraz 
czynników korozyjnych. Przedstawiono najważniejsze własności geopolimerów związane 
z ochroną powierzchni takich materiałów jak stal, beton i drewno. Opisano dotychczasowe 
zastosowania oraz znaczenie powłok geopolimerowych dla środowiska. W części badawczej 
przedstawiono wyniki badań powłok geopolimerowych na bazie tufu wulkanicznego oraz po-
piołów lotnych. Zaprezentowano wyniki odporności na ścieranie, odporności na uderzenia oraz 
odporności na działanie wysokich temperatur.

Słowa kluczowe: powłoki, geopolimery, żaroodporność, beton, stal

A b s t r a c t

The article presents the possible applications of inorganic polymers called geopolymers used 
as protective coatings against high temperature and corrosive agents. It presents the most 
important properties of geopolymers associated with surface protection of materials such as 
steel, concrete and wood. It describes applications of the existing geopolymer coatings and 
their importance to the environment. The experimental part of the study presents the test results 
of geopolymer coatings based on tuff. The results of abrasion resistance, impact resistance and 
resistance to high temperatures are shown.

Keywords: coatings, geopolymers, heat resistance, concrete, steel
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1. Wprowadzenie

Nieorganiczne polimery glinokrzemianowe posiadają wiele niezwykłych właściwości 
w odniesieniu do tradycyjnych materiałów budowlanych. Charakteryzują się one bowiem 
większą wytrzymałością na ściskanie niż tradycyjne betony na bazie cementu portlandzkie-
go, posiadają również bardzo wysoką odporność na wysokie temperatury, dochodzącą do 
1000°C, oraz odporność na większość agresywnych środowisk korozyjnych. Dodatkowo ich 
wpływ na środowisko w procesie wytwarzania jest dużo mniej szkodliwy niż wytwarzanie 
cementów portlandzkich.

Od kilkunastu lat prowadzone są intensywne prace w wielu ośrodkach naukowych na 
świecie nad zastosowaniem geopolimerów na pokrycia ochronne materiałów, takich jak be-
tony, stal, ceramika oraz elementy drewniane [1–4, 14, 18-19]. Dzięki swojej odporności 
na środowiska korozyjne geopolimery cechują się dużo większą trwałością niż tradycyjne 
betony na bazie cementu portlandzkiego [5, 20–22]. Przykłady elementów z tradycyjnego 
betonu i geopolimeru po ekspozycji w środowisku korozyjnym przedstawiono na rysunku 1. 

Rys. 1. Porównanie degradacji betonu na bazie cementu portlandzkiego (b) oraz 
betonu geopolimerowego (a) po ekspozycji w środowisku korozyjnym [5]

a) b)

Betony są jednym z najbardziej rozpowszechnionych materiałów konstrukcyjnych, jed-
nak ich podstawową wadą jest obniżenie się ich właściwości wytrzymałościowych wraz ze 
wzrostem temperatury pracy. Utrata wody przez beton, na przykład wskutek działania pod-
wyższonej temperatury, jest związana ze znaczącym obniżeniem jego właściwości mecha-
nicznych (jednorodności struktury, wytrzymałości na ściskanie), co może skutkować znisz-
czeniem konstrukcji. Badania wskazują, że w temperaturze 400°C betony mają zaledwie 
połowę modułu sprężystości, który osiągają w normalnych warunkach, a w temperaturze 
600°C może on spaść nawet o prawie 80% [15–17].

Również w stosunku do betonów badania wykazują, że powłoki geopolimerowe mogą 
być stosowane w celu ochrony przed działaniem wody morskiej [18], przy czym właści-
wości powłok mogą być modyfikowane przez dodatek rożnych wypełniaczy mineralnych. 
Badanie tego rodzaju były prowadzone m.in. z dodatkiem miki czy wollastonitu (minerał 
z grupy krzemianów), które podnoszą właściwości ochronne powłok geopolimerowych sto-
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sowanych na konstrukcjach betonowych [19]. Warto zwrócić uwagę, że materiały geopoli-
merowe posiadają właściwości, które predestynują je do zastosowań w wodzie morskiej. Są 
to: krótki czas osiągnięcia przez mieszanki na bazie geopolimerów dobrych własności wy-
trzymałościowych, niska przepuszczalność wody, własności antykorozyjne w słonej wodzie, 
wysoka adhezja do stosowanych betonów oraz stabilność wymiarowa (skurcz materiałów 
geopolimerowych może być ograniczony np. przez odpowiedni dodatek włókien polipropy-
lenowych) [20, 21]. Badania przeprowadzone w środowisku naturalnym (wybrzeże Shanghai 
Jinshan) potwierdziły możliwość zastosowania powłok geopolimerowych jako zabezpiecze-
nia dla konstrukcji betonowych. Stwierdzono, że dwa najistotniejsze parametry wpływające 
na jakość powłok to [22]: wilgotność atmosfery i grubość warstwy powlekającej, przy czym 
najlepsze parametry uzyskano dla grubości 5 mm i kontaktu z wodą morską w tzw. obszarze 
pływów (periodyczny kontakt materiału z wodą morską, która zapewnia wysoką wilgotność 
powłoki).

Rys. 2. Porównanie stopnia degradacji składników spoiw takich jak: cement portlandzki, 
żużel oraz glinian wapnia ze spoiwem geopolimerowym w 5% roztworze H2SO4 
oraz 5% roztworze HCl [9]

Jak wykazano w pracy [9], stopień degradacji (procentowego ubytku masy) geopolime-
rów w kwaśnych środowiskach jest kilkukrotnie niższy niż w przypadku składników tra-
dycyjnego betonu takich jak: cement portlandzki, żużel czy gliniany wapnia. Porównanie 
to (rys. 2) dotyczy stopnia degradacji gotowego wyrobu (geopolimeru) ze składnikami do 
produkcji betonu tradycyjnego. 

Geopolimery cechują się również dobrą adhezją do innych materiałów oraz niską prze-
wodnością cieplną. Ich zaletą jest również krótki czas wiązania przy małej skurczliwości. 
Przy zastosowaniu na różnego rodzaju powłoki duże znaczenie odgrywa również bardzo 
duża odporność geopolimerów na ścieranie. W przypadku zastosowania geopolimerów jako 
pokryć antykorozyjnych stali oraz przy pokryciach naprawczych betonu nie bez znaczenia 
pozostaje wyjątkowo korzystna cecha, jaką jest brak korozji stali w kontakcie z geopolime-
rem. Przykład zachowania się zbrojenia stalowego w geopolimerze oraz tradycyjnym betonie 
na bazie cementu portlandzkiego przedstawiono na rysunku 3. 
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Bardzo ważną cechą z punktu widzenia ich zastosowania na powłoki jest ich odporność 
na działanie wysokich temperatur. Rysunek 4 przedstawia wyniki badań wytrzymałości na 
ściskanie geopolimerów poddanych działaniu wysokich temperatur [6]. Nawet po ekspozycji 
w 1000°C ich wytrzymałość na ściskanie wynosi prawie 30 MPa. 

a) b)

Rys. 3. Zbrojenie stalowe w betonie na bazie cementu portlandzkiego (a) oraz w betonie 
geopolimerowym (b) po ekspozycji w środowisku chlorkowym [4]

Rys. 4. Wytrzymałości na ściskanie geopolimerów po wyżarzaniu w różnych temperaturach [6]

Spoiwa geopolimerowe znalazły wiele zastosowań jako pokrycia nanoszone na różne 
powierzchnie. Na rynku polskim dostępne są już komercyjne produkty geopolimerowe, jak 
np. fuga geopolimerowa z efektem peciclean (efekt oczyszczania powierzchniowego dzięki 
właściwościom hydrofilowym). Jak podają producenci, fuga ta czyści się niemalże sama 
z pomocą wody. Dzięki właściwościom hydrofilowym fuga jest odporna na oleje, tłuszcze 
i zabrudzenia. Woda tworzy cienką warstwę na fudze, przez co brud nie może się osadzić, 
ponieważ zostaje podmyty i łatwo go usunąć. Materiał ten jest odporny również na działanie 
detergentów zawierających kwasy. Producenci podają, że dzięki technologii geopolimerowej 
fuga taka ma dodatkową zaletę, która polega na rozpuszczaniu nieusuniętych pozostałości 
brudu dzięki fotokatalizie przez promieniowanie świetlne. Działanie to zostało sprawdzone 
i potwierdzone przez Instytut Fizyki Budowli Frauenhofera w Holzkirchen [7]. 

[°C]
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Na rynku krajowym dostępne są również zaprawy GeoLite. Firma Kerakoll reklamuje je 
jako pierwsze na świecie ekokompatybilne geospoiwo glinokrzemianowe. Geozaprawy od-
znaczają się naturalną i podwyższoną stabilnością wymiarową, co gwarantuje brak skurczu 
i pękania. Firma podaje, że dzięki geosyntezie zaprawy krystalizują w monolit o trwałości 
typowej dla skał mineralnych. W zależności od rodzaju zaprawy czas jej wiązania wynosi od 
kilku do kilkudziesięciu minut [8]. 

Rys. 5. Fuga geopolimerowa [7]

Rys. 6. Zaprawy geopolimerowe serii GeoLite [8]

Jak twierdzi producent, Geolite należy do najbezpieczniejszych wyrobów dla budow-
nictwa na świecie. Technologia ta jest rewolucyjna, jeżeli chodzi o dbałość o środowisko 
i zdrowie człowieka. Przeprowadzone badania potwierdzają zerową emisję lotnych związ-
ków organicznych (VOC), zarówno w czasie przygotowywania zapraw na budowie, jak i po 
wykonaniu prac naprawczych. 

W wyniku realizacji projektu zastosowania geopolimerów jako powłok wykazano, że 
powłoki geopolimerowe mogą być stosowane w przypadku dużych powierzchni (ok. 100 m2) 
[11]. Nakładanie takich powłok jest łatwe, możliwe jest stosowanie wałków lub pędzli. Nie 
jest konieczne specjalne przygotowanie powierzchni przed nałożeniem geopolimerów. Wy-
starczające jest dokładne umycie wodą z wykorzystaniem myjki ciśnieniowej. Powierzchnie 
powłok geopolimerowych zapewniają bardzo estetyczny wygląd. Zdjęcia z realizacji projek-
tu [11] przedstawiono na rysunku 7. 
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Rys. 7. Powierzchnia betonu niepokrytego (a) i pokrytego warstwą geopolimeru (b) [11]

a) b)

Od wielu lat znana jest już technologia wewnętrznego cementowania rur lub innych 
kształtek stalowych. Warstwa cementu, która jest nakładana na podłoże stalowe, ma za 
zadanie zapewnić ochronę antykorozyjną i brak skłonności do inkrustacji (zarastania ko-
rozyjnego) oraz odporność na ścieranie. Rury z wewnętrznymi powłokami cementowymi 
stosowane są w budowie rurociągów do przesyłania wody i ścieków. Ze względu na natu-
ralne materiały występujące w wykładzinie cementowej nie ma ona negatywnego wpływu 
na ludzkie zdrowie. 

Powłoki geopolimerowe mogą być zamiennikiem powłok cementowych w rurach stalo-
wych czy żeliwnych, mogą być również stosowane w rurach do przesyłu ścieków, zastępując 
powłoki z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE). Wprawdzie trwałość powłok geopolimero-
wych w korozyjnych środowiskach jest o połowę mniejsza niż wykładzin z HDPE i koniecz-
ne jest po pewnym czasie ponowne naniesienie powłoki, jednak jeżeli chodzi o wpływ na 
środowisko i cenę takich powłok, to geopolimery są tutaj bardzo obiecujące [12]. 

Rys. 8. Przykład wewnętrznej powłoki cementowej w rurach [13]

Bardzo ważnym obszarem zastosowań powłok geopolimerowych jest ochrona stali przed 
korozją [23]. W tym celu zastosowanie znajdują materiały oparte na geopolimerach zarówno 

a) b)
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a) b)

bez dodatków, jak i wzbogacone innymi pierwiastkami, np. cynkiem [24]. Dodatkową zaletą 
powłok geopolimerowych jest fakt, iż wymagają one jedynie minimalnej obróbki materiału 
bazowego przed nałożeniem powłoki [25] oraz posiadają właściwości antybakteryjne [26]. 
Stal jest jednym z najczęściej stosowanych materiałów konstrukcyjnych, przy czym własno-
ści związane z żarowytrzymałością i ognioodpornością stali są niezwykle istotne przy wielu 
zastosowaniach inżynierskich. Niestety, wraz ze wzrostem temperatury materiał konstruk-
cyjny traci swoje właściwości. Przykładowo w temperaturze 550°C stal ma zaledwie połowę 
granicy plastyczności osiąganej w temperaturze pokojowej [27, 28]. Pokrycie powłokami 
opartymi na bazie geopolimerów podnosi własności związane z żarowytrzymałością i ognio-
odpornością stali, przy czym istotny jest właściwy dobór powłoki geopolimerowej, zwłasz-
cza ze względu na rozszerzalność termiczną materiału bazowego i powłoki [3].

Powłokami geopolimerowymi na bazie metakaolinu zajmowali się autorzy pracy [3]. 
Wytworzyli oni powłoki geopolimerowe na stali węglowej oraz na stali nierdzewnej. Po 
przeprowadzeniu badań stwierdzono bardzo dobrą adhezję powłok geopolimerowych do 
stali. W strefie kontaktowej między stalą a warstwą geopolimeru nie pojawiły się żadne nie-
ciągłości czy pęcherze. Przykładowe fotografie próbek stalowych pokrytych geopolimerem 
zaprezentowano na rysunku 9. 

Rys. 9. Granica kontaktowa między stalą a warstwą geopolimerową: a) stal węglowa, b) stal 
nierdzewna [3]

Badania [3] przeprowadzono również pod kątem rozszerzalności termicznej geopolime-
rów. Na rysunku 10 przedstawiono krzywe dylatometryczne dla trzech różnych wariantów 
geopolimerów, które różniły się stosunkiem Si:Al i stosunki te wynosiły 1, 2 i 2,5. 

Przyczepność powłok geopolimerowych silnie zależy od składu geopolimeru. Jak wyka-
zały badania, po utwardzaniu w temperaturze 70°C geopolimery o stosunku Si:Al = 1 krysta-
lizowały do zeolitów LTA i A, podczas gdy powłoki, gdzie Si:Al = 2 i 2,5 były amorficzne. 
Dla kompozycji Si:Al = 2,5 przyczepność wyniosła > 3,5 MPa, a dla Si:Al = 1 i 2 osiągnięto 
słabe przyczepności do podłoży metalowych. Wygrzewanie tych geopolimerów do 1000°C 
spowodowało powstanie glinokrzemianów sodu lub nefelinu. Pomiary rozszerzalności ciepl-
nej dla Si:Al = 2,5 wykazały rozszerzalność do 6% w 800°C, podczas gdy dla Si:Al = 1 
i Si:Al = 2 zaobserwowano skurcz do 4% [3].
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Rys. 10. Rozszerzalność termiczna próbek geopolimerowych na bazie metakaolinu [3]

Badania powłok geopolimerowych na stali przeprowadzili również autorzy pracy [14]. 
W badaniach zastosowano geopolimery na bazie popiołów lotnych. Przeprowadzono bada-
nia rozszerzalności termicznej w zależności od stosunku Si:Al oraz od stosunku woda/ce-
ment (tab. 1). 

Tabela 1

Proporcje składu powłok geopolimerowych [14]

Nr Si:Al [mol] Woda:cement (popiół lotny) [wag.]
FA1 1,0 0,35
FA2 2,0 0,35
FA3 3,0 0,35

FA3.5a 3,5 0,35
FA3.5b 3,5 0,30
FA3.5c 3,5 0,25
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Rys. 11. Rozszerzalność termiczna i skurcz próbek geopolimerowych [14]
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Na rysunku 11 przedstawiono krzywe dylatometryczne dla różnych typów geopolime-
rów, stosowanych jako powłoki dla stali, których proporcje składu przedstawiono w tabeli 1. 
Widoczne są znaczne różnice w rozszerzalności termicznej, zarówno jeżeli chodzi o różne 
warianty stosunku Si:Al, jak również różne wartości stosunku woda/cement. 

Dostępne dane literaturowe pozwalają na stwierdzenie, że geopolimery są świetnym ma-
teriałem na różnego rodzaju powłoki zabezpieczające takie podłoża jak betony, stal oraz 
drewno. Ze względu na możliwość sterowania własnościami takich powłok, jak np. współ-
czynnikiem rozszerzalności termicznej, możliwe jest dobranie odpowiedniego składu geopo-
limeru do zastosowania na konkretnej powierzchni. 

2. Cel i zakres pracy

Celem pracy było wytworzenie powłok geopolimerowych na powierzchni blach ze stali 
niskowęglowej. Powłoki geopolimerowe wykonano na bazie tufu wulkanicznego. Przepro-
wadzono badania powłok geopolimerowych pod kątem ich odporności na działanie wyso-
kich temperatur oraz odporności na ścieranie. Dla powłok geopolimerowych nałożonych na 
powierzchnię stali wykonano próby przyczepności oraz próby odporności na uderzenia. 

3. Materiał do badań i metodyka badań

Powłoki wytworzono, stosując masy geopolimerowe na bazie surowców naturalnych (tuf 
wulkaniczny z rejonu Krzeszowic). Tufy filipowickie to tufy i tufity porfirowe, występujące 
między Karniowcami a Filipowicami oraz w Myślachowicach. Posiadają strukturę porfiro-
wą z fenokryształami skalenia. Barwa tufów filipowickich jest czerwono-różowawa, czasem 
z białymi plamami wtórnego kalcytu lub zielonymi smugami chlorytu. Są utworami czerwo-
nego spągowca (ok. 290 mln lat) [10].

Tuf filipowicki zawiera liczne ziarna skaleni potasowych (sanidynu), a także drobne 
blaszki biotytu. Podrzędnie pojawia się skorodowany kwarc, skaleń może wykazywać ob-
jawy kaolinizacji, a biotyt jest częściowo schlorytyzowany [11]. Tuf jest silnie alkaliczny, 

Rys. 12. Tuf wulkaniczny filipowicki w postaci skały
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zawiera około 8,5–12% K2O, podczas gdy ilość Na2O jest niewielka. Korzystne parametry 
fizykomechaniczne powodowały, że był on chętnie stosowany w budownictwie jako suro-
wiec łatwy w obróbce, o dobrych właściwościach termoizolacyjnych.

Rys. 13. Mikrostruktura tufu filipowickiego – romboedryczne kryształy skalenia potasowego

Tabela 2

Skład tlenkowy tufu filipowickiego zastosowanego w badaniach

SiO2 Fe2O3 Al2O3 CaO MgO TiO2 K2O Na2O
56,04% 5,38% 16,73% 5,39% 0,60% 0,85% 9,16% 0,39%

Stosowano masę geopolimerową niezawierającą wypełniaczy, tj. bez piasku. Jako akty-
wator alkaliczny zastosowano roztwory wodorotlenku sodu oraz szkła wodnego sodowego 
R-145. Receptura została przygotowana zgodnie ze zgłoszeniem patentowym P.401579. Dla 
tak przygotowanych geopolimerów przeprowadzono badania wytrzymałości na ściskanie 
oraz badania odporności na wysokie temperatury, a na mikroskopie skaningowym przepro-
wadzono obserwacje powierzchni przełomów próbek ściskanych. Badania wytrzymałości 
na ściskanie przeprowadzono zgodnie z PN-EN 12390-3 2002: Badania betonu. Część 3: 
Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania. Badania wytrzymałości na ściskanie prowa-
dzono dla różnych okresów sezonowania próbek, wynoszących 14, 28, 60 i 90 dni. Badania 
przeprowadzono na próbkach walcowych przy manualnym sterowaniu maszyny, a próbki 
sezonowano na powietrzu w temperaturze otoczenia. 

Powłoki geopolimerowe zostały naniesione na stal DC01A o grubości 0,8 mm. Płytki 
stalowe przeznaczone do badań zostały dokładnie wyczyszczone i zmatowione przez prze-
tarcie papierem ściernym oraz odtłuszczone acetonem. Powłoki nanoszono pędzlem, zwra-
cając uwagę na szczelność i równomierność nakładanego materiału. Próbki po naniesieniu 
warstwy geopolimeru zostały szczelnie zamknięte w woreczkach z tworzywa sztucznego 
i umieszczone w komorze grzewczej w temperaturze 75°C na okres 24 godzin. 

Badania przeprowadzono po upływie 28 dni od momentu wykonania powłok. Do bada-
nia odporności na uderzenia przygotowane zostały płytki o wymiarach 150 × 50 × 0,8 mm 
(wg ISO 1512), pokryte powłoką geopolimerową obustronnie wraz z krawędziami. Badania 
odporności na uderzenia przeprowadzono zgodnie z normą EN ISO 6272:1999 – badanie 
za pomocą spadającego ciężarka (ciężarek o masie 1000 g, zakończony półkulą o średnicy 
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20 mm). Przeprowadzono również próbę przyczepności metodą siatki nacięć według PN-EN 
ISO 2409:1999.

Badanie odporności na ścieranie przeprowadzono zgodnie z normą PN ISO 7784-1:2000, 
odnoszącą się do badania farb i lakierów, na specjalnie skonstruowanym w tym celu urzą-
dzeniu. Urządzenie to przedstawiono na rysunku 14. Do badań tych przygotowano płytki 
o średnicy 100 mm (wg ISO 1514) z naniesioną jednostronnie powłoką geopolimerową. 
Próbki zostały poddane próbie oznaczenia odporności na ścieranie metodą obracającego się 
krążka pokrytego papierem ściernym. Badania przeprowadzono przy dwóch prędkościach 
obrotowych 60 obr./min i 600 obr./min.

Rys. 14. Aparat do badania odporności na ścieranie powłok

Badania odporności termicznej powłok geopolimerowych, naniesionych na blachy stalo-
we o wymiarach 150 × 100 × 0,8 mm, przeprowadzono dla powłok sezonowanych w czasie 
28 dni. Blachy z powłokami nagrzewano w piecu do temperatury 200, 400, 600, 800 i 900°C. 
Próbki wygrzewano w czasie 4 godzin, a następnie chłodzono z piecem (ok. 12 godzin). Po 
wyjęciu próbek z pieca prowadzono ocenę stanu powłoki.

4. Wyniki badań

Na rysunku 15 przedstawiono wyniki badań wytrzymałości na ściskanie próbek geopoli-
merowych z tufu filipowickiego po różnych okresach sezonowania. Badania wykazały, że po 
14 dniach sezonowania wytrzymałość na ściskanie wynosiła około 22 MPa, zaś po 28 dniach 
sezonowania około 26 MPa. Dalszy wzrost czasu sezonowania próbek skutkował liniowym 
wzrostem wytrzymałości na ściskanie. Po 90 dniach sezonowania wytrzymałość na ściskanie 
próbek wynosiła około 41 MPa.

Na rysunku 16 przedstawiono wyniki badań wytrzymałości na ściskanie próbek geopoli-
merowych z tufu filipowickiego po różnych okresach sezonowania i różnych temperaturach 
wyżarzania próbek.
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Rys. 15. Wytrzymałość na ściskanie 
próbek geopolimeru z tufu 
filipowickiego po różnych 
okresach sezonowania

Rys. 16. Zależność wytrzymałości 
na ściskanie od tempera-
tury wygrzewania i wieku 
próbek geopolimerowych 
na bazie tufu (seria 1 – 14 
dni, seria 2 – 28 dni, seria 
3 – 90 dni)

Rys. 17. Obraz SEM przełomów próbek geopolimeru z tufu filipowickiego po 28 dniach sezonowania
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Rys. 19. Obraz SEM przełomów próbek geopolimeru z tufu filipowickiego po 28 dniach sezonowania 
i wyżarzaniu w temperaturze 400°C

Rys. 18. Obraz SEM przełomów próbek geopolimeru z tufu filipowickiego po 28 dniach sezonowania 
i wyżarzaniu w temperaturze 200°C

Rys. 20. Obraz SEM przełomów próbek geopolimeru z tufu filipowickiego po 28 dniach sezonowania 
i wyżarzaniu w temperaturze 600°C

Badania wytrzymałości na ściskanie próbek geopolimerowych po różnych okresach se-
zonowania, wyżarzanych w zakresie temperatur 200 do 900°C, wykazały wzrost wytrzy-
małości na ściskanie w porównaniu z geopolimerami niewyżarzanymi. Ponadto stwierdzo-
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Rys. 21. Obraz SEM przełomów próbek geopolimeru z tufu filipowickiego po 28 dniach sezonowania 
i wyżarzaniu w temperaturze 800°C

no podobny charakter przebiegu zmian wytrzymałości dla różnych okresów sezonowania 
próbek. Najwyższe wytrzymałości uzyskiwano dla temperatur 400°C i 800°C. Wyniki te 
korelują w pewnym stopniu z wynikami obserwacji SEM przełomów tych próbek (rys. 19 
i 21). Na przełomach tych widoczny jest znaczny udział fazy szklistej. Próbki niewyżarzane 
charakteryzowały się strukturą krystaliczną (rys. 17).

4.1. Badania odporności termicznej powłok geopolimerowych

Ocena stanu powłok geopolimerowych po wyżarzaniu wykazała, że do temperatury 
600°C powłoka zachowuje ciągłość, szczelność i dobrze przylega do powierzchni blachy 
stalowej mimo jej nieznacznej deformacji termicznej. W wyższych temperaturach nastąpiła 
znaczna deformacja termiczna blachy stalowej, co powoduje pęknięcie powłoki.

Przeprowadzono także obserwacje powierzchni przełomów powłok geopolimerowych 
niewyżarzanych i wyżarzanych w różnych temperaturach. W temperaturach powyżej 800°C 
następuje zeszklenie powłoki (rys. 23). 

Rys. 22. Struktura przełomu powłoki geopolimerowej niewyżarzanej (po lewej) i wyżarzanej 
w temperaturze 200°C (po prawej); obserwacje prowadzone na mikroskopie stereoskopowym, 
powiększenie 400×
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Rys. 23. Struktura powłoki geopolimerowej wyżarzanej w temperaturze 900°C (po lewej) i wyżarzanej  
w temperaturze 1200°C (po prawej); obserwacje prowadzone na mikroskopie stereoskopowym, 
powiększenie 400×

4.2. Wyniki badań odporności na ścieranie

Tabela 3

Wyniki badań odporności na ścieranie powłok geopolimerowych

Lp.
Masa próbki Obroty

Liczba cykli
Ubytek 
g/cykl
1000

Ubytek 
0,1 g/minprzed po ubytek czas obr./min

1 52,026 51,833 0,193 2:06:21,6 60 75 735 0,00255 65,45
2 51,833 51,418 0,415 2:46:20,5 600 100 000 0,00415 40,16

175 735

Poniżej, na rysunkach 25 i 26, prezentowane są zdjęcia po przeprowadzonej próbie od-
porności na ścieranie. 

Rys. 26. Próbka po przejściu 
100 000 cykli, przy 
600 obr./min

Rys. 24. Próbka przed bada-
niami

Rys. 25. Próbka po przejściu 
75 735 cykli, przy  
60 obr./min
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Maksymalna liczba cykli (wg norm), która określa, czy materiał powłokowy jest odporny 
na ścieranie, wynosi 100 000 cykli. W przypadku powłok geopolimerowych prezentowanych 
powyżej został przekroczony założony limit i próbka nie została starta do podłoża – została 
wypolerowana. Badania wykazały, że materiał ten jest powłoką bardzo odporną na ścieranie. 
Ubytek masy próbki mierzony w g/cykl × 1000 wyniósł dla tego materiału 0,00415 (tab. 3). 

Tabela 4

Własności mechaniczne powłoki wykonanej z geopolimeru na bazie tufu wulkanicznego

Powłoka Przyczepność Elastyczność, 
średnica wałka

Odporność na 
uderzenia

Geopolimer na bazie tufu 0 4 do 20 mm
odprysk na całej powierzchni 10

Badania własności mechanicznych powłok wykazały: bardzo dobrą przyczepność mate-
riału do podłoża (brak odprysków na siatce nacięć – rys. 27 i 28) oraz niewielką odporność 
na uderzenia (powłoka nie wykazuje odprysków po uderzeniu ciężarka z wysokości 10 cm). 

Rys. 27. Próbka z powłoką geopolimerową przed próbą przyczepności

Rys. 28. Próbka z po-
włoką geopo-
limerową po 
próbie przy-
czepności

Rys. 29. Próbka z powłoką geopolimerową po próbie ela-
styczności
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Rys. 30. Próbka z powłoką geopolimerową po próbie odporności na uderzenia

Badania elastyczności powłoki (badanie przez zginanie na wałkach o różnych średnicach) 
wykazały, iż powłoki pękają na każdym z wałków, na którym została wyginana próbka (śred-
nice wałków: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16 i 20 mm). Na rysunku 29 przedstawiono próbkę wy-
ginaną na wałku o średnicy 3 mm.

5. Podsumowanie i wnioski

Na podstawie przeglądu literatury oraz przeprowadzonych badań własnych sformułowa-
no następujące wnioski:
1. Geopolimery są materiałem, który z powodzeniem może zostać wykorzystany jako po-

włoki zabezpieczające przed wieloma czynnikami. Mogą one stanowić barierę ochronną 
przed działaniem np. wysokich temperatur, agresywnych ośrodków korozyjnych, wody 
morskiej itp. Nadają się do wykonywania powłok na takich materiałach jak: betony, stal, 
ceramika oraz drewno.

2. Powłoki wykonane z geopolimerów cechują się dobrą adhezją do podłoża, małą skurczli-
wością, wysoką odpornością na działanie temperatury. Możliwe jest – przez odpowiedni 
dobór składu geopolimeru – sterowanie współczynnikiem rozszerzalności cieplnej [14].

3. Powłoki geopolimerowe cechują się bardzo dobrą odpornością na ścieranie. Zaletą geo-
polimerów jest to, że w trakcie procesu ścierania materiał zaczyna się polerować pod 
wpływem materiału trącego. Geopolimery, w których stosunek woda/cement, jak rów-
nież stosunek Na2O/SiO2 jest wyższy, cechują się mniejszą odpornością na ścieranie, na-
tomiast większą odpornością na uderzenia. 

4. Odpowiedni dobór składu geopolimeru oraz odpowiednie warunki procesu geopolimery-
zacji gwarantują uzyskanie powłok odpornych na uderzenia, jak również odpornych na 
ścieranie i działanie wysokich temperatur. 

5. Nanoszenie powłok geopolimerowych jest prostym zabiegiem, niewymagającym skom-
plikowanych urządzeń i specjalnego przygotowania podłoża. Jedynym istotnym warun-
kiem jest zapewnienie odpowiedniej temperatury procesu geopolimeryzacji.
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ZAGOSPODAROWANIE POPIOŁÓW LOTNYCH 
ZE SPALANIA WĘGLA KAMIENNEGO 

W PROCESACH ZEOLITYZACJI

USE OF FLY ASHES FROM BURNING 
CHARCOAL IN ZEOLITIZATION PROCESSES

S t r e s z c z e n i e

W artykule przedstawiono ogólne informacje dotyczące wytwarzania popiołów lotnych oraz 
metody ich zagospodarowania. Zaprezentowano najważniejsze właściwości popiołów lotnych 
użytych do badań. Przeprowadzono procesy alkalicznej aktywacji popiołów lotnych pocho-
dzących z kotłów fluidalnych. Dla każdego z popiołów zastosowano dwa warianty prowadze-
nia procesu zeolityzacji. Zastosowano bowiem metodę fuzji oraz metodę niskotemperaturową. 
W wyniku procesu alkalicznej aktywacji uzyskano materiał, którego powierzchnia właściwa 
BET przekracza 200 m2/g.

Słowa kluczowe: uboczne produkty spalania, popiół lotny, alkaliczna aktywacja, zeolity

A b s t r a c t

The article presents general information relating to the fly ash production and management. 
The main characteristics of the fly ashes used in the research were presented. Processes of 
alkali activation of fly ashes from fluidized bed boilers were carried out. For each of the tested 
fly ashes two variants of the zeolitization process were applied: the fusion method and the low-
temperature method. As a result of the alkali activation a material was obtained which BET 
specific surface area exceeds 200 m2/g.

Keywords: by-products of combustion, fly ash, alkali activation, zeolites
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1. Popioły lotne – wytwarzanie

Obecnie wydaje się nieuniknione, iż w najbliższych dziesięcioleciach kopalne paliwa 
stałe – węgiel kamienny i węgiel brunatny – nadal będą stanowić istotne źródło energii elek-
trycznej i cieplnej. Dotyczyć to będzie zarówno skali globalnej, jak i regionalnej. Podczas 
procesu spalania węgli powstają duże ilości popiołów lotnych, które wymagają zagospoda-
rowania. Co roku powstaje w Polsce kilka milionów ton popiołów lotnych, które znajdują 
zastosowanie przede wszystkim w przemyśle materiałów budowlanych (składnik betonów 
i cementów), inżynierii lądowej, górnictwie podziemnym, a także jako materiał do rekulty-
wacji terenów po górnictwie odkrywkowym. Popioły lotne mogą być także wykorzystane 
w procesach zeolityzacji.

Poniższe tabele prezentują ilości ubocznych produktów spalania w Polsce oraz zagospo-
darowanie popiołów i odpadów. 

Ze względu na konieczność sprostania wymaganiom z zakresu ochrony środowiska (do-
tyczących dopuszczalnych poziomów emisji pyłów, związków siarki i azotu) stosuje się 
przyjazne dla środowiska metody spalania i odsiarczania spalin. Zaczęto stosować sorbenty 
(zwłaszcza wapienne) oraz spalanie w paleniskach fluidalnych, połączone z odsiarczaniem. 
Konieczne stało się też wdrażanie systemów pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. 
Jednym z takich źródeł jest biomasa, której stosowanie pozwala elektrowniom dotrzymać 

Rys. 1. Ilość i rozmieszczenie elektrowni węglowych w Polsce [12]
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międzynarodowych norm w zakresie emisji CO2 do atmosfery, które wynikają z ustaleń pro-
tokołu z Kioto z 1997 roku oraz dyrektywy unijnej ETS (Emissions Trading Scheme – handel 
uprawnieniami do emisji) z 2003 roku.

Tabela 1

Wytwarzane ilości ubocznych produktów spalania w Polsce (wg GUS) [9]

Produkty uboczne 2009 2010 2011 2012 2013
Popioły lotne z węgla [mln t] 4,2 3,7 4,0 4,5 4,6
Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych  
z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych 
[mln t]

4,0 3,4 3,8 4,2 3,8

Tabela 2

Ilości składowanych odpadów ze spalania węgla w Polsce (wg GUS) [9]

Rok 2009 2010 2011 2012 2013
Odpady dotychczas składowane (nagromadzone, 
stan w końcu roku) [mln t] 18,7 18,7 18,5 18,5 27,2

Tabela 3

Zagospodarowanie popiołów lotnych i odpadów w Polsce (wg GUS) [9]

2009 2010 2011 2012 2013
Popioły lotne z węgla poddane odzyskowi

[w % ogółem] 90,0 89,5 89,3 95,2 84,4

unieszkodliwione [%] 8,0 10,0 6,1 4,5 14,7
magazynowane czasowo 
[%] 2,0 0,5 4,6 0,3 0,9

Mieszaniny popiołów 
lotnych i odpadów 
stałych z wapniowych 
metod odsiarczania 
gazów odlotowych

poddane odzyskowi
[w % ogółem]

99,9 99,9 100 100 99,9

unieszkodliwione [%]
0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

magazynowane czasowo 
[%] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

Warunki, w jakich powstają obecnie popioły lotne, także uległy zmianie. Dotyczy to 
zwłaszcza popiołów ze spalania węgla w kotłach fluidalnych, gdzie temperatura spalania 
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wynosi około 850°C, podczas gdy spalanie paliw w tradycyjnych kotłach pyłowych odbywa 
się w temperaturze od 1200 do 1400°C. Zmiana temperatury powoduje, że popioły po spala-
niu w kotłach fluidalnych mają inną charakterystykę zarówno chemiczną, jak i fazową [13]. 

Spalanie w kotłach fluidalnych na skalę przemysłową zaczęto wdrażać w latach 60.  
XX wieku. Zaletami takiego spalania są:

– obniżenie emisji SO2 o 90% i NOx od 50–85% bezpośrednio w palenisku,
– brak kosztownych instalacji odsiarczania,
– niższe koszty jednostkowe zużycia ciepła, 
– niższe nakłady inwestycyjne, ograniczające koszty wytwarzania energii elektrycznej.
W Polsce zaobserwować można wzrost zainteresowania stosowaniem kotłów fluidalnych 

zwłaszcza z cyrkulacyjną warstwą fluidalną. Jednak rozwiązanie to ma też swoje wady, do 
których należą:

– erozja i korozja powierzchni ogrzewalnych, 
– trudności z utrzymaniem temperatury w komorze paleniskowej, 
– powstawanie osadów. 

2. Dotychczasowe metody zagospodarowania popiołów lotnych

Popioły lotne należą do odpadów przemysłowych, a ich zagospodarowanie stanowi obec-
nie jeden z priorytetów w polityce ekologicznej naszego kraju. Różne gatunki węgla i odmia-
ny kotłów energetycznych powodują, że popioły lotne powstałe po procesie spalania mają 
zróżnicowane właściwości, co ma znaczenie dla ich gospodarczego wykorzystania. Wzro-
stowa tendencja produkcji popiołu lotnego potwierdza konieczność poszukiwania nowych 
sposobów zagospodarowania tych surowców.

Rys. 2. Usytuowanie popiołów lotnych w schemacie klasyfikacyjnym odpadów energetycznych [1]
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Popioły ze spalania węgla brunatnego są w całości wykorzystywane do rekultywacji wy-
robisk w kopalniach węgla brunatnego. Problemem jest zagospodarowanie odpadów paleni-
skowych ze spalania węgla kamiennego. Do niedawna popioły lotne traktowane były jako 
szkodliwy odpad. Jednak to podejście uległo zmianie i obecnie popioły uznaje się za glino-
krzemianowy materiał, który znajduje liczne zastosowania w gospodarce, a nawet stanowi 
surowiec w zaawansowanych technologiach, np. do syntezy zeolitów. Największe ilości po-
piołów lotnych zostają zagospodarowane jako dodatek do betonów oraz cementów. Duża ich 
ilość stosowana jest również do budowy dróg oraz prefabrykowanych elementów betono-
wych. Zagospodarowanie popiołu lotnego w przemyśle budowlanym i górnictwie podziem-
nym przedstawiono na rysunku 3. 

Rys. 3. Zagospodarowanie popiołu lotnego w przemyśle budowlanym i górnictwie podziemnym  
w Europie (UE 15) w 2003 roku (całkowite zagospodarowanie 21,1 mln t) [4]

Norma PN-EN 450 definiuje popiół lotny jako: „drobno uziarniony pył, składający się 
głównie z kulistych, zeszkliwionych ziaren, otrzymany przy spalaniu pyłu węglowego, mają-
cy właściwości pucolanowe, zawierający w swoim składzie przede wszystkim SiO2 i Al2O3, 
przy czym zawartość reaktywnego SiO2, określona i oznaczona, jak podano w EN 197-1, 
wynosi co najmniej 25% masy”.

Składniki popiołów ze względu na wielkość udziału można podzielić na: 
– składniki podstawowe (SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO),
– składniki uboczne (MgO, SO3, Na2O, K2O),
– składniki śladowe (TiO2, P2O5, Mn i inne),
– niespalony węgiel (straty prażenia). 
Popioły lotne ze spalania węgla kamiennego wykorzystywane są w:

– drogownictwie:
– popioły krzemianowe, mała zawartość CaO (0,5–4,7%) i SO3 (0,3–2,9%),
– krzemianowo-glinowe z kotłów fluidalnych, znaczna zawartość wapna, pozwala na 

stabilizację gruntów, zastępując wapno lub cement [6];

budowa dróg
23%

elementy betonowe 
6%

dodatek do betonu
28%

mieszany cement 
11%

cement
26%

inne
3%

wypełnienie 
3%
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– górnictwie:
– popioły lotne do wypełniania pustek podziemnych, 
– ekranowanie obiektów zagrożonych pożarem;

– ceramice:
– produkcja cegieł i pustaków;

– przemyśle cementowym:
– popioły lotne ze spalania węgla kamiennego o wymaganiach określonych normą  

BN-87/6713-02 (EN 450), stosowane do produkcji betonu komórkowego i jako doda-
tek do cementu portlandzkiego [3];

– rolnictwie:
– popiół z węgla brunatnego jako nawóz poprawiający właściwości fizyczne gleby, 

zwiększający pojemność kompleksu sorpcyjnego, chłonność w stosunku do wody, 
zmniejsza gęstość oraz alkalizuje gleby kwaśne, wzbogaca glebę w magnez [7];

– ochronie przeciwpowodziowej:
– budowa korpusów wałów przeciwpowodziowych, popioły poprawiają własności wy-

trzymałościowe, usztywniają konstrukcję i nadają jej bardzo dobrą stateczność;
– przemyśle tworzyw sztucznych:

– popioły lotne jako napełniacz do tworzyw sztucznych (polimerów) w ilości do 25% 
wagowych obniżają ich koszty oraz poprawiają właściwości mechaniczne, zmniejsza-
ją palność, powodują zmianę gęstości;

– produkcji materiałów nowej generacji – zeolitów:
– specyficzne właściwości popiołów lotnych (szklistość, porowatość, regularność 

kształtów i jonowymienność) powodują, że nadają się do syntezy zeolitów,
– amorficzna struktura szkła jest reaktywna, co ułatwia jej alkalizowanie [10].
Na rysunku 4 przedstawiono schemat budowy ziarna popiołu lotnego, zaproponowany 

przez Dudasa i Warrena. 

Rys. 4. Budowa ziarna popiołu lotnego według Dudasa i Warrena [13]

Autorzy pracy [13] zaproponowali model ziarnowy krzemionkowego popiołu lotnego, 
z którego wynika, że ziarna popiołu lotnego zbudowane są z matrycy szklistej. W przypo-
wierzchniowej warstwie znajdują się kryształy mullitu i beta-kwarcu. Powierzchnia szklista 
ziaren popiołu pokryta jest cienką warstwą grafitu, osadzonego elektrolitycznie. Korzystny 
efekt daje tutaj mielenie popiołu, gdyż warstwa ta jest usuwana, dzięki czemu jest możliwa 
szybsza reakcja pucolanowa, która zaczyna się na powierzchni szklistej popiołu [13].
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3. Właściwości badanych popiołów lotnych

W niniejszej pracy skoncentrowano się na charakterystyce popiołów lotnych pochodzą-
cych ze spalania w kotłach fluidalnych. Do badań wybrano dwa popioły lotne, pochodzące 
z elektrowni A (Siersza) oraz elektrociepłowni B (Bielsko-Biała). Popiół lotny pochodzący 
z elektrowni A uzyskany został w wyniku spalania węgla kamiennego z dodatkiem bioma-
sy, a z kolei popiół lotny z elektrociepłowni B powstał w wyniku spalania jedynie węgla 
kamiennego. W tabelach 4 i 5 przedstawiono dane dotyczące paliwa oraz ciągu techno-
logicznego, w którym zostały wytworzone badane próbki popiołów. Wprowadzono też 
następujące oznaczenia: próbka PL-F-1 pochodzi z elektrowni A, próbka PL-F-2 pochodzi 
z elektrociepłowni B.

Tabela 4

Dane dotyczące paliwa, z którego powstały próbki popiołów lotnych PL-F-1 i PL-F-2

Lp. Symbol 
próbki Producent

Dostawca 
podstawowego 

paliwa

Paliwo podstawowe Biomasa

rodzaj [%] rodzaj [%]

1 PL-F-1 Elektrownia A KW SA
(KWK „Piast”)

węgiel 
kamienny 83

biomasa
rolna
(36%)

biomasa
leśna
(64%)

17

2 PL-F-2 Elektrociepłownia 
B KW SA węgiel 

kamienny 100 – –

Tabela 5

Dane dotyczące ciągu technologicznego, w którym próbki PL-F-1 i PL-F-2 zostały wytworzone

Lp. Symbol 
próbki

Kotły 
energetyczne

Instalacja 
odpylania 

spalin/filtry

Odsiarczanie spalin
metoda 

odsiarczania
stosowany 

sorbent
powstający 

produkt

1 PL-F-1

kocioł fluidalny 
RAFAKO

typu OFz-425 
(bloki 1-2)

elektrofiltry 
typu FPA

bezpośrednio 
w komorze 

spalania

kamień 
wapienny 
(CaCO3)

odpad o kodzie 
10 01 82 

 (Dz. U. 2001, 
Nr 112, poz. 

1206)

2 PL-F-2 kocioł fluidalny 
Ofz230 o elektrofiltry

bezpośrednio 
w komorze 

spalania

kamień 
wapienny 
(CaCO3)

Próbka PL-F-1 pochodzi z elektrowni A, została ona pobrana z odpadu, który powstał 
wskutek spalania węgla kamiennego (KWK „Piast” – 83%) i biomasy (17%) w kotłach flu-
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idalnych RAFAKO typu OFz-425, z sorbentem w postaci kamienia wapiennego. Popioły 
lotne zostały wychwycone za pomocą elektrofiltrów typu FPA i zgromadzone w zbiornikach 
retencyjnych popiołów lotnych.

Próbka PL-F-2 pochodzi z elektrociepłowni B, została ona pobrana z odpadu, który 
powstał wskutek spalania węgla kamiennego (100%) w kotłach fluidalnych typu Ofz 230. 
Popioły lotne zostały wychwycone za pomocą elektrofiltrów i zgromadzone w zbiornikach 
retencyjnych popiołów lotnych.

W tabeli 6 podano również informację o ilości wyprodukowanego popiołu w elektrowni 
A i elektrociepłowni B w 2009 roku.

Tabela 6

Produkcja popiołów fluidalnych w 2009 roku w elektrowni A i B [13]

Lp. Nazwa zakładu Masa lotnego
popiołu fluidalnego [tys. t]

1 Elektrownia A 75
2 Elektrociepłownia B 40

Na rysunkach 5–8 pokazane zostały zdjęcia próbek popiołów PL-F-1 i PL-F-2, wykonane 
za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego JEOL JSM-820. Zdjęcia zostały wy-
konane dla popiołów w stanie dostawy, z których nie wydzielano określonych frakcji.

Popioły fluidalne różnią się zasadniczo swoimi właściwościami fizykochemicznymi i ce-
chami morfologicznymi od tradycyjnych popiołów powstających w paleniskach pyłowych 
[2, 8, 11]. Ziarna popiołów fluidalnych nie zawierają fazy szklistej i wykazują bardzo dużą 
porowatość otwartą (rys. 7 i 8). Na przedstawionych powyżej fotografiach widoczne są ziar-
na niespalonego węgla. Występuje dużo ziaren o nieregularnych kształtach. Cząstki sferycz-
ne widoczne są przede wszystkim w popiele PL-F-1. W popiele tym ziarna są mniejszych 
rozmiarów niż w przypadku popiołu PL-F-2. 

Rys. 5. Zdjęcie SEM próbki popiołu lotnego 
PL-F-1

Rys. 6. Zdjęcie SEM próbki popiołu lotnego 
PL-F-1
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Rys. 7. Zdjęcie SEM próbki popiołu lotnego 
PL-F-2

Rys. 8. Zdjęcie SEM próbki popiołu lotnego 
PL-F-2

W tabeli 7 przedstawione zostały dane dotyczące składu chemicznego oraz strat prażenia 
dla dwóch analizowanych próbek popiołów wykorzystanych do syntezy zeolitów.

Tabela 7

Skład chemiczny i właściwości fizyczne popiołów lotnych 
ze spalania węgla w kotłach fluidalnych

Właściwość Jednostka
Popiół lotny

fluidalny
z węgla kamiennego

Popiół lotny
fluidalny

z węgla kamiennego
i biomasy

SiO2 % 48,56 48,76

Al2O3 % 6,60 6,88

Fe2O3 % 25,65 26,07

CaO % 4,58 4,52

CaO wolne % 0,09 0,33

MgO % 3,45 3,28

SO3 % 0,37 0,52

Na2O % 1,23 1,08

K2O % 2,91 2,82

P2O5 % 36,00 23,30

Strata prażenia % 4,25 4,28

W związku z tym, że popioły fluidalne charakteryzują się dużą zawartością zdehydraty-
zowanych minerałów ilastych, w składzie chemicznym popiołów lotnych z kotłów fluidal-
nych dominującym składnikiem jest SiO2. 
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4. Procesy alkalicznej aktywacji jako metody przetwarzania 
i wykorzystania popiołów lotnych

Próbki popiołów lotnych (PL-F-1 i PL-F-2) poddano alkalicznej aktywacji w celu uzy-
skania materiałów zeolitopodobnych. Aktywacja prowadzona była z wykorzystaniem roz-
tworów wodorotlenku sodu NaOH. Wykorzystano metodę fuzji oraz metodę niskotempera-
turową. W metodzie fuzji zastosowano następujące temperatury: 550°C (spiekanie), 100°C 
(aktywacja) oraz 60°C (krystalizacja). W metodzie hydrotermalnej niskotemperaturowej 
przeprowadzono procesy alkalicznej aktywacji w 23°C (w temperaturze otoczenia). Prób-
ki popiołów zostały zmieszane ze zmielonym płatkami NaOH (metoda fuzji) i spieczone. 
Natomiast w metodzie hydrotermalnej niskotemperaturowej próbki popiołów zostały wy-
mieszane z wodnym roztworem wodorotlenku sodu o stężeniu 3 M NaOH. Warunki, w któ-
rych przeprowadzono proces syntezy obiema metodami, przedstawiono w tabelach 8 i 9. 

Tabela 8

Warunki przeprowadzanych procesów syntezy metodą fuzji

Lp. Etap Opis

1 Materiał do 
syntezy

Fluidalny popiół lotny
aktywator: NaOH

(techniczny o czystości > 98%) w postaci płatków

2 Stosunek wagowy: 
PL/NaOH 0,83

3 Mieszanie rozdrobnione w moździerzu płatki NaOH mieszano z odważonym tufem

4 Spiekanie w piecu muflowym w powietrzu, czas spiekania wynosił 1,5 h, 
a temperatura 550°C

5 Mielenie rozdrabnianie w moździerzu
6 Dodatek wody 4,5 ml na 1 g produktu spiekania

7 Mieszanie mieszanina umieszczona w naczyniu szklanym o pojemności 1000 ml; 
1 h ultradźwięki

8 Aktywacja
mieszanina znajdowała się w polipropylenowym naczyniu

cylindrycznym o pojemności 1000 ml, szczelnie zamkniętym 
i umieszczonym w suszarce laboratoryjnej w temperaturze 100°C na 24 h

9 Krystalizacja mieszanina znajdowała się w naczyniu szklanym o pojemności 1000 ml, 
umieszczonym w suszarce laboratoryjnej w temperaturze 60°C na 24 h

10 Filtracja
bibuła filtracyjna do analizy jakościowej
z czystej celulozy i puchu bawełnianego

o czasie filtracji 10 s

11 Płukanie/
przemywanie przeprowadzano do uzyskania pH około 10

12 Suszenie temperatura 105°C; czas suszenia 6 h



153M. Łach,  A. Grela, J. Mikuła, Zagospodarowanie popiołów lotnych...

Tabela 9

Warunki przeprowadzanych procesów syntezy metodą niskotemperaturową

Lp. Etap Opis

1 Materiał do syntezy

Fluidalny popiół lotny
aktywator: NaOH

(techniczny o czystości > 98%) 
w postaci płatków użyty do sporządzenia roztworu

2 Roztwór NaOH 3 M NaOH, 100 ml na 10 g popiołu lotnego
3 Mieszanie raz dziennie kilka minut; czas procesu 30 dni

4 Filtracja bibuła filtracyjna do analizy jakościowej z czystej celulozy 
i puchu bawełnianego o czasie filtracji 10 s

5 Płukanie/przemywanie przeprowadzano do uzyskania pH około 10
6 Suszenie temperatura 105°C; czas suszenia 6 h

Po procesie zeolityzacji próbki zostały przefiltrowane w celu usunięcia pozostałego po ak-
tywacji roztworu. Po filtracji próbki przemywano wodą destylowaną, tak aby uzyskać pH 
około 10. Próbki wysuszono w temperaturze 105°C. Syntezę zeolitów prowadzono wyko-
rzystując popioły lotne, w których nie wydzielano określonych frakcji.

Rys. 9. Zdjęcie SEM, struktura krystalograficzna próbki popiołu lotnego PL-F-1 po syntezie metodą 
fuzji, analiza EDS

Punkt 1 Punkt 2 Punkt 3
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Poniżej przedstawiono wyniki analiz ze skaningowego mikroskopu elektronowego z wy-
korzystaniem mikroanalizatora EDS. Kolejno zaprezentowane są wyniki otrzymane dla pro-
duktów uzyskanych dla obu metod syntezy.

Punkt 1 Punkt 2 Punkt 3

Rys. 10. Zdjęcie SEM, struktura krystalograficzna próbki popiołu lotnego 
PL-F-1 po syntezie metodą fuzji

Rys. 11. Zdjęcie SEM, struktura krystalograficzna próbki popiołu lotnego PL-F-2 po syntezie metodą 
fuzji, analiza EDS
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Rys. 12. Zdjęcie SEM, struktura krystalograficzna próbki popiołu lotnego PL-F-2 po syntezie metodą 
fuzji

Rys. 13. Zdjęcie SEM, struktura krystalograficzna próbki popiołu lotnego PL-F-1 po syntezie metodą 
niskotemperaturową

Punkt 1 Punkt 2

Na rysunkach 9–12 przedstawione zostały struktury krystalograficzne produktów z wy-
korzystaniem metody fuzji, gdzie można wyróżnić kryształy sodalitu. Natomiast na rysun-
kach 13–16 pokazano strukturę produktów po zastosowaniu metody niskotemperaturowej, 
gdzie głównym produktem syntezy był zeolit X.
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Rys. 16. Zdjęcie SEM, struktura krystalograficzna próbki popiołu lotnego PL-F-2 po syntezie metodą 
niskotemperaturową 3M NaOH

W tabelach 10 i 11 zestawiono wyniki badań porozymetrycznych dla obu próbek popio-
łów lotnych po syntezie metodą fuzji i metodą niskotemperaturową. Przedstawiono wartości 
powierzchni właściwej, objętości porów i wielkości porów. 

Rys. 14. Zdjęcie SEM, struktura krystalograficzna próbki popiołu PL-F-1 po syntezie metodą nisko-
temperaturową

Rys. 15. Zdjęcie SEM, struktura krystalograficzna próbki popiołu lotnego PL-F-2 po syntezie metodą 
niskotemperaturową 3M NaOH
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Tabela 10

Parametry struktury porowatej próbki PL-F-1 po syntezie metodą fuzji 
i po syntezie metodą niskotemperaturową, wyznaczone na podstawie 

niskotemperaturowej adsorpcji i desorpcji azotu

PL-F-1 po syntezie 
metodą fuzji

PL-F-1 po syntezie metodą 
niskotemperaturową

Powierzchnia właściwa [m2/g]

Jednopunktowa metoda BET przy 
p/p0 = 0,100 55,30 208,44

Powierzchnia BET 56,79 208,89

Powierzchnia Langmuira 64,21 234,27

Całkowita objętość mikroporów t-metoda 10,09 163,97

Powierzchnia BJH
(średnica porów 17-3000 Å, adsorpcja) 51,73 40,57

Powierzchnia BJH
(średnica porów 17-3000 Å, desorpcja) 
[m2/g]

53,89 46,50

Objętość porów [cm³/g]

Całkowita objętość porów w pojedynczym 
punkcie (adsorpcja) 0,133 0,205

Objętość porów BJH
(średnica porów 17-3000 Å, adsorpcja) 0,133 0,139

Objętość porów BJH
(średnica porów 17-3000 Å, desorpcja) 0,131 0,141

Objętość mikroporów 0,004650 0,065770

Rozmiar porów [Å]

Średnia szerokość porów
(adsorpcja 4V/A BET) 93,91 39,30

Średnia średnica porów
(adsorpcja 4V/A BJH) 102,67 137,12

Średnia średnica porów
(desorpcja 4V/A BJH) 97,53 121,189

Porównując obie metody pod względem otrzymanych powierzchni BET, dla próbki popiołu 
PL-F-1 uzyskano, stosując metodę fuzji, wielkość powierzchni BET równą 56,78 [m2/g], 
natomiast przy metodzie niskotemperaturowej uzyskano 208,89 [m2/g]. Całkowita objętość 
mikroporów w przypadku metody niskotemperaturowej, wyznaczona za pomocą t-metody, 
wynosi 163,97 [m2/g], co stanowi około 79% powierzchni właściwej. Jest to potwierdzenie, 
iż uzyskano materiał o dobrze rozwiniętej mikroporowatości.
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Tabela 11

Parametry struktury porowatej próbki PL-F-2 po syntezie metodą fuzji 
i po syntezie metodą niskotemperaturową, wyznaczone na podstawie 

niskotemperaturowej adsorpcji i desorpcji azotu

PL-F-2 po syntezie 
metodą fuzji

PL-F-2 po syntezie metodą 
niskotemperaturową

Powierzchnia właściwa [m2/g]
Jednopunktowa metoda BET przy
p/p0 = 0,100 117,72 212,71

Powierzchnia BET 120,81 213,22
Powierzchnia Langmuira 136,53 239,02
Całkowita objętość mikroporów t-metoda 29,85 167,28
Powierzchnia BJH
(średnica porów 17-3000 Å, adsorpcja) 103,14 39,79

Powierzchnia BJH
(średnica porów 17-3000 Å, desorpcja) 
[m2/g]

105,95 43,62

Objętość porów [cm³/g]
Całkowita objętość porów w pojedynczym
punkcie (adsorpcja) 0,301 0,233

Objętość porów BJH
(średnica porów 17-3000 Å, adsorpcja) 0,269 0,165

Objętość porów BJH
(średnica porów 17-3000 Å, desorpcja) 0,285 0,163

Objętość mikroporów 0,012979 0,067079
Rozmiar porów [Å]

Średnia szerokość porów
(adsorpcja 4V/A BET) 99,67 43,80

Średnia średnica porów
(adsorpcja 4V/A BJH) 104,16 166,28

Średnia średnica porów
(desorpcja 4V/A BJH) 107,41 149,16

Analizując wyniki dla próbki popiołu PL-F-2 po zastosowaniu metody fuzji, uzyskano 
wielkość powierzchni BET równą 120,81 [m2/g], natomiast dla metody niskotemperaturo-
wej dla popiołu tego uzyskano 213,22 [m2/g]. Całkowita powierzchnia mikroporów, wyzna-
czona za pomocą t-metody dla materiału po syntezie metodą niskotemperaturową, wynosi  
167,28 [m2/g], co stanowi – podobnie jak w przypadku próbki PL-F-1 – około 78% po-
wierzchni właściwej.

Uzyskane izotermy adsorpcji (rys. 17 i 18) dla obu analizowanych próbek są izotermami 
II typu według Brunaurea. Preparaty te, oprócz rozwiniętej mikroporowatości, mają dobrze 
rozwiniętą mezoporowatość.
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Rys. 17. Izotermy adsorpcji i desorpcji dla materiału uzyskanego z popiołu PL-F-1 
po syntezie metodą niskotemperaturową

Rys. 18. Izotermy adsorpcji i desorpcji dla materiału uzyskanego z popiołu PL-F-2 
po syntezie metodą niskotemperaturową
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Obserwacje mikroskopowe SEM (rys. 9–16) wykazały istotne różnice w strukturze otrzy-
manych produktów metodą fuzji w porównaniu z metodą niskotemperaturową. W metodzie 
fuzji otrzymano jako główny produkt syntezy sodalit, natomiast w metodzie niskotempera-
turowej uzyskano zeolit X (Na). Potwierdziły to przeprowadzone badania XRD. Znajduje 
to także potwierdzenie w wynikach badań porozymetrycznych (tab. 10 i 11). W produk-
tach otrzymywanych metodą fuzji uzyskano niższe wartości powierzchni właściwej BET, 
powierzchni mikroporów oraz objętości mikroporów. Analiza wyników badań porozyme-
trycznych pozwala na stwierdzenie, że w produktach syntezy metodą fuzji dominującym ro-
dzajem porowatości jest mezoporowatość, zaś w przypadku produktów otrzymanych metodą 
niskotemperaturową – mikroporowatość. 
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5. Podsumowanie

Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzić można, że fluidalne popioły lotne, 
produkowane zarówno przez elektrownię A, jak i przez elektrociepłownię B, mogą zostać 
wykorzystane do syntezy materiałów zeolitowych, stanowiąc tym samym jeden ze sposo-
bów zagospodarowania popiołów lotnych. Badania otrzymanych materiałów zeolitowych 
(uzyskanych w wyniku reakcji popiołu lotnego z NaOH) potwierdzają, iż charakteryzują się 
one bardzo dobrymi właściwościami powierzchniowo-sorpcyjnymi [5]. Otrzymane materia-
ły zeolitowe mogą znaleźć szerokie zastosowanie jako sorbenty mineralne czy też sita mo-
lekularne. W przypadku obu typów popiołów stwierdzono, że najlepsze efekty przy syntezie 
zeolitów uzyskuje się, wykorzystując metodę niskotemperaturową. 
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PRZEGLĄD TECHNOLOGII IMMOBLIZACJI 
ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 

Z WYKORZYSTANIEM GEOPOLIMERÓW

OVERVIEW OF GEOPOLYMERS FOR HAZARDOUS 
WASTE IMMOBILISATION

S t r e s z c z e n i e

Artykuł stanowi przegląd zastosowań procesu geopolimeryzacji jako rozwiązania technolo-
gicznego, używanego do immobilizacji odpadów niebezpiecznych, w tym toksycznych i radio-
aktywnych. Jest próbą ogólnego scharakteryzowania tematyki i podjęcia jej krytycznej analizy 
na bazie dostępnych źródeł literaturowych, w tym najważniejszych prac badawczych w tym 
zakresie, a także próbą wyjaśnienia mechanizmów chemicznych i reakcji, dzięki którym moż-
liwy jest proces związania pierwiastków niebezpiecznych, oraz identyfikacją istniejących luk 
i możliwości zastosowań dla tego procesu. Proces geopolimeryzacji pozwala uzyskiwać ma-
teriały o wysokich właściwościach użytkowych i stanowi atrakcyjną alternatywę dla innych 
technologii immobilizacji. W porównaniu z alternatywnymi rozwiązaniami jest to on tańszy, 
przyjazny dla środowiska oraz efektywny energetycznie.

Słowa kluczowe: immobilizacja odpadów, geopolimery, odpady niebezpieczne

A b s t r a c t

The paper presents a brief history and a review of geopolymerisation as a possible technological 
solution for the effective stabilisation and immobilisation of toxic, hazardous and radioactive 
wastes. It attempts to briefly summarises and critically analyses, on the basis on available 
literature, the most important research in this area, attempts to elucidate chemistry and reaction 
mechanisms for the most important categories of materials involved and identifies the gaps in the 
existing atate of knowledge as well as investigations into the application of geopolymerisation 
to various waste forms. The synthesis of geopolymers with advanced properties it is attractive 
options for the immobilisation of toxic, hazardous and radioactive wastes. It is, comparison 
to other technologies, cost-effective, environmental friendly and needs moderate energy to 
produce.

Keywords: waste immobilisation, geopolymers, hazardous waste
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1. Wprowadzenie 

W państwach UE-28, według danych Eurostatu, obecnie wytwarzanych jest 2 505 400 000 
ton odpadów, w tym 101 370 000 ton odpadów niebezpiecznych, co stanowi około 4% 
wszystkich odpadów. Ilość wszystkich odpadów w 2010 roku była niewiele wyższa od ich 
ilości w 2008 roku, ale niższa niż w latach 2004–2006. Na spadek ilości odpadów miało 
wpływ m.in. zmniejszenie produkcji przemysłowej w skutek kryzysu gospodarczego. Pro-
dukcja odpadów w krajach europejskich jest zróżnicowana i zależna od wielkości, stopnia 
uprzemysłowienia i polityki związanej z gospodarką odpadami w danym państwie (rys. 1).

Rys. 1. Całkowita ilość odpadów wytwarzana w wybranych krajach w 2010 roku (w tys. t). 
Źródło: Eurostat

Pomimo ogólnego spadku ilości wytworzonych odpadów w 2010 roku, ilość odpadów 
niebezpiecznych wzrosła w porównaniu z latami poprzednimi. Za odpady niebezpieczne 
uznawane są takie odpady, które ze względu na swe pochodzenie, skład chemiczny, biolo-
giczny i inne właściwości lub okoliczności stanowią zagrożenie dla życia, zdrowia ludzkiego 
i/lub środowiska naturalnego. Szczegółowe definicje odpadów niebezpiecznych i ich klasy-
fikacja regulowane są odpowiednimi ustawami na poziomie krajowym i europejskim [1–4].

W 2010 roku dla krajów UE-27 ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych wynosiła 
101 300 000 ton, podczas gdy w 2004 roku 88 700 000 ton, przy czym istnieją duże różnice 
pomiędzy poszczególnymi krajami, zarówno w ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecz-
nych (rys. 2), jak i w ich ilości przeliczanej na jednego mieszkańca (rys. 3). Dysproporcje te 
najczęściej są związane ze strukturą gospodarki danego kraju. Przykładowo w krajach takich 
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Rys. 2. Ilość odpadów niebezpiecznych wytwarzana w wybranych krajach w 2010 roku (w tys. t). 
Źródło: Eurostat

Rys. 3. Porównanie ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych w 2004 i 2010 roku. 
Źródło: Eurostat

jak: Bułgaria, Finlandia, Estonia, Szwecja i Rumunia, powstawanie odpadów niebezpiecz-
nych związane jest przede wszystkim z działalnością w zakresie górnictwa i kopalnictwa 
(duża ilość odpadów mineralnych zawierających pierwiastki uznawane za niebezpieczne), 
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zaś w Luksemburgu znaczną część odpadów niebezpiecznych stanowią odpady mineralne 
z przemysłu budowlanego.

Według podanych wartości Polska należy do krajów, gdzie na tle pozostałych państw 
europejskich, liczba wytwarzanych odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych (rys. 3), jest 
stosunkowo niska, przy czym sama ilość odpadów nie stanowi tutaj problemu, chociaż warto 
zwrócić uwagę, że województwo małopolskie zajmuje pierwsze miejsce w Polsce w ilości 
wytwarzanych odpadów niebezpiecznych [5], ale fakt wysokiej różnicy między ilością od-
padów wytworzonych i zagospodarowanych, który według danych Eurostatu wynosi 16% 
i jest jednym z najwyższych dla krajów europejskich [6]. Zagadnienia wymagające poprawy 
w zakresie gospodarki odpadami to przede wszystkim urealnienie selektywnej zbiórki od-
padów [7] oraz opracowanie efektywnych technik przetwarzania odpadów, w tym odpadów 
niebezpiecznych [8]. 

2. Technologie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych

Obecnie istnieje wiele możliwości unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych. Do naj-
ważniejszych z niech zaliczamy [5, 8–10]:

– metody fizyczne: adsorpcja, odparowanie i destylacja, stripping parowy (steam  
stripping), procesy membranowe,

– metody chemiczne: neutralizacja, strącanie, koagulacja, flokulacja, utlenianie i reduk-
cja, dezynfekcja, wymiana jonowa, immobilizacja (zestalanie i stabilizacja), witryfi-
kacja,

– metody biologiczne: systemy tlenowe (osad czynny, stawy ściekowe (laguny)), syste-
my beztlenowe (fermentacja metanowa, denitryfikacja, desulfurikacja),

– metody termiczne: piroliza, uwęglanie (wytlewanie, odgazowanie), spopielanie (zga-
zowanie, spalanie),

– metody termochemiczne: uwodornienie i hydroliza,
– składowanie odpadów: składowiska naziemne, zatłaczanie głębinowe – iniekcja, lo-

kowanie odpadów na dnie morskim, składowanie odpadów w wyrobiskach podziem-
nych,

– recykling.
W przypadku doboru technologii istotne jest uwzględnienie nie tylko kosztów samej in-

westycji, ale również warunków związanych z jej eksploatacją. Najważniejsze kryteria dobo-
ru technologii to [11]: efektywność ekonomiczna, skuteczność ekologiczna i akceptacja spo-
łeczna, przy czym uwzględniane są takie czynniki jak [11–13]: ilość odpadów decydujących 
o przepustowości obiektów, charakterystyka odpadów, możliwość ciągłego odbioru produk-
tów powstających w procesie przetwarzania (również prognozy rynkowe w tym zakresie), 
warunki terenowe, techniczne, finansowe oraz aspekty ekologiczne i społeczne (akceptacja 
danej inwestycji).

Analizy literaturowe wskazują, że metoda immobilizacji (zestalania) odpadów niebez-
piecznych w przypadku wielu regionów, w tym w województwie małopolskim, powinna 
być stosowana jako podstawowy sposób ich zagospodarowania [5] ze względu na stosunko-
wo niskie koszty, możliwość przetwarzania dużej gamy odpadów, które mogą być uniesz-
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kodliwiane tą metodą (zróżnicowany skład chemiczny), oraz fakt, że zestalone odpady nie 
stanowią zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi, a dodatkowo mogą być wykorzystane 
przemysłowo m.in. do uszczelniania składowisk odpadów lub jako osłony betonowe przed 
promieniowaniem jonizującym [5]. Procesowi immobilizacji poddaje się najczęściej odpady 
niebezpieczne, takie jak [14]:

– pyły i szlamy przemysłowe,
– żużle i popioły z procesów termicznych (w tym z hutnictwa żelaza i stali, hutnictwa 

metali nieżelaznych, ze spalarni odpadów itp.),
– pyły i szlamy z procesów oczyszczania gazów,
– odpady z procesów galwanicznych,
– specyficzne odpady z przemysłu chemicznego.
Celem procesu immobilizacji odpadów jest przede wszystkim chemiczne przekształcenie 

odpadu niebezpiecznego w odpad obojętny lub inny niż niebezpieczny, tak aby nie wymywa-
ły się z niego substancje szkodliwe, występujące w postaci związków rozpuszczalnych, np. 
siarczany, chlorki, zaś zostały one przekształcone w związki nierozpuszczalne, tj. siarczki, 
wodorotlenki czy związki kompleksowe [8]. Celem jest również, w miarę możliwości, zmia-
na niektórych parametrów fizycznych odpadu, tak aby zwiększyć wytrzymałość mechanicz-
ną otrzymywanego materiału, zmniejszyć jego nasiąkliwość i zwiększyć mrozoodporność 
– zapewnić warunki umożliwiające wykorzystanie gospodarcze uzyskanego materiału [8]. 
Wśród procesów immobilizacji wyróżniamy [15]:

– cementowanie [16],
– geopolimeryzację,
– bituminizację,
– witryfikację [17],
– inne technologie, tj. Synrock czy Geodur, oparte na dedykowanych dla danego rodzaju 

odpadów mieszankach [8, 14].
Proces cementowania jest jedną z pierwszych metod wykorzystywanych do immobili-

zacji odpadów radioaktywnych oraz toksycznych [15]. Obecnie jest on stosowany do odpa-
dów nisko- i średnioradioaktywnych ze względu na podstawową wadę, jaką jest możliwość 
zachodzenia reakcji chemicznych pomiędzy składnikami odpadów a cementem. Reakcje te 
prowadzą do korozji matrycy i znacznego wzrostu wymywalności pierwiastków, a zwłaszcza 
niektórych radionuklidów, tj. rozpuszczalnych borków, ołowiu, cynku, i związków organicz-
nych [15, 18–20]. Immobilizacja w procesie cementacji następuje przez hydrauliczne zwią-
zanie związków rozpuszczalnych, jednak jest ono, w zależności od ilości i jakości użytego 
cementu oraz warunków atmosferycznych, najczęściej nietrwałe (wytrzymuje 2 do 3 lat). 
Dzieje się tak, ponieważ zjawisku wiązania najczęściej nie towarzyszą określone reakcje 
chemiczne, niezbędne do przekształcenia związków rozpuszczalnych w nierozpuszczalne 
[15, 16, 21].

W procesie geopolimeryzacji wiązanie zachodzi w mocno alkalicznych roztworach wod-
nych, w których reaktywne glinokrzemiany ulegają roztworzeniu, a następnie w procesie 
polikondensacji powstające tetraedry [SiO4]

4–, [AlO4]
5 – łączą się ze sobą narożami. Tworzą 

one amorficzne lub subkrystaliczne przestrzenne struktury glinokrzemianowe, które są po-
dobne do zeolitów występujących naturalnie. Dodatkowo obecność w komorach jednowar-
tościowych kationów Na+ lub K+ równoważy ujemny ładunek struktury szkieletowej, przy 
czym zjawisko to może występować zarówno w podwyższonej temperaturze (z reguły do 
100°C) [22], jak i w warunkach naturalnych [1, 8]. W procesie geopolimeryzacji odpady 
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niebezpieczne są unieszkodliwiane zarówno przez fizyczny proces zamykania pierwiastków 
w materiale, jak i przez „wbudowywanie” ich w powstającą sieć dzięki reakcjom chemicz-
nym [20, 23].

Bitumizacja stosowana jest do immobilizacji substancji toksycznych, w tym odpadów 
radioaktywnych. Odpady są rozpraszane w stopionej masie bitumicznej i fizycznie w niej 
zamykane podczas procesu zastygania. Podstawowymi wadami procesu jest powstawanie 
odpadów wtórnych w postaci szlamów z odparowanej w procesie wody oraz palność pro-
duktu finalnego [15].

Technologia witryfikacji polega na stapianiu odpadów z dodatkami zapewniającymi 
powstanie szkła z wbudowanymi składnikami odpadów w makro- i mikrostrukturę [15]. 
Powstały produkt pozwala znacząco zredukować objętość odpadu oraz zapewnia z reguły 
wysoką wytrzymałość mechaniczną, niewielką chemiczną reaktywność i brak toksyczno-
ści. Jednak jego skład chemiczny jest silnie uzależniony od rodzaju odpadów poddawanych 
procesowi witryfikacji, co może determinować właściwości produktu finalnego. Podstawo-
wą wadą tego procesu jest jego wysoka energochłonność oraz stosunkowo wysokie koszty 
instalacji [8].

Pozostałe technologie przetwarzania odpadów nie są obecnie szeroko rozpowszechnio-
ne. Przykładami takich technologii mogą być: Synrock lub Geodur. Technologia Synrock 
oparta jest przede wszystkim na tytatianie TiO2 i używana jest głównie do utylizacji odpa-
dów promieniotwórczych. Minerały, dobrane w zależności od rodzaju odpadów promienio-
twórczych, miesza się razem w specjalnych pojemnikach i następnie wypraża, dzięki czemu 
minerały wbudowują w swoją strukturę krystaliczną izotopy promieniotwórcze, co pozwala 
na ich utylizację [15]. Z kolei technologia Geodur jest kombinacją stechiometrycznie ob-
liczonego przekształcenia chemicznego (inertyzacji) i przetwarzania fizycznego odpadów, 
połączonego z poprawą właściwości fizycznych produktu finalnego [8, 14]. W czasie im-
mobilizacji odpadów z zastosowaniem tej technologii następują zarówno zjawiska fizyczne 
(zamykania cząstek odpadu niebezpiecznego w materiale), jak też dochodzi do chemicznego 
przekształcania materiału. Produkt finalny cechuje się dobrą wytrzymałością na ściskanie 
oraz małą wodoprzepuszczalnością [8]. Podstawową wadą tej technologii są wysokie koszty 
związane z przetwarzaniem odpadów.

3. Odpady toksyczne

W immobilizacji niebezpiecznych metali technologie geopolimerowe działają podobnie 
jak w procesie cementacji. Jednak w porównaniu z materiałem bazującym na cemencie uzy-
skany geopolimer ma lepsze właściwości chemiczne i fizyczne, np. odporność na kwasy, 
cechuje się większą integralnością strukturalną, niską przepuszczalnością i wymawialnością 
pierwiastków, a także wysoką wytrzymałością na ściskanie [18–20]. W szczególności niska 
przepuszczalność jest wyjątkowo istotna w przypadku zastosowań danego materiału do im-
mobilizacji metali ciężkich [24]. 

Mechanizm unieruchomienia metali ciężkich podczas procesu geopolimeryzacji jest spo-
wodowany, nie tylko przez fizyczne zamykanie pierwiastków w strukturze, ale również przez 
adsorpcję jonów metalu w samą strukturę geopolimeru i wiązanie jonów metalu w tej struktu-
rze [20, 22, 23]. Mechanizm włączania metali w sieć strukturalną materiału geopolimerowe-
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go nie jest jeszcze dokładnie poznany [9, 20]. Wiadomo jednak, że w wyniku tego procesu, 
wspieranego zamykaniem cząstek metalu w materiale, istnieje możliwość skutecznej immo-
bilizacji wielu potencjalnie niebezpiecznych pierwiastków i ich związków. Udział każdego 
z powyższych mechanizmów w procesie immobilizacji zależny jest jednak od zastosowanej 
kompozycji użytej przy produkcji geopolimeru, np. składu materiału podstawowego służące-
go do wytwarzania geopolimeru (np. popiołu lotnego) [25], oraz od rodzaju i formy immobi-
lizowanej substancji. Przykładowo, sole rozpuszczone w wodzie bardzo dobrze rozpraszają 
się we wnętrzu matrycy geopolimerowej i tworzą z nią jednolitą kompozycję, zaś sole trudno 
rozpuszczalne mają tendencję do segregacji i tworzenia wtrąceń w strukturze [26].

Pierwiastki, nad którymi były prowadzone badania możliwości związania w procesie 
geopolimeryzacji i w przypadku których została potwierdzona skuteczność tego procesu, 
to przede wszystkim [27–33]: lit, bor [34], węgiel, fluor, cyna [26], magnez, fosfor, siar-
ka, chlor, wanad, chrom [22, 35–37], mangan, żelazo, kobalt [25], miedź, cynk [25], gal, 
german, cyrkon [26], rubid, stront [26, 37], ruten, srebro, kadm [25, 37], tal, ołów [25, 35, 
37], cez [38], bar [22], rad [25], europ, uran [25], rtęć [22], beryl, bizmut, niob, itr [26], tor 
i ren [26]. Dodatkowo stwierdzono, że w przypadku niektórych pierwiastków skuteczność 
geopolimeryzacji jest częściowa ze względu na ograniczoną możliwość ich wbudowywania 
w matryce geopolimeru. Są to: nikiel [25], arsen [25, 39], selen, molibden i wolfram.

Poniżej zostały opisane wybrane zastosowania procesu geopolimeryzacji w utylizacji od-
padów niebezpiecznych, zawierających metale ciężkie.

3.1. Pierwiastki niebezpieczne – możliwość utylizacji na przykładzie ołowiu

Badania prowadzone nad możliwością immobilizacji odpadów toksycznych, zawierają-
cych pierwiastki takie jak arsen, rtęć i ołów, wskazują na możliwości ich „zamykania” w ma-
trycy geopolimerowej, przy czym technologia ta jest wydajniejsza i bardziej przyjazna dla 
środowiska od stosowanych do tej pory ze względu na m.in. niewielką wymywalność pier-
wiastków z geopolimeru [40]. W przypadku ołowiu i jego związków wyjątkowo istotne jest 
zapewnienie trwałego wiązania z matrycą, ponieważ pierwiastek ten nie ulega biodegradacji 
i ma tendencje do gromadzenia się w organizmach, gdzie w nadmiernych ilościach zakłóca 
ich prawidłowe funkcjonowanie [41].

Immobilizacja ołowiu w matrycach geopolimerowych jest efektywna, zwłaszcza gdy 
pierwiastek ten występuje w postaci rozpuszczonej w wodzie soli, np. jako azotek ołowiu, 
i zostaje wprowadzony do geopolimeru w trakcie jego syntezy [42].

W przypadku ołowiu mechanizm immobilizacji może przebiegać przez „zamykanie” (fi-
zyczne unieruchamianie) pierwiastka w strukturze materiału, zwłaszcza w przypadku nie-
wielkiego dodatku ołowiu na poziomie 1% [43–48]. Ołów może być też równolegle wbu-
dowywany w strukturę klatkową (tetraedry) materiału, zachowanie takie stwierdzono przy 
dodatku około 3% ołowiu w postaci Pb(NO3)2 do geopolimeru. W tym przypadku bada-
nia rentgenowskie pozwoliły ujawnić pojawienie się fazy krystalicznej krzemianu ołowiu 
Pb3SiO5 w geopolimerze [35]. 

Możliwość zastosowania procesu geopolimeryzacji do utylizacji wielu pierwiastków tok-
sycznych (które zostało omówione na przykładzie ołowiu) sprawia, że proces ten może być 
wykorzystywany przy utylizacji pyłów po procesie spalania odpadów komunalnych, które 
zawierają m.in. różnorodne metale ciężkie [1, 8, 22], przy czym przy odpowiednio dobra-
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nych kompozycjach matrycy geopolimerowej nie tylko skutecznie wiąże ona pierwiastki 
niebezpieczne, ale jednocześnie uzyskany materiał jest odporny na działanie środowiska oraz 
posiada wysokie właściwości mechaniczne, co umożliwia zastosowanie go np. w budownic-
twie [44, 49, 50].

Ze względu na niskie koszty tej technologii oraz trwałość tworzonych wiązań, która jest 
dużo wyższa niż w przypadku np. stabilizacji odpadów w cemencie portlandzkim, proponuje 
się zastosowanie procesu geopolimeryzacji również do innych odpadów niebezpiecznych, 
takich jak azbest czy odpady radioaktywne [51]. Problem utylizacji azbestu jest jednym 
z bardziej istotnych w skali kraju. Pomimo zakazu produkcji, stosowania oraz obrotu wyro-
bami zawierającymi azbest [52], nadal pozostaje do utylizacji wiele wyrobów zawierających 
tę substancję. Według założeń strategicznych, ze względu na szkodliwość dla zdrowia, azbest 
ma być usunięty z terenu Polski do 2032 roku, o czym mówi przyjęty 14 lipca 2009 roku 
przez Radę Ministrów Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009–2032. Na jego 
podstawie oszacowano, że do zdeponowania na składowiskach w latach 2003–2032 zostanie 
przeznaczone około 15 mln ton odpadów zawierających azbest [53].

3.2. Pierwiastki przejściowe – możliwość utylizacji na przykładzie chromu

Chrom w związkach chemicznych występuje na stopniach utlenienia: +2, +3 +6. Związki 
chromu +6 są zakwalifikowane jako rakotwórcze, w tym zwłaszcza chromiany i dwuchro-
miany (sole chromu) [54]. Powstają one w bardzo wielu procesach przemysłowych, m.in. 
podczas galwanizacji, produkcji pigmentów (np. żółcień chromowa), wytwarzaniu stali nie-
rdzewnych i innych stopów, przy garbowaniu skóry, jako surowce w przemyśle perfumeryj-
nym i do wyrobu atramentów. Są także używane jako inhibitory korozji, katalizatory w pro-
cesach polimeryzacji, przy utlenianiu w syntezie organicznej oraz jako środki konserwujące 
drewno. Pigmenty na bazie związków chromu wykorzystuje się do produkcji farb mineral-
nych, używanych w przemyśle ceramicznym, włókienniczym, tworzyw sztucznych i papier-
niczym, oraz jako farby malarskie [24, 35], przy czym, o ile unieszkodliwienie związków 
chromu w procesie cementacji jest utrudnione, a otrzymywane materiały cechują się z reguły 
niską wytrzymałością [55–57], o tyle w procesie alkalicznej aktywacji jest on możliwy do 
związania, zaś otrzymany materiał ma wysokie własności wytrzymałościowe [32, 37, 54]. 
Wcześniejsze prace koncentrowały się przede wszystkim na związkach chromu +3 [58], zaś 
ostatnie prace wskazują, iż przez odpowiednie dobranie matrycy geopolimerowej możliwe 
jest również unieszkodliwianie chromu +6 (detoksykacja i stabilizacja) [54].

Produkty otrzymane w wyniku immobilizacji chromu w procesie geopolimeryzacji po-
siadają wysokie właściwości mechaniczne, co umożliwia zastosowanie takiego materiału np. 
w budownictwie [54].

3.3. Geopolimery jako materiał sorpcyjny

Geopolimery to amorficzne lub subkrystaliczne przestrzenne struktury glinokrzemiano-
we, podobne do zeolitów, które powstają w wyniku aktywacji alkalicznej materiałów, naj-
częściej metakaolinu, glinokrzemianów lub popiołów lotnych [41]. Geopolimery składają się 
z długich łańcuchów – kopolimerów tlenków krzemu i glinu – i stabilizujących je kationów 
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metali, najczęściej sodu, potasu, litu lub wapnia oraz związanej wody. Struktura geopoli-
merów jest zbliżona do budowy klatkowej, podobnie jak w przypadku zeolitów, a główna 
różnica polega na braku uporządkowania dalekiego zasięgu.

Także zeolity syntetyczne otrzymywane są m.in. metodą klasycznej alkalicznej hydroter-
malnej konwersji popiołu lotnego, polegającej na poddaniu popiołu lotnego działaniu środo-
wiska alkalicznego. 

Na chemiczną konwersję zeolitów z popiołu lotnego składają się trzy etapy (rys. 4):
– rozpuszczanie szkła z zawartością glinu i krzemu,
– odkładanie żelu glinokrzemowego,
– krystalizacja zeolitu z żelu.

Rys. 4. Model hydrotermalnej syntezy zeolitów [59]

Produkty syntezy metodą hydrotermalną możliwe są do obserwacji przy użyciu SEM 
(rys. 5). 

Rys. 5. Produkty syntezy metodą hydrotermalną na powierzchni ziarna popiołu lotnego z Elektrowni 
Skawina: a) sodalit, b) Na-chabazyt. Źródło: opracowanie własne

a) b)

Podstawową cechą wszystkich zeolitów jest struktura złożona z tetraedrów krzemu i gli-
nu, gdzie każdy atom tlenu łączy dwa sąsiednie tetraedry. Ujemny ładunek, spowodowany za-
mianą kationów Si4+ na Al3+ w tetraedrach, jest równoważony przez wprowadzanie kationów 
znajdujących się w kanałach struktury. Najczęściej są to: Ca2+, Na+, K+, rzadziej Li+, Mg2+, 



170 Nowoczesne materiały kompozytowe przyjazne środowisku

Sr2+, Ba2+ (tzw. kationy wymienne). Wiązania występujące między kationami wymiennymi 
a tetraedrem umożliwiają reakcję wymiany jonowej. Połączone ze sobą tetraedry tworzą 
poliedry, które stanowią drugorzędową jednostkę strukturalną zeolitów. Jednostką struk-
turalną wyższego rzędu, powtarzalną w całej strukturze, są cele zeolitów, które powstają 
w wyniku połączenia poliedrów. Cele mają kształt wielościanów pustych w środku, które 
tworzą kanały jedno-, dwu- lub trójwymiarowe, odpowiedzialne za zdolności sorpcyjne 
zeolitów.

W strukturze zeolitów wyróżnić można także pory – otwory wprowadzające do komór. 
Ze względu na strukturę porów zeolity możemy podzielić na trzy grupy:

– wąskoporowate, których pory zbudowane są z ośmioczłonowych pierścieni o średnicy 
0,30–0,45 nm,

– średnioporowate, których pory zbudowane są z dziesięcioczłonowych pierścieni 
o średnicy 0,45–0,60 nm,

– szrokoporowate, których pory składają się z dwunastoczłonowych pierścieni o średni-
cy 0,6–0,8 nm.

Budowa strukturalna oraz zawartość SiO2 stanowią podstawę do podziału zeolitów na 
grupy. Ze względu na zawartość SiO2 zeolity możemy podzielić na trzy rodzaje:

– rodzaj A – zeolity nieskokrzemowe, gdzie SiO2/Al2O3 ≤ 2,
– rodzaj X – zeolity średniokrzemowe, gdzie SiO2/Al2O3 = 2,2–3,3,
– rodzaj Y – zeolity wysokokrzemowe, gdzie SiO2/Al2O = 3,1–6,0.
Zeolity, jako materiał posiadający własności sorpcyjne, znalazły wiele zastosowań, m.in. 

jako sita molekularne czy substancje do oczyszczania gazów i ścieków (doskonale wychwy-
tują jony metali ciężkich) [50, 61, 62]. Dodatkowo posiadają one także pewne własności 
antybakteryjne i antygrzybiczne [50].

Zeolity syntetyczne wykazują zróżnicowaną zdolność wymiany jonowej od 0,3 do  
4,7 mval*g–1. Wyniki badań nad procesem usuwania przez zeolity metali z roztworów wod-
nych wskazują, że ma on charakter sorpcyjno-jonowymienny, przy czym dominującym zja-
wiskiem jest wymiana jonowa [1]. Maksymalna wartość pojemności jonowymiennej, bę-
dącej funkcją zawartości kationów jonowymiennych oraz stosunku Si:Al, występuje, gdy 
stosunek Si:Al jest zbliżony do 1. Kolejną wielkością charakterystyczną dla zeolitów jest 
powierzchnia właściwa (określana najczęściej za pomocą metody BET), przez którą rozumie 
się powierzchnię przypadającą na jednostkę masy. Determinuje ona właściwości powierzch-
niowe materiału, tj. energię powierzchni, zdolność do adsorpcji i chemisorpcji. Powierzchnia 
właściwa, określona za pomocą BET, podobnie jak wcześniej opisane zdolności jonowy-
mienne, zależy od warunków, w jakich przeprowadzony był proces syntezy. 

Dla większości popiołów lotnych zdolność wymiany jonowej nie przekracza wartości 
0,05 mval*g–1 [1]. Jednym z czynników, od których zależą w tym przypadku własności sorp-
cyjne popiołów lotnych, jest obecność niespalonego węgla [61]. Warto przy tym zauważyć, 
że opracowania literaturowe wskazują, że materiały geopolimerowe na bazie popiołów lot-
nych wykazują lepsze właściwości utylizacji metali ciężkich wskutek wymiany jonowej niż 
sorbenty bazujące na nieprzetworzonych popiołach [63].

Badania struktury geopolimerów pokazują, że możliwe jest poprowadzenie takiej ich syn-
tezy, żeby zawierały one struktury zeolityczne (rys. 6) [1, 60]. Istotny jest przy tym wpływ 
temperatury geopolimeryzacji na tworzenie się struktur zeolitowych w geopolimerach (rys. 7 
i 8) oraz rodzaj użytego materiału i przebieg procesu (rys. 9).
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Rys. 6. Obrazy SEM uzyskanego w Instytucie Inżynierii Materiałowej Politechniki Krakowskiej 
geopolimeru z zeolitami typu G – Na-chabazyt. Źródło: opracowanie własne

Analiza EDS – punkt 1 Analiza EDS – punkt 2

Rys. 7. Obraz SEM oraz analiza EDS otrzymanych w Instytucie Inżynierii Materiałowej Politechniki 
Krakowskiej struktur zeolitowych, uzyskanych dla temperatury geopolimeryzacji 65°C. 
Źródło: opracowanie własne

Rozdrobnione geopolimery mogą być stosowane także jako materiał sorpcyjny. Proces 
ten ma charakter endotermiczny [62], a sama skuteczność utylizacji jonów metali zależna 
jest od takich czynników jak [63–68]: 
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a) b)

Rys. 8. Obrazy SEM otrzymanych w Instytucie Inżynierii Materiałowej Politechniki Krakowskiej 
struktur zeolitowych, uzyskanych dla temperatury geopolimeryzacji 75°C i 80°C. Źródło: 
opracowanie własne

Rys. 9. Porównanie obrazów SEM struktur zeolitowych otrzymanych w wyniku: a) hydrotermalnej 
obróbki pyłów dymnicowych w 3% roztworze NaOH w temperaturze 90°C w czasie 24 h,  
b) syntezy geopolimeru sodowego w temperaturze 80°C w czasie 24 h i po okresie sezonowania 
28 dni. Źródło: opracowanie własne

– ilość materiału geopolimerowego i jego skład,
– pH (przy czym najkorzystniejsze wartości uzyskuje się dla pH około 5),
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– temperatura (lepsze właściwości w wyższych temperaturach około 30–40°C),
– czas kontaktu,
– początkowe stężenie zanieczyszczeń. 
Dodatkową zaletą tego materiału sorpcyjnego jest niska cena w porównaniu z materia-

łami konwencjonalnymi stosowanymi na sorbenty, tj. węgla aktywnego czy żywic jonowy-
miennych [59].

4. Odpady radioaktywne

Powstawanie odpadów radioaktywnych związane jest nie tylko z rozwojem energetyki 
jądrowej. Przykładem może być Polska, gdzie tego rodzaju odpady są generowane przede 
wszystkim w związku z rozszerzającym się zastosowaniem izotopów promieniotwórczych 
w badaniach laboratoryjnych, lecznictwie, przemyśle laboratoryjnym (urządzeniach kontrol-
nych i pomiarowych) [16, 21]. Taki profil odpadów radioaktywnych sprawia, że ze względu 
na różnorodność zawartych w nich składników promieniotwórczych są one trudniejsze do 
utylizacji niż odpady o ustabilizowanym składzie, pochodzące z elektrowni jądrowych, co 
sprawia, że niemożliwe jest w stosunku do tych odpadów stosowanie tradycyjnych metod 
utylizacji, znanych w energetyce jądrowej [21]. 

Wymusza to konieczność poszukiwania nowych metod, pozwalających na utylizację tych 
odpadów, mających niejednorodny skład materiałowy i nie do końca znane spektrum wy-
stępujących w nich radionuklidów. Dodatkowe trudności powoduje fakt, iż zwłaszcza dla 
odpadów zawierających sole (zwykle chlorki i siarczyny) istnieją problemy z immobilizacją 
ich za pomocą tradycyjnych metod, gdyż reagują one ze składnikami cementu, osłabiając 
strukturę powstającego materiału, i tworząc rozpuszczalne w wodzie związki [16, 21, 69]. 
Dodatkowo, poza warunkami atmosferycznymi, wpływ na korozję betonu mają drobnoustro-
je przyspieszające ten proces [16, 69].

Obecnie za najskuteczniejszą z metod utylizacji odpadów radioaktywnych uważa się 
witryfikację, podczas której radionuklidy zamykane są w strukturze szkła krzemianowego 
lub borokrzemianowego (które charakteryzuje się wysoką odpornością chemiczną) lub pod-
dawane są (w zbliżonym do witryfikacji procesie) ceramizacji [16, 69]. Podstawową wadą 
tego procesu jest jednak bardzo wysoka cena przetwarzania odpadów, dlatego niezbędne jest 
poszukiwanie nowych możliwości unieszkodliwiania odpadów zawierających pierwiastki 
promieniotwórcze. Perspektywicznym sposobem ich immobilizacji jest ich spiekanie z gli-
nokrzemianem sodu lub apatytem albo przetwarzanie w procesie geopolimeryzacji [69–73]. 
Badania immobilizacji pierwiastków promieniotwórczych w tym procesie były prowadzone 
m.in. dla [74–77]: cezu, strontu, kobaltu, jodu i renu w symulowanych warunkach. Przygo-
towane kompozyty spełniały normy wymywalności oraz uzyskiwały dobre wyniki wytrzy-
małości na ściskanie (do 24,5 MPa) [74], przy czym, podobnie jak w przypadku poprzednio 
omawianych grup metali toksycznych, zachowania poszczególnych pierwiastków w geo-
polimerze były różne. Przydkładowo, cez zostawał wbudowywany w strukturę materiału, 
a w przypadku strontu był on głównie „zamykany” w materiale (tylko częściowo zachodziła 
reakcja z materiałem geopolimerowym) [75, 76, 78, 79].
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Badania nad immobilizacją odpadów radioaktywnych, w tym uranu i cezu, były prow-
adzone w skali pilotażowej i potwierdziły możliwość utylizacji tych odpadów w procesie 
geopolimeryzacji [78]. Przykładami rozwijanych technologii w tym zakresie jest przed-
siębiorstwo AllDeco Ltd. (Słowacja), które rozwinęło system immobilizacji odpadów radio-
aktywnych (SIAL), zaakceptowany do utylizacji cezu według prawa obowiązującego w tym 
kraju [71, 80], oraz projekt GEOCISTEM (realizowany na terenie Niemiec), w ramach któ-
rego została opracowana technologia utylizacji uranu [70].

5. Podsumowanie

Podstawowym celem działania w gospodarce odpadami, a zwłaszcza odpadami niebez-
piecznymi, powinno być zmniejszenie ilości ich powstawania przez wprowadzanie technolo-
gii bezodpadowych lub generujących ich minimalną ilość. Jednakże nie zawsze jest to możli-
we, dlatego niezbędne jest poszukiwanie możliwości przetwarzania tych odpadów w sposób 
jak najbardziej efektywny. 

Procesy unieszkodliwiania odpadów powinny być zgodne z najlepszymi praktykami 
technologicznymi oraz przepisami prawa, przy zachowaniu jednoczesnej efektywności eko-
nomicznej. Taką szansę daje szersze zastosowanie procesu geopolimeryzacji w unieszkodli-
wianiu odpadów niebezpiecznych. W wielu przypadkach stanowi on najlepsze i najtańsze 
rozwiązanie długofalowe w gospodarce odpadami. Posiada liczne zalety w porównaniu z al-
ternatywnymi technologiami i wypełnia lukę rynkową w tym zakresie. Dodatkowo uzyskany 
materiał daje możliwości praktycznego zastosowania, np. w budownictwie. Wysoka odpor-
ność na warunki środowiskowe pozwala na wykorzystanie go np. w zabezpieczeniu składo-
wisk odpadów, gdzie może stanowić warstwę nieprzepuszczalną dla kontaktu odpadów ze 
środowiskiem.

Liczne zalety technologii pozwalają przypuszczać, że w najbliższych latach wzrośnie 
zastosowanie procesem geopolimeryzacji do stabilizacji niebezpiecznych i radioaktywnych 
odpadów.
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PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA NAPEŁNIACZ 
I PROMOTOR MIESZALNOŚCI KOMPOZYTÓW 

I RECYKLATÓW POLIMEROWYCH

ECO-FRIENDLY FILLER AND COMPATIBILIZER 
OF MIXING COMPOSITES AND POLYMER RECYKLATES

S t r e s z c z e n i e

Przeprowadzone badania wykazały możliwość zastosowania zmielonego porowatego wulka-
nicznego tufu, poddanego obróbce chemicznej i termicznej, zarówno jako skutecznego i przy-
jaznego dla środowiska taniego napełniacza i modyfikatora poprawiającego odporność na tem-
peraturę i ograniczającego zużycie, jak też promotora mieszalności (kompatybilizatora) mie-
szanin polimerowych i recyklatów polimerów, np. poliolefin. Zaprezentowane wyniki badań 
czynią z nowego napełniacza i kompatybilizatora interesującą alternatywę drogich dodatków 
poprawiających mieszalność recyklatów, stosowanych do wytwarzania wyrobów metodami 
przetwórstwa termoplastów.

Słowa kluczowe: napełniacz mineralny, kompozyty polimerowe, recykling, kompatybilizator

A b s t r a c t

The study showed the possibility of using porous volcanic tuff ground chemically and heat treated 
both as an effective environmentally friendly, low-cost filler and modifier improves the heat 
resistance and limiting consumption and promoter of mixing polymer (compatibilizer) blends 
and polymer recyclates such as polyolefins. Our results make a new filler and compatibilizer 
interesting alternative to expensive additives to improve the miscibility of recyclates used to 
manufacture thermoplastic products.

Keywords: mineral filler, polymer composites, polymer composites, recycling, compatybilizer
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1. Wprowadzenie

Kompozyty na osnowie termoplastycznych polimerów zaliczane są do najpopularniejszej 
grupy tworzyw konstrukcyjnych o nieustannie rozszerzających się obszarach zastosowań. 
Mimo dużego postępu w dziedzinie wytwarzania nowych rodzajów polimerów i kompo-
zytów polimerowych, ciągle trwają badania w zakresie chemii, fizykochemii oraz techno-
logii ich wytwarzania, które mają na celu znalezienie nowych materiałów o doskonalszych 
właściwościach [1, 2, 12]. W ciągu ostatnich lat prowadzi się również intensywne bada-
nia dotyczące kompozytów polimerowych z napełniaczami klasycznymi, tzn. włóknistymi 
i proszkowymi, które polepszają właściwości polimerów. Wiele publikacji poświęconych 
jest zagadnieniom dotyczącym odpowiedniego przygotowania napełniaczy nieorganicznych 
oraz sposobów ich modyfikacji [1, 2, 27]. Ważnym zagadnieniem jest poznanie zależności 
pomiędzy powierzchnią napełniacza a matrycą polimeru w celu lepszego rozpoznania inte-
rakcji, zachodzących pomiędzy cząsteczkami stykających się ze sobą ośrodków. 

Kompozyty można umacniać różnymi substancjami. Na rysunku 1 podzielono kompozy-
ty ze względu na geometrię zawartej substancji wzmacniającej [1, 3].

Rys. 1. Podział kompozytów ze względu na geometrię użytego umocnienia [1, 3]

Kompozyty można sklasyfikować w różny sposób, w zależności od przyjętego kryterium. 
Jednym z kryteriów podziałów jest pochodzenie, według którego możemy rozróżnić kom-
pozyty naturalne, występujące w przyrodzie, oraz kompozyty zaprojektowane i wytworzone 
przez człowieka. Możliwy jest także podział uwzględniający geometrię kształtu i rozmiar 
zastosowanego komponentu, stanowiącego wzmocnienie, na: kompozyty wzmacniane włók-
nem, umocnione cząstkami oraz umocnione dyspersyjnie. 

W tabeli 1 przedstawiono wpływ kształtu na współczynnik wzmocnienia napełniaczy 
polimerowych. 
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Tabela 1

Kształty i współczynniki wzmocnienia napełniaczy polimerowych [2]

Kształt

Sfera Sześcian Prostopadłościan Płytka Włókno

Współczynnik 
wzmocnienia 1 ~1 1,4–4 5–100 > 10

Przykłady

szklane 
mikrokulki CaCO3 SiO2 miki włókna szklane

kulki 
krzemionkowe CaSO4 BaSO4 talk włókna węglowe 

itd.

kaolin wollastonit

grafit azbest

W nowoczesnym słownictwie technicznym rozróżnia się nazwę „dodatki” oraz nazwę 
„modyfikatory”. Dodatki zwykle dodawane są do polimerów w ilości nieprzekraczającej 5% 
i niepowodującej w istotny sposób zmian właściwości mechanicznych. Natomiast modyfika-
tory dodawane są w znacznie większych ilościach i wpływają na zmianę właściwości mecha-
nicznych, np. udarności. Dodatki i modyfikatory to zazwyczaj substancje wspomagające pro-
cesy wytwarzania polimerów (katalizatory, emulgatory, inicjatory itp.). Inicjatory stosowane 
do wolnorodnikowego utwardzania nienasyconych żywic poliestrowych czasami traktowane 
są jako dodatki (np. rozpuszczone w styrenie), a czasami jak substancje pomocnicze (inicju-
jące i przyspieszające termiczne reakcje sieciowania). Tak więc składniki są klasyfikowane 
według różnych kryteriów i tutaj nazewnictwo ulega komplikacji, gdy składnik spełnia wię-
cej niż jedną funkcję, np. wypełniacze lub barwniki mogą być jednocześnie heterozarodkami 
krystalizacji, pigmenty mogą sprzyjać intensywnemu odbarwianiu wskutek np. aglomeracji, 
a środek rozdzielczy może działać jak materiał poślizgowy [5–7, 10].

Napełniacze i nośniki wzmacniające
Napełniacze i nośniki wzmacniające to środki pomocnicze pochodzenia naturalnego lub 

syntetycznego. Środki te, po wprowadzeniu do polimerów w rożnej postaci, tworzą odpo-
wiednie kompozyty polimerowe, najczęściej o polepszonych właściwościach użytkowych.

Rozróżnia się organiczne napełniacze naturalne, np. mączka drzewna, włókna celu-
lozowe, lniane, sizalowe, oraz nieorganiczne, np. kreda, kaolin, talk, mika, kwarc, krze-
mionka, włókna azbestowe. Rozróżnia się także napełniacze syntetyczne: włókna szklane, 
węglowe, grafitowe, kulki szklane, wollastonit, whiskersy, oraz organiczne włókna synte-
tyczne [1, 3].

Napełniacze można też podzielić ze względu na postać, w jakiej występują. Napełniacze 
dzieli się na: proszkowe, włókniste, skrawkowe, wstęgowe, arkuszowe i kulkowe [3].
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Jeżeli chodzi o skład chemiczny napełniaczy, to jest on bardzo różnorodny. Najczęściej 
są to krzemiany, glinokrzemiany, tlenki, węglany, siarczany, proszki, metale, włókna polime-
rów naturalnych i syntetycznych [4].

Przy doborze właściwego napełniacza dla danego polimeru bierze się pod uwagę właści-
wości, postać i cenę. Istotne znaczenie ma także ilość wprowadzanego do polimeru napełnia-
cza. Odpowiedni dobór i obróbka napełniacza pozwalają uzyskać korzystniejsze właściwości 
napełnionych polimerów, takie jak: udarność, twardość, odporność chemiczna, stabilność 
termiczna, ścieralność, palność [1, 3, 4].

Napełniacze proszkowe
Różne są wymagania dotyczące stopnia rozdrobnienia napełniaczy w zależności od za-

stosowania. Rozróżnia się napełniacze: gruboziarniste (powyżej 1 mm), średnioziarniste  
(1 mm – 100 μm) oraz drobnoziarniste (poniżej 100 μm).

Im większy stopień rozdrobnienia napełniacza, tym większy jego koszt. Napełniacze prosz-
kowe mają kształty: kuliste, blaszkowate i igłowe, i budowę np. krystaliczną lub bezpostacio-
wą. Napełniacze proszkowe mają wyjątkowe znaczenie przy sporządzaniu polimerycznych mas 
uszczelniających i dylatacyjnych oraz powłok lakierowych i wykładzin z tworzyw sztucznych.

Na pierwszym miejscu spośród napełniaczy proszkowych znajduje się kaolin. Nadaje on 
masom lakierowanym dobre właściwości reologiczne, z jednoczesnym zachowaniem do-
brych właściwości mechanicznych otrzymanej powłoki lakierowanej.

Kolejny napełniacz – talk – to krzemian magnezowy. Wprowadzony do polimerów ter-
moplastycznych zmniejsza ich podatność na pełzanie pod obciążeniem.

Stosuje się także napełniacze z wapieni (czysty węglan wapnia, dolomit, kredy współstrą-
cane). Znajdują one zastosowanie do napełniania np. mas szpachlowych.

Coraz większe zastosowanie uzyskują tlenki metali i proszki metaliczne. Proszkowy tle-
nek cynku jest stosowany do napełniania elastomerów, polipropylenu i nienasyconych żywic 
poliestrowych, poprawiając ich odporność na działanie czynników atmosferycznych.

Tlenek aluminium wprowadzony do polimerów polepsza ich odporność na działanie pło-
mienia. Stosuje się go przy napełnianiu nienasyconych żywic poliestrowych.

Dodanie tlenków magnezu i tytanu do polimerów zwiększa jego sztywność, twardość 
i odporność na płynięcie pod obciążeniem.

Polietylen napełniony metalami ciężkimi jest używany jako ochrona przed działaniem 
neuronów i promieniowania.

Mączka drzewna, otrzymywana przez mielenie trocin drzewnych, stanowi jeden z najtań-
szych napełniaczy stosowanych do polimerów.

Do napełniaczy proszkowych można także zaliczyć: szpat polny, siarczan baru, węglik 
krzemu, siarczek molibdenu, siarczek cynku, krzemian cyrkonu i tytanian baru [1, 3, 10].

Nanonapełniacze
Są to napełniacze, których rozmiar pierwotnych cząstek wynosi poniżej 1 [μm]. Cząstki 

te są stabilne w porównaniu np. do sadz, syntetycznego kwasu krzemowego i precypitatu 
węglanu wapnia. Przykładem nanonapełniaczy stosowanych do napełniania polimerów są 
nanokrzemiany i whiskery. Napełnione kompozycje charakteryzują się dobrymi właściwo-
ściami przetwórczymi [7].

Napełniacze włókniste
Napełniacze włókniste oparte są na włóknach naturalnych pochodzenia nieorganiczne-

go i organicznego oraz na włóknach syntetycznych. Jako modyfikatory właściwości poli-



187S. Kuciel, J. Mikuła, S. Żmudka, Przyjazny dla środowiska napełniacz...

merów decydujące znaczenie mają włókna szklane i włókna oparte na polimerach termo-
plastycznych. Do wzmacniania polimerów stosuje się też dosyć często włókna węglowe 
i grafitowe.

Przykładowe rodzaje napełniaczy i modyfikowanych nimi polimerów, ich wpływ na wła-
ściwości polimerów i stosowane stężenia podano w tabelach 2 i 3 [6, 8].

Tabela 2

Napełniacze nieorganiczne i modyfikowane nimi polimery [1, 6, 8]

Napełniacze Polimery Rodzaj wpływu
Zawartość 

napełniacza
[%]

Kreda PE, PCV, PPS, PB, UP spadek ceny,
lepszy połysk < 33

Tytanian potasu PA większa stabilność wymiarowa 40

Talk PUR, UP, PCV, EP, PE, PS, 
PP poprawa udarności i płynięcia 1–40

Mika PUR, UP
poprawa stabilności 

wymiarowej, sztywności 
i twardości

< 25

Kaolin UP, PVFM łatwiejsze rozformowywanie < 60

Kulki szklane termoplastyczne 
i termoutwardzalne

większa sprężystość, 
wytrzymałość na ściskanie 

i właściwości powierzchniowe
< 40

Włókna szklane termoplastyczne 
i termoutwardzalne

większa wytrzymałość 
na zginanie i udarność < 40

Krzemionka 
koloidalna

termoplastyczne 
i termoutwardzalne

wzrost wytrzymałości 
na rozdzieranie i lepkość < 3

Kwarc PE, PMMA, EP lepsza stabilność cieplna 
i wytrzymałość na zginanie < 45

Piasek EP, UP, PF mniejszy skurcz < 60

Al, Zn, Cu, Ni PA, POM, PP większa przewodność cielna 
i elektryczna < 100

Tlenek magnezu UP wzrost twardości i sztywności < 70

Tlenek cynku PP, PUR, UP, EP poprawa odporności na UV 
i przewodności cieplnej < 70

W ostatnich latach coraz więcej uwagi poświęca się polimerom modyfikowanym różny-
mi napełniaczami, które polepszając właściwości tworzyw, poszerzają obszar ich zastosowań 
[1, 4]. Szacuje się, iż światowe zużycie napełniaczy waha się między 12 a 18 mln t rocznie 
[4]. Najbardziej popularnymi napełniaczami są naturalne węglany wapnia i sadza (ich zuży-
cie stanowi ok. 30–40% całkowitej wagi wszystkich stosowanych napełniaczy). Na trzecim 
miejscu znajduje się włókno szklane, przy około 15% udziale w rynku. Do innych znaczą-
cych napełniaczy zalicza się talk, wollastonit, mikę, włókna drzewne, dolomit oraz kulki 
szklane. Przyszłe trendy w rozwoju napełniaczy związane są z pionierskimi tworzywami, 
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które mają zastąpić wiele tradycyjnych materiałów. W celu sprostania ogromnym wymaga-
niom stawianym modyfikowanym polimerom konieczne jest udoskonalenie sposobu wytwa-
rzania napełniaczy [32]. Aktualnie prowadzonych jest wiele badań, na kilku płaszczyznach, 
dotyczących: technologii modyfikowania powierzchni napełniaczy, mieszanin napełniaczy, 
nanonapełniaczy, napełniaczy kompatybilnych i wzmacniających. Obecnie wiele materia-
łów wysokiej jakości jest zbyt drogich w użytku w większości zastosowań, dlatego istnieje 
potrzeba zastąpienia ich materiałami tańszymi przy zachowaniu ich dobrych właściwości. 
Stosowanie napełniaczy w materiałach polimerowych podyktowane jest nie tylko zmniejsze-
niem kosztów produkcji, ale również poprawą niektórych własności fizycznych i mechanicz-
nych, zwiększeniem stabilności wymiarowej oraz odporności cieplnej [1, 10–12].

Tabela 3

Napełniacze organiczne i modyfikowane nimi polimerowe [1, 6, 9]

Napełniacze Polimery Rodzaj wpływu
Zawartość 

napełniacza
[%]

Sadza węglowa elastomery, PCV, HDPE, 
PUR, PI, PE

sieciowanie, odporność na UV, 
barwienie < 60

Grafit EP, MF, PB, PI, PPS, UP, 
PMMA, PTFE

mniejsze pełzanie, większa 
sztywność < 50

Mączka drzewna PF, MF, UF, UP ograniczenie skurczu, wzrost 
udarności < 50

Skrobia PE, PVAL wymuszenie biodegradacji < 7

W dzisiejszych czasach bardzo duży nacisk kładzie się również na recykling materiało-
wy. Kompozyty muszą zawierać dodatki, które pozwalają na wytworzenie mieszaniny poli-
merów przez kompatybilizację, wzrost termicznej odporności w czasie powtórnej przeróbki, 
odzysk napełniacza oraz wykorzystanie zmielonych odpadów jako napełniaczy. Technologię 
tą cechuje możliwość znacznego rozwoju ze względu na naciski społeczne, prawne i ekono-
miczne. 

Kompozyty proszkowe
W kompozytach zbrojonych cząstkami w przenoszeniu obciążeń zewnętrznych uczestni-

czy zarówno osnowa, jak i napełniacz (w postaci cząsteczek). Aby uzyskać optymalne wła-
ściwości kompozytów proszkowych, cząstki powinny mieć jednakowe wymiary we wszyst-
kich kierunkach oraz powinny być równomiernie rozłożone. Istotny jest również rozmiar 
cząsteczek, który ma wpływ na efektywność wzmocnienia, oraz procentowa objętość zajętej 
przez cząstki zbrojenia [13].

Natomiast kompozyty zbrojone dyspersyjnie najczęściej zbudowane są z metalowej 
osnowy, wzmocnionej bardzo drobnymi cząstkami ceramicznymi lub metalicznymi o śred-
nicy około 0,01–0,1 µm w ilości do około 15% objętości. Wzmocnienie zachodzi na pozio-
mie mikroskopowym i polega na utrudnianiu przez rozproszone cząstki ruchu dyslokacji 
w osnowie (blokowanie dyslokacji). Zbrojenie dyspersyjnie nie poprawia znacząco cech me-
chanicznych i wytrzymałościowych kompozytu w umiarkowanych temperaturach, ponieważ 
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obciążenie zewnętrzne jest przenoszone przez osnowę. Jednak, gdy temperatura jest wysoka, 
sięgająca 80% temperatury topnienia, to wpływ wzmocnienia jest wyraźny, np. przez wzrost 
odporności na pełzanie czy przeciwdziałanie odkształceniom plastycznym [14].

Rozwój produkcji tworzyw polimerowych związany jest z szerokimi możliwościami mo-
dyfikowania własności przetwórczych i użytkowych tych tworzyw. Przez dodawanie róż-
nych napełniaczy mineralnych uzyskujemy poprawę niektórych własności fizycznych, me-
chanicznych i cieplnych otrzymanych kompozycji i kompozytów [3, 4]. I tak przez dodanie 
do poliamidu np. dolomitu otrzymuje się nowe tworzywo o podwyższonych własnościach 
mechanicznych, a dodanie tytanianu potasu powoduje poprawę stabilności wymiarowej. Po-
prawa tych własności wiąże się przede wszystkim ze wzrostem adhezji na granicy faz matry-
ca polimerowa – napełniacz mineralny [4, 5].

Większość opracowań poświęconych jest zagadnieniom modyfikacji powierzchni na-
pełniaczy i dyspersji cząstek w polimerze. Ważnym czynnikiem determinującym właści-
wości kompozytu jest wielkość i kształt ziaren, najczęściej w postaci zaglomerowanych 
cząstek [12, 13]. Dlatego okazuje się, iż warunkiem koniecznym do uzyskania poprawy 
własności kompozytu jest doskonałe zdyspergowanie cząstek minerału w celu skutecz-
nego powiązania z matrycą polimerową. Z tego względu ważnym aspektem jest właści-
wy dobór napełniacza oraz metody przetwórstwa kompozytu, umożliwiającej skuteczną 
deaglomerację napełniacza. Również dobór i selekcja środków, służących do preparacji 
powierzchni lub modyfikatorów ułatwiających rozszczepienie skupisk cząstek, jest bar-
dzo istotnym elementem [14]. K. Bula, T. Jesionowski oraz J. Janik prowadzili bada-
nia na temat dyspersji napełniaczy krzemionkowych w poliestrach termoplastycznych. 
Wyniki ich badań dowiodły, iż w objętości krzemionki niemodyfikowanej istnieją duże 
aglomeraty o wielkości ponad 3000 µm. Modyfikacja powierzchni krzemionki z zastoso-
waniem silanów doprowadziła do znacznego zredukowania wielkości aglomeratów (do 
ok. 1000 µm), jak również do poprawy polidyspersyjności badanych krzemionek [10]. 
Inne opracowania dowodzą, że uzyskanie napełniaczy o wysokich parametrach wyma-
gają przeprowadzenia wielu modyfikacji. Napełniacze mineralne charakteryzują się dużą 
hydrofilowością powierzchni, która przeszkadza w przygotowaniu jednorodnych układów 
polimer – napełniacz. Przez swoje niskie powinowactwo chemiczne do grup funkcyjnych 
polimeru trudno zwilżają swoje powierzchnie przez polimery. Z tego powodu konieczny 
okazuje się etap modyfikacji ich powierzchni, który przede wszystkim ma na celu ograni-
czenie hydrofilowości. Z innego źródła możemy wyczytać, że bardzo często modyfikacja 
powierzchniowa napełniacza przynosi lepsze rezultaty niż modyfikacja powodująca wią-
zanie chemiczne napełniacza z polimerem [9–11]. Preparowanie powierzchni oraz po-
wlekanie są przede wszystkim wykorzystywane do poprawienia dyspersji minerału przez 
uczynienie go bardziej kompatybilnym z układem bazowym polimeru. Kwasy tłuszczo-
we, takie jak stearyniany metali i kwas stearynowy, mogą poprawić mieszanie i dyspersję, 
ograniczyć lepkość polimeru bazowego i poprawić jej stabilność przez działanie w roli 
wychwytacza kwasu.

Problemy przetwórstwa tworzyw związane z ich modyfikowaniem wynikają z ograni-
czonej podatności na współmieszanie materiałów polimerowych i pomocniczych. Wpływ 
na właściwości wyrobów mają również maszyny przetwórcze i urządzenia wspomagające 
[6–8]. Rosnące wymagania, stawiane wytworom z tworzyw, wskazują na potrzebę doskona-
lenia procesów pomocniczych, wśród których szczególną rolę zajmują procesy umożliwiają-
ce dokładne mieszanie i dozowanie modyfikatorów [3].
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2. Przykłady wykorzystania tufu jako napełniacza 
polimerów termoplastycznych

W dalszych częściach tego rozdziału przedstawione zostaną przykładowe wyniki badań 
własnych nad oceną wpływu napełniacza mineralnego tuf na właściwości polimerów termo-

plastycznych. Autorzy tej części monografii 
zaproponowali wykorzystanie zmielonej 
wulkanicznej skały – tufu jako napełnia-
cza do polimerów termoplastycznych. Wy-
tworzono kompozyty na osnowie poliamidu, 
poliacetalu i poliolefin [15]. Na rysunku 2 
przedstawiono typowy obraz przełomu kom-
pozytu na osnowie polietylenu z 25% maso-
wo zmielonego wulkanicznego tufu (o wiel-
kości cząstek10–20 μm) [17].

Tuf jako tani napełniacz dla polimerów, 
zastosowany w celu zwiększenia odporności 
cieplnej oraz zwiększenia sztywności wyro-
bów cienkościennych i tych o skomplikowa-
nym kształcie, został zastrzeżony zgłosze-
niem patentowym [15].

Aby uzyskać tuf jako dodatek do polimerów, kompozytów i mieszanin, trzeba poddać 
go mieleniu na kolejnych młynkach i obróbce chemicznej uzyskanego proszku. Po procesie 
mielenia uzyskuje się ziarna o wielkości 5–50 µm. Do oczyszczania od niepożądanych tlen-
ków metali proszek poddaje się wytrawianiu przez zalanie kwasem solnym o niskim stężeniu 
w ilości około 1,5-krotnej względem tufu na okres około 0,3 godziny. Następnie przepłukuje 
się go wodą, aż do uzyskania pH 6–7, po czym suszy się w temperaturze pokojowej przez 
około 1 dobę, prowadzi segregację – przesiewanie na sitach w celu otrzymania uziarnienia 
~5–20 µm – a następnie praży w temperaturze 550°C przez 2–3 godziny i po ostudzeniu 
przepuszcza się jeszcze raz przez młyn w celu rozdrobnienia powstałych bryłek i uzyskuje 
gotowy produkt [15].

Kompozyty z tufem na osnowie poliamidu
W celu oceny wpływu napełniacza mineralnego tuf na właściwości przetwórcze poliami-

du 6 i jego kompozytów przeprowadzono badania podstawowych właściwości fizycznych. 
Na rysunkach 3 i 4 przedstawiono zmiany temperatury mięknienia Vicata oraz wartości ma-
sowego wskaźnika płynięcia w różnych temperaturach, przy rosnących udziałach wypełnie-
nia kompozytu zmielonym tufem o gradacji około 20 μm i tzw. grubym z cząstkami około 
50 μm [18].

Temperatura mięknienia Vicata, której przebieg dla kompozytów z udziałem poliamidu 
6 i tufu pokazano na rysunku 3, wzrasta wraz z większą ilością napełniacza i praktycznie 
nie zależy od wielkości ziaren mineralnego napełniacza. Na rysunku 4 porównano przebieg 
oznaczania wskaźnika szybkości płynięcia w różnych temperaturach. Obserwujemy tu bar-
dzo ciekawe zjawisko – niezależnie od temperatury jego maksimum oscyluje w okolicach 
10% napełnienia. Świadczy to o korzystnym działaniu niewielkich ilości tufu na fizyczną 

Rys. 2. Kompozyt na osnowie polietylenu wy-
sokiej gęstości z dodatkiem 25% maso-
wo zmielonego tufu [17]
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mieszalność granulatów. W tabeli 4 przedstawiono wybrane właściwości wytrzymałościowe 
kompozytów na osnowie poliamidu, napełnianych 10, 20 i 27% masowo zmielonym tufem. 
Obserwujemy wyraźny wzrost modułu sprężystości wraz z rosnącą ilością napełniacza oraz 
mniejszy wytrzymałości na rozciąganie i zginanie. Spadek odkształceń, początkowo niewiel-
ki 30% przy 10% napełnieniu, później staje się znaczący i sięga 3% przy 27% napełnieniu 
tufem. Analizowane przełomy po rozciąganiu (rys. 5) są silnie rozwinięte, co potwierdza 
zdolność tufu do fizycznej kompatybilizacji mieszanin polimerowych. 

Celem kolejnych badań była ocena zmian wybranych właściwości mechanicznych kom-
pozytów poliamidu 6 z napełniaczem mineralnym tuf, poddanych obciążeniom zmiennym 

Rys. 3. Temperatura mięknienia Vicata dla PA6 i jego kompozytów z różną zawartością 
napełniacza tuf [18]

Rys. 4. Wskaźnik szybkości płynięcia dla PA6 i jego kompozytów z różną zawartością napełniacza tuf, 
oznaczony dla różnych temperatur płynięcia [19]
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w czasie. Wyznaczenie standardowej charakterystyki zmęczeniowej w postaci wykresu 
Wöhlera jest długotrwałe, czasochłonne oraz bardzo kosztowne, stąd też została zapropono-
wana nowa, zmodyfikowana metoda badań zmęczeniowych – metoda Lehra [34]. 

Tabela 4

Wyniki badań mechanicznych przy rozciąganiu i zginaniu dla kompozytów 
na osnowie poliamidu 6, napełnianych tufem w ilości 5, 20 i 27% masowo [20]

Właściwości PA6 5% tuf 20% tuf 27% tuf

Rozciąganie

Et [MPa] 2800 3090 3750 4580

σM [MPa] 51,0 78,3 78,9 75,8

εM [%] 199 27,9 8,8 3,0

Zginanie
Ef [MPa] 2420 2890 3570 4140

σfM [MPa] 83,4 108,3 114,5 116,0

a) b)

Badania zmęczeniowe realizowano przy wymuszeniu dynamicznym (siłowym) od po-
ziomu siły 0,1 do 0,7 wartości średniej siły maksymalnej, uzyskanej w statycznej próbie 
rozciągania (Pmax) dla PA6 i jego kompozytów. Przykładowe pętle histerezy mechanicz-
nej kompozytów PA6 z 25% zawartością napełniacza tuf, otrzymane w trakcie badań, po-
kazano na rysunku 6, gdzie porównano zmianę położenia każdej z 1000 pętli dla rosnących 
poziomów sił wymuszenia dynamicznego. W wyniku oddziaływania obciążeń zmiennych 
w czasie możemy zauważyć zmianę kąta nachylenia i pola powierzchni pętli histerezy 
mechanicznej.

Podczas badań zmęczeniowych kompozytów poliamidu z różną zawartością proszku tuf 
rejestrowane były trzy parametry: temperatura, odkształcenie i pole pętli histerezy, które 

Rys. 5. Obrazy SEM przełomów po rozciąganiu – kompozyt PA6 z 27% zawartością tufu: 
a) powiększenie ×1000, b) powiększenie ×2000 – pojedyncze cząstki tufu w wyraźnie 
rozwiniętej ciągliwej poliamidowej osnowie [20]
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Rys. 6. Przykładowe pętle histerezy dla poliamidu z 25% zawartością napełniacza tuf dla ośmiu 
poziomów siły wymuszającej

w sposób jednoznaczny informowały o zbliżaniu się w trakcie badań próbki do stanu kry-
tycznego. Wzrost temperatury badanych próbek był nie tylko wynikiem spontanicznego na-
rastania efektów dekohezji, ale również, zwłaszcza w tworzywach termoplastycznych, był 
czynnikiem ułatwiającym jej dalszy proces. W badanych kompozytach pod wpływem od-
działywania obciążeń zmiennych w czasie następuje wzrost odkształcenia w funkcji liczby 
cykli. Był on tym większy, im wyższy był poziom siły wymuszającej. Większa ilość napeł-
niacza w kompozycie może zwiększać prawdopodobieństwo pękania wiązań występujących 
na granicy napełniacz – polimerowa osnowa, powodując obniżenie granicznej liczby cykli, 
prowadzącej do zniszczenia.

W wyniku oddziaływania obciążeń zmiennych w czasie możemy zauważyć wyraźny 
wzrost pola powierzchni pętli histerezy mechanicznej, co świadczy o wzroście wartości en-
ergii dyssypacji dla kompozytów, wydłużenia oraz temperatury dla PA 6 z napełniaczem tuf 
(rys. 7 – poziom siły wymuszającej należy pomnożyć przez 1,75 kN). Dla PA 6 z 10% zawar-
tością tufu graniczna wytrzymałość zmęczeniowa wynosi około 27 MPa, dla 25% zawartości 
tufu około 25 MPa [21].

Na rysunku 8 pokazano wpływ poziomu siły wymuszającej (poziomu obciążenia) i liczby 
cykli na wzrost temperatury, odkształcenia i energii dyssypacji kompozytów poliamidowych 
z napełniaczem mineralnym tuf. Możemy zauważyć, iż temperatura badanych kompozytów 
maleje wraz z procentowym wzrostem tufu w kompozycie. Im większy stopień napełnienia, 
tym mniej nagrzewa się kompozyt podczas zmęczeniowych badań dynamicznych. Szcze-
gólną uwagę należy zwrócić na sposób przygotowania i preparowania tufu dla kompozy-
cji polimerowych, ponieważ wpływa on na właściwości kompozytów, czego przykładem są 
kompozycje z 15% zawartością tufu [18, 21].

Większa ilość napełniacza w kompozycie może zwiększać prawdopodobieństwo pękania 
wiązań występujących na granicy napełniacz – polimerowa osnowa, powodując obniżenie 
granicznej liczby cykli, która prowadzi do zniszczenia.
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Rys. 7. Zmiana wydłużenia, temperatury i energii dyssypacji PA6 z 10% zawartością napełniacza tuf

Kompozyty poliformaldehydu z tufem
Do oceny wpływu nowego napełniacza mineralnego przeprowadzono również wstępne 

badania własności mechanicznych przy statycznej próbie rozciągania oraz zginania próbek 
kompozytu na osnowie poliformaldehydu produkcji grupy Azoty SA – POM300 z dodatkiem 
10% zmielonego tufu.

Rys. 8. Porównanie wytrzymałości na rozciąganie oraz modułu sprężystości dla czystego 
poliformaldehydu (POM300) i jego 10% masowo kompozytu z tufem (POM 300 + 10% tufu)
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Rys. 9. Porównanie całkowitych odkształceń przy zerwaniu oraz odkształceń przy 0,2% granicy 
plastyczności dla czystego poliformaldehydu i jego 10% masowo kompozytu z tufem

Na rysunkach 8 i 9 przedstawiono własności mechaniczne kompozytów POM z na-
pełniaczem mineralnym. Obserwujemy wyraźny wzrost modułu sprężystości, naprężeń 
zrywających oraz naprężeń przy 0,2% granicy plastyczności dla kompozytu z napełnia-
czem tuf. Wytrzymałość na rozciąganie zwiększa się o około 15%, natomiast odkształcenia 
całkowite przy zerwaniu zmniejszają się, jednak przy wzroście odkształceń na granicy 
plastyczności [19]. 

Kompozyty z tufem na osnowie poliolefin
W celu zmiany własności kompozytów z recyklatów termoplastycznych modyfikuje się 

je napełniaczami organicznymi (np. mączką drzewna, włóknem celulozowym, włóknem 
tekstylnym) lub nieorganicznymi (np. proszki metali, szkło, napełniacze mineralne), przy 
czym napełniacze nieorganiczne, w porównaniu z napełniaczami organicznymi, umożli-
wiają otrzymanie wyrobów o wyższej odporności cieplnej i chemicznej oraz o lepszych 
właściwościach mechanicznych i elektroizolacyjnych. Dodane do polimeru powodują mo-
dyfikację prawie wszystkich właściwości fizycznych, np. gęstości, twardości, udarności, 
wytrzymałości na rozciąganie, odporności chemicznej, termicznej oraz właściwości prze-
twórczych [18].

Na osnowę wytworzonych kompozytów zastosowano dwa rodzaje regranulatów poli-
etylenowych, stosowanych do produkcji europalet w firmie Becker: aglomerat folii PELD 
z handlu oraz przemiał – mix płatków folii PEHD [28]. Jako napełniaczy wytworzonych 
kompozytów (w ilości 25% masowo) użyto mączki drzewnej pochodzącej z drzew iglastych: 
Lignocel typ C 120 o wielkości cząstek od 70 do 150 µm oraz proszku tufu o wielkości 
cząstek w zakresie 5–20 μm, otrzymanych w wyniku mielenia na młynku Z-1 firmy Retach. 
Regranulaty polietylenu oraz mieszaniny zawierające napełniacze – po wstępnym ujedno-
rodnieniu na walcarce – wtryśnięto w Zakładzie Technologii Polimerów UTP przy użyciu 
wtryskarki Wh – 80 Ap z termostatowaną, dwugniazdową formą o temperaturze 20°C. Tem-
peratury poszczególnych stref cylindra wynosiły: I – 150°C, II – 175°C, III – 175°C. Czas 
wtrysku wynosił 3 s, docisku 5 s, a chłodzenia 45 s. Do badań właściwości mechanicznych 
otrzymano wypraski w kształcie wiosełek o wymiarach zgodnych z normą EN ISO 527-2: 
długość 150 mm, grubość 4 mm i szerokość 10 mm.
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Tabela 6

Podstawowe właściwości mechaniczne dla recyklatów polietylenowych 
z mączką drzewną i tufem w trzech zakresach temperatur

Moduł Younga 
[MPa]

Wytrzymałość na 
rozciąganie [MPa]

Odkształcenie przy 
maksymalnym 
obciążeniu [%]

21°C 40°C 60°C 21°C 40°C 60°C 21°C 40°C 60°C
Aglomerat PELD 164 116 72 8,5 6,5 5 250 > 250 > 250
Aglomerat PELD +25% C120 890 455 280 8,4 6,9 5,3 9,5 16,9 50
Aglomerat PELD +25% tufu 240 161 102 8,1 6,7 5,2 250 > 250 > 250
PEHD Mix 1380 968 580 18,9 15,8 10,7 6,6 11,5 13
PEHD Mix +25% C120 2800 2056 1260 18,6 15,2 10,9 2,5 4,3 4,9
PEHD Mix +25% tufu 2000 1520 910 18,1 13,7 10,8 4,1 7,6 9,5

Tabela 7

Podstawowe właściwości fizyczne dla recyklatów polietylenowych z mączką drzewną i tufem

Gęstość  
[g/cm3]

Temperatura 
Vicata [°C]

Wskaźnik szybkości 
płynięcia w temperaturze 

220°C [g/cm3]

Aglomerat PELD 0,974 92 2,26
Aglomerat PELD +25% C120 1,052 96 0,99
Aglomerat PELD +25% tufu 1,147 101 1,87
PEHD mix 0,951 125 2,61
PEHD mix +25% C120 1,032 126 1,74
PEHD mix +25% tufu 1,125 128 2,54

Tabela 6 zawiera zestawienie podstawowych właściwości mechanicznych, a tabela 7 – 
właściwości fizycznych recyklatów polietylenowych z mączką drzewną i tufem. Aglomerat 
folii PELD wykazuje mniejszą odporność na temperaturę niż przemiał PEHD, natomiast do-
datek tufu lub mączki poprawia właściwości wytrzymałościowe w podwyższonych tempera-
turach. Dodatek mączki drzewnej znacznie bardziej zwiększa właściwości wytrzymałościo-
we słabszego polimeru – aglomeratu PELD – niż mocniejszego przemiału PEHD [22, 27]. 

Kompozyty z dodatkiem tufu charakteryzują się podobną wartością wytrzymałości na 
rozciąganie jak te z mączką drzewną, a także wykazują znacznie większe wartości wydłużeń 
i duże wartości wskaźnika szybkości płynięcia. Na rysunku 10 porównano przełomy próbek 
polietylenu napełnianych tufem i mączką drzewną. Możemy zaobserwować zróżnicowaną 
mikrostrukturę cząstek napełniacza na tle obszarów krystalicznych typowych dla poliety-
lenów [16] – mączki drzewnej, składającej się z mikrowłókienek o średnicy kilku mikro-
metrów, łączących się ze sobą w dłuższe włókna, oraz cząstki tufu w formie pojedynczych 
bryłek o rozwiniętej powierzchni i przekroju około 10 µm.
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Rys. 10. Obraz przełomów (wykonanych w temperaturze wrzenia N2) kompozytu na osnowie 
aglomeratu PELD i przemiału mix PEHD, a) BA +25% C120, b) BM +25% C120,  
c) BA +25% tufu, d) BM +25% tufu

Dodatek tufu zwiększa temperaturę mięknienia Vicata i gęstość badanych kompozytów bar-
dziej niż napełnianie mączką drzewną, powodując przy tym tylko nieznaczny spadek wskaźni-
ka szybkości płynięcia w porównaniu do obu regranulatów polietylenów wyjściowych [22, 27]. 

Kompozyty z dodatkiem napełniacza tuf charakteryzują się wyższymi modułami sprę-
żystości, oznaczonymi w próbie zginania i rozciągania, oraz bardzo dobrym wskaźnikiem 
szybkości płynięcia, co umożliwia formowanie wyrobów o różnorodnych kształtach. Pod-
sumowując, tuf jako tani napełniacz dla recyklatów poliolefinowych może być stosowany 
w celu zwiększenia sztywności wyrobów, zwłaszcza tych cienkościennych i o skomplikowa-
nym kształcie [22].

3. Mieszaniny polimerowe i ich kompatybilizacja

Mieszaniny polimerowe można podzielić na mieszaniny fizyczne, kopolimery szczepio-
ne, blokowe oraz układy o wzajemnie przenikających się sieciach. Wspólną cechą wszyst-
kich mieszanin polimerowych jest występowanie polimerowego ośrodka dyspersyjnego.

a) b)

c) d)
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Właściwości kompozycji polimerowej zależą od jej składu, sposobu mieszania oraz 
wzajemnego oddziaływania składników. Wymienione czynniki mogą decydować o stop-
niu mikroheterogeniczności kompozycji o budowie powstałych struktur. W zależności od 
stopnia zdyspergowania składników, ich właściwości fizykochemicznych i zastosowanej 
metody mieszania mogą powstawać roztwory rzeczywiste lub układy koloidalne. Mie-
szanie w stanie stopionym polimerów jest jednym z najtańszych sposobów uzyskiwania 
materiałów polimerowych o nowych cechach użytkowych. Mechaniczne zdyspergowanie 
jednego polimeru w drugim nie zapewnia jednak dobrych właściwości fizycznych i mecha-
nicznych otrzymywanych materiałów. Stabilność struktury fazowej stopionej mieszaniny 
w warunkach przetwórstwa uzyskuje się w wyniku tzw. kompatybilizacji, czyli powsta-
wania odpowiednio silnych połączeń międzyfazowych. Jednym ze skuteczniejszych spo-
sobów kompatybilizacji jest reakcja chemiczna między grupami funkcyjnymi polimerów 
wchodzących w skład mieszaniny [26].

Duża część polimerów jest termodynamicznie niemieszalna, dlatego po mechanicznym 
zmieszaniu tworzą układy mikroheterogeniczne, co oznacza, że w matrycy zdyspergowana 
jest najczęściej w postaci drobnych cząstek druga faza polimerowa. Rozmiar i kształt do-
meny nie są jednak stabilne. W stanie stopionym, bez oddziaływań sił ścinających, istnieje 
tendencja do separacji fazowej. Zjawisko takie zachodzi w procesach przetwórczych podczas 
chłodzenia materiału, zatem niemieszalne układy polimerowe są bardzo czułe na kolejne cy-
kle przetwórcze. Dobry materiał polimerowy można otrzymać przez ustabilizowanie stopnia 
dyspersji.

Rodzaje kompatybilizatorów
Kompatybilizator zmniejsza naprężenia między fazami polimerów tworzących blend 

i polepsza ich mieszalność. Kompatybilizatorami mogą być związki chemiczne lub cząstki 
aktywnych napełniaczy.

Rola kompatybilizatorów:
– zapobiegają rozwarstwianiu mieszaniny tworzyw,
– ułatwiają przetwórstwa,
– poprawiają jakości wyrobów wykonywanych z recyklatu,
– poprawiają własności mechaniczne,
– wpływają na poprawę adhezji międzyfazowej.
Fusabond to grupa modyfikowanych kopolimerów polietylenu (głównie przez dodatek 

bezwodnika kwasu maleinowego), pozwalających na otrzymywanie jednorodnych miesza-
nek niekompatybilnych tworzyw sztucznych lub kompozytów tworzyw z materiałami po-
chodzenia naturalnego. Pozwala także na wzrost modyfikowalności poliamidu. W porów-
naniu z tradycyjnymi kompatybilizerami mają o wiele szersze zastosowanie. Umożliwiają 
dodawanie większych ilości odpadów z recyklingu oraz redukują koszty wyprodukowania. 
Dzieje się tak dlatego, że można stosować wyższą różnorodność w strumieniu pozyskiwania 
odpadów, która jest mniej kosztowna niż stosowanie innych środków regeneracji. Fusabond 
umożliwia dobre mieszanie się produktów, aby zwiększyć właściwości mechaniczne i ich 
stopień wypełnienia oraz zredukować palność. Fusabond, jako czynnik umożliwiający ad-
hezję, zwiększa wytrzymałość na rozciąganie o 20%, a wydłużenie maksymalne do nawet 
300% dla produktów takich jak osłony na kable (w porównaniu z produktami, które nie miały 
dodanego kompatybilizera) [29]. Pozwala także na o wiele większe wypełnienie bazowego 
polimeru. Fusabond daje o wiele mniejszą udarność niż dodatek innego kompatybilizera. 
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Dodatkowo, dzięki lepszej homogenizacji recyklatów czy mieszanin, ogranicza zużycie 
energii niezbędnej do wytworzenia gotowego wyrobu. 

Tuf jako mineralny kompatybilizator
Powszechnie znanym problemem, związanym z recyklingiem materiałowym, jest to, iż 

otrzymane w ten sposób tworzywa mają zazwyczaj gorsze właściwości niż te otrzymywane 
w procesach pierwotnych. Aby zapobiegać negatywnym skutkom stosowania materiałów 
z recyklingu, stosuje się metody ich uszlachetniania, np. tworzenie mieszanin z tworzywem 
oryginalnym lub wprowadzanie kompatybilizatorów. Kompatybilizatory umożliwiające łą-
czenie trudno mieszalnych polimerów wskutek reakcji chemicznych bywają wprowadzane 
do blendów z recyklatami, jednak podnoszą koszty materiałowe. W Instytucie Inżynierii 
Materiałowej Politechniki Krakowskiej opracowany został jako kompatybilizator tuf 
filipowicki, rozdrobniony do postaci mikrocząstek – rozwiązanie to jest chronione zgło-
szeniem patentowym [25]. 

Rys. 11. Cząstki tufu o średnicy około 10 µm w osnowie mieszaniny recyklatów PEHD i PELD 

Tuf przy dodatku 3–5% do recyklatów polimerów termoplastycznych staje się promoto-
rem mieszalności, ułatwiając ich przetwórstwo, oraz powoduje zwiększenie zdolności do od-
kształceń i poprawę sztywności takich mieszanin. Wytworzenie gotowego wyrobu wymaga 
najpierw kompandowania specjalnie przygotowanego proszku tufu na klasycznej wielostre-
fowej wytłaczarce homogenizującej jedno- lub dwuślimakowej w celu uzyskania jednorod-
ności mieszaniny i wytworzenia granulatu. Tak przygotowany granulat po wysuszeniu może 
być stosowany do wytwarzania wyrobów metodami dostępnymi dla przetwórstwa termopla-
stów, w tym przez wytłaczanie z rozdmuchiwaniem [28].

Aby zobrazować działanie tufu jako kompatybilizatora, postanowiono ocenić możliwość 
jego zastosowania do wyrobów rozdmuchiwanych, pozyskiwanych z przemiałów opakowań 
zużytych. 

Proces rozdmuchiwania jest wydajnym procesem cyklicznym. Rozdmuchiwanie swo-
bodne (film blowing) jest realizowane w procesie wytłaczania. Polega ono na wytłaczaniu 
rury cienkościennej i natychmiastowym jej rozdmuchiwaniu strumieniem powietrza o nie-
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dużym ciśnieniu, a następnie wyciągnięciu za pomocą urządzenia odbierającego. W czasie 
rozdmuchiwania zachodzi przede wszystkim rozciąganie w kierunku obwodowym, nato-
miast podczas wyciągania – rozciąganie w kierunku osiowym. Otrzymywana w ten sposób 
folia jest uważana za niezorientowaną [28]. Cały cykl rozdmuchiwania realizowany jest 
przez maszyny zwane wytłaczarko-rozdmuchiwarkami. Ich zadaniem jest doprowadze-
nie tworzywa do stanu plastyczno-płynnego, a następnie przemieszczenie go do głowicy 
i rozdmuchanie do formy. Wyprodukowany wyrób po schłodzeniu jest usuwany z formy. 
Dokładność wyrobów oraz wydajność procesu rozdmuchiwania zależy w głównej mierze 
od zastosowanej maszyny. W Polsce kilkadziesiąt firm zajmuje się produkcją taką metodą 
pojemników i kanistrów z polietylenu o średniej masie cząsteczkowej, przeznaczonych 
na opakowania cieczy o różnej gęstości, w tym takich substancji jak: silne kwasy, zasady 
czy roztwory alkoholowe do mycia i czyszczenia. Znaczna część pojemników po uszko-
dzeniach lub przekroczeniu czasu eksploatacji trafia na wysypiska lub do komunalnych 
i przemysłowych sortowni odpadów. 

W ostatnich latach znacznie wzrosło zainteresowanie wyrobami recyklingowymi wytwo-
rzonymi z materiałów polimerowych. Wynika to z przesłanek ekonomicznych oraz dąże-
nia do ograniczenia negatywnego wpływu odpadów tworzyw sztucznych na środowisko. 
Dużą przeszkodą w szerszym wykorzystywaniu produktów z materiałów odzyskiwanych 
są ich gorsze właściwości mechaniczne, niska wartość estetyczna oraz problemy związane 
z przetwarzaniem tworzyw z recyklingu. Ich mocną stroną z kolei jest znacznie niższa cena. 
W celu poprawy właściwości kompozytów z recyklatów termoplastycznych modyfikuje się 
je między innymi różnymi napełniaczami, umożliwiającymi otrzymanie wyrobów o wyższej 
odporności cieplnej i chemicznej oraz o lepszych własnościach mechanicznych i elektroizo-
lacyjnych. 

Pogarszanie się własności fizykomechanicznych recyklatów objawia się przede wszyst-
kim obniżeniem ich wytrzymałości, przy jednoczesnym spadku modułu sprężystości oraz 
wzroście kruchości. Dotyczy to zwłaszcza tworzyw z grup PP i PS. W połączeniu z fluktuacją 
własności powyższe czynniki obniżają wartość użytkową tworzyw regenerowanych i ograni-
czają możliwości ich opłacalnego zastosowania w wyrobach. 

Dotychczas, ze względu na znaczną destrukcję oksydacyjną i starzenie chemiczne oraz 
różnorodność gatunków polietylenów przeznaczanych do rozdmuchu (modalne, bimodal-
ne, modyfikowane), udawało się powtórnie rozdmuchiwać tylko mieszaniny oryginalnego 
PEHD z dodatkiem co najwyżej 30% recyklatu. Dodatek tufu umożliwia przeprowadzenie 
rozdmuchiwania przy 50% udziale recyklatu dzięki poprawie mieszalności, zwiększając 
przy tym odporność folii na zerwanie i ograniczając przepuszczalność gazów przez ściankę. 

Wyniki badań własnych
W pierwszym etapie do badań własności wytrzymałościowych wytworzono meto-

dą wtrysku próbki wiosełkowe z granulatu, uzyskanego metodą kompandowania PEHD 
z tufem na wytłaczarce jednoślimakowej Berstorff ZE-25R. Na osnowę kompozytów 
z 5% zawartością cząstek mineralnego tufu wybrano dwa najczęściej używane PEHD, 
przeznaczone do rozdmuchiwania pojemników, tj.: bimodalny ACP i unimodalny Tipelin 
oraz recyklat pochodzący z przemiału zużytych pojemników z opakowań płynnych pro-
duktów chemicznych. Do oceny własności wytrzymałościowych wytworzonych kompo-
zycji wykonano próby statycznego rozciągania według PN-EN ISO 527-1 na próbkach 
wtryskiwanych i w drugim etapie na wyciętych w postaci pasków z kanistrów, przy uży-
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ciu maszyny wytrzymałościowej firmy MTS Insight 50 z ekstensometrem MTS. Udar-
ność oznaczono na próbkach prostokątnych wyciętych z wiosełek o wymiarach przekroju  
10,0 × 4,0 mm na podstawie pomiaru pracy łamania na młocie udarowym Zwick HIT5.5P.

W drugim etapie wytworzono w ZPTS w Kłaju trzy partie, po 30 sztuk, pojemników 
o pojemności 10 l z wytypowanych kompozycji PEHD z 5% zawartością tufu z tego same-
go granulatu co próbki wiosełkowe. Kanistry rozdmuchano z kompozycji zaznaczonych na 
kolor szary w tabeli 1, tj.: czystego Hostalenu ACP, jego kompozycji z 5% zawartością tufu 
oraz kompozycji 50/45, czyli 50% przemiału recyklatu z odpadowych kanistrów, 45% orygi-
nalnego Hostalenu ACP oraz 5% masowo tufu. 

Tabela 8

Rodzaje wytworzonych kompozycji dwóch wybranych gatunków PEHD 
z 5% zawartością tufu oraz oznaczona dla nich gęstość i temperatura mięknienia 

według Vicata – TMV

Rodzaj kompozycji Oznaczenie Gęstość [g/cm3] TMV [°C]
HDPE HOSTALEN ACP 5331A ACP 0,942 128
HDPE HOSTALEN ACP + 5% tuf ACP/t 0,982 130
Recyklat PEHD 50/50 rPE 0,946 129
Recyklat PEHD 50/45 + 5% tuf rPE/t 0,979 130
Tipelin BS 501-17 Tip 0,944 128
Tipelin BS + 5% tuf Tip/t 0,978 130

Normy jakościowe określają liczne wymagania w stosunku do wyrobów, otrzymanych 
metodą wytłaczania z rozdmuchiwaniem w formie, a jednym z najistotniejszych elementów 
oceny jakości jest kryterium wytrzymałościowe. Wielkościami istotnymi z punktu widzenia 
poprawności wykonania wyrobu oraz bezpośrednio związanymi z procesem późniejszego 
montażu są grubości ścianek wytworu oraz jego ciężar. W tym przypadku, ze względu na 
eksperymentalny charakter prób technicznych rozdmuchiwania pojemników, ich masa oraz 
grubość ścianki nie mogły być podstawą oceny jakości wytworzonych kanistrów. Na wy-
tworzonych w skali półtechnicznej trzech rodzajach kanistrów, opisanych w tabelach 1 i 2, 
wykonano próbę na zgodność z PN-O-79782, odnośnie do odporności na naprężenie sta-
tyczne przy ściskaniu. Dodatkowo próby takie wykonano w celu oceny efektów starzenia 
termicznego dla kanistrów napełnionych dwoma rodzajami cieczy po 21 dniach przebywania 
w komorze termicznej w temperaturze 60±2°C. Cieczami użytymi do badań porównawczych 
efektów starzenia były: płyn do spryskiwaczy zimowy oraz 50% roztwór NaOH. Badano po 
6 sztuk kanistrów każdego rodzaju. Kanistry wkładano pomiędzy szczęki maszyny wytrzy-
małościowej w celu zrealizowania próby statycznego ściskania, aż do wystąpienia utraty 
stateczności i pierwszego maksimum siły. Badania przeprowadzono na maszynie wytrzyma-
łościowej firmy Instron typ 4456, wyposażonej w numeryczny system rejestracji wykresów 
„obciążenie – przemieszczenie”. 

W tabeli 9 zestawiono wyniki badań właściwości mechanicznych: σm – wytrzymałości 
na rozciąganie, E – modułu sprężystości oraz ε – odkształceń przy zerwaniu (gdzie ν jest 
miarą rozrzutu), oznaczanych w próbie rozciągania na próbkach wiosełkowych, wytworzo-



202 Nowoczesne materiały kompozytowe przyjazne środowisku

nych z różnych kompozycji PEHD modyfikowanych tufem. Na rysunku 13 pokazano zmiany 
udarności, oznaczanej metodą Charpy’ego, na próbkach z karbem o głębokości 1 mm, wtry-
śniętych z PEHD i jego kompozycji z tufem.

Tabela 9

Własności wytrzymałościowe dla oryginalnego PEHD 
i kompozytów z tufem, oznaczane w próbie rozciągania 

na próbkach wiosełkowych wykonanych metodą wtrysku 

Materiał σm 
[MPa]

νσm 
[%]

E 
[MPa]

νE 
[%]

ε 
[%]

νε 
[%]

ACP 27,3 2,0 1315 5,0 37 5,1

ACP/t 24,2 0,6 1332 8,7 73 9,6

rPE 27,5 2,4 1587 2,8 17 13,8

rPE/t 23,2 2,2 1295 10,1 65 7,7

Tip 22,8 1,9 1318 11,2 100 11,2

Tip/t 22,9 1,0 1651 13,8 80 9,5

Rys. 12. Udarność kompozytów z karbem, oznaczana metodą 
Charpy’ego na próbkach wtryśniętych z PEHD i jego 
kompozycji z tufem

Dodatek 5% tufu do 3 rodzajów polietylenów stosowanych do rozdmuchiwania powo-
duje znaczące zwiększenie odkształceń przy zerwaniu (co bardzo istotne z punktu widzenia 
procesu technologicznego, podczas którego dochodzi często do zerwania strugi tworzywa), 
przy niewielkim wzroście modułu sprężystości oraz około 5% spadkach wytrzymałości na 
rozciąganie i 20% obniżeniu udarności.

W tabeli 9 przedstawiono zestawienie maksymalnych sił powodujących utratę statecz-
ności kanistrów oraz odpowiadających im ugięć dla kanistrów wytworzonych z PEHD 
i kompozycji z 5% zawartością tufu, poddanych przyspieszonemu starzeniu termicznemu 
przez wygrzewanie przez 21 dni w komorze o temperaturze 60°C i napełnianych różnymi 
cieczami. 
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Tabela 10

Wyniki prób ściskania statycznego kanistrów wytworzonych z PEHD 
i kompozycji z tufem, poddanych przyspieszonemu starzeniu termicznemu 

przez wygrzewanie przez 21 dni w komorze w temperaturze 60°C

Materiał
kanistra

Stan początkowy r-r 50% NaOH Płyn do spryskiwaczy

F [N] ΔL [mm] F [N] ΔL [mm] F [N] ΔL [mm]

ACP 623,7 8,61 730,5 8,79 638,6 10,13

ACP/t 643,3 8,33 720,3 8,16 676,6 10,26

rPE/t 641,4 8,52 827,9 9,74 722,7 9,67

Przeprowadzone badania wykazały możliwość zastosowania zmielonego porowatego 
wulkanicznego tufu, poddanego obróbce chemicznej i termicznej, jako skutecznego przy-
jaznego dla środowiska kompatybilizatora mieszanin recyklatów polietylenu wysokiej gę-
stości. Na szczególną uwagę zasługuje znaczący ponaddwukrotny wzrost odkształceń przy 
zerwaniu – zarówno dla próbek wtryskiwanych i – co niezwykle ważne – dla próbek wycina-
nych ze ścianek rozdmuchiwanego kanistra, wykonanego z kompozytu na osnowie starzone-
go recyklatu PEHD z przemiału pojemników z dodatkiem tufu (tab. 9). Dodatkowo niewielki 
wzrost modułu sprężystości oraz temperatury mięknienia Vicata oraz praktycznie niezmie-
niona wartość wytrzymałości czynią z nowego kompatybilizatora interesującą alternatywę 
drogich dodatków, poprawiających mieszalność recyklatów stosowanych do wytwarzania 
wyrobów metodą wytłaczania z rozdmuchiwaniem [28]. Badane kanistry były poprawnie 
i starannie wykonane i odpowiadają wymogom normy PN-O-79782 w odniesieniu do odpor-
ności kanistrów na naprężenie statyczne (ważne przy stałym obciążeniu na palecie w trakcie 
magazynowania). Wygrzewanie w komorze nie wpływa na wielkość dopuszczalnego naprę-
żenia statycznego, niemniej można zaobserwować wzrost kruchości kanistrów z zawartością 
roztworu alkalicznego. Wprowadzanie technologii rozdmuchiwania z udziałem 50% odpa-
dowego recyklatu, pochodzącego z przemiału opakowań, jest innowacyjnym rozwiązaniem 
i wyjściem naprzeciw oczekiwaniom rynku.

Dotychczas w procesie formowania z rozdmuchem możliwe było wprowadzenie recy-
klatu do oryginalnego HDPE w ilości do około 30%. Dodatek 5% wagowych tufu umożliwił 
otrzymanie pojemników z mieszanki 1:1 oryginalnego tworzywa i recyklatu. Zarówno ba-
dania na wyciętych z pojemników próbkach, jak i próby ściskania kanistrów wykazały, że 
otrzymany produkt nie odbiega pod względem właściwości od pojemników z tworzywa pier-
wotnego i spełnia stawiane mu wymagania. Dotychczas, ze względu na znaczną destrukcję 
oksydacyjną i starzenie chemiczne oraz różnorodność gatunków polietylenów przeznacza-
nych do rozdmuchu (modalne, bimodalne, modyfikowane), udawało się powtórnie rozdmu-
chiwać tylko mieszaniny oryginalnego PEHD z dodatkiem co najwyżej 30% recyklatu. Do-
datek tufu umożliwia przeprowadzenie rozdmuchiwania przy 50% udziale recyklatu przez 
poprawę mieszalności, zwiększając przy tym odporność folii na zerwanie i prawdopodobnie 
ograniczając przepuszczalność gazów przez ściankę. 
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BIOKOMPOZYTY POLIMEROWE 
PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA

ECO-FRIENDLY POLYMER BIOCOMPOSITES

S t r e s z c z e n i e

Biokompozyty polimerowe to materiały wytworzone z udziałem surowców odnawialnych i/lub 
ulegające procesowi biodegradacji. Ich intensywny rozwój w ciągu ostatnich lat związany jest 
z dążeniem do ograniczenia śladu środowiskowego tworzyw sztucznych w zakresie zużycia 
energii, emisji CO2 i zalegania odpadów na składowiskach. W rozdziale poruszono zagadnienia 
związane z biokompozytami biodegradowalnymi i biopochodnymi i ich najważniejszymi kom-
ponentami: biopolimerami i włóknami naturalnymi.

Słowa kluczowe: biodegradacja, biomasa, kompozyty polimerowe, zrównoważony rozwój

A b s t r a c t

Polymer biocomposites are defined as materials produced from renewable raw materials and/or 
undergoing a process of biodegradation. Their rapid development in recent years is dictated by 
the need to reduce the environmental footprint of plastics in terms of energy consumption, CO2 
emissions, waste disposal in landfills. In this chapter, the issues of biodegradable and biobased 
composites and their major components: biopolymers and natural fibers are discussed.

Keywords: biodegradability, biomass, polymer composites, sustainability
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1. Wprowadzenie

Biokompozyty najczęściej definiuje się jako kompozyty polimerowe, w których przynaj-
mniej jeden z tworzących je komponentów jest biopochodny i/lub biodegradowalny („zie-
lony”) [1]. Od kilkunastu lat pracują nad nimi naukowcy, reprezentujący większość uczelni 
i ośrodków zajmujących się tematyką tworzyw sztucznych na całym świecie. Obecnie dys-
ponujemy już znaczną wiedzą, choć jeszcze nie systematyczną, o tym, jakie biopolimery 
i napełniacze naturalne można ze sobą efektywnie łączyć, i znamy podstawowe problemy 
związane z przetwórstwem i użytkowaniem takich materiałów. 

Przytoczona powyżej definicja biokompozytu obejmuje szeroki wachlarz materiałów 
(tab. 1). Teoretycznie istnieje 15 kombinacji przy uwzględnieniu podziału komponentów na 
biodegradowalne i/lub biopochodne. W praktyce obecnie znaczenie mają jednak tylko te, 
które zawierają biopochodną osnowę i/lub te napełniane włóknami roślinnymi – i to właśnie 
nim poświęcony będzie niniejszy rozdział.

Tabela 1

Biokompozyty – możliwe kompozycje i ich obecne znaczenie na rynku biokompozytów

N
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eł
ni
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z

tradycyjny
np. cząstki 

mineralne, włókno 
szklane

+/– + +/– kompozyt 
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np. włókno PBS

o o o o

biopochodny
niebiodegradowalny
np. włókno bio-PA

o o o o
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np. włókna roślinne
+ + +/– +

Legenda:
+ duże znaczenie
+/– małe znaczenie
o znikome znaczenie lub 
 brak doniesień

biopochodny 
i biodegrado-

walny
np. polilaktyd

biopochodny
niebiodegradowalny

np. bio-PA

biodegradowalny
niebiopochodny

np. PBS

tradcyjny
np. PVC

Polimer

Podstawowe argumenty przemawiające za badaniem i komercjalizacją biopolimerów i bio-
kompozytów obejmują m.in. rzeczywiste lub teoretycznie oddziaływania na środowisko zwią-
zane z eksploatacją paliw kopalnych, z których produkuje się większość tworzyw sztucznych. 
Niezależnie od tego, czy rozważa się scenariusze optymistyczne, czy pesymistyczne, faktem 
jest, że rezerwy paliw kopalnych maleją lub są coraz trudniejsze do wydobywania, a wpływ 
na to mają również międzynarodowe konflikty. Skutkuje to i będzie skutkować podwyżkami 
cen surowca i w konsekwencji większymi kosztami materiałowymi. Jeszcze więcej mówi się 
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obecnie o globalnym ociepleniu, wywołanym przez emisję gazów cieplarnianych, związaną 
z infrastrukturą gospodarczą paliw kopalnych. Wykorzystywanie zasobów odnawialnych do 
produkcji materiałów polimerowych daje nie tylko możliwość uniezależnienia się od dostaw 
surowców kopalnych, ale i ograniczenie emisji CO2 do atmosfery w procesach produkcyjnych 
– przykłady podano w tabeli 2. W końcu trzecim aspektem związanym z ekologią i wyrobami 
z tworzyw sztucznych, który jest najbardziej namacalny na chwilę obecną, jest problem pla-
stikowych odpadów, zalegających na legalnych i nielegalnych wysypiskach śmieci i tych tra-
fiających do zbiorników wodnych (np. znany problem gigantycznej wyspy śmieci, dryfującej 
po Oceanie Spokojnym od wielu lat). Celowe jest zatem promowanie materiałów ulegających 
biodegradacji (w przypadku wyrobów jednorazowego użytku) oraz materiałów, które można 
w łatwy sposób w całości poddać spalaniu z odzyskiem energii. 

Tabela 2

Redukcja emisji gazów cieplarnianych (GHG) sektora petrochemicznego 
przy założeniu całkowitego zastąpienia substancji petrochemicznych substancjami 
z surowców odnawialnych – na przykładzie wybranych biopochodnych polimerów 

(lub ich monomerów – biopolietylen) [2]

Produkt Redukcja GHG – na tonę produktu
[t CO2 / t produktu]

Roczna redukcja GHG
[mln t CO2 / rok]

Polihydroksyalkaniany 2,8 160
Polilaktyd 3,3 36,5
Bioetylen 2,5 246

2. Surowce odnawialne w produkcji biokompozytów 

Na początku lat 90. XX wieku krytyczna dyskusja na temat ochrony zasobów natural-
nych i recyklingu doprowadziła do ponownego zainteresowania materiałami odnawialny-
mi, a zatem szeroko pojętą biomasą roślinną, zwierzęcą i pochodzącą z mikroorganizmów 
oraz biodegradowalnymi produktami ubocznymi z działalności w rolnictwie, leśnictwie itp. 
Surowce te można wykorzystać do pozyskiwania naturalnych napełniaczy biokompozytów 
i ich biopolimerowych osnów na drodze odpowiednich fizycznych, chemicznych czy bio-
technologicznych zabiegów.

2.1. Drewno i inne surowce roślinne

Ta grupa naturalnych materiałów stanowi obecnie najcenniejsze i najbogatsze źródło 
w produkcji biokompozytów. Można z nich m.in. pozyskiwać włókna, cząstki czy trociny 
drzewne oraz włókna pochodzące z różnych części roślin, wykorzystywane następnie jako 
napełniacze (zob. rozdział 4). Z roślin można pozyskiwać też wiele cennych składników, 
które mogą być wykorzystane do produkcji biopolimerów. Są to przede wszystkim polisa-
charydy i cukry proste oraz oleje roślinne.
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Polisacharydy stanowią około 70% materii organicznej, z której 40% to celuloza, najbar-
dziej rozpowszechniony makrocząsteczkowy związek na ziemi. Celuloza charakteryzuje się 
wysokim stopniem krystaliczności, złożoną budową i silną reaktywnością chemiczną [1, 3]. 
Otrzymanie tworzyw polimerowych na bazie celulozy wymaga jej modyfikacji, zazwyczaj 
po jej rozpuszczeniu. Rozpuszczenie daje bowiem możliwość wytwarzania produktów z tzw. 
celulozy regenerowanej (włókna, folie itp.), zapewnia też lepszą dostępność reagentów do 
grup wodorotlenowych celulozy i możliwość kontroli stopnia ich podstawienia w procesach 
estryfikacji czy eteryfikacji [4].

Lignina, będąca produktem odpadowym przy ekstrakcji celulozy z drewna, jako usiecio-
wany polisacharyd stanowi atrakcyjny materiał do produkcji tworzyw polimerowych, w tym 
również termoplastycznych (po modyfikacji, plastyfikacji) [5–7]. 

Inny główny komponent globalnej biomasy, również będący polisacharydem – skrobia – jest 
wykorzystywana do bezpośredniej i pośredniej produkcji tworzyw polimerowych oraz jako ich 
napełniacz. Pozyskuje się ją przede wszystkim z części magazynujących roślin takich jak ku-
kurydza, trzcina cukrowa, ziemniaki, pszenica. Skrobia w swej pierwotnej formie, w jakiej jest 
wyodrębniana z roślin, występuje w postaci polimerowych mikrogranulek o wysokim stopniu 
krystaliczności. Wielkość i morfologia tych granulek oraz stosunek budujących ją amylozy do 
amylopektyny zależą od gatunku rośliny, która ją produkuje [8]. Zazwyczaj dąży się do uzyskania 
skrobi termoplastycznej, co osiąga się przez „rozbicie” krystalicznej struktury ziarenek w procesie 
żelatynizacji z dodatkiem plastyfikatora, lub do uzyskania cukrów prostych na drodze hydrolizy. 

Mono- i disacharydy, pozyskiwane ze skrobi i odpadowych materiałów lignocelulozo-
wych, są lub potencjalnie mogą być wykorzystywane w procesach syntezy polimerów, w tym 
najbardziej popularnego polimeru biodegradowalnego – polilaktydu. Cukry proste mogą też 
być wykorzystane w produkcji bioetanolu czy biobutanolu (glukoza, ksyloza), a następnie 
tworzyw bazujących na etylenie i butylenie do syntezy paraksylenu, przeznaczonego do wy-
twarzania poli(tereftalanu etylenu) (PET), oraz do wytwarzania innych tego typu substratów 
(także w produkcji poliamidów) [9–13].

Odrębną grupę roślinnych surowców do produkcji biopolimerów (poliamidów, polie-
strów, poliuretanów) stanowią oleje roślinne. Są one estrami glicerolu i różnych nienasyco-
nych kwasów tłuszczowych. Zawartość i rodzaj tych ostatnich w olejach roślinnych determi-
nuje ich wykorzystanie przemysłowe [14–16]. Podstawowym kryterium wykorzystania ich 
w produkcji polimerów jest obecność aktywnych chemicznie obszarów, które umożliwiają 
przeprowadzenie procesu polimeryzacji. Pod tym względem na szczególną uwagę zasługu-
je olej rycynowy, pozyskiwany z rącznika pospolitego, wyróżniający się obecnością kwasu 
rycynolowego. Kwas ten posiada grupę hydroksylową i wiązanie podwójne, które czynią go 
podatnym na chemiczne modyfikacje. Dzięki temu stał się surowcem do produkcji długołań-
cuchowych biopoliamidów, które są już dostępne na światowym rynku [17].

2.2. Bakterie

Podobnie jak inne organizmy żywe, bakterie, aby prawidłowo funkcjonować, muszą gro-
madzić substancje zapasowe. W przypadku pewnych ich szczepów (ok. 300 gatunków) rolę 
takich materiałów pełnią polihydroksyalkaniany (PHA), syntetyzowane z tłuszczów bądź 
cukrów [20]. PHA stanowią liczną rodzinę naturalnych polimerów termoplastycznych i/lub 
elastomerów (jak dotąd rozpoznano ok. 150 rodzajów budujących je monomerów). Czysty 
PHA, magazynowany w cytoplazmie w postaci ziaren, może stanowić ponad 90% suchej 
masy komórek bakteryjnych [21].
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Rys. 1. Polimery bakteryjne: a) obraz TEM ziaren PHB w komórkach Halomonasboliviensis [23],  
b) obraz SEM błony celulozowej budowanej przez Gluconacetobacter [24]

a) b)

Istnieją również bakterie zdolne do produkcji celulozy. Celuloza bakteryjna różni się od 
roślinnej mniejszym przekrojem poprzecznym włókien, wysokim stopniem krystaliczności 
(ponad 60%) i brakiem zanieczyszczeń takich jak hemicelulozy czy lignina. Ma ona postać ela-
stycznej białej membrany, syntetyzowanej na powierzchni ciekłych pożywek. Produkcja takiej 
celulozy nie jest trudna, jednak wydajność procesu jest mała [22]. Na rysunku 1 przedstawiono 
mikroskopowe zdjęcia naturalnej skrobi i polihydroksyalkanianu wytwarzanego przez bakterie.

2.3. Algi 

Algi (glony) to beztkankowe (plechowe) organizmy zdolne do fotosyntezy. Stanowią 
bardzo atrakcyjne źródło biomasy, konkurencyjne dla roślin. Algi absorbują większe ilości 
CO2, rosną szybciej, charakteryzują się wyższą wydajnością energetyczną, nie mają dużych 
wymagań i bytują w różnorodnych środowiskach. Nie konkurują o miejsce z roślinami spo-
żywczymi czy obszarami leśnymi [25]. Biomasa, pozyskiwana z alg hodowanych na dużą 
skalę w kontrolowanych warunkach (w sztucznych stawach czy fotoreaktorach), może być 
wykorzystana do otrzymywania substratów uczestniczących w produkcji polimerów, takich 
jak etanol czy celuloza [26, 27].

3. Biopolimery jako osnowy biokompozytów

3.1. Polimery biodegradowalne

Definicja polimeru biodegradowalnego przytaczana jest w niemal wszystkich poświę-
conych biopolimerom opracowaniach oraz normach. Warto jednak podkreślić to, co w niej 
najistotniejsze. Polimer biodegradowalny rozkłada się pod wpływem enzymatycznego ataku 
mikroorganizmów (zwykle wspomaganego przez czynniki atmosferyczne). W określonych 
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warunkach kompostowania czas jego rozkładu wynosi poniżej 6 miesięcy. Produkty rozkła-
du to woda, CO2 lub metan i biomasa – dążymy do uzyskania substancji prostych, pełniących 
rolę substratów w różnych procesach, w tym np. w procesie fotosyntezy. W grę nie wchodzą 
zatem materiały, które w krótkim czasie ulegają jedynie fragmentacji (jak tworzywa okso-
-degradowalne, z których obecnie wykonana jest większość wprowadzonych na rynek „eko-
logicznych” reklamówek). 

Do materiałów spełniających powyższe wymogi należą m.in. naturalnie występujące 
w przyrodzie polisacharydy: skrobia i celuloza. Rosnącą popularnością cieszą się organiczne 
estry celulozy, w tym przede wszystkim octan celulozy. Skłonność estrów celulozy do biode-
gradacji maleje wraz ze wzrostem stopnia podstawienia i jest sprawą dyskusyjną [28]. Choć 
zarówno celuloza, jak i skrobia zbudowane są z powtarzalnych jednostek glukozy, to jednak 
występowanie innych wiązań chemicznych oraz odmienna budowa fizyczna decydują o tym, 
że wyodrębnienie skrobi z roślin i jej dalsze przetwórstwo jest znacznie łatwiejsze i tańsze 
niż w przypadku celulozy. Właściwościami skrobi termoplastycznej (TPS) można stero-
wać przez dobór rodzaju i ilości plastyfikatora, warunków przetwórstwa oraz odpowiednie-
go rodzaju skrobi (np. ziemniaczanej, pszenicznej, kukurydzianej). TPS posiada zazwyczaj 
strukturę dwufazową: pojedynczych granulek skrobi zanurzonych w bezpostaciowej termo-
plastycznej osnowie (rys. 2). Taki materiał charakteryzuje się stosunkowo niską wytrzyma-
łością na rozciąganie i sztywnością oraz wydłużeniem względnym przy zerwaniu od kilku 
do kilkudziesięciu procent (tab. 3). Pod względem właściwości wytrzymałościowych może 
być podobny do polietylenu [29]. Termoplastyczna skrobia w warunkach kompostowania 
(np. w pryzmie ogrodowej, ale też w glebie czy wodzie) ulega dezintegracji i biodegrada-
cji w bardzo szybkim tempie. W porównaniu do polimerów petrochemicznych, a nawet do 
innych polimerów biodegradowalnych, jest szczególnie hydrofilowa, podatna na hydrolizę 
i wodochłonna [30].

Rys. 2. Obrazy SEM przełomów po rozciąganiu termoplastycznej skrobi: a) TPS ziemniaczana 
(RodenburgBiopolymers, Solanyl 30R), b) TPS pszeniczna (Bioceres BC-LBI01) [17]

a) b)

Stosunkowo prostym procesem jest również hydroliza skrobi do glukozy, która dalej 
może być wykorzystana m.in. w procesie fermentacji do produkcji kwasu mlekowego. Kwas 
mlekowy z kolei stanowi podstawowy surowiec w procesie syntezy polilaktydu. Polilaktyd 
(PLA) jest jednym z najlepiej rokujących i najpopularniejszych biopolimerów. Jest już pro-



213P. Kuźniar, S. Kuciel, Biokompozyty polimerowe przyjazne dla środowiska

dukowany na masową skalę. Polilaktyd posiada dwie izomeryczne odmiany budujących go 
merów: L i D. O tym, która z odmian będzie dominować w polimerze, decyduje m.in. dobór 
odpowiedniego szczepu bakterii w procesie fermentacji glukozy do kwasu mlekowego i do-
bór metody polimeryzacji (polikondensacji lub polimeryzacji z otwarciem pierścienia). Sto-
sunek zawartości jednostek L i D w łańcuchu ma znaczący wpływ na stopień krystaliczności 
polimeru, jego temperaturę topnienia i zeszklenia [31]. PLLA (zawierający prawie wyłącznie 
izomer L – ponad 99%) jest semikrystaliczny. Polilaktydy o mniejszym stopniu czystości 
(o rosnącym udziale drugiego izomeru) posiadają małą zdolność do krystalizacji i w wa-
runkach przemysłowych uzyskuje się kruche, amorficzne materiały o obniżonej odporności 
termicznej i temperaturze topnienia 130–180°C [12, 27]. Inaczej może być w przypadku 
uzyskania mieszaniny racemicznej, gdzie stosunek PLLA do PDLA wynosi 1:1, co sprzyja 
powstawaniu specyficznie uporządkowanych obszarów – stereokompleksów. Taki polilak-
tyd ma wysokie właściwości mechaniczne i temperaturę topnienia sięgającą nawet 230°C 
[12, 32]. Polilaktyd i jego blendy mogą być zamiennikami dla dość szerokiej gamy two-
rzyw petrochemicznych (np. PS, ABS, PP, HDPE, PET) i cechuje je przy tym jednak nieco 
wyższa chłonność wody. Na rysunku 3 przedstawiono przykładowe zdjęcia mikroskopowe 
przełomów po rozciąganiu amorficznego polilaktydu (rys. 3a) i mieszaniny PLA ze skrobią 
termoplastyczną (rys. 3b).

Rys. 3. Obrazy SEM przełomów po rozciąganiu: a) PLA (NaturPlast PLE 001), b) mieszanina  
PLA + skrobia modyfikowana (GreenPlas(ShenZhen) BOR-P-680Z) [17, 30] 

a) b)

Aby polilaktyd mógł ulec biodegradacji, musi znaleźć się w kontrolowanych warunkach 
kompostowania w temperaturze powyżej 60°C i wilgotności względnej wynoszącej około 
95% [31].

Innymi naturalnie występującymi polimerami biodegradowalnymi są produkowane przez 
bakterie polihydroksyalkaniany (PHA). Są to, podobnie jak polilaktyd, poliestry alifatycz-
ne. Po wyodrębnieniu z komórek bakteryjnych mogą być przetwarzane termoplastycznie 
w swojej naturalnej formie bez plastyfikatorów bądź z ich dodatkiem. Najbardziej znany-
mi przedstawicielami PHA są: poli-3-hydroksymaślan (PHB) oraz poli(3-hydroksymaślan-
-ko-3-hydroksywalerian) (PHBV) [34]. Poszczególne gatunki PHA różnią się między sobą 
długością grupy alkilowej w monomerze. Im bardziej jest ona rozbudowana, tym mniejszy 
stopień krystaliczności polimeru i dla długich łańcuchów materiał ma właściwości gumo-
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podobne, niższą temperaturę mięknienia i zeszklenia [17]. PHB można sklasyfikować jako 
krótkołańcuchowy. Odznacza się wysokim stopniem krystaliczności, jego właściwości wy-
trzymałościowe są zbliżone do właściwości PP, jednak jest wyraźnie bardziej kruchy i ter-
micznie nietrwały. W porównaniu do innych biopolimerów odznacza się natomiast dobrą 
barierowością dla tlenu i pary wodnej [17]. Kopolimer PHBV ma większą zdolność do od-
kształceń plastycznych i elastyczność, lepsze właściwości przetwórcze i zwiększoną odpor-
ność termiczną niż niemodyfikowany PHB. Już same zdjęcia mikrostruktury przełomów po 
rozciąganiu (rys. 4) świadczą o większym stopniu krystaliczności i większej kruchości PHB.

Rys. 4. Obrazy SEM przełomów po rozciąganiu polihydroksyalkanianów: a) PHB (Biomer P226),  
b) PHBV (NaturePlast PHE 001) [17]

a) b)

Polimery biodegradowalne stanowią szeroką grupę materiałów o bardzo zróżnicowanych 
właściwościach. Posiadają jednak pewne cechy wspólne. Większość z nich charakteryzuje:

– gęstość w granicach 1,2–1,35 g/cm3, wyższa niż dla poliolefin, poliamidów,
– właściwości mechaniczne ograniczające zastosowania konstrukcyjne (niska wytrzy-

małość i sztywność bądź kruchość),
– niska temperatura topnienia, zazwyczaj poniżej 200°C, korzystna ze względu na moż-

liwość wprowadzania napełniaczy w postaci włókien naturalnych,
– niska odporność cieplna, mała odporność na odkształcenia termiczne,
– wysoka chłonność wody, niska odporność na czynniki atmosferyczne.
– antystatyczność, łatwość barwienia,
– przyjemny zapach nowych wyrobów i ogrzanego tworzywa,
– biozgodność decydująca o rozwoju polimerów biodegradowalnych, stosowanych na 

implanty czy nośniki leków resorbowalne w organizmie i na elementy sprzętu me-
dycznego i rehabilitacyjnego.

W tabeli 3 przedstawiono właściwości fizykomechaniczne poszczególnych grup biode-
gradowalnych tworzyw, opierając się na przykładowych wynikach badań własnych z prób 
rozciągania (σM – wytrzymałość na rozciąganie, Et – moduł sprężystości, εB – wydłużenie 
względne przy zerwaniu), oznaczenia gęstości (ρ), temperatury mięknienia według Vicata 
(TMV) [17, 30, 34-37]. Standardowe próbki do badań wytworzone zostały konwencjonalną 
metodą wtrysku (Engel ES 200/40 HSL) w Zakładach Azotowych w Tarnowie-Mościcach. 
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Wybrano materiały reprezentujące trzy podstawowe i najbardziej rozpowszechnione grupy 
biodegradowalnych tworzyw.

Tabela 3

Właściwości przykładowych komercyjnych tworzyw biodegradowalnych [17, 30, 34–37]

Polimer, producent ρ
[g/cm3] TMV [°C] σM

[MPa]
Et

[MPa]
εB

[%]
TPS pszeniczna (Bioceres®BC-LBI01)
FuturaMat (FR) 1,31 71 8 808 > 50

TPS pszeniczna (Bioceres®BC-LBI08)
FuturaMat (FR) 1,37 70,5 15 2720 14

TPS ziemniaczana (Solanyl®20F)
RodenburgBiopolymers (NL) 1,30 101 25 2100 3,2

TPS ziemniaczana (Solanyl® 30R)
RodenburgBiopolymers (NL) 1,30 60,5 22 3060 1,6

PLA (PLE001)
NaturePlast (FR) 1,22 – 67 3868 4,3

PLA + skrobia(BOR-P-680Z)
GreenPlas(ShenZhen) (CN) 1,30 57 37 3000 12

PLA + kopoliestry (BioFlex® F 6510)
Fkur (DE) 1,30 70 44 2238 > 100

plastyfikowany PHB(Biomer® P226)
Biomer (DE) 1,22 126 22,5 1750 4,5

PHBV (PHE 001)
NaturePlast (FR) 1,21 – 11,5 330 17

3.2. Polimery niebiodegradowalne

Aby dany materiał mógł zostać wliczony w poczet biopolimerów, nie musi ulegać szybkie-
mu procesowi rozkładu. Na światowym rynku dostępne są już polimery, które pod względem 
budowy chemicznej, właściwości i czasu rozkładu odpowiadają tradycyjnym, powszechnie 
stosowanym tworzywom petrochemicznym, jednak otrzymywane są z surowców roślinnych. 
Najbardziej znanym i rozpowszechnionym wśród nich jest biopolietylen brazylijskiej firmy 
Braskem (HDPE, LLDPE, kopolimery; bimodalne i unimodalne). Braskem wykorzystuje 
technologię fermentacyjnej konwersji biomasy (w tym przypadku trzciny cukrowej) w eta-
nol. Ten jest następnie destylowany i poddawany dehydratacji w celu otrzymania etylenu 
[38]. Innym znanym i powszechnie stosowanym petrochemicznym polimerem, który można 
pozyskiwać z biomasy, jest poli(tereftalan etylenu) (PET). Już teraz produkowany jest czę-
ściowo biopochodny PET, do którego syntezy wykorzystywany jest glikol monoetylenowy 
(MEG), wytwarzany z tlenku etylenu, uzyskiwanego z kolei z bioetanolu. W takim mate-
riale surowiec odnawialny stanowi jednak jedynie około 30%. Drugi kluczowy w produkcji 
PET substrat, kwas tereftalowy, może być syntetyzowany z bio-paraksylenu. Bio-paraksylen 
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można z kolei pozyskać z cukrów, a nawet trocin i innych form biomasy [10]. Etylen pozy-
skany z bioetanolu może służyć również do produkcji poli(chlorku winylu). Zużywa się go 
około 40% masowo, resztę stanowi chlor. 

W przeciwieństwie do omawianych wcześniej materiałów biodegradowalnych, wiele 
z niebiodegradowalnych biopochodnych polimerów posiada swoje chemiczne odpowiedniki 
wśród polimerów petrochemicznych. Pod względem budowy i właściwości wymienione już 
poliolefiny, PET, PVC, produkowane z surowców roślinnych, mają więc być niemal takimi 
samymi materiałami, jak te otrzymywane z paliw kopalnych [39]. Inaczej jest w przypadku 
poliamidów otrzymywanych z olejów roślinnych. Nie produkuje się analogicznych do nich 
petrochemicznych polimerów. Są to poliamidy długołańcuchowe (PA 1010, PA 11, PA 610, 
PA 510, PA 1012), otrzymywane całkowicie lub częściowo z pochodnych oleju rycynowego. 
Udział roślinnego surowca w ich produkcji waha się od około 40 do 100%. Materiały te 
zaczynają wypełniać przepaść, która istniała między krótkołańcuchowym PA 6 a długołań-
cuchowym PA 12, łącząc zalety jednych i drugich, np. niską wodochłonność i gęstość z za-
dowalającymi właściwościami mechanicznymi, przy zachowaniu dużej elastyczności. W ta-
beli 4 przedstawiono wyniki badań własnych (ρ – gęstość, TMV – temperatura mięknienia 
według Vicata, σM – wytrzymałość na rozciąganie, Et – moduł sprężystości, εB – wydłużenie 
względne przy zerwaniu, W – chłonność wody po 1 dniu inkubacji) jednego z dostępnych na 
rynku biopoliamidów (PA 1010). W celach porównawczych zestawiono je z właściwościami 
PA 6 (Tarnamid T-27), zaczerpniętymi z danych producenta [40].

Tabela 4

Właściwości przykładowych PA 1010 i PA 6 w stanie kondycjonowanym [17, 40]

Polimer, producent ρ [g/cm3] TMV 
[°C] σM [MPa] Et

[MPa]
εB

[%]
W

[%]
PA 1010 (Hiprolon 211)
Arkema 1,05 126 26,7 350 277 0,1

PA 6 (Tarnamid T-27)
Zakłady Azotowe w Tarnowie 1,14 180 45 1100 280 1,8

4. Biokompozyty z włóknami naturalnymi

Kompozyty wzmocnione włóknami naturalnymi to najbardziej popularny rodzaj biokom-
pozytów, zarówno jeśli chodzi o badania naukowe, jak i ich komercjalizację i obecność na 
rynku. Włókna naturalne są to włókna niesyntetyczne – roślinne, zwierzęce lub mineralne. 
Jednak w odniesieniu do kompozytów polimerowych pod pojęciem tym kryją się praktycznie 
zawsze włókna roślinne pozyskiwane z różnych części roślin: łodyg (np. len), liści (np. sizal, 
abaka), owoców (np. kokos). Ze względu na skład chemiczny nazywa się je często włóknami 
lignocelulozowymi. Elementarne włókno roślinne składa się z celulozowych fibryl (celuloza 
stanowi 40–99% suchej masy włókna), związanych razem za pomocą hemicelulozy, ligniny 
i pektyny (ponadto w składzie chemicznym włókien występują m.in. woski i tłuszcze) [17, 41]. 
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Jako napełniacze biokompozytów stosuje się zwykle długie lub cięte włókna techniczne, 
stanowiące zespół tysięcy włókien elementarnych zespolonych ze sobą. Należy przy tym 
zauważyć, że poza włóknami do biokompozytów wprowadza się bardzo często napełniacze 
roślinne w innej postaci, takie jak: mączka drzewna, trociny drzewne, zmielone łuski ryżu, 
kukurydzy, łupin orzechów1. 

Napełniaczami biokompozytów są najczęściej: mączka drzewna (drewno rozdrobnione 
do postaci mikrometrycznego proszku) oraz popularne i szeroko produkowane na świecie 
włókna techniczne juty, kenafu, konopi, sizalu, lnu, bambusa. Wykorzystywane lignocelulo-
zowe napełniacze różnią się pod względem morfologii, średnicy (rys. 5) i właściwości [17]. 

Bardzo często w literaturze poświęconej biokompozytom włókna naturalne opisuje się, 
podkreślając ich zalety w porównaniu do włókien szklanych (tab. 5). Włókna naturalne otrzy-
muje się z surowców odnawialnych (często z roślin jednorocznych). Posiadają one wysokie 

1 W literaturze anglojęzycznej popularne jest rozróżnienie na kompozyty z włóknami naturalnymi 
NFC lub NFRC (Natural Fiber Composites / Natural Fiber Reinforced Composites) i kompozyty 
drewno-polimerowe WPC (Wood Plastic Composites).

Rys. 5. Przykłady obrazów mikroskopowych SEM przełomów biokompozytów z próby rozciągania: 
mączka drzewna (a) i włókna kenafu (b) w osnowie termoplastycznej skrobi [17] oraz włókna 
lnu (c) i cząstki mielonych łupin orzechów włoskich (d) w osnowie biopochodnego poliamidu 
10,10 (Hiprolon 210, Arkema)

a) b)

c) d)
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właściwości mechaniczne właściwe (odniesione do gęstości), porównywalne do właściwości 
właściwych włókien szklanych (rys. 6), łatwo podlegają rozkładowi lub spalaniu, nie powo-
dują powstawania ostrych krawędzi w przypadku zniszczenia kompozytu z ich udziałem, jak 
też w przypadku włókien szklanych.

Tabela 5

Porównanie niektórych cech włókien naturalnych i szklanych [42, 43]

Właściwości Włókna naturalne Włókna szklane
Gęstość mała wyraźnie większa
Elastyczność duża mała
Odnawialność tak nie
Koszt wytwarzania niewielki nieco większy
Zużycie narzędzi w czasie przetwórstwa małe duże
Ryzyko zdrowotne podczas wdychania małe duże
Biodegradowalność tak nie
Utylizacja w procesie spalania tak nie
Jednorodność pod względem właściwości mała duża
Wodochłonność duża pomijalnie mała
Termostabilność niska wysoka
Dozowanie w procesie compoundingu utrudnione łatwiejsze

Rys. 6. Porównanie zakresów właściwego modułu sprężystości osiąganych dla różnych włókien 
naturalnych i dla włókna szklanego na podstawie [44]

Włókna naturalne posiadają jednak również pewne wady, ograniczające możliwy obszar 
ich zastosowań. Są to przede wszystkim: mała termostabilność, silna hydrofilowość, nasią-
kliwość, niejednorodność (duży rozrzut właściwości mechanicznych) związana ze zmienny-
mi warunkami upraw. Cechy te wpływają zarówno na ich przetwarzalność, jak też na właści-

Właściwy moduł sprężystości, GPa/(g/cm3)
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wości użytkowe i dopuszczalne warunki użytkowania. Włókna naturalne, w przeciwieństwie 
do włókien szklanych, węglowych, cząstek mineralnych, charakteryzują się dość niską ter-
mostabilnością. Aby zapobiec ich degradacji termicznej, maksymalne, krótkotrwałe tempe-
ratury ich przetwórstwa z materiałami polimerowymi nie powinny przekraczać 210–220°C 
(jeżeli proces trwa długo, degradacja może zachodzić już w temperaturze 180–190°C) [45]. 
W związku z tym istnieje ograniczona ilość polimerów, które można przetwarzać z napełnia-
czami roślinnymi. Należą do nich przetwarzane w temperaturze 180–210°C polimery biode-
gradowalne, ale też np. poliolefiny, poli(chlorek winylu), polistyren czy żywice utwardzalne. 
Włókna naturalne silnie chłoną wodę, co może wpływać na pogorszenie właściwości mecha-
nicznych wzmocnionych nimi biokompozytów (rys. 7), prowadząc do ich niskiej stabilności 
wymiarowej i zmian chropowatości powierzchni [46]. Ponadto, uzyskiwanie efektu wzmoc-
nienia przez wprowadzanie hydrofilowych włókien do hydrofobowych tworzyw sztucznych 
jest trudne. Problem ten dotyczy między innymi kompozytów na osnowie poliolefin. Więk-
szą kompatybilnością z włóknami naturalnymi charakteryzuje się część polimerów biodegra-
dowalnych. W celu polepszenia adhezji na granicy włókno – osnowa naukowcy proponują 
wiele modyfikacji fizycznych lub chemicznych warstwy zewnętrznej włókien lub stosowanie 
kompatybilizatorów [43]. Takie modyfikacje są jednak zabiegami dodatkowymi, zwiększa-
jącymi koszty materiałowe, a niektóre mogą wywierać niekorzystny wpływ na środowisko.

Tabela 6

Wybrane wyniki badań własnych nad biokompozytami z włóknami naturalnymi 
i osnowami biodegradowalnymi i niebiodegradowalnymi [17, 30, 34, 36, 47]

Tworzywo, producent Typ i udział masowy 
włókien %wt

ρ
[g/cm3]

σM
[MPa]

Et
[MPa]

εB
[%]

Blend PLA + kopoliestry
BioFlex F 6510
Fkur

– 1,30 44,1 2238 127
10 len 1,31 45,8 3214 3,9

25 mączka drzewna 1,32 20,1 3549 1,6

TPS ziemniaczana
Solanyl 30R
Rodenburg Biopolymers

– 1,30 22,2 3060 1,6
25 mączka drzewna 1,34 27,2 5460 0,6
40 mączka drzewna 1,35 35,4 7000 0,5

25 kenaf 1,33 29,3 6000 0,6
40 kenaf 1,35 43,4 10 000 0,5

Poliamid 10,10
Hiprolon 211
Arkema

– 1,03 29,4 658 261
10 len 1,06 27,9 725 137

30 mączka łupin orzecha 1,11 28,2 1314 9

Biopolietylen
SHC7260, Braskem

– 0,94 23,8 1078 500
25 mączka drzewna 1,02 23,8 2740 6,5

Przykłady właściwości biokompozytów z napełniaczami roślinnymi, uzyskiwanych 
w technologii compoudingu i wtryskiwania, oparte na badaniach własnych, przedstawio-
no w tabeli 6 (σM – wytrzymałość na rozciąganie, Et – moduł sprężystości, εB – wydłuże-
nie względne przy zerwaniu, ρ – gęstość, TMV – temperatury mięknienia według Vicata). 
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Wprowadzając napełniacze roślinne do tworzyw sztucznych czy biopolimerów, należy się 
spodziewać przede wszystkim poprawy sztywności. Wzrost wytrzymałości jest trudniejszy 
do osiągnięcia, zwłaszcza w przypadku napełniaczy, które bardziej przypominają cząstki niż 
włókna krótkie (np. mączka drzewna, mączka łupin orzecha). Napełniacze roślinne wykazują 
również skłonność do aglomeracji i ich dodatek może prowadzić do znacznego obniżenia 
ciągliwości czy udarności tworzyw. Na rysunku 7, korzystając z przykładów kompozytów 
wybranych z tabeli 6, zobrazowano również problem wysokiej nasiąkliwości włókien ligno-
celulozowych i niektórych biopolimerów [17, 30, 34, 36, 47].

Rys. 7. Chłonność wody wybranych biopolimerów i ich kompozytów po 7 dniach inkubacji 
(tab. 6). Oznaczenia: BPE – biopolietylen, BPA – poliamid 10,10, PLA – polilaktyd,  
TPS – termoplastyczna skrobia, M – dodatek 25% wagowy mączki drzewnej, O – dodatek 
30% wagowych mączki łupin orzecha, K – dodatek 40% wagowych włókien kenafu [17, 30, 
34, 36, 47]

5. Zastosowanie biokompozytów i odpowiedzialne 
projektowanie wyrobów

Biokompozyty, jak już wspomniano, obejmują szeroką grupę materiałów, dość różnorod-
nych pod względem właściwości. Poszczególne grupy znajdują zastosowania w odmiennych 
sektorach gospodarki. Biokompozyty ulegające procesowi biodegradacji stosowane są przede 
wszystkim do wytwarzania produktów o krótkim cyklu życia. Mogą to być np. opakowania, 
pojemniki, wiadra, skrzynki, doniczki biodegradowalne, produkty dla przemysłu gastrono-
micznego. Wiele z produkowanych polimerów biodegradowalnych (np. PLA, PHB) oraz 
ich kompozyty z bioszkłem, hydroksyapatytem, węglanem wapnia i innymi napełniaczami 
wykorzystuje się w medycynie na elementy resorbowalne w ludzkim organizmie. Stosuje 
się je jako implanty, rusztowania do regeneracji tkanek czy nośniki leków [48]. Kompozyty 
biodegradowalne mogą być też stosowane na elementy sprzętu medycznego jednorazowego 
lub krótkotrwałego użytku [37]. 

Niebiodegradowalne biokompozyty napełniane włóknami naturalnymi lub biokompo-
zyty na osnowie takich tworzyw, jak np. biopolietylen, biopoliamid, napełniane włóknami 
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syntetycznymi czy naturalnymi, stanowią interesującą alternatywę dla tradycyjnych tworzyw 
i kompozytów konstrukcyjnych. Obecnie dwa największe sektory gospodarki, otwierające się 
na takie materiały, to budownictwo i motoryzacja – przykłady przedstawiono na rysunku 8. 
Kolejne to m.in. przemysł E&E (elektronika i elektrotechnika) i sprzęt sportowy. Największy 
procent rynku biokompozytów stanowią kompozyty WPC (Wood Plastic Composites) na 
osnowie poliolefin lub poli(chlorku winylu). Wytwarza się z nich przede wszystkim różnego 
rodzaje profile wytłaczane dla budownictwa: deski tarasowe, pomosty, oblicówki, ogrodze-
nia, panele ścienne i inne. Biokompozyty z włóknami naturalnymi cieszą się też dużym za-
interesowaniem projektantów wnętrz i projektantów sztuki użytkowej, którzy coraz częściej 
poszukują nowych, ekologicznych materiałów o ciekawej fakturze. Biokompozyty można 
znaleźć również w wielu modelach samochodów. Praktycznie wszyscy najwięksi producenci 
samochodów w Niemczech (Daimler Chrysler, Mercedes, Volkswagen, Audi Group, BMW, 
Ford i Opel) wykorzystują je już od kilku lub kilkunastu lat, przede wszystkim do wyrobu 
wykładzin wewnętrznych, desek rozdzielczych, paneli drzwi i innych paneli wewnętrznych. 
Kompozyt na osnowie biopochodnego poliamidu 610 (BASF) z dodatkiem 10% włókna 
szklanego i 20% napełniacza mineralnego został użyty także na obudowę filtru powietrza, 
wyprodukowanego przez firmę MANN+HUMMEL [49]. Inny przykład wykorzystania kom-
pozytu biopoliamidu z włóknem szklanym (Zytel RS, DuPont) to zbiornik chłodnicy Toyoty 
Camry z 2009 roku.

Rys. 8. Przykłady zastosowań biokompozytów konstrukcyjnych w przemyśle budowlanym 
i motoryzacyjnym. Od lewej: panele tarasowe WPC (PVC + mączka drzewna) [50], 
panel drzwiowy – Mercedes klasy M i S (PP + włókna naturalne) [51], zbiornik 
chłodnicy Toyoty Camry (biopoliamid + włókno szklane) [52]

Należy pamiętać, że dobór materiału do konkretnego zastosowania w danym miejscu 
i czasie nie ogranicza się jedynie do określenia właściwości przetwórczych czy użytkowych 
materiału. Projektując wyrób i wybierając materiał, zawsze należy mieć na uwadze, jak ma 
wyglądać cały cykl życia tego wyrobu, na ile ekologiczne i ekonomiczne będzie pozyska-
nie surowców i przebieg poszczególnych etapów produkcji (materiału i w końcu wyrobu), 
jaka będzie trwałość wyrobu w danych warunkach użytkowania i jaki będzie jego wpływ na 
zdrowie człowieka i środowisko oraz w końcu: kiedy stanie się on odpadem i w jaki sposób 
odpad ten będzie można zagospodarować. Ze względu na bardzo namacalny problem zbyt 
dużej ilości odpadów zalegających w środowisku, wyjątkową uwagę przy projektowaniu wy-
robu zwraca się obecnie (lub powinno się zwracać) właśnie na aspekt odzysku i recyklingu. 
Należy mieć na uwadze, że kompozyty z włóknami naturalnymi oraz polimery biodegrado-
walne, ze względu m.in. na ograniczoną stabilność termiczną i podatność na działanie wielu 
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czynników środowiskowych, nie są zdatne do wielokrotnego przetwórstwa i mają niewiel-
ką przydatność w procesach recyklingu materiałowego [53]. W przypadku biokompozytów 
z napełniaczami roślinnymi na osnowie polimerów biodegradowalnych wykonane z nich 
wyroby, gdy stają się odpadami, można poddawać recyklingowi organicznemu, czyli kompo-
stowaniu. Zarówno jednak te materiały, jak i biokompozyty z osnowami niebiodegradowal-
nymi mogą być cennym surowcem wtórnym, jeżeli podda się je spalaniu z odzyskiem ener-
gii. Z punktu widzenia tej formy odzysku stosowanie włókien naturalnych do wzmacniania 
biokompozytów jest znacznie bardziej korzystne niż wprowadzanie wzmocnienia w postaci 
włókien szklanych czy węglowych.

Szerszą ocenę ekonomiczno-ekologiczną produktu oferują takie narzędzia jak analiza 
cyklu życia – LCA (ang. Life Cycle Analysis). Analiza cyklu życia to technika identyfika-
cji, pomiaru i oceny przepływu energii i materiału na każdym „etapie życia” produktu, od 
pozyskania surowca do jego produkcji, przez procesy otrzymywania tworzywa (polimeru 
i wprowadzanych do niego dodatków) i jego przetwórstwa, użytkowanie wyrobu finalne-
go, po możliwe metody postępowania z nim jako odpadem. Powstała w ten sposób analiza 
pozwala przetwórcy zidentyfikować najważniejsze drogi minimalizacji odpadów, wyko-
rzystania energii i negatywnego wpływu na środowisko (np. ograniczenie emisji substan-
cji szkodliwych dla środowiska na każdym z etapów, ograniczenie zużycia zasobów natu-
ralnych itd.) danego produktu lub grupy podobnych produktów. Przykładem takiej analizy 
mogą być badania Czaplickiej-Kolarz i in. [54]. W badaniach tych ocenie środowiskowej 
poddano biokompozyty petrochemicznego polipropylenu i biopochodnego oraz biodegra-
dowalnego polilaktydu, wzmacniane włóknami naturalnymi (bawełnianymi, celulozowymi 
pozyskiwanymi z makulatury, juty, kenafu) lub włóknem szklanym, w ilości 10, 30, 50, 70% 
wagowych. Uwzględniono różne kategorie oddziaływania: zdrowie ludzkie, emisja gazów 
cieplarnianych, skumulowane zużycie energii z surowców odnawialnych i nieodnawialnych. 
Stwierdzono, że biokompozyty z włóknami celulozy, juty lub kenafu charakteryzuje mniej-
sza uciążliwość dla środowiska niż kompozyty z włóknem szklanym. Biokompozyty z osno-
wą PLA we wszystkich kategoriach wpływu, z wyjątkiem kategorii „wykorzystanie terenu”, 
wykazały mniejsze wartości czynników środowiskowych niż kompozyty na osnowie PP, 
niezależnie od rodzaju wprowadzonych włókien. Również analizy prowadzone przez innych 
naukowców wykazały podobne rezultaty [55].

6. Podsumowanie

Biokompozyty polimerowe to materiały o dużych możliwościach aplikacyjnych i dużym 
potencjale. Są one wskazywane jako te, których rozpowszechnienie może przyczynić się do 
zmniejszenia naszego śladu ekologicznego. Obecnie największym zainteresowaniem pro-
ducentów wyrobów z tworzyw sztucznych cieszą się kompozyty z włóknami naturalnymi 
o osnowie tradycyjnej (petrochemicznej, niebiodegradowalne), a biokompozyty biodegra-
dowalne lub niebiodegradowalne, lecz biopochodne pozostają za nimi jeszcze wciąż daleko 
w tyle. Ze względu na niewielką jeszcze skalę produkcji często pojawiającą się konieczność 
stosowania chemicznej czy fizycznej modyfikacji włókien czy osnowy, a także przez ko-
nieczność zapewnienia energii, wody, nawozów i możliwie stabilnych warunków wzrostu 
surowców, niektóre biokompozyty i ich komponenty otrzymywane z biomasy nadal są nie-
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stety stosunkowo drogimi materiałami. Dotyczy to zwłaszcza biopolimerów: polihydrok-
syalkanianów, biopoliamidów i odpornych termicznie polilaktydów. Mimo to ich badanie, 
przetwarzanie i stosowanie staje się coraz bardziej opłacalne. Część konsumentów jest go-
towa zapłacić więcej za produkt reklamowany jako przyjazny dla środowiska. Również ze 
względu na coraz ostrzejsze restrykcje dotyczące emisji CO2 częściowe zastępowanie surow-
ców petrochemicznych odnawialnymi w procesach produkcyjnych niesie ze sobą zyski. Ma 
to sens przede wszystkim w krajach rolniczych, dysponujących dużymi zasobami biomasy 
i możliwościami produkcji biopaliw. Znając obecne ograniczenia tworzyw pozyskiwanych 
z surowców odnawialnych, mądrze dobierając je pod kątem konkretnych zastosowań i umie-
jętnie je reklamując, już dziś można czerpać z nich wymierne korzyści.
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ANETA SZEWCZYK-NYKIEL

SPIEKANE MATERIAŁY KOMPOZYTOWE 
ASTALOY Mo – TiC

SINTERED ASTALOY Mo – TiC 
COMPOSITE MATERIALS

S t r e s z c z e n i e

Celem badań było wytworzenie technologią metalurgii proszków, na bazie komercyjnych 
proszków Astaloy Mo i TiC, kompozytów metalowo-ceramicznych. Węglik tytanu wprowa-
dzano w ilości od 5 do 15% masowych. Dokonano pomiaru wybranych właściwości fizycz-
nych i mechanicznych otrzymanych kompozytów. Badania mikrostrukturalne zostały prze-
prowadzone na mikroskopie optycznym i skaningowym mikroskopie elektronowym. Badania 
odporności na zużycie ścierne spiekanych kompozytów Astaloy Mo – TiC zostały wykonane 
na tribotesterze T-01M metodą ball on disc. Droga tarcia wynosiła 500 m. Określono wpływ 
składu chemicznego, zastosowanego obciążenia przeciwpróbki, prędkości poślizgu i twardo-
ści powierzchni na odporność na zużycie ścierne badanych materiałów. Na podstawie wyni-
ków przeprowadzonych badań można stwierdzić, że dodatek węglika tytanu przyczynił się do 
wzmocnienia osnowy, poprawy twardości i odporności na zużycie ścierne spiekanych kompo-
zytów Astaloy Mo – TiC.

Słowa kluczowe: węglik tytanu, Astaloy Mo, kompozyty metalowo-ceramiczne

A b s t r a c t

The aim of study was to produce metal-ceramic composite by powder metallurgy technology 
(using commercial powders: Astaloy Mo and TiC). Titanium carbides were used in amounts 
of 5 to 15% mass. The physical and mechanical properties of obtained composites were 
investigated. The microstructure of Astaloy Mo – TiC composites was studied with help of 
optical and scanning electron microscopy. Abrasion was carried out with the use of tribological 
tester T-01M ball on disc method. The sliding distance was 500 m. The influence of chemical 
composition (amount of TiC), applied load, sliding velocity and hardness were studied  
in relation to the wear resistance of sintered composites. The results show that the addition 
of titanium carbide reinforced microstructure and improved hardness and wear resistance of 
Astaloy Mo – TiC composites.

Keywords: titanium carbide, Astaloy Mo, metal-ceramic composites
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1. Wprowadzenie

Postęp technologiczny na świecie jest ściśle uzależniony od istnienia odpowiednich ma-
teriałów, których właściwości są w stanie sprostać określonym wymaganiom i w ten sposób 
przyczynić się do powstania nowych, lepszych produktów, a także trwalszych rozwiązań 
konstrukcyjnych. Niemal we wszystkich gałęziach współczesnej gospodarki materiałowej 
wciąż pojawiają się nowe obszary zastosowań, które determinują poszukiwania takich mate-
riałów. Ponadto obecnie bez udziału wielu różnych materiałów nie byłoby możliwe zaprojek-
towane, a następnie wytworzenie nowoczesnych produktów, które przy wymaganym bardzo 
wysokim poziomie niezawodności muszą prawidłowo działać w przewidywanych dla nich 
warunkach eksploatacji.

Jednym z podstawowych zadań współczesnej inżynierii materiałowej jest dobór mate-
riałów o odpowiednich właściwościach do pracy w określonych warunkach. Pewne problemy 
pojawiają się wówczas, gdy oprócz odpowiednich właściwości mechanicznych wymaga się 
od materiałów zwiększonej odporności na podwyższoną temperaturę, odporności na zużycie 
ścierne czy też odporności na korozję w zróżnicowanych warunkach pracy. Obecnie, kiedy 
można stwierdzić, że postęp w dziedzinie materiałów, a także technologii ich wytwarzania 
jest wysoki, stosowane dotychczas kryteria doboru materiałów ulegają stopniowej zmianie. 
Przy zapewnieniu odpowiedniej jakości wytworzonych wyrobów, takich jak narzędzia, częś-
ci maszyn i urządzeń oraz elementy konstrukcyjne, ważnym i bez wątpienia istotnie wpływa-
jącym na wybór materiału czynnikiem jest jego cena. Stąd też względy ekonomiczne, a także 
w coraz większym stopniu wymogi ekologiczne powodują, że poszukuje się coraz to nowych 
rozwiązań materiałowych i technologicznych. 

Coraz większe oczekiwania projektantów i konstruktorów, rosnące zapotrzebowanie 
przemysłu na materiały o lepszych wskaźnikach konstrukcyjnych i eksploatacyjnych dopro-
wadziły do powstania nowej grupy materiałów inżynierskich, jaką są kompozyty [1]. Łączą 
one w jedną całość komponenty o różnych właściwościach, dzięki czemu ich właściwości są 
lepsze niż właściwości tworzących je faz [2]. Kompozyty są jedyną grupą materiałów, któ-
rych właściwości można projektować i kształtować w zależności od potrzeb [1–3]. 

Kompozyty o osnowie metalicznej (Metal Matrix Composites) stanowią bardzo interesują-
cą grupę materiałów inżynierskich, która znajduje szerokie zastosowanie w różnych gałęziach 
przemysłu [1–4]. W kompozytach tych metaliczna osnowa występuje najczęściej w układzie 
z takim materiałem jak ceramika bądź też metal, przy czym wzmocnienie może występować 
w postaci cząstek lub włókien. W ostatniej dekadzie można zauważyć intensywny rozwój pro-
dukcji kompozytów o osnowie metalicznej, wzmacnianych cząstkami ceramicznymi [1–20]. 
Wykorzystywane są one przede wszystkim jako materiały o przeznaczeniu konstrukcyjnym 
[1–4] i często eksploatowane w bardzo niekorzystnych warunkach, tzn. w wysokiej tempera-
turze, przy dużych obciążeniach mechanicznych czy też narażeniu na ścieranie. Zakres zasto-
sowań kompozytów o osnowie metalicznej, wzmacnianych cząstkami ceramicznymi, ulega 
stałemu poszerzaniu. Materiały te mogą znaleźć szerokie zastosowanie nie tylko w przemyśle 
samochodowym i lotniczym, jako części maszyn, urządzeń, konstrukcji inżynierskich czy też 
narzędzi, ale mogą być również wykorzystywane na elementy przeciwzużyciowe, odporne na 
erozję i korozję, w tym także o zastosowaniu biomedycznym [1–3]. 

W takich materiałach osnowa metaliczna pełni przede wszystkim funkcję przenoszenia 
obciążenia, jak również umożliwia łatwe i dobre połączenie z fazą wzmacniającą, zapewnia-



229A. Szewczyk-Nykiel, Spiekane materiały kompozytowe Astaloy Mo – TiC

jąc pożądane zwilżanie, stabilne wiązanie ziaren oraz ciągliwość. Swoją niezawodną pozycję 
jako osnowa kompozytu metale zawdzięczają przede wszystkim dobrym właściwościom wy-
trzymałościowym i plastycznym. Istotne znaczenie ma także ich umiarkowana cena [1–4].

Celem wzmocnienia osnowy metalowej cząstkami ceramicznymi, takimi jak węgliki, 
azotki, borki lub/i tlenki, jest wzrost właściwości użytkowych, przy czym jest on zależny od 
udziału objętościowego, wielkości i kształtu cząstek oraz ich rozmieszczenia. W zależności 
od rodzaju materiału cząstek wzmacniających można uzyskać wzrost: wytrzymałości, twar-
dości, sztywności, odporności na korozję, odporności na zużycie ścierne czy też odpowied-
nie charakterystyki ślizgowe [4]. W kompozytach do wzmocnienia osnowy na bazie żelaza 
najczęściej stosowane są cząstki następujących materiałów ceramicznych: Al2O3, ZrO2, TiN2, 
Si3N4, TiC, B4C, VC [5].

Węglik tytanu jest jednym z najodpowiedniejszych dodatków wzmacniających w kom-
pozytach o osnowie na bazie żelaza ze względu na swoją wysoką twardość (2000–3200 HV) 
i stabilność chemiczną. Ponadto sprzyja łatwemu zwilżaniu osnowy żelaza [6–7]. Na podsta-
wie analizy literatury można stwierdzić, że kompozyty o osnowie na bazie żelaza, wzmac-
niane cząstkami węglika tytanu, charakteryzują się korzystną kombinacją właściwości fi-
zycznych, twardości i odporności na zużycie ścierne fazy ceramicznej z wytrzymałością 
osnowy metalicznej [6–12]. Duży udział objętościowy twardych cząstek węglika przyczynia 
się do wzrostu twardości, potrzebnej do poprawy odporności na zużycie ścierne kompozytów 
[8–12]. 

Kompozyty o osnowie na bazie żelaza, wzmacniane cząstkami węglika tytanu, wytwarza 
się obecnie na skalę masową. Podstawowe zastosowanie tych kompozytów obejmuje: części 
maszyn i urządzeń, od których wymaga się dużej odporności na zużycie ścierne, konstrukcji 
inżynierskich czy też narzędzi do cięcia, obróbki mechanicznej i kształtowania wyrobów, 
koła zębate, łożyska i wały, narzędzia do cięcia i formowania narzędzi [8–10, 13].

Kompozyty o osnowie na bazie żelaza, wzmacniane cząstkami węglika tytanu, są do-
stępne na rynku pod różnymi nazwami handlowymi, np. FERROTiC, TiCALLOY czy  
FERROTITANIT [8–10, 14–17]. Kompozyty te wytwarza się technologią metalurgii prosz-
ków w sposób klasyczny, czyli przez sporządzenie mieszanki proszków żelaza lub stali oraz 
węglika tytanu, a następnie prasowanie i spiekanie w określonych warunkach temperaturo-
wo-czasowych [8–10].

Technologia metalurgii proszków daje szerokie możliwości kształtowania wyrobów 
o określonych właściwościach fizycznych, mechanicznych i eksploatacyjnych. Prawie cał-
kowite wykorzystanie materiału, niewielkie jednostkowe zużycie energii przy produkcji 
wielkoseryjnej i masowej, możliwość minimalizacji kosztów stanowią istotne zalety tej 
technologii. Metalurgia proszków jest w stanie sprostać zapotrzebowaniu współczesnego 
rynku na innowacyjne technologie i nowe tworzywa konstrukcyjne. W efekcie na świecie 
obserwujemy od dłuższego czasu wzrost produkcji różnych gatunków proszków metali, 
ich stopów oraz części z nich wykonanych. Porównując aspekty ekonomiczne i ekologicz-
ne wytwarzania wyrobu gotowego, pełniącego określoną funkcję użytkową, technologię 
metalurgii proszków można uznać za wzorcową. W zakresie materiałów kompozytowych 
technologia metalurgii proszków stwarza możliwości otrzymywania materiałów, od któ-
rych wymaga się zarówno wysokich właściwości wytrzymałościowych, jak i trybolo-
gicznych. Podwyższenie odporności na zużycie ścierne, obniżenie kosztów eksploatacji, 
wzrost okresu trwałości produktu są szczególnie ważne dla elementów konstrukcyjnych 
pracujących w trudnych warunkach.
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Oprócz klasycznej technologii metalurgii proszków, kompozyty o osnowie na bazie że-
laza wzmacniane cząstkami TiC można wytwarzać również innymi metodami, m.in.: przez 
nasycanie wstępnie spieczonego porowatego szkieletu TiC [16], karbotermalną redukcją il-
menitu węglem [6–7], glinowotermiczną redukcją piasku krzemionkowego [18], termiczną 
syntezą plazmy [7], samorozwijającą się syntezą wysokotemperaturową (SHS) [7, 14, 15] 
czy też przez odlewanie [15, 17, 19]. Jednakże w trakcie wytwarzania tych kompozytów 
wspomnianymi metodami pojawiają się pewne problemy, m.in. z równomiernym rozmiesz-
czeniem cząstek wzmacniających węglika w osnowie metalicznej. 

Technologia metalurgii proszków jest bez wątpienia konkurencyjną metodą wytwarzania 
tych kompozytów w stosunku do innych sposobów, ponieważ nie wymaga zastosowania 
tak wysokich temperatur jak w metodach odlewniczych. Ponadto stwarza możliwość wpro-
wadzenia większego udziału objętościowego cząstek wzmacniających i umożliwia równo-
mierny rozkład cząstek wzmacniających w osnowie kompozytu. Natomiast przy odlewaniu 
udział objętościowy TiC jest ograniczony, ponieważ przy wzroście zawartości cząstek węgli-
ka znacznie zmniejsza się lejność płynnego metalu. Ponadto rozkład cząstek zbrojących TiC 
jest zazwyczaj niejednakowy w całej objętości wyrobu gotowego z powodu różnicy w gę-
stości żelaza i węglika tytanu. Technologia metalurgii proszków zapewnia doskonałą dyfuzję 
składników w trakcie łączenia osnowy ze zbrojeniem, a także wysoką jakość powierzchni 
i dokładność wykonania wyrobu oraz małe koszty wytwarzania w produkcji wielkoseryjnej 
i masowej. Można wytworzyć produkt gotowy o ostatecznej geometrii bez konieczności sto-
sowania dodatkowej obróbki wykończeniowej – kształtowej, która w przypadku materiałów 
twardych i supertwardych jest kosztowna. Niemniej jednak kompozyty wytwarzane techno-
logią PM czasami wykazują pewne zanieczyszczenie powierzchni rozdziału osnowa – zbro-
jenie, wywierając wpływ na właściwości użytkowe kompozytów [5, 15].

W literaturze można znaleźć liczne przykłady spiekanych materiałów kompozytowych 
o osnowie na bazie żelaza, wzmacnianych cząstkami węglika tytanu. Oprócz czystego żelaza 
w charakterze osnowy wykorzystywano również stale wysokostopowe, stale nierdzewne, 
w tym stal utwardzaną wydzieleniowo, a także stal narzędziową, szybkotnącą oraz żeliwo 
[5–8, 13–16, 19, 20]. W ich mikrostrukturze występują cząstki węglika tytanu, rozmiesz-
czone w osnowie ferrytu, austenitu, bainitu lub martenzytu. Spiekane kompozyty o osno-
wie na bazie żelaza, wzmacniane cząstkami węglika tytanu, wykazują mniejszą gęstość od 
węglików spiekanych, a także stali. Jednocześnie posiadają znacznie większą plastyczność 
niż węgliki spiekane typu WC – Co i wielokrotnie wyższą odporność na zużycie ścierne niż 
stal narzędziowa. Spiekane kompozyty o osnowie na bazie żelaza wzmacniane cząstkami 
TiC stosowane są do wytwarzania takich wyrobów jak: narzędzia kształtowe do przeróbki 
plastycznej, elementy maszyn i urządzeń, eksploatowane w warunkach oddziaływania tarcia, 
erozji, korozji [16].

Najczęściej analizowanym parametrem, wywierającym wpływ na odporność na zużycie 
ścierne kompozytów o osnowie na bazie żelaza, wzmacnianych węglikiem tytanu, jest udział 
objętościowy cząstek ceramicznych, który zmienia się w dość szerokich granicach (od kilku 
do ok. 40% objętości). Na przykład kompozyty Fe – TiC w warunkach suchego tarcia ślizgo-
wego, przy obciążeniu 588 N, wykazują wysoką odporność na zużycie ścierne. Zastosowany 
jako wskaźnik odporności na zużycie tych kompozytów ubytek materiału uzyskał wartość 
10,5 razy mniejszą niż dla zahartowanej stali średniowęglowej [8]. Podobne wnioski można 
znaleźć również w innych pracach badawczych. Chen przy zastosowaniu metody pin-on-disk 
w warunkach niskonaprężeniowego tarcia wykazał, że kompozyty Fe-TiC (Vf = 0,22) posia-
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dają wysoką odporność na zużycie ścierne, większą nawet niż żeliwo białe [11]. W przy-
padku prasowanych izostatycznie na gorąco kompozytów wzmacnianych cząstkami węglika 
tytanu o osnowie stali narzędziowej, a także żeliwa białego wraz ze wzrostem udziału obję-
tościowego cząstek TiC (do ok. 20% objętości) odporność na zużycie kompozytów wzrasta-
ła, podczas gdy wprowadzenie większego udziału objętościowego cząstek przyczyniało się 
do spadku odporności na zużycie [5]. Również w przypadku kompozytów o osnowie stali 
szybkotnącej wzmocnionej cząstkami TiC nastąpiło zwiększenie twardości i znaczna popra-
wa odporności na ścieranie w stosunku do spiekanej stali, jednak wytrzymałość kompozytu 
uległa pogorszeniu, pomimo uzyskania wysokiego stopnia zagęszczenia i równomiernego 
rozkładu cząstek wzmacniających w osnowie kompozytu [5].

W literaturze można znaleźć również wyniki badań dotyczących wpływu wielkości czą-
stek proszku węglika tytanu na odporność na zużycie kompozytów o osnowie na bazie żela-
za. Mianowicie, kompozyty, do wytworzenia których zastosowano cząstki proszku TiC drob-
ne, czyli o wielkości w zakresie od 5,6 do 22,5 µm, wykazały większą odporność na zużycie 
ścierne w porównaniu do kompozytów wzmacnianych cząstkami grubymi o wielkości od 50 
do 100 µm, przy tym samym udziale objętościowym [5]. 

Klasyczną technologią metalurgii proszków wytworzone zostały kompozyty o osnowie 
na bazie żelaza przez wymieszanie ze sobą komercyjnych proszków: Astaloy Mo i TiC, pra-
sowanie w sztywnej matrycy, a następnie spiekanie. Celem przeprowadzonych badań było 
określenie wpływu dodatku węglika tytanu na właściwości fizyczne, mechaniczne, odpor-
ność na zużycie oraz kształtowanie się mikrostruktury wytworzonych kompozytów Astaloy 
Mo – TiC.

2. Materiał do badań

Do badań zastosowano rozpylany wodą wstępnie stopowany proszek gatunku Astaloy 
Mo (producent: Höganäs), zawierający oprócz żelaza 1,5% masowych molibdenu oraz pro-
szek węglika tytanu o czystości 99,0% (producent: H.C. Starck). Średnia wielkość cząstek 
TiC wynosiła 4,5–7 µm, a powierzchnia właściwa 2–3 m2/g (BET).

Z proszku Astaloy Mo i węglika tytanu w wyniku mieszania przez 60 minut w obroto-
wym mieszalniku typu Turbula wytworzono mieszanki o zawartości 5, 10 i 15% masowych 
TiC. W celu dokonania oceny wpływu dodatku węglika tytanu na właściwości fizyczne, me-
chaniczne, a także kształtowanie się mikrostruktury wytworzonych kompozytów do badań 
zastosowano również czysty proszek Astaloy Mo. Następnie naważki proszków prasowa-
no jednostronnie w sztywnej matrycy stalowej pod ciśnieniem 600 MPa. Do smarowania 
ścianek matrycy zastosowano stearynian cynku. W ten sposób uzyskano próbki walcowe 
o następujących wymiarach: średnica 20 mm i wysokość 5 mm (przeznaczone do badań 
gęstości, porowatości, twardości, oceny mikrostruktury) oraz średnica 25,4 mm i wysokość 
6 mm (do badań odporności na zużycie ścierne). Proces spiekania przeprowadzony został 
w laboratoryjnym rurowym piecu sylitowym w dwóch temperaturach: 1150°C i 1250°C, 
w atmosferze osuszonego i oczyszczonego wodoru. Czas izotermicznego spiekania wy-
nosił 30 minut. Zastosowano wolne nagrzewanie do temperatury spiekania z szybkością  
10°C/min. Po izotermicznym spiekaniu próbki chłodzono razem z piecem.
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3. Metodyka badań

Gęstość oraz porowatość spiekanych materiałów została wyznaczona metodą ważenia 
w powietrzu i w wodzie, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 2738:2001. 

Badania mikrostrukturalne zostały przeprowadzone na mikroskopie optycznym Eclipse 
ME 600P firmy Nikon z cyfrowym zapisem obrazu oraz skaningowym mikroskopie elek-
tronowym JSM550LV. Do badań tych zostały przygotowane zgłady poprzeczne, wykonane 
w płaszczyźnie przechodzącej przez środek próbki i równoległej do kierunku działania siły 
w czasie prasowania. Zgłady zostały poddane badaniom mikrostrukturalnym w stanie nietra-
wionym, a następnie po wytrawieniu azotalem. 

Badania twardości spieków wykonane zostały metodą Rockwella (skala B), zgodnie 
z wymaganiami normy EN 24498-1:1993. Pomiary mikrotwardości HV0,01 (10 s) przepro-
wadzono na twardościomierzu FM 700 E.

Badania odporności na zużycie ścierne spiekanych próbek zostały przeprowadzone na 
tribotesterze T-01M. Jest on wyposażony w mikroprocesorowy system sterowania i pomia-
rów, który umożliwia dokonywanie pomiarów współczynnika tarcia w węźle tarcia w zależ-
ności od prędkości poślizgu i nacisków jednostkowych w funkcji czasu trwania testu (lub 
drogi tarcia). Tribotester T-01M służy do badania odporności materiałów na zużycie ścierne 
metodą ball on disc. Urządzenie to pozwala prowadzić badania zgodnie z metodyką określo-
ną w normach amerykańskich ASTM G99 oraz DIN 50324. Badania odporności na zużycie 
ścierne spiekanych kompozytów Astaloy Mo – TiC na tribotesterze T-01M przeprowadzono 
przy następujących parametrach:

– rodzaj styku: skoncentrowany liniowy, utworzony przez obracającą się tarczę i doci-
skaną do niej kulkę (średnica kulki – 6 mm),

– rodzaj ruchu: ślizgowy,
– liniowa prędkość poślizgu: 0,12 m/s i 0,2 m/s,
– obciążenie styku: 20 N i 30 N,
– sposób smarowania: bez smarowania (tarcie suche).
Badania przeprowadzono w temperaturze otoczenia. Droga tarcia została ustalona na 

500 m. Jako materiał przeciwpróbki zastosowano stal ŁH15 o twardości 40 HRC. W trakcie 
badań dokonywano rejestracji współczynnika tarcia w funkcji drogi, a po zakończonym te-
ście wyznaczono średnie wartości współczynnika tarcia i określono ubytek masy spiekanych 
próbek, który stanowił miarę zużycia ściernego.

4. Wyniki badań i ich analiza

Wyniki pomiarów gęstości, a także gęstości względnej spieków Astaloy Mo i kompozy-
tów Astaloy Mo – TiC, zawierających dodatek węglika TiC w ilości 5, 10 i 15% masowych 
w zależności od zastosowanej temperatury spiekania, zostały przedstawione odpowiednio 
na rysunkach 1 i 2. Natomiast na rysunku 3 zostały zaprezentowane wyniki pomiarów poro-
watości otwartej badanych materiałów w zależności od ilości wprowadzonego do mieszanki 
proszków dodatku węglika tytanu oraz zastosowanej temperatury spiekania.
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Na podstawie analizy wyników przeprowadzonych badań można stwierdzić, że za-
równo dla niższej, jak i wyższej z zastosowanych temperatur spiekania wprowadzenie do 
mieszanki proszków dodatku węglika tytanu przyczyniło się do uzyskania niższych war-
tości gęstości dla spiekanych kompozytów Astaloy Mo – TiC w porównaniu do gęstości 
czystych spieków Astaloy Mo. Spowodowane to jest różnicą w gęstości podstawowych 
komponentów kompozytu: Astaloy Mo i węglika TiC. Ponadto można zauważyć, że wraz 
ze wzrostem ilości wprowadzonego do mieszanki proszków dodatku węglika tytanu, w za-
kresie od 0 do 15% masowych maleje gęstość badanych kompozytów Astaloy Mo – TiC. 
Również gęstość względna wykazuje tendencję spadkową, natomiast porowatość otwar-
ta wzrasta. Zależności te można zaobserwować dla materiałów uzyskanych po spiekaniu 
zarówno w niższej, jak i wyższej temperaturze. Niemniej jednak kompozyt Astaloy Mo 
– 5% masowych TiC osiągnął wyższą gęstość względną i mniejszą porowatość otwar-
tą w porównaniu z czystym spiekiem 
Astaloy Mo (niezależnie od wielkości 
temperatury izotermicznego spiekania). 
Analizując wpływ temperatury spiekania 
na właściwości fizyczne badanych mate-
riałów, można stwierdzić, że wzrost tem-
peratury spiekania z 1150°C do 1250°C 
przyczynił się do wzrostu gęstości i gę-
stości względnej kompozytów Astaloy 
Mo – TiC, jak również czystego spieku 
Astaloy Mo. Jedynie w przypadku kom-
pozytu Astaloy Mo – 15% masowych 
TiC gęstość spieku, jak i gęstość względ-
na osiągają te same wartości dla każdej 
z zastosowanych w procesie spiekania temperatur. Temperatura, w której przeprowadzono 
proces izotermicznego spiekania, wywarła wpływ również na porowatość otwartą bada-
nych materiałów (rys. 3), a mianowicie dla wszystkich badanych materiałów porowatość 
otwarta maleje wraz ze wzrostem temperatury spiekania.

Najkorzystniejsze właściwości fizyczne, tj. najwyższe wartości gęstości spieku oraz 
gęstości względnej i jednocześnie najmniejszą porowatość otwartą, uzyskał kompozyt 
Astaloy Mo – 5% masowych TiC po spiekaniu w temperaturze 1250°C.

Rys. 1. Wpływ temperatury spiekania na gę-
stość spieku Astaloy Mo i kompozytów 
Astaloy Mo – TiC

Rys. 2. Wpływ temperatury spiekania na gę-
stość względną spieku Astaloy Mo 
i kompozytów Astaloy Mo – TiC

Rys. 3. Wpływ temperatury spiekania na porowa-
tość otwartą spieku Astaloy Mo i kompozy-
tów Astaloy Mo – TiC
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Mikrostruktura spieku Astaloy Mo w stanie nietrawionym oraz po wytrawieniu azotalem 
została przedstawiona odpowiednio na rysunkach 4a i 4b. 

W mikrostrukturze spieku Astaloy Mo w stanie nietrawionym widoczne są pory o kształ-
cie nieregularnym, wykazujące wyraźną tendencję do łączenia się ze sobą. Pory rozmiesz-
czone są w sposób nierównomierny na całej powierzchni obserwowanego zgładu. Natomiast 
po wytrawieniu uwidoczniają się wyraźne granice ziaren ferrytu. Na mikrotwardość osnowy 
ferrytycznej spieku Astaloy Mo wpływ wywiera zastosowana temperatura spiekania, a mia-
nowicie wraz ze wzrostem temperatury z 1150°C do 1250°C mikrotwardość osnowy wzrasta 
z około 125 HV0,01 do 135 HV0,01. 

Na rysunkach 5–6 przedstawione zostały przykładowe mikrostruktury spiekanych kom-
pozytów Astaloy Mo – TiC. 

Rys. 4. Mikrostruktura spieku Astaloy Mo, temperatura spiekania 1250°C

a) b)

Rys. 5. Mikrostruktura spiekanego kompozytu Astaloy Mo – 5% masowych TiC, temperatura spiekania 
1250°C

Wprowadzenie dodatku węglika tytanu do Astaloy Mo wywołuje wyraźną zmianę, a mia-
nowicie w mikrostrukturze badanych kompozytów występują: cząstki węglikowe, które wy-
kazują wyraźną tendencję do koncentracji na granicach ziaren osnowy, oraz osnowa, która 
wykazuje cechy mikrostruktury bainitycznej (rys. 5–6). Mikrotwardość osnowy badanych 
kompozytów Astaloy Mo – TiC (otrzymanych po spiekaniu w temperaturze 1250°C) wzra-
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Rys. 6. Mikrostruktura spiekanego kompozytu Astaloy Mo – 15% masowych TiC, temperatura 
spiekania 1250°C

sta od około 370 HV0,01 do około 450 HV0,01 wraz ze wzrostem ilości dodatku węglika 
tytanu od 5 do 15% masowych. Przy czym wraz ze wzrostem ilości wprowadzonego do 
mieszanki proszków dodatku węglika tytanu wzrasta ilość cząstek węglikowych na granicy 
ziaren osnowy. W mikrostrukturze kompozytu Astaloy Mo – 15% masowych TiC można już 
zauważyć ciągłość występowania cząstek węglika tytanu, a mianowicie tworzą one siatkę na 
granicach ziaren osnowy. Wielkość większości cząstek TiC mieści się w granicach od 2 do 
6 μm, ale w mikrostrukturze badanych kompozytów pojawiły się również cząstki o wymiarze 
dochodzącym do 10 μm.

W trakcie badań mikrostrukturalnych przeprowadzono również mikroanalizę składu che-
micznego badanych materiałów. Na rysunku 7 zamieszczona została przykładowo mikro-
struktura spiekanego kompozytu Astaloy Mo – 5% masowych TiC, uzyskanego po spiekaniu 
w temperaturze 1250°C, natomiast wyniki analizy EDAX w punktach 1 i 2 dla tego materiału 
zostały zamieszczone w tabeli 1. Punkt 2 leży w środku ziarna osnowy, natomiast punkt 1 
w cząstce węglikowej, która znajduje się na granicy ziaren osnowy. Głównymi składnikami 
w punkcie 2 są Fe i Mo, a także śladowo Ti. Natomiast w punkcie 1 jedynymi składnikami są 
C i Ti. Obserwowane na granicach ziaren osnowy cząstki to węglik tytanu.

Rys. 7. Mikrostruktura SEM spiekanego kompozytu Astaloy Mo – 5% 
masowych TiC, temperatura spiekania 1250°C
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Tabela 1

Mikroanaliza składu chemicznego spiekanego kompozytu Astaloy Mo – 5% masowych TiC

Elt. Line Intensity
(c/s)

Error
2-sig Conc. Units

Punkt 1
C Ka 192,94 5,072 70,398 wt.%
Ti Ka 951,18 11,261 29,602 wt.%

Punkt 2
Ti Ka 8,57 1,069 0,594 wt.%
Fe Ka 725,86 9,837 96,913 wt.%
Mo Ka 14,61 1,396 2,493 wt.%

Na podstawie przeprowadzonych obserwacji mikrostruktur badanych materiałów można 
stwierdzić, że zastosowana w procesie spiekania temperatura nie wywarła istotnego wpły-
wu na kształtowanie się mikrostruktury. Mikrostruktura materiałów o tym samym składzie 
chemicznym, po spiekaniu w każdej z zastosowanych temperatur, składa się z tych samych 
składników: osnowy i cząstek węglika tytanu, rozmieszczonych po granicach ziaren osnowy. 
Wzrost temperatury spiekania z 1150°C do 1250°C spowodował jedynie niewielki wzrost 
mikrotwardości badanych kompozytów, np. dla kompozytu Astaloy Mo – 10% masowych 
TiC z około 400 HV0,01 do około 430 HV0,01.

Wyniki pomiarów twardości spieków Astaloy Mo oraz kompozytów Astaloy Mo – TiC, 
w zależności od temperatury, w której przeprowadzony został proces spiekania, zostały 
przedstawione na rysunku 8. Przeprowadzone badania twardości wykazały, że wprowadze-
nie dodatku węglika tytanu do Astaloy Mo spowodowało wyraźny wzrost twardości spieka-
nych kompozytów, niezależnie od zastosowanej temperatury spiekania. Ich duża twardość 
spowodowana jest zmianami mikrostrukturalnymi, a mianowicie obecnością w osnowie czą-
stek twardych węglików tytanu. Przy czym wraz ze wzrostem ilości wprowadzonego dodat-
ku TiC w zakresie od 5 do 15% masowych twardość badanych kompozytów maleje o około 
20 HRB. Tendencję tę można zaobserwować dla każdej z zastosowanych temperatur spieka-
nia. Taki sam trend spadkowy właściwości, spowodowany wzrastającym udziałem dodatku 
węglika, odnotowano wcześniej dla gęstości i gęstości względnej spiekanych kompozytów 
Astaloy Mo – TiC. Biorąc pod uwagę wpływ temperatury spiekania, można zauważyć, że 
po spiekaniu w wyższej z zastosowanych temperatur zarówno czysty spiek Astaloy Mo, jak 
i badane kompozyty Astaloy Mo – TiC osiągnęły wartości twardości wyższe o około 10 HRB 
w porównaniu z wynikami uzyskanymi dla tych samych materiałów, ale po spiekaniu w niż-
szej temperaturze. 

Największą wartość twardości, wynoszącą 83 HRB, uzyskał kompozyt Astaloy Mo – 5% 
masowych TiC, otrzymany po spiekaniu w temperaturze 1250°C.

Na podstawie analizy wyników, zamieszczonych na rysunku 9, przedstawiającym za-
leżność pomiędzy gęstością względną a twardością spieków w zależności od zastosowa-
nej temperatury spiekania, można stwierdzić, że to właśnie kompozyt Astaloy Mo – 5% 
masowych TiC uzyskał największą wartość twardości (83 HRB) oraz gęstości względnej 
(88,5%). 
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Rys. 8. Wpływ temperatury spiekania na twardość spieków Astaloy Mo 
i kompozytów Astaloy Mo – TiC

W przypadku tego kompozytu odnotowany wzrost twardości w stosunku do czystego 
spieku Astaloy Mo spowodowany jest wprawdzie zagęszczeniem materiału, jednakże zmia-
ny mikrostrukturalne, a mianowicie wzmocnienie osnowy węglikami tytanu, wydają się od-
grywać rolę ważniejszą. 

Na podstawie przeprowadzonych badań i analizy dotychczas prezentowanych wyników 
do dalszych badań wytypowane zostały spiekane w temperaturze 1250°C kompozyty Asta-
loy Mo – TiC.

Badania odporności na zużycie ścierne spiekanych kompozytów Astaloy Mo – TiC prze-
prowadzono w warunkach tarcia technicznie suchego na tribotesterze T-01M. Obciążenie 
przeciwpróbki wynosiło 20 i 30 N. Dla danej wartości obciążenia zastosowano dwie pręd-
kość poślizgu, a mianowicie 0,12 i 0,20 m/s. Badania obejmowały rejestrację zmiany współ-
czynnika tarcia w funkcji drogi tarcia, wyznaczenie średniej wartości współczynnika tarcia 
oraz ubytku masy spiekanych próbek kompozytowych, współpracujących w warunkach tar-
cia technicznie suchego ze stalową kulką.

Rys. 9. Twardość spieków Astaloy Mo i kompozytów Astaloy Mo – TiC 
w zależności od gęstości względnej
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Przykładowe charakterystyki zużycia ściernego spiekanych kompozytów Astaloy Mo – 
TiC oraz czystego spieku Astaloy Mo, przedstawiające zmiany współczynnika tarcia w funk-
cji drogi, zamieszczone zostały na rysunku 10. Należy zaznaczyć, że krzywa zarejestrowana 
dla spieku Astaloy Mo wyraźnie różni się przebiegiem od krzywych otrzymanych dla spie-
kanych kompozytów Astaloy Mo – TiC. Można to zauważyć nie tylko w prezentowanym 
przykładzie, ale również w pozostałych badanych przypadkach. 

Rys. 10. Zmiany współczynnika tarcia w funkcji drogi dla spieków Astaloy Mo i kompozytów 
Astaloy Mo – TiC (30 N, 0,12 m/s)

W przypadku czystego spieku Astaloy Mo zarejestrowane krzywe, przedstawiające za-
leżność współczynnika tarcia od drogi, miały taki sam zmienny przebieg, bez względu na 
zastosowane podczas badań wartości obciążenia i prędkości. Krzywe te charakteryzowały 
się występowaniem wyraźnie widocznych wahań współczynnika tarcia, mogących świad-
czyć o pojawianiu się lokalnych zatarć w miejscu współpracujących w warunkach tarcia 
suchego powierzchni spiekanej próbki i przeciwpróbki. Z przebiegu zmian współczynnika 
tarcia można zaobserwować wyraźnie okres docierania. W początkowym okresie współpracy 
spiekanej próbki Astaloy Mo z kulką stalową wartość współczynnika tarcia szybko wzrastała 
do wartości nieznacznie przekraczającej wyznaczoną średnią wartość µ, po czym zaczęła się 
szybko zmniejszać, aby następnie ulec gwałtownemu wzrostowi. Po początkowym okresie 
docierania, który charakteryzował się znaczną, lecz stopniowo stabilizującą się intensywno-
ścią zużycia, nastąpiła stabilizacja współczynnika tarcia (po ok. 50 m drogi). Z niewielkimi 
odchyleniami wartość ta była już rejestrowana do końca pomiaru. Natomiast dla spiekanych 
kompozytów Astaloy – TiC można zauważyć stopniowy wzrost współczynnika tarcia, a jego 
stabilizacja nastąpiła dopiero po około 100–250 m (w zależności od ilości wprowadzone-
go dodatku węglika tytanu). Ta stała wartość współczynnika tarcia kształtowała się na naj-
niższym poziomie dla spiekanego kompozytu Astaloy Mo – 5% masowych TiC. Wraz ze 
wzrostem udziału węglika w kompozycie od 5 do 15% masowych wartość µ wzrastała, przy 
czym nie osiągnęła wartości zarejestrowanej dla spieku Astaloy Mo. Proces zużycia ścierne-
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go próbek, wykonanych ze spiekanych kompozytów Astaloy Mo – TiC, przebiegał w sposób 
bardziej równomierny i znacznie mniej intensywny niż dla czystych spieków Astaloy Mo. 
Na początku powierzchnia stalowej kulki stykała się z powierzchnią próbki, na której wy-
stępowały cząstki węglików. Proces zużycia rozpoczynał się od bruzdowania powierzchni 
przeciwpróbki. W wyniku docierania następowało zwiększenie powierzchni kontaktu współ-
pracujących ze sobą elementów, a w efekcie zmniejszenie oporów tarcia i ustabilizowanie 
współczynnika tarcia. 

Na podstawie wyników badań zużycia spiekanych kompozytów Astaloy Mo wyznaczone 
zostały średnie wartości współczynnika tarcia. Na rysunku 11 przedstawiono je w zależności 
od ilości wprowadzonego dodatku węglika tytanu oraz przyjętych w teście trybologicznym 
obciążeń i prędkości poślizgu. Z przedstawionych wyników wyraźnie widać, iż spośród ba-
danych próbek współpracujących ze stalową kulką największa wartość współczynnika tarcia 
występowała w przypadku spieków Astaloy Mo, natomiast dla kompozytu Astaloy Mo – 5% 
masowych TiC współczynnik tarcia uzyskał wartość najmniejszą. Dla każdej zastosowanej 
w badaniach wartości obciążenia i prędkości można tę prawidłowość zauważyć. Ponadto 
można zauważyć, iż wzrost wartości obciążenia przy stałej prędkości poślizgu doprowadził 
do niewielkiego wzrostu wartości współczynnika tarcia zarówno spieków Astaloy Mo, jak 
i kompozytów wzmacnianych węglikiem tytanu. Również wzrost prędkości poślizgu przy 
stałej wartości obciążenia spowodował niewielki wzrost współczynnika tarcia badanych ma-
teriałów. 

Wyniki badania odporności na zużycie ścierne spiekanych kompozytów Astaloy Mo – TiC, 
wyrażone względnym ubytkiem masy, zostały przedstawione na rysunku 12. Dla porów-
nania zamieszczone zostały również wartości uzyskane dla czystego spieku Astaloy Mo. 
Jak należało przypuszczać, zużycie materiału było intensywniejsze dla czystych spieków 
Astaloy Mo niż badanych kompozytów. Wyniki pomiaru ubytku masy spiekanych próbek, 
współpracujących ze stalową kulką w warunkach tarcia suchego, jednoznacznie wskazały, że 
największemu zużyciu uległy spieki Astaloy Mo.

Można stwierdzić, że na wielkość zużycia ściernego spiekanych kompozytów Astaloy 
Mo – TiC wpływ wywarła ilość wprowadzonego do mieszanki proszków dodatku węglika 
tytanu, a mianowicie najmniejsze zużycie odnotowano dla kompozytu zawierającego 5% ma-

Rys. 11. Wartości średnie współczynnika tar-
cia dla spieków Astaloy Mo i kompo-
zytów Astaloy Mo – TiC

Rys. 12. Ubytek masy spieków Astaloy Mo  
i kompozytów Astaloy Mo – TiC
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sowych węglika tytanu. Wraz ze wzrostem od 5 do 15% masowych udziału węglika w kom-
pozycie nastąpił nieznaczny wzrost ubytku masy, co oznacza większe zużycie. Czynnikami 
wywierającymi wpływ na wielkość zużycia badanych materiałów były również prędkość 
poślizgu i wielkość obciążenia przeciwpróbki. W warunkach tarcia suchego wzrost wartości 
obciążenia przeciwpróbki z 20 do 30 N spowodował prawie dwukrotny wzrost ubytku masy 
spieków Astaloy Mo, zarówno w przypadku prędkości 0,12 m/s, jak i 0,20 m/s. Również dla 
spiekanych kompozytów Astaloy Mo – TiC odnotowano wzrost ubytku masy, choć nie był 
on tak znaczny jak w przypadku czystego spieku Astaloy Mo. Także zwiększenie prędkości 
poślizgu dla obu zastosowanych w teście trybologicznym obciążeń przyczyniło się do nie-
znacznego zwiększenia ubytku masy.

5. Wnioski

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że kompozyty Astaloy Mo – TiC 
można wytworzyć klasyczną technologią metalurgii proszków przez mieszanie ze sobą ko-
mercyjnych proszków: metalicznego (gatunku Astaloy Mo) i ceramicznego (TiC), prasowa-
nie w sztywnej matrycy, a następnie spiekanie. Metoda ta pozwala na wytworzenie kształtek 
o wcześniej założonej geometrii (pozbawionych deformacji spiekalniczych).

Temperatura, w której przeprowadzany był proces izotermicznego spiekania, wywar-
ła wpływ na ostateczne właściwości badanych materiałów. Wyższa temperatura spiekania 
(1250oC) przyczyniła się do poprawy właściwości, a mianowicie ograniczenia porowatości 
otwartej, wzrostu gęstości względnej i twardości kompozytów Astaloy Mo – TiC.

Biorąc pod uwagę wpływ ilości wprowadzonego dodatku węglika tytanu, najlepszą 
kombinację właściwości fizycznych (gęstość względna, porowatość otwarta) i mechanicz-
nych (twardość) uzyskał spiekany w temperaturze 1250°C kompozyt Astaloy Mo – 5% 
masowych TiC.

Kompozyty Astaloy Mo – TiC, otrzymane po spiekaniu zarówno w niższej, jak i wyższej 
temperaturze, posiadały mikrostrukturę heterogeniczną, czyli w osnowie występowały cząst-
ki węglika tytanu, które wykazywały wyraźną tendencję do koncentracji na granicach ziaren 
osnowy. Obecność twardych cząstek TiC wpływa na znaczną poprawę twardości kompozy-
tów Astaloy Mo – TiC w porównaniu z czystymi spiekami Astaloy Mo.

Przeprowadzone badania zużycia ściernego spiekanych kompozytów Astaloy Mo – TiC, 
w skojarzeniu z elementem stalowym w warunkach tarcia suchego, wykazały, iż odporność 
na zużycie ścierne spiekanych kompozytów Astaloy Mo – TiC jest zależna od: składu che-
micznego (ilości wprowadzonego dodatku węglika tytanu), mikrostruktury, twardości, ob-
ciążenia oraz prędkości poślizgu. Ogólnie można stwierdzić, że odporność na zużycie ścier-
ne spiekanych kompozytów Astaloy Mo – TiC jest większa niż czystego spieku Astaloy Mo. 

Analizując zamieszczone powyżej wyniki, można stwierdzić, że istnieje zależność mię-
dzy wartościami ubytku masy i współczynnika tarcia a twardością spiekanych materiałów 
kompozytowych Astaloy Mo – TiC. Spośród wszystkich badanych materiałów najmniejsze 
zużycie ścierne, potwierdzone najmniejszą wartością ubytku masy i współczynnika tarcia, 
występowało w przypadku spiekanego w temperaturze 1250°C kompozytu Astaloy Mo – 5% 
masowych TiC, charakteryzującego się największą twardością.
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KINGA KORNIEJENKO

WPŁYW DODATKU TUFU NA WŁAŚCIWOŚCI BRĄZU

EFFECT OF TUFF ADDITION 
ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF BRONZE

S t r e s z c z e n i e

Brązy są stopami miedzi z innymi metalami, tj. cyną, berylem, aluminium, krzemem, kobal-
tem, ołowiem, antymonem, manganem, z wyjątkiem niklu lub cynku. Są one używane m.in. 
do wyrobu części maszyn i armatury. Celem badań była wstępna ocena przydatności kompo-
zytów brąz – tuf jako ekologicznego materiału, mogącego zastąpić brąz w wybranych zasto-
sowaniach, pod kątem prowadzenia zasadności dalszych prac badawczych. W artykule zostały 
przedstawione badania dotyczące wpływu dodatku tufu wulkanicznego na właściwości brązu. 
Kompozyty zostały wytworzone technologią metalurgii proszków. Przeprowadzono analizę 
mikroskopową powstałej struktury oraz badania ścieralności i mikrotwardości kompozytów 
z dodatkiem 2, 5 i 10% wagowych tufu.

Słowa kluczowe: tuf, brąz, kompozyty

A b s t r a c t

Bronze are alloys of copper with other metals such a: tin, beryllium, aluminum, silicon, cobalt, 
lead, antimony, manganese, with the exception of nickel or zinc. They are used, for instance 
for the manufacture of machine parts and fittings. The article aims is to analyse the influence 
of addition volcanic tuff on the bronze mechanical properties. The environmental friendly 
composites was produced of powder metallurgy technology. The following tests: abrasion, 
microhardness and microstructure investigations on the composites with 2, 5 and 10 wt% of 
tuff are conducted.

Keywords: tuff, bronze, composite
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1. Wprowadzenie

Materiały kompozytowe na osnowie metalowej, umacniane cząstkami ceramicznymi, łą-
czą dobre własności wytrzymałościowe i dużą plastyczność metali z wysoką wytrzymałością 
oraz odpornością na wysokie temperatury, charakterystyczną dla ceramiki [1]. Pozwala to 
otrzymywać kompozyty o bardzo dobrych własnościach mechanicznych, mogące pracować 
w wysokich temperaturach [2]. Korzystnym zjawiskiem w tego typu kompozytach, wytwa-
rzanych technologią metalurgii proszków, jest zwiększenie gęstości dyslokacji wskutek róż-
nic we współczynnikach rozszerzalności cieplnej osnowy i wzmacniających ją cząstek [3]. 
Jako cząstki ceramiczne, wzmacniające tego rodzaju kompozyty, najczęściej wykorzystywa-
ne są [4]: węgliki metali (SiC, TaC, WC, B4C), azotki metali (TaN, ZrN, Si3N4, TiN), borki 
metali (TaB2, ZrB2, TiB2, WB) oraz tlenki metali (ZrO2, Al2O3, ThO2) lub ich mieszaniny. 
Niniejszy artykuł prezentuje badania dotyczące wpływu dodatku tufu wulkanicznego, skały 
mającej właściwości ceramiki, na właściwości brązu, stanowiącego osnowę metalową kom-
pozytu.

Brązy są stopami miedzi, w których głównym składnikiem stopowym mogą być me-
tale, np. cyna, beryl, aluminium, krzem, kobalt, ołów, antymon, mangan, z wyjątkiem ni-
klu i cynku. Nazwa brąz wywodzi się od łacińskiego słowa aes brundusinum, tzn. kru-
szec brindyzyjski, i pochodzi od regionu, który jako pierwszy zaczął stosować ten stop  
(Brundisium).

Tradycyjnie brązy dzieli się ze względu na proces obróbki lub według nazwy głównego 
składnika stopowego. W pierwszym przypadku wyróżniamy brązy [5] odlewnicze i do ob-
róbki plastycznej. W drugim, w zależności od nazwy głównego składnika stopowego, mamy 
[6]: brązy cynowe, aluminiowe, berylowe, krzemowe, manganowe, ołowiowe, kobaltowe 
i inne. Ich właściwości zależą od dominującego składnika stopowego. Przy małej ilości 
składnika są one z reguły jednofazowe i plastyczne. Przy większej jego zawartości mają 
strukturę dwufazową.

Ogólnie brązy posiadają dobre własności wytrzymałościowe [7], przy czym charaktery-
zują się one łatwą obrabialnością, zwłaszcza w przypadku obróbki skrawaniem. Mogą być 
one poddawane również obróbce cieplnej, np. utwardzaniu dyspersyjnemu, w celu popra-
wienia własności mechanicznych [8]. Ich barwa zależy od składu chemicznego. Posiadają 
też dobre właściwości przeciwcierne, są odporne na wysoką temperaturę i korozję [7] (pod 
wpływem czynników atmosferycznych brązy powlekają się patyną, chroniącą przed dalszą 
korozją [9], są również odporne, w większości, na korozję wodną [10] i środowisko roztwo-
rów soli, a także na środowisko zasadowe i większość kwasów [11]). Ze względu na swoje 
właściwości brązy nakładane są na powierzchnie pracujące w warunkach zużycia adhezyjne-
go, erozji, kawitacji oraz obciążenia udarowego [12]. 

Typowe zastosowania brązów to [13]: przemysł chemiczny, papierniczy i elektrotech-
niczny oraz tradycyjnie na dzwony. Z brązu wytwarza się silnie obciążone i narażone na 
korozję części, np. łożyska (w tym wysokoobciążone szybkoobrotowe, źle smarowane i na-
rażone na korozję), części trące maszyn pracujących przy dużych naciskach i szybkościach, 
panewki i napędy, elementy sprężyste, membrany, siatki, mieszki sprężyste, sprężyny do 
przełączników, elementy aparatury kontrolno-pomiarowej (rurki Bourdona) oraz osprzęt pa-
rowy i wodny, pierścienie uszczelniające, zawory (zwłaszcza gdy wymagania przekraczają 
możliwości mosiądzu, często w zakresie cieczy agresywnych i w przypadku pary), a także 
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armaturę chemiczną. Wykorzystywany jest również przy naprawach i napawaniu dużych 
śrub okrętowych, tłoków hydraulicznych, prowadnic i innych elementów konstrukcyjnych. 
Zastosowanie brązów jest ograniczone ze względu na ich wysoką cenę oraz brak odporności 
na działanie siarki i jej związków. 

Obecnie, na świecie, prowadzone są prace nad opracowaniem kompozytów z matry-
cą z brązu i dodatkiem cząstek niemetalicznych, głównie mineralnych. Kompozyty te są 
tworzone przede wszystkim w celu zwiększenia odporności na korozję materiałów na bazie 
brązu, w tym pracujących w wodzie morskiej [14–16], poprawy ich właściwości trybolo-
gicznych [16, 17] oraz właściwości mechanicznych, tj. odporności na pękanie [18, 19]. Jako 
wypełnienie używane są m.in. cząstki grafitu [16, 17], tlenek aluminium [18, 20, 21] czy 
węglik krzemu [22, 23] lub wolframu [24].

2. Tuf i jego właściwości

Tuf jest rodzajem twardej skały osadowej, należącej do skał okruchowych, o dużej po-
rowatości i związanej z tym małej gęstości [25]. Składa się z materiału piroklastycznego 
(głównie piasku i popiołu wulkanicznego), najczęściej z domieszką innych materiałów okru-
chowych, które są scementowane np. spoiwem krzemionkowym lub ilastym [26]. W skład 
tufu wchodzą także minerały ilaste i zeolity, a w ich strukturze występują puste kanalikowe 
przestrzenie, których prześwit ma rozmiary kilku angstremów [Ǻ]. Pozwala to na oddawanie 
zawartej w materiale wody podczas jego ogrzewania, bez naruszania struktury materiału 
i przy zachowaniu odwracalności procesu [27]. Po odpowiedniej obróbce chemicznej, ter-
micznej i mechanicznej tuf posiada otwarte pory, których powierzchnia wynosi około 20% 
powierzchni całkowitej [28]. Posiada też bogaty skład chemiczny (tab. 1). 

Tabela 1

Skład tufu

SiO2 Fe2O3 Al2O3 CaO K2O Na2O MgO TiO2 SO3 MnO P2O5 H2O Inne

47,20–
66,22

12,31–
14,49

10,73–
13,90

1,67–
2,79

1,48–
2,43

0,59–
4,87

0,26–
7,00

0,21–
1,34

0,09–
0,17

0,03–
2,43

0,03–
2,43

0,43–
5,22

1,62–
2,13

Źródło: [29]

Tufy występują naturalnie w obszarach dawnej aktywności wulkanicznej. W Polsce spo-
tykane są przede wszystkim w Sudetach (w okolicach Wałbrzycha, Lubania i Nowej Rudy) 
oraz w południowej części Wyżyny Krakowskiej (w okolicach Krzeszowic) [30]. 

Tuf posiada wiele możliwości zastosowań, m.in. jako [27]: materiał stanowiący bazę do 
wytwarzania materiałów budowlanych (ze względu na lekkość, własności izolacyjne i od-
porność na zmienne warunki atmosferyczne), surowiec do produkcji materiałów ceramicz-
nych [31], do produkcji ciemnego szkła opakowaniowego, nawozów potasowo-fosforowych, 
w przemyśle kosmetycznym (jako peeling), a także jako dodatek do farb i lakierów, popra-
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wiający ich właściwości [27]. Może być również wykorzystywany jako sorbent [26], a także 
dodatek do metali, który podwyższa ich właściwość antykorozyjną oraz zwiększa odporność 
na ścieranie [27]. Materiał ten może być też używany jako składnik bazowy do wytwarzania 
geopolimerów (materiałów konstrukcyjnych przyjaznych środowisku, które obecnie znajdu-
ją wiele różnorodnych zastosowań, m.in. zastępując cement w budownictwie, a które charak-
teryzują się krótkim czasem wiązania i wysokimi własnościami wytrzymałościowymi oraz 
dużą ognioodpornością) [27]. 

Warto także zwrócić uwagę na ekologiczność zaproponowanego wypełniacza. Tuf, który 
jest wykorzystywany w kompozytach metalowych jako zbrojenie, może być łatwo podda-
ny recyklingowi. Kompozyty zbrojone spiekiem glinokrzemianowym w przeciwieństwie do 
zbrojonych np. grafitem mogą być poddawane recyklingowi przez samoistne wypływanie 
ciekłego metalu z porów zbrojenia [32]. 

3. Cel i zakres badań

Celem badań była wstępna ocena przydatności kompozytów brąz – tuf jako ekologiczne-
go materiału, mogącego zastąpić brąz w wybranych zastosowaniach, pod kątem prowadzenia 
zasadności dalszych prac badawczych. 

Zostały przeprowadzone badania dotyczące wpływu dodatku tufu wulkanicznego na wła-
ściwości brązu. Obejmowały one: badania strukturalne (obserwacje mikroskopowe z uży-
ciem mikroskopu optycznego oraz mikroskopu skaningowego), analizy EDS oraz badania 
ścieralności i mikrotwardości kompozytów.

4. Materiał do badań

Próbki o wadze 10 g i średnicy 5 mm zostały przygotowane technologią metalurgii prosz-
ków na bazie proszku brązu (tab. 2) oraz tufu filipowickiego (tab. 1). Tuf został wstępnie roz-
drobniony, a następnie zmielony w młynku laboratoryjnym ultraodśrodkowym do wielkości 
ziaren 10–50 μm oraz poddany wyżarzaniu w temperaturze 850°C przez 2 godziny.

Tabela 2

Skład brązu

Cu Fe Sn Al S

63 24 12,5 0,5 śladowe ilości

Źródło: opracowanie własne według składu podanego przez 
producenta
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Przygotowano następujące kompozycje proszków:
– B0: brąz 100%,
– B2: brąz 98% wagowych, tuf 2% wagowych,
– B5: brąz 95% wagowych, tuf 5% wagowych,
– B10: brąz 90% wagowych, tuf 10% wagowych.
Próbki zostały następnie poddane jednostronnemu prasowaniu, a następnie spiekaniu 

w atmosferze gazu obojętnego – azotu w temperaturze 900°C przez 60 minut w rurowym 
piecu sylitowym (szybkość nagrzewania 10 K/min). Po procesie spiekania próbki chło-
dzono razem z piecem. Średnie zmiany wagi oraz zmiany wymiarowe w procentach, po 
spiekaniu próbek w odniesieniu do pierwotnej masy i wielkości próbki, zostały pokazane 
w tabeli 3.

Tabela 3

Zmiany wagi i wymiarów próbek podczas procesu spiekania

Oznaczenie próbki Zmiana % wagi próbki Zmiana % średnicy próbki
B0 100,13 80,74
B2 99,81 90,42
B5 99,98 100,96
B10 100,14 110,32

Źródło: opracowanie własne

W przypadku zmian wymiarów, mierzonych według średnicy próbki, widoczne są zmia-
ny wymiarów przy spiekaniu (próbki z większą ilością tufu zwiększają swoją objętość w pro-
cesie spiekania).

5. Metody badawcze i rezultaty

Badania na mikroskopie optycznym pozwoliły na uzyskanie wstępnej informacji o struk-
turze materiału. Przykładowe mikrostruktury badanych spieków brązu z dodatkiem tufu 
przedstawiono na rysunkach 1 i 2. 

Cząstki tufu stanowią ciemne pola w strukturze brązu, która jest wyraźnie dwufazo-
wa (jasno- i ciemnoszare pola przedstawione na zdjęciach). Cząstki tufu są rozmieszczone 
w strukturze równomiernie i wykazują dobrą koherentność z osnową.

Uzupełnieniem informacji uzyskanych z mikroskopu optycznego były zdjęcia mikro-
struktury, wykonane mikroskopem skaningowym JOEL JSN5510LV. Zdjęcia SEM przedsta-
wiono na rysunkach 3–8. Na rysunkach 3 i 4 można zaobserwować brąz wraz z występują-
cymi w nim porami. Na rysunkach 5 i 6 widoczne jest równomierne rozmieszczenie dodatku 
tufu w osnowie kompozytu, zaś na rysunkach 7 i 8 widać bardzo dobrą koherencję cząstek 
tufu z osnową materiału metalicznego – brązu. Na granicy tuf – osnowa nie zaobserwowano 
nieciągłości.
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Rys. 3. Brąz bez dodatku tufu; mikroskop ska-
ningowy. Źródło: opracowanie własne

Rys. 4. Brąz bez dodatku tufu; mikroskop ska-
ningowy. Źródło: opracowanie własne

Rys. 1. Brąz z 5% dodatkiem tufu; mikroskop optyczny, powiększenie 20×. 
Źródło: opracowanie własne

Rys. 2. Brąz z 2% dodatkiem tufu; mikroskop optyczny, powiększenie 50×. 
Źródło: opracowanie własne
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Rys. 5. Brąz z 2% dodatkiem tufu; mikro- 
skop skaningowy. Źródło: opracowa-
nie własne

Na rysunku 9 przedstawiono mikrostrukturę kompozytu brązu z 2% dodatkiem tufu oraz 
EDS w obszarze cząstki tufu (punkty 1 i 2), na granicy cząsteczka i osnowa (punkt 3) w osno-
wie brązu (punkt 4). Na rysunku 10 przedstawiono mikrostrukturę kompozytu brązu z 5% 
dodatkiem tufu oraz analizy EDS (rozkład liniowy pierwiastków na granicy tuf – osnowa). 
Wykonane pomiary, które mają charakter jakościowy, pozwoliły na orientację w składzie 
pierwiastkowym kompozytu oraz pozwalają przepuszczać, iż struktura kompozytu jest jed-
nolita (nie wykazano większych nieciągłości między wypełniaczem a osnową).

Na rysunkach 10–13 pokazano EDS zawartości procentowej poszczególnych pierwiast-
ków w obszarach oznaczonych na rysunku 9 (pomiary dokonano przy wartościach: 20,0 kV, 
kąt startu 30,0°). Na rysunku 10 przedstawiono mikrostrukturę kompozytu brązu z 2% do-
datkiem tufu – pomiary w cząstce tufu (punkt oznaczony 1). Pokazuje ona różnorodny skład 
pierwiastkowy wypełniacza mineralnego.

Na rysunku 11 przedstawiono mikrostrukturę kompozytu brązu z 2% dodatkiem tufu – 
pomiary w cząstce tufu (punkt oznaczony 2). Pokazuje ona różnorodny skład pierwiastkowy 
wypełniacza mineralnego, w tym występowanie w składzie niewielkich ilości pierwiastków 
śladowych.

Rys. 7. Brąz z 5% dodatkiem tufu; mikro- 
skop skaningowy. Źródło: opracowa-
nie własne

Rys. 6. Brąz z 5% dodatkiem tufu; mikro- 
skop skaningowy. Źródło: opracowa-
nie własne

Rys. 8. Brąz z 2% dodatkiem tufu; mikro- 
skop skaningowy. Źródło: opracowa-
nie własne
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Na rysunku 12 przedstawiono mikrostrukturę kompozytu brązu z 2% dodatkiem tufu – 
pomiary blisko granicy cząsteczka i osnowa (punkt 3). Pokazuje ona różnorodny skład pier-
wiastkowy wypełniacza mineralnego. Pomiar odzwierciedla skład wypełniacza mineralnego 
– tufu – i jest zbliżony do wartości przedstawionych na rysunkach 10 i 11.

Na rysunku 13 przedstawiono mikrostrukturę kompozytu brązu z 2% dodatkiem tufu – 
pomiary w osnowie z brązu (punkt 4). W mierzonym punkcie faza obserwowana na zdjęciu 
była praktycznie czystą miedzią (niewielka ilość występującego tlenu związana jest z utle-
nieniem powierzchni próbki).

Na rysunku 14 przedstawiono mikrostrukturę przykładowej cząsteczki tufu w osnowie 
z brązu z 5% dodatkiem tufu. Na rysunku 15 zostały zaprezentowane pomiary EDS zawarto-
ści procentowej poszczególnych pierwiastków w rozkładzie liniowym pomiędzy cząsteczką 
tufu a dwoma fazami osnowy.

Rys. 9. Brąz z 2% dodatkiem tufu, EDS. Źródło: opracowanie własne

Rys. 10. Analiza EDS w punkcie 1 z rysunku 9. Źródło: opracowanie własne
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Rys. 11. Analiza EDS w punkcie 2 z rysunku 9. Źródło: opracowanie własne

Rys. 12. Analiza EDS w punkcie 3 z rysunku 9. Źródło: opracowanie własne

Na rysunku 15 widoczne są zmiany zawartości poszczególnych pierwiastków mię-
dzy cząsteczką tufu (różnorodny skład pierwiastkowy do ok. 20 μm, zbliżony do badań 
w punktach 1, 2 i 3, przedstawionych na rysunku 9.) a składnikami osnowy (faza 1 pomię-
dzy 20 a 25 μm, gdzie dominuje miedź z niewielkim udziałem cyny i śladowymi ilościami 
innych pierwiastków, oraz faza 2, powyżej 25 μm, gdzie wyraźnie zaznaczona jest obec-
ność żelaza).

Dodatek tufu, jak sygnalizowały źródła literaturowe, powinien mieć pozytywny wpływ 
na twardość kompozytu. Zostały przeprowadzone badania, które obejmowały kompozyty 
z brązu z 2, 5 i 10% dodatkiem tufu oraz dla porównania materiał bez dodatku cząstek tufu. 
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Rys. 13. Analiza EDS w punkcie 4 z rysunku 9. Źródło: opracowanie własne

Rys. 14. Brąz z 5% dodatkiem tufu, EDS. Źródło: opracowanie własne

Próbki poddano ścieraniu mechanicznemu na maszynie z wykorzystaniem obracającej się 
tarczy. Ścieraniu zostały poddane opisane wcześniej próbki, wykonane z czystego brązu oraz 
brązu z 2, 5 i 10% dodatkiem tufu. Próbki przed procesem ścierania były ważone. Następnie 
mierzono ubytek masy po 5, 10 i 20 minutach. Wyniki zostały przedstawione na rysunku 16 
i w tabeli 4. 

W zależności od zawartości tufu widać różne tendencje w zachowaniu się próbek. We 
wszystkich przypadkach spadek masy jest najszybszy na początku procesu ścierania (pierw-
sze 5 minut; tab. 4). Po tym czasie ubytek masy jest mniejszy. Wyniki po całości czasu próby 
(20 minutach) były najlepsze dla kompozytów zawierających 2 i 5% dodatek wypełniacza 
mineralnego. Były one jednak zbliżone do wyników uzyskanych dla czystego brązu.
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Rys. 15. Zawartość procentowa poszczególnych pierwiastków w rozkładzie liniowym pomiędzy 
cząsteczką tufu a dwoma fazami osnowy. Źródło: opracowanie własne

Rys. 16. Ubytek masy próbek z różną zawartością wypełniacza mineralnego przy ścieraniu. 
Źródło: opracowanie własne
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Tabela 4

Ubytek % masy próbki w wyniku procesu ścierania w stosunku do wartości początkowej

Oznaczenie 
próbki

Waga 
początkowa 

[%]

Po 5 minutach
[% wagi próbki 

w stosunku do wagi 
początkowej]

Po 10 minutach
[% wagi próbki 

w stosunku do wagi 
początkowej]

Po 20 minutach
[% wagi próbki 

w stosunku do wagi 
początkowej]

B 100 95,23403 95,13909 89,96487

B2 100 90,27367 90,14423 90,03328

B5 100 95,20958 95,06701 90,03897
B10 100 93,80669 93,18369 88,34631

Źródło: opracowanie własne

Badania mikrotwardości dokonano na mikrotwardościomierzu ZHV1-A metodą Vicker-
sa, przy sile 490,3 mN. Na każdej z próbek przeprowadzono minimum 20 pomiarów, przy 
czym pierwsze 10 obejmowało pomiary wykonywane na szerokość próbki co 0,5 mm, zaś 
kolejne pomiary były wykonywane wzdłuż próbki co 2 mm, przy czym w strukturze mate-
riału wyraźnie było widać różnicę pomiędzy twardością osnowy (ok. 120 HV) a twardością 
wypełniacza – tufu (twardość od 300 do 1070 HV). Średnie wyniki mikrotwardości zostały 
przedstawiane na rysunku 17. 

Rys. 17. Średnia wartość pomiarów mikrotwardości. Źródło: opracowanie własne

6. Wnioski

Badania strukturalne pozwoliły zaobserwować jednorodną strukturę, jaką tworzy tuf 
z brązem. Obserwacje mikroskopowe pozwoliły stwierdzić, że rozmieszczenie cząstek wy-
pełniacza mineralnego jest jednorodne. W strukturze nie zaobserwowano żadnych nieciągło-
ści czy problemów w postaci dekohezji wypełniacza z osnową. 
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Dodatek tufu w kompozytach o osnowie brązu nieznacznie wpływa na jego własności 
użytkowe, tj. ścieralność. Najlepsze wyniki uzyskano dla 2 i 5% dodatku wypełniacza mine-
ralnego. Wyniki dla próbek z dodatkiem tufu w różnych proporcjach i próbkami wykonany-
mi z czystego brązu mają zbliżone wartości. Pomiary mikrotwardości pozwoliły na porówna-
nie mikrotwardości wypełniacza i materiału osnowy, przy czym tuf posiada znacznie wyższą 
twardość niż obie fazy materiału osnowy. W rezultacie przy uśrednieniu pomiarów materiał 
z większą ilością wypełniacza mineralnego uzyskuje lepsze wyniki twardości.

Wstępne wyniki pokazują konieczność podejmowania dalszych prac badawczych nad 
materiałem w celu określenia jego praktycznych możliwych zastosowań. Cenne będą 
zwłaszcza badania odporności kompozytów na korozję i działanie środowisk agresyw-
nych. Dodatkowo zaletą tufu jest jego niska cena i powszechna dostępność, a także na-
turalne pochodzenie materiału, co przyczynia się do zmniejszenia kosztów wytwarzania 
elementów ze stosunkowo drogiego surowca, jakim jest brąz przy zachowaniu własności, 
jakie ma ten materiał.
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KRZYSZTOF ZARĘBSKI

EKOLOGICZNA, ENERGOOSZCZĘDNA METODA 
WYTWARZANIA MATERIAŁÓW FUNKCJONALNYCH 

NA BAZIE PROSZKU DISTALOY SE

ECOLOGICAL, ENERGY SAVING METHOD 
OF PRODUCING FUNCTIONALLY MATERIALS BASED 

ON DISTALOY SE POWDER

S t r e s z c z e n i e

W pracy zaprezentowano dwie metody wytwarzania spiekanych gradientowych materiałów 
funkcjonalnych na bazie proszku Distaloy SE. Proszek ten dedykowany jest do wykonywa-
nia elementów podlegających obróbce cieplnej wprost z temperatury spiekania. Decyduje to 
o ograniczeniu ilości zabiegów cieplnych, wpływając na znaczącą energooszczędność procesu 
produkcyjnego, co pozwala zaliczyć tę technologię do ekologicznych metod wytwarzania ma-
teriałów.

Słowa kluczowe: funkcjonalne materiały gradientowe (FGM), metalurgia proszków, stale 
niskostopowe

A b s t r a c t

The study discusses two methods for the production of sintered gradient functional materials 
based on powder Distaloy SE. This powder is dedicated to the performance of components 
subject to heat treatment directly from the sintering temperature. This determines reducing the 
amount of heat treatments affecting significant energy savings and allowing this technology to 
include ecological methods of producing materials.

Keywords: functional gradient materials (FGM), powder metallurgy (PM), low-alloy steels
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1. Wprowadzenie

Wytwarzanie materiałów gradientowych technologiami metalurgii proszków pozwala 
na niespotykane w tradycyjnych technologiach łączenie materiałów o zróżnicowanych wła-
ściwościach. Dodatkowo, ze względu na niską materiałochłonność i energooszczędność, te 
metody wytwarzania materiałów bezwzględnie zaliczają się do technologii ekologicznych. 
Oprócz poszukiwania nowych materiałów, prowadzone są badania skierowane na zastoso-
wanie gradientu składu chemicznego znanych już materiałów. W metalurgii proszków żelaza 
stosowane są specjalne mieszanki proszkowe, pozwalające uzyskać wysokie właściwości 
mechaniczne za pomocą kolejnych zabiegów cieplnych, wymagających tylko jednokrotne-
go nagrzania do temperatury spiekania uformowanego i zagęszczonego wyrobu o gotowym 
kształcie oraz końcowych wymiarach. Mieszanki te można również wykorzystać do wytwa-
rzania materiałów funkcjonalnych, w których zmiany struktury mogą następować skokowo, 
stopniowo lub w sposób ciągły, zależnie od potrzeb lub możliwości. W ten sposób możemy 
otrzymać wyroby o podwyższonej powierzchniowo odporności mechanicznej, termicznej 
lub poprawionych właściwościach antykorozyjnych czy też ściernych, przy zachowaniu zu-
pełnie odmiennych właściwości rdzenia, np. ciągliwości i wysokiej odporności dynamicznej. 
Możliwość uzyskania zaplanowanego, wymaganego dla konkretnego zastosowania gradientu 
struktury, zależy w znacznym stopniu od indywidualnych właściwości termomechanicznych 
łączonych materiałów, które wpływają na przebieg całego procesu wytwarzania, poczynając 
od formowania przez spiekanie na końcowej obróbce cieplnej, plastycznej czy mechanicznej 
kończąc.

Najczęściej stosowaną metodą nadawania funkcjonalności jest umocnienie warstwy 
wierzchniej, wykonywane różnymi tradycyjnymi metodami, np. przez kształtowanie pla-
styczne lub obróbkę cieplno-chemiczną. W ostatnich latach bardzo rozwinęły się nowe tech-
nologie nanoszenia i kształtowania warstw wierzchnich, m.in. dyfuzyjne, laserowe, odlew-
nicze, infiltracyjne i spawalnicze [1, 2]. Ważną grupą materiałów są stale z modyfikowaną 
warstwą wierzchnią za pomocą materiałów ceramicznych, wytwarzanych z wykorzystaniem 
energii laserowej [5]. Niezwykle istotną grupę stanowią materiały funkcjonalne, stosowane 
w medycynie na wszelkiego rodzaju implanty, tzw. biomateriały, które powinny charakte-
ryzować się odpowiednią wytrzymałością, biozgodnością i wykazywać wysoką odporność 
korozyjną. Przykładem takich materiałów są wykonywane metodami metalurgii proszków 
kompozyty typu stal AISI316L – Hap [8]. 

Metody zagęszczania i spiekania różnych kompozycji materiałów są chętnie stosowa-
nymi sposobami otrzymywania funkcjonalnych materiałów gradientowych. Pozwalają one 
kształtować gradient struktury nie tylko przez dyfuzję podczas spiekania, ale również na 
etapie konsolidacji różnymi metodami sedymentacyjnymi [7] lub wykorzystującymi siłę od-
środkową [9].

Kompozycja dwóch materiałów różniących się właściwościami termomechanicznymi 
wymaga zaplanowania jednej lub kilku stref, zapewniających łagodne przejście między 
nimi. Otrzymanie spodziewanego gradientu struktury i właściwości gwarantują odpowied-
nie wzajemne proporcje materiałów w mieszance proszkowej. Uproszczenie technologii 
otrzymywania gradientu struktury w wykonywanych wyrobach jest istotnym problemem 
technologicznym, rozwiązywanym różnymi metodami, z których kilka wymieniono już 
wcześniej.
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W prezentowanej pracy przedstawiono wyniki badań, mających na celu wytworzenie 
warstwy przejściowej o odpowiednim gradiencie struktury, uzyskanym na etapie zasypywa-
nia cylindrycznej matrycy przed zagęszczaniem poprzedzającym bezciśnieniowe spiekanie. 
Między różniącymi się właściwościami warstwami zaplanowano stopniową zmianę właści-
wości w kierunku od warstwy wierzchniej do rdzenia, przy czym otrzymanie odpowiedniego 
gradientu mikrostruktury uzyskano na dwa sposoby. Zastosowano dwie metody wypełnienia 
matrycy przed zagęszczeniem. Jedna z metod, polegająca na wstępnym zagęszczaniu warstw 
wyrobu, opierała otrzymanie warstwy przejściowej na procesie spiekania i zachodzących 
wówczas mechanizmach transportu masy przez dyfuzję. Drugi sposób, dzięki oryginalnej 
metodzie zasypywania, pozwolił na ukształtowanie strefy przejściowej między warstwą ze-
wnętrzną i rdzeniem próbki już na etapie formowania wyrobu.

Zastosowany proszek o nazwie Distaloy SE, produkcji firmy Höganäs S.A., jest odpo-
wiednikiem niskostopowej stali konstrukcyjnej. Proszek ten bardzo dobrze miesza się z gra-
fitem, a wyroby z niego wykonane osiągają wysoką wytrzymałość już po procesie spiekania. 
Często stosowany jest do wykonywania wyrobów wymagających końcowej obróbki cieplnej, 
którą wykonuje się bezpośrednio z temperatury spiekania. Na potrzeby prowadzonych badań 
wykonano dwie mieszanki proszkowe. Mieszanka A o wyjściowym składzie chemicznym 
oraz mieszankę B z dodatkiem węgla. Skład chemiczny zastosowanych mieszanek, proszku 
Distaloy SE oraz ich gęstości, wyznaczone w badaniach piknometrycznych, zamieszczono 
w tabeli 1. 

Tabela 1

Skład chemiczny zastosowanych mieszanek proszkowych

Oznaczenie 
mieszanki

Skład wagowy (wt %)
Gęstość 

teoretyczna
[g/cm3]

C  
(Timrex F10 
PM Special 
Graphite)

Kenolube P11 
(środek 

poślizgowy)

Distaloy 
SE

Cu Ni Mo C Fe

1,50 4,00 0,50 0,01 do 
100%

A 0,00 0,50 do 100% 7,801
B 0,60 0,50 do 100% 7,708

Przygotowane mieszanki proszkowe posłużyły do wykonania cylindrycznych próbek 
zgodnie z rysunkiem 1. 

Rdzeń próbki o średnicy φ16 mm wykonano z mieszanki bez 
dodatku węgla (mieszanka A), a warstwę zewnętrzną z mieszanki z 
dodatkiem węgla (mieszanka B). W wyniku tak przyjętego doboru 
mieszanek proszkowych otrzymane wyroby charakteryzowały się 
twardą i wytrzymałą warstwą wierzchnią o grubości 4 mm oraz 
posiadającym niższą wytrzymałość, ale wyższą plastyczność rdze-
niem o średnicy 16 mm. Masy mieszanek obliczono przy założeniu 
jednakowej gęstości rdzenia i warstwy zewnętrznej, przyjmując 
porowatość końcową po prasowaniu na poziomie Θk = 0,05. 

Wykonanie próbek różniło się sposobem wypełnienia matry-
cy przed jednoosiowym dwustronnym prasowaniem. Jeden ro- Rys. 1. Szkic próbki
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dzaj próbek podlegał wstępnemu prasowaniu warstwy zewnętrznej z ciśnieniem 15 MPa  
(rys. 2a–c) wokół umieszonego w matrycy trzpienia o średnicy r ownej śerdniej rdzenia 
wyroburdzenia. Po usunięciu trzpienia następowało zasypanie, a następnie zagęszczenie, po-
czątkowo samego rdzenia (rys. 2d–e), a potem całej próbki (rys. 2f). Wstępne prasowanie 
rdzenia następowało do chwili, kiedy rdzeń i warstwa zewnętrzna osiągały te same wysoko-
ści, co następowało przy nacisku zbliżonym do 15 MPa. Wartość nacisku prasowania wstęp-
nego dobrano doświadczalnie, tak aby zapewnić odpowiednią gęstość warstwy zewnętrznej, 
gwarantującą jej spójność w momencie usuwania trzpienia z matrycy.

Rys. 2. Schemat prasowania próbek ze wstępnym zagęszczaniem (opis w tekście)

Alternatywny sposób wypełnienia matrycy polegał na jednoczesnym zasypaniu matry-
cy odpowiednimi mieszankami w obu warstwach, z tym, że proszek na rdzeń umieszczano 
w specjalnym pojemniku oddzielającym obie mieszanki (rys. 3a–b). Podczas usuwania po-
jemnika następowało wypełnienie matrycy dwoma mieszankami (rys. 3c), czemu towarzy-
szyło powstawanie strefy wymieszanego proszku A + B. Końcowym etapem było dwustron-
ne zagęszczanie obu mieszanek w matrycy.

Rys. 3. Schemat prasowania próbek z wykorzystaniem pojemnika podczas 
zasypywania matrycy (opis w tekście)
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Sprasowane wyroby były spiekane bezciśnieniowo w atmosferze wodoru, w tempera-
turze 1120°C w czasie 30 minut (rys. 4a). Próbki poddano utwardzaniu bezpośrednio po 
spiekaniu tzw. metodą sinter-hardening. Chłodzenie przeprowadzano w oleju z temperatury 
860°C. Wykonano pomiary, które pozwoliły określić szybkość chłodzenia z 860°C do 300°C 
na poziomie 30°C/sek. Schemat zastosowanej obróbki cieplnej przedstawiono wykreślnie na 
rysunku 4b.

2. Wykonane badania

Różniące się opisanymi wcześniej dwoma sposobami wypełniania matrycy próbki pod-
dane zostały badaniom w celu określenia poszczególnych składników mikrostrukturalnych. 
W tabeli 2 podano oznaczenia próbek w zależności od sposobu wykonania.

Tabela 2

Oznaczenie próbek

Wykonanie Wstępne prasowanie, 15 MPa Prasowanie jednoczesne

Oznaczenie I II

Wykonano następujące badania: 
– wyznaczenie średniej gęstości metodą wagową,
– analiza porowatości przy zastosowaniu metod analizy obrazu, w tym określenie roz-

kładu i kształtu porów (za pomocą programu ImageJ),
– rozkład mikrotwardości HV0,1 (mikrotwardościomierz Innovatest 423A),
– analiza mikrostrukturalna za pomocą mikroskopu optycznego (mikroskop Nikon  

Eclipse ME600P),

Rys. 4. Schematy zastosowanej obróbki cieplnej
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– analiza mikrostrukturalna oraz mikroanaliza składu chemicznego za pomocą mikro-
skopu skaningowego (JSM-820 firmy JEOL), wyposażonego w analizator EDS.

Pomiary porowatości oraz mikrotwardości wykonano w punktach ustalonych przez nało-
żenie siatki pomiarowej, zgodnie ze schematem podanym na rysunku 5.

Rys. 5. Siatka pomiarowa

3. Przedstawienie i analiza wyników badań

Wyniki badań porowatości oraz mikrotwardości przedstawione zostały jako wartości 
średnie z przedziałami ufności ± tα,f*s( x ) dla przyjętego poziomu istotności α = 0,1 (gdzie  
s( x ) – odchylenie standardowe średnich arytmetycznych, tα,f – wartość krytyczna z rozkładu 
t-Studenta).

Wyniki pomiarów gęstości średniej próbek po prasowaniu i po spiekaniu oraz porowato-
ści pozornej po spiekaniu i po obróbce cieplnej (dla wybranych próbek) podano w tabeli 3. 
Pomiary gęstości średniej przeprowadzano metodą geometryczną. 

Tabela 3

Średnia gęstość oraz porowatość pozorna dla wybranych próbek

Rodzaj 
próbki

Ciśnienie 
prasowania

P [MPa]

średnia gęstość po 
spiekaniu
ρ [g/cm3]

Porowatość pozorna po spiekaniu  
(przyjęto gęstość ρt = 7,749 [g/cm3])

Θ

I 700 7,152 0,077±0,007

II 700 7,153 0,077±0,005

Z próbek wykonano zgłady metalograficzne i dokonano obserwacji przy użyciu mikro-
skopu optycznego oraz skaningowego. Pomiary porowatości wykonano na próbkach nietra-
wionych, a analiza składników mikrostrukturalnych przeprowadzana została na próbkach 
trawionych 4% roztworem nitalu.
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3.1. Pomiary mikrotwardości

Na wykresach przedstawionych na rysunku 6 ukazano rozkład średnich wartości mikro-
twardości HV0,1 na przekroju próbki, zmierzone w punktach siatki, zgodnie ze schematem 
przedstawionym na rysunku 5.

Rys. 6. Rozkład mikrotwardości na przekroju próbek: a) próbka typu I, b) próbka typu II

a) b)

Wysoka zawartość niklu w badanym materiale powoduje, że po spiekaniu oraz prze-
prowadzonej obróbce cieplnej uzyskiwana struktura spieku jest heterogeniczna i składa się 
z kilku składników strukturalnych, co wykazano w dalszej części tego opracowania w anali-
zie mikrostrukturalnej. Pomiar mikrotwardości obejmował wszystkie składniki strukturalne 
występujące w najbliższym otoczeniu danego punktu pomiarowego. Występujące liczne tzw. 
obszary bogate w nikiel (NRA – nickel rich area) charakteryzowały się niską wartością mi-
krotwardości. Najwyższą twardość zarejestrowano dla obszarów składających się z marten-
zytu i bainitu. Zaprezentowany na rysunku 6 rozkład średniej mikrotwardości na przekroju 
poprzecznym próbek wskazuje, że obie metody zasypywania matrycy pozwoliły na otrzyma-
nie planowanego gradientu struktury i właściwości. Dokładna ocena szerokości (grubości) 
strefy przejściowej wymaga jednak uwzględnienia wagi poszczególnych pomiarów, wynika-
jącej z udziału danego składnika mikrostrukturalnego w badanej strefie.

3.2. Morfologia pustek

Podstawową cechą, decydującą o właściwościach mechanicznych i użytkowych wy-
robów ze spiekanych proszków metali o danym składzie chemicznym, jest ich ostateczna 
gęstość, mikrostruktura oraz morfologia pustek. Ilościową analizę morfologii porów, obej-
mującą określenie wielkości i kształtu porów w osnowie spieku badanego materiału, prze-
prowadzono, wykorzystując fotografie zgładów metalograficznych. Jako wskaźniki kształtu 
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przyjęto i wyznaczono bezwymiarowy współczynnik kształtu (kolistości), definiowany we-
dług zależności:

  (1)

gdzie:
 A – pole powierzchni analizowanego obiektu,
 L – obwód analizowanego obiektu.
Dla koła f1 = 1, dla pozostałych figur f1 < 1.

Ocena porowatości dotyczyła próbek wykonanych metodą prasowania jednoczesnego 
po spiekaniu oraz po spiekaniu i utwardzaniu. Obserwacji poddano obszary o wielkości  
860 × 640 pikseli, z których każdy odpowiadał rzeczywistemu polu powierzchni zgładu 
o wielkości 0,95 mm2. Pomiarów stereologicznych struktury dokonano metodą planime-
tryczną za pomocą oprogramowania komputerowego do edycji, przetwarzania i analizy 
obrazu o nazwie ImageJ. Ilość obszarów dla każdego analizowanego przypadku gwaran-
towała uwzględnienie w sumie ponad 6000 obiektów (porów). Przyjęto poziomu istotności  
α = 0,05, a wyniki podano jako wartości średnie z przedziałami ufności ±tα,f*s( x ) (gdzie:  
s( x ) – odchylenie standardowe średnich arytmetycznych, tα,f – wartość krytyczna z rozkładu 
t-Studenta). Wyniki analizy porowatości wybranych próbek zamieszczono w tabeli 4 oraz 
wykreślnie na rysunku 7. 

Tabela 4

Wyniki analizy porowatości

Oznaczenie 
próbki

Wyznaczony parametr

nazwa średnia 
wartość min. max. błąd 

względny

II 
(spiekanie)

Pole pow. μm2 63,10 2,00 3933,00 ±0,050

Kolistość f1 0,934 0,221 1,000 ±0,003

II
(spiekanie  

i utwardzanie)

Pole pow. μm2 72,40 2,00 2653,00 ±0,040

Kolistość f1 0,923 0,175 1,000 ±0,004

Morfologia porowatości wyrobów otrzymanych metodą prasowania jednoczesnego 
po spiekaniu i spiekaniu z utwardzaniem nie wykazuje istotnych różnic. Przeważają pory 
o korzystnym, kołowym kształcie, o czym świadczy średnia wartość współczynnika ko-
łowości f1 = 0,934 i 80% wystąpień porów o wartości tego współczynnika, mieszczącego 
się między 10,9. 

f A
L1 2

4
=

⋅ ⋅π
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Rys. 7. Rozkłady parametrów porowatości: a) wielkości porów, b) współczynnik kolistości

3.3. Analiza mikrostrukturalna

Gradient struktury określono na podstawie zróżnicowania składników mikrostruktu-
ralnych, potwierdzonego uzależnionym od zawartości węgla udziałem martenzytu, ba-
initu oraz perlitu na przekroju analizowanych wyrobów. Przedstawiona analiza mikro-
strukturalna obejmuje próbki wykonane dwoma sposobami wypełniania matrycy. War-
stwa zewnętrzna, wykonana z mieszanki B po spiekaniu przez 30 minut w temperaturze 
1120°C i utwardzaniu z temperatury 860°C, wykazuje mikrostrukturę zawierającą mar-
tenzyt, bainit oraz niewielkie ilości perlitu. Rdzeń próbki, wykonany z mieszanki A, nie 
podlegał przemianom charakterystycznym dla szybkiego chłodzenia stali o podwyższonej 
zawartości węgla. Efektem podwyższonej ilości niklu oraz utrudnionej wzajemnej dyfuzji 
[6] żelaza do niklu oraz niklu do żelaza jest koncentracja podczas spiekania obszarów ze 
zwiększoną zawartością niklu, co widoczne jest na mikrofotografiach jako jasne, trudno 
trawiące się obszary. Obszary te występują najczęściej w okolicach porów i są obecne za-
równo w mieszance A, jak i B. Biorąc pod uwagę zdolność niklu do stabilizacji austenitu 
do temperatury pokojowej, obszary te można identyfikować z austenitem szczątkowym. 
Badania mikrotwardości wykazały, że są one „miękkie” w porównaniu z martenzytem 
czy bainitem.

Na rysunku 8 zaprezentowano mikrofotografie z obszaru najbliższej okolicy punktu 
umieszczonego w połowie wysokości próbki i oddalonego o 5 mm od osi próbki. Ta cześć 
próbki wykonana jest z mieszanki bez dodatku węgla. Ujawniono strukturę ferrytyczną 
z licznymi obszarami NRA. Na zdjęciach widoczne są ślady odcisków, uzyskanych podczas 
pomiaru mikrotwardości HV0,1.

Rysunek 9 przedstawia mikrofotografie otrzymane z obszaru punktu B (połowa wyso-
kości i 9 mm od osi próbki). Materiał w tej części próbki zawierał dodatek 0,6% (wagowo) 
węgla. W wyniku przeprowadzonej obróbki cieplnej i chłodzenia w oleju z temperatury 
860°C uzyskano strukturę bainitu z martenzytem. Występujące w pobliżu porów jasne 
pola to obszary bogate w nikiel. Widoczne są również nieliczne cząstki szczątkowego 
austenitu.

a) b)
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Rys. 8. Przykładowe mikrofotografie próbek, wykonane w połowie wysokości próbek w okolicach 
punktu oddalonego o 5 mm od osi: a) próbka typu I, b) próbka typu II (trawienie nitalem)

Rys. 9. Przykładowe mikrofotografie próbek, wykonane w połowie wysokości próbek w okolicach 
punktu oddalonego o 9 mm od osi: a) próbka typu I, b) próbka typu II (trawienie nitalem)
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Na rysunku 10 przedstawiono mikrostrukturę z warstwy zewnętrznej próbki w okoli-
cach punktu oddalonego o 1 mm od powierzchni. Widoczna jest struktura składająca się 
z bainitu i martenzytu. Wyniki twardości wskazują na martenzyt o wyższej zawartości 
węgla niż w warstwie obejmującej punkt oddalony o 3 mm od powierzchni, przy czym 
tuż przy krawędzi stwierdzono nieznaczne odwęglenie, spowodowane spiekaniem w re-

Rys. 10. Przykładowe mikrofotografie próbek, wykonane w połowie wysokości próbek  
w okolicach punktu oddalonego o 11 mm od osi: a) próbka typu I, b) próbka typu II 
(trawienie nitalem)

Rys. 11. Wynik liniowej analizy składu chemicznego, ujawniającej obszary 
zwiększonej zawartości niklu w mikrostrukturze
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dukującej atmosferze wodoru. Widoczne jasne wyspy bez zaznaczonych granic ziaren to 
zauważalne w całej mikrostrukturze, charakteryzujące się niską twardością obszary bogate 
w nikiel [3, 4]. Wykonana liniowa analiza składu chemicznego EDS (rys. 11) potwierdziła 
identyfikację NRA, wykonaną metodami mikroskopii optycznej.

Rys. 12. Udział mikrostruktury martenzytyczno-bainityczno-perlitycznej w wykonanych wyrobach

Na rysunku 12 przedstawiono wykreślnie średni udział mikrostruktury martenzytyczno-
-bainityczno-perlitycznej na przekroju poprzecznym wyrobów, potwierdzający uzyskany 
gradient mikrostruktury.

4. Podsumowanie

Przeprowadzone badania potwierdziły przydatność zastosowanych metod do wytwarza-
nia cylindrycznych wyrobów o gradiencie mikrostruktury i zmieniających się promienio-
wo właściwościach mechanicznych, potwierdzonych pomiarem mikrotwardości. Uzyskano 
wyroby o odmiennej strukturze na powierzchni bocznej i w rdzeniu. Warstwa zewnętrzna 
posiada możliwość obróbki termicznej, mającej na celu podwyższenie jej właściwości wy-
trzymałościowych, natomiast właściwości rdzenia pozostają niezmienione. Ze względu na 
odmienny skład chemiczny materiału, z którego jest wykonany rdzeń, nie podlega on prze-
mianom związanym z wykonywaną obróbką termiczną. Wytworzony gradient struktury był 
wystarczający do zapewnienia łagodnego przejścia między zastosowanymi materiałami. Za-
bezpieczyło to wyroby przed powstawaniem niebezpiecznych naprężeń wewnętrznych, wy-
nikających z różnych właściwości termomechanicznych, mogących powodować pęknięcia 
podczas spiekania lub następującej po nim fazie szybkiego chłodzenia. Zastosowana metoda, 
pozwalająca na obróbkę cieplną z wykorzystaniem temperatury spiekania i niewymagająca 
dodatkowego nagrzewania obrabianego elementu, wpływa znacząco na energooszczędność 
charakteryzującą ekologiczne procesy wytwarzania materiałów.
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IZABELA PIETRYKA, PAWEŁ JÓŹWIK

STOPY NA OSNOWIE FAZY MIĘDZYMETALICZNEJ Ni3Al 
I ICH ZACHOWANIE SIĘ 

W ŚRODOWISKU UTLENIAJĄCYM

Ni3Al INTERMETALLIC PHASES BASED ALLOYS 
AND THEIR BEHAVIOUR 

IN AN OXIDIZING ENVIROMENT

S t r e s z c z e n i e

W artykule przedstawiono aktualny stan wiedzy, dotyczący nowoczesnych stopów na osnowie 
fazy międzymetalicznej oraz charakterystykę własności i zastosowanie stopów Ni3Al. Pokaza-
no także zachowanie się tych materiałów w atmosferach utleniających, zawierających powie-
trze i dodatek 1% SO2.

Słowa kluczowe: stopy na osnowie fazy międzymetalicznej, Ni3Al, wysokotemperaturowe 
utlenianie

A b s t r a c t

The article presents the current state of knowledge of modern intermetallic phase based alloys 
and the properties and application of Ni3Al alloys. Also, the behavior of these materials in 
oxidizing atmospheres containing air and an addition of 1% SO2 was shown in the study.

Keywords: based alloys intermetallic, Ni3Al, high-temperature oxidation
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1. Wprowadzenie

Nowe rozwiązania proekologiczne stwarzały i stwarzają coraz częściej zapotrzebowanie 
na materiały o szczególnych, jeszcze nierozpoznanych lub nieuzyskanych właściwościach, 
a realizacja tego zapotrzebowania wywiera istotny wpływ na oszczędność energii, niezwy-
kle ważną z uwagi na pojawiające się widmo wyczerpania zasobów podstawowych surow-
ców na Ziemi. Dla przykładu: szacuje się, że turbina gazowa przy temperaturze spalania 
około 900°C posiada sprawność cieplną rzędu 30%. Zastosowanie materiałów zapewniają-
cych wyższą temperaturę pracy zapewniłoby podniesienie jej osiągów – wzrost temperatury 
o każde 50°C przyczynia się do ponad 10% wzrostu sprawności cieplnej turbiny [1–4]. Po-
dobnie zmniejszenie masy samochodu osobowego o 100 kg powoduje szacunkowy spadek 
zużycia paliwa o około pół litra na sto kilometrów przebiegu. 

Do wspomnianej grupy nowoczesnych materiałów, mających realne szanse na popra-
wę ekologiczności procesu produkcji, należą stopy na osnowie uporządkowanych faz mię-
dzymetalicznych, popularnie nazywane intermetalami (ang. intermetallics). Intermetale to 
materiały, w których podstawowy składnik strukturalny (osnowę) stanowi faza międzyme-
taliczna, powstała z co najmniej dwóch pierwiastków metalicznych lub też z pierwiastka 
metalicznego i niemetalu [2, 4]. Wśród tych materiałów najbardziej zaawansowane prace 
przeprowadzono w odniesieniu do intermetali z układów Ni-Al, Fe-Al, Ti-Al, w mniejszym 
stopniu z układów Nb-Al, Mo-Si, z ukierunkowaniem na tworzywa oparte przede wszystkim 
na fazach NiAl, Ni3Al, FeAl i Fe3Al, TiAl, Ti3Al, TiAl3 – tworzywa te są już stosowane lub 
też w najbliższych latach mają szansę na zastosowanie w przemyśle.

W układzie równowagi fazowej Ni-Al można wyróżnić pięć faz międzymetalicznych: 
Ni3Al, NiAl, Ni2Al3, Ni5Al3 i NiAl3 (rys. 2). Ze względu na swoje wyjątkowe właściwości 
fizykochemiczne i mechaniczne największe zainteresowanie czołowych ośrodków badaw-
czych na świecie zyskała faza Ni3Al, która też jako pierwsza spośród szerokiej grupy faz 
międzymetalicznych znalazła wiele komercyjnych zastosowań jako osnowa materiałów in-
żynierskich [2, 4–8]. 

Rys. 1. Wyniki wyszukiwania w przeglądarkach internetowych i bazie konsorcjum Elsevier (Science 
Direct) hasła „intermetallic”: „Ni-Al”, „Fe-Al”, „Ti-Al”, „Nb-Al”, Mo-Si” (stan na 31.03.2014)
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Badania faz międzymetalicznych z układu Ni-Al i stopów na ich osnowie trwają już 
od ponad pięćdziesięciu lat (jako pierwsze też stopy te zyskały aplikacje w przemyśle), ale 
mimo to nadal cieszą się dużą popularnością (rys. 1). Początkowo stanowiły umacniający 
składnik struktury w nadstopach na bazie niklu. Intensywny rozwój stopów na tej osnowie 
został jednak zahamowany po stwierdzeniu ekstremalnie małej plastyczności polikryształów 
Ni3Al. Przełomem w badaniach nad fazami międzymetalicznymi (zwłaszcza Ni3Al) stał się 
rok 1978, w którym dwaj Japończycy K. Aoki i O. Izumi wykazali, iż dodatek boru skutecz-
nie eliminuje kruchość tych materiałów [2, 4]. To odkrycie spowodowało ponowne zaintere-
sowanie ośrodków naukowo-badawczych na świecie fazami międzymetalicznymi i stopami 
na ich osnowie, ze szczególnym uwzględnieniem Ni3Al i NiAl. 

Faza międzymetaliczna Ni3Al jest trwała w przedziale zawartości aluminium od 24 do 
27% at. Posiada strukturę typu L12 w układzie typu A1 (atomy aluminium zajmują narożniki, 
a atomy niklu środki ścian komórki). Stopy na osnowie fazy międzymetalicznej Ni3Al wy-
kazują w odniesieniu do powszechnie stosowanych żarowytrzymałych stopów na osnowie 
niklu następujące zalety:

– wysoką wytrzymałość na rozciąganie i ściskanie w przedziale temperatury 650– 
–1100°C, 

– przyrost granicy plastyczności wraz ze wzrostem temperatury,
– wysoką odporność na utlenianie i nawęglanie, w obu atmosferach do 1100°C,
– wyższą odporność zmęczeniową, wynikającą z eliminacji spiętrzeń naprężeń na cząst-

kach drugiej fazy, np. węglików,
– wyższą wytrzymałość na pełzanie,
– bardzo dobrą odporność na zużycie w wysokiej temperaturze (≥ 600°C),
– relatywnie niską gęstość i wynikającą z niej wysoką wytrzymałość właściwą,
– odporność korozyjną [2, 4–8, 18].

Rys. 2. Układ równowagi Ni-Al [9]
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Rys. 3. Zmiany granicy plastyczności w funkcji temperatury intermetali Ni3Al 
i stopów na ich bazie oraz klasycznych stopów żarowytrzymałych [18]

Najpoważniejszymi przeszkodami na drodze do aplikacji tych materiałów w praktyce 
przemysłowej są: niedostateczna plastyczność i skłonność do kruchego pękania. Kruchość 
intermetali związana jest przede wszystkim z:
a) niską symetrią struktury krystalicznej, związanej z niedostateczną liczbą niezależnych 

systemów poślizgu (niespełnienie kryterium von Missesa),
b) gruboziarnistością mikrostruktury i dużą skłonnością krystalitów do pękania łupliwego,
c) małą wytrzymałością granic ziarn, która wynika z czynników:

– wewnętrznych:
– uporządkowany rozkład atomów w sieci,
– ruchliwość dyslokacji,
– obecność atomów pierwiastków śladowych,
– stan granic ziarn,

–  zewnętrznych:
– oddziaływanie środowiska (wodór, tlen),
– sposób i prędkość odkształcenia plastycznego [2, 4, 12, 18].

W zakresie poprawy plastyczności stopu Ni3Al znana jest metoda dodatku stopowego 
w postaci śladowej ilości boru, jednakże – jak przedstawili C.T. Liu i V.K. Sikka w pracy [19] 
– nie pozwala ona na uzyskanie na drodze walcowania na zimno półfabrykatu w postaci folii 
o grubości poniżej 800 µm. Jednocześnie z aktualnie dostępnych danych na temat produkcji 
cienkich taśm Ni3Al wynika, że żadnemu zespołowi nie udało się uzyskać folii posiadającej 
grubość 400 μm lub mniej z materiału odlewanego klasycznie (grawitacyjnie lub odśrodkowo).

Biorąc pod uwagę przedstawione cechy, stopy na osnowie fazy międzymetalicznej Ni3Al 
znalazły bądź też znajdą w najbliższym czasie zastosowanie m.in. jako:

– rolki podajników w piecach do obróbki cieplnej i nawęglania (m.in. Bethlehem  
Steel). Szacuje się, że wykorzystując jako materiał na rolki podajników stop IC-221M, 
w zastępstwie dotychczas stosowanego stopu Fe-25Cr-35Ni, uzyskano nawet pięcio-
krotne zwiększenie żywotności tego elementu (rys. 4) [2, 4, 6–9, 18];
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– elementy i podzespoły armatury pieców do nawęglania i obróbki cieplnej, m.in.: 
palety, wsporniki, ruszta, okucia, nakrętki, śruby (rys. 5) (m.in. Harrison Alloys) [2, 4, 
6–10, 18]. Żywotność palet pieców do obróbki cieplnej wykonanych ze stopu Ni3Al 
(IC-221M) w porównaniu do tradycyjnych materiałów wzrosła ponadtrzykrotnie;

Rys. 4. Rolki podajników pieca austenityzacji, wykonane ze stopu Ni3Al (IC-221M) [9]

– tłoczniki i matryce do kucia na gorąco (m.in. firmy United Defense LP/Steel  
Products Division, Metallamics) [2, 4, 6–11, 18]. Wykazano między innymi, że ma-
tryca wykonana ze stopu na osnowie fazy międzymetalicznej Ni3Al IC-221M posiada 
dziesięciokrotnie dłuższą żywotność niż ze stali HU (rys. 6);

Rys. 5. Palety stosowane w piecu do obróbki cieplnej [10]

Rys. 6. Matryca wykonana ze stopu IC-221M, wykorzystywana do kucia jarzma hamulca [11]

– łopatki sprężarek i turbin silników lotniczych (rys. 7) (m.in. Beijing Institute of 
Aeronautical Materials) [2, 4, 12];
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– wirniki turbosprężarek silników o zapłonie samoczynnym (rys. 8) (m.in. firma Cum-
mins Engine Company) [2, 4, 13];

Rys. 7. Łopatka kierująca turbiny silnika lotniczego wykonana ze stopu IC-6 
(Beijing Institute of Aeronautical Materials) [12]

Rys. 8. Wirniki turbosprężarek silników z zapłonem samoczynnym, wykonane ze stopu 
IC-221M (Cummins Engine Company) [13]

– pierścienie tłokowe silników spalinowych, wykonane zarówno z samego stopu na 
osnowie fazy międzymetalicznej Ni3Al, jak również z kompozytu, w którym stop 
Ni3Al pełni rolę osnowy [2, 4];

– rury lub powłoki rur w instalacjach do produkcji etylenu, zapewniające odpor-
ność na koksowanie i nawęglanie (rys. 9) (m.in. BP Chemicals, Air Products and  
Chemicals);

Rys. 9. Widok ogólny instalacji do produk-
cji etylenu
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– katalizatory samochodowe (m.in. firmy NIMS, Nippon Cross Rolling Corporation, 
Nippon Steel Technoresearch Corporation) w formie płasko rozwiniętej struktury 
plastra miodu, zwijanej do postaci układu wąskich szczelin (rys. 10) [4, 14–16];

Rys. 10. Półfabrykat struktury plastra miodu (a) – taśmy wykonane z folii na osnowie fazy 
międzymetalicznej Ni3Al i wytworzony z takiego półfabrykatu katalizator samochodowy (b) 
[14, 16]

a) b)

– termokatalityczne urządzenia filtrujące (m.in. DARPA). Urządzenia tego typu 
usuwają z powietrza wszelkiego rodzaju bojowe substancje chemiczne (np. SARIN) 
i czynniki biologiczne (wywołujące choroby, m.in. wąglik, SARS). W przeciwień-
stwie do klasycznych urządzeń filtrujących (gdzie niebezpieczne substancje po usu-
nięciu z powietrza znajdują się nadal w filtrach, powodując konieczność częstej ich 
wymiany) projektowane urządzenie, wykorzystując procesy termokatalityczne, usuwa 
całkowicie niebezpieczne substancje [4, 16];

– wymienniki ciepła. Budowa wymienników ciepła z układem mikrokanałów (o ma-
łej powierzchni rozpraszania – rys. 11) umożliwia znaczne rozwinięcie powierzchni 
czynnej (zwiększenie pola powierzchni czynnej na jednostkę objętości), co zdecydo-
wanie zwiększa zdolność przekazywania ciepła [4, 17].

Rys. 11. Fragment konstrukcji wymiennika ciepła, wykonanego ze stopu na 
osnowie fazy międzymetalicznej Ni3Al [17]
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Elementy pracujące w wysokich temperaturach i złożonych warunkach, do jakich projek-
towane są stopy żarowytrzymałe, narażone są na procesy korozyjne. 

Zjawisko to jest wyjątkowo istotne, gdyż dotyczy blisko 30% ogólnej liczby produktów 
z metali i ich stopów. Konsekwencją tego typu procesów są straty ekonomiczne i środowi-
skowe. Straty ekonomiczne wynikają ze zmniejszenia sprawności i wydajności urządzeń, ko-
nieczności dokonywania wymiany uszkodzonych części konstrukcji oraz przerw w eksplo-
atacji urządzeń oraz ich ponownych uruchomień. Korozja jest bardzo istotnym problemem 
takich zakładów jak elektrownie, elektrociepłownie, rafinerie oraz w instalacjach przemysłu 
chemicznego i farmaceutycznego. Procesy korozyjne takich instalacji powodują niezwykle 
szkodliwe dla środowiska przedostawanie się szkodliwych substancji do wód, gleb i atmos-
fery w wyniku powstania nieszczelności. Do strat możemy zaliczyć również straty energe-
tyczne związane z koniecznością wytwarzania nowych elementów z metali i ich stopów oraz 
zużywanie zasobów naturalnych. Ze względu na znaczenie procesów utleniania i korozji 
w atmosferze powietrza i SO2 ważne jest poznanie mechanizmów tych procesów, co może 
przyczynić sie do zmniejszenia strat ekonomicznych, ponoszonych przez gospodarkę, oraz 
zmniejszyć jej szkodliwy wpływ na środowisko. 

Wysokotemperaturową korozję tworzyw metalicznych w środowiskach spalin zaliczyć 
należy zarówno ze względów ekonomicznych, jak i ekologicznych do jednego z najpoważ-
niejszych problemów korozyjnych [26]. Korozja urządzeń pracujących w takich warunkach 
powoduje obniżenie ich sprawności.

Konwencjonalne stopy żarowytrzymałe, w których metalem podstawowym jest żelazo, 
kobalt i nikiel, na ogół wykazują wysoką odporność na korozję tlenową. Związane jest to 
z tworzeniem się na powierzchni granicy faz metal/gaz dobrze przylegającej, ochronnej war-
stewki tlenku, np. Cr2O3 lub Al2O3. Jednak takie warstwy nie są w pełni ochronne w przypad-
ku gazów zawierających jednocześnie tlen i siatkę. Nawet w gazach o wysokim potencjale 
tlenu, jakie na ogół występują w przemyśle energetycznym, silnikach turbinowych, odrzuto-
wych i rakietowych, obecność siarki, związana ze spalaniem różnego rodzaju paliw kopal-
nych, może powodować powstawanie szkodliwych siarczków pod warstewką tlenku [27].

W przypadku praktycznego zastosowania stopów Ni3Al oprócz własności mechanicz-
nych należy zwrócić szczególną uwagę na ich zachowanie się w warunkach wysokotempera-
turowego utleniania i siarkowania. Z tego względu w wielu ośrodkach naukowo-badawczych 
w kraju i zagranicą prowadzone są prace związane z tym tematem [28–34].

W pracy [6] wykazano wysoką odporność na utlenianie stopów na osnowie fazy między-
metalicznej Ni3Al w atmosferze powietrza z 5% udziałem pary wodnej w 1100°C w porów-
naniu do stopu Alloy 800. Jest to spowodowane wysoką zawartością aluminium w stopie 
Ni3Al, co gwarantuje jego odporność na utlenianie. 

Jednocześnie odporność na utlenianie stopu Ni3Al nie zależy tylko od składu stopu. Ma 
na nią również wpływ mikrostruktura (zwłaszcza wielkość ziarna [29]). W wielu pracach 
wykazane zostało, że mała wielkość ziarna sprzyja tworzeniu się większej liczby zarodków, 
odpornej na korozje warstwy tlenku Al2O3 [30-34, 36], natomiast tworzenie się tlenków NiO 
i NiAl2O4 było powodem przyrostu masy próbki podczas utleniania stopu Ni3Al o większej 
grubości ziarna [33, 35]. 

Wraz ze wzrostem temperatury i czasu utleniania w atmosferze powietrza i SO2, Al2O3 
reaguje z NiO, tworząc NiAl2O4 [28, 29]. Natomiast według [37] proces wysokotemperatu-
rowego utleniania Ni3Al rozpoczyna się od tworzenia spinelu NiAl2O4, a więc jest odwrotny 
do opisanego wcześniej.
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2. Materiał do badań

Materiał do badań stanowił stop na osnowie fazy międzymetalicznej Ni3Al. Wytop  
oraz jego przeróbkę plastyczną wykonano według technologii opracowanej w Wojsko-
wej Akademii Technicznej [20–23]. Badania przeprowadzono na próbkach po wygrzewa-
niu rekrystalizującym w 1000°C w atmosferze argonu. Skład chemiczny stopu podano  
w tabeli 1.

Tabela 1

Skład chemiczny stopu Ni3Al 

Zawartość pierwiastków [% at]

Al Zr B Ni

22,13 0,26 0,1 77,51

3. Metodyka badawcza 

Próbki do badań o wymiarach 10 × 15 × 1 mm wycinano z taśm o grubości 1 mm, na-
stępnie szlifowano na papierach ściernych i odtłuszczono w alkoholu etylowym. Tak przy-
gotowane próbki poddano utlenianiu w temperaturze 900°C przez 24 godziny w atmosferze 
powietrza oraz w atmosferze powietrza z dodatkiem 1% SO2. Pomiar temperatury próbek 
prowadzono za pomocą termopary. Przyrost masy wyznaczono na wadze z dokładnością do 
±0,2 mg. Obserwacje mikroskopowe przeprowadzone zostały za pomocą mikroskopu ska-
ningowego Jeol JSM-5510LV, wyposażonego w przystawkę EDS. Analiza fazowa została 
przeprowadzona na dyfraktometrze TUR-M62. Zastosowano promieniowanie CuKα o dłu-
gości fali λCuKα = 0,15418 nm. Analizę prowadzono w zakresie kątowym 20–120° z krokiem 
pomiarowym 0,05. Dyfraktogram rejestrowano w warunkach: 40 kV, 25 mA, przyjmując 
czas zliczeń 10 sekund na każdy punkt pomiarowy. Zarejestrowane piki dyfrakcyjne identy-
fikowano, wykorzystując wzorce bazy PDF-2 [11].

4. Wyniki i analiza badań 

Na rysunku 12 przedstawiona została mikrostruktura stopu w stanie dostawy, obserwo-
wana za pomocą mikroskopu skaningowego. Jakościowa analiza fazowa materiału w stanie 
dostawy (rys. 13) wykazała jednofazową strukturę uporządkowanego roztworu wtórnego 
Ni3Al.
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Rys. 13. Dyfraktogram materiału w stanie dostawy

Obserwacje mikroskopowe zgorzeliny powstałej w wyniku utleniania w temperaturze 
900°C w atmosferze powietrza przez 24 godziny wykazały, że morfologia i rozkład pro-
duktów korozji jest jednakowy na całej powierzchni próbki. Pokryta jest ona równomiernie 
rozmieszczonymi obszarami wysepek, utworzonymi ze słupkowych kryształów, widocznych 
na rysunkach 14 i 15. Na rysunku 14 dostrzec można miejsca niepokryte warstwą zgorzeliny. 
W wyniku rentgenowskiej analizy fazowej (rys. 13) stwierdzono obecność NiO, Ni3Al oraz 
niewielkie ilości Al2O3. Przyrost masy próbki wyniósł 0,00079 g/cm2.

Rys. 12. Mikrofotografia powierzchni SEM materiału w stanie dostawy 
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Rys. 14. Morfologia powierzchni powstałej w wyniku utleniania w atmosferze powietrza 
w temperaturze 900°C przez 24 godziny

Obserwacje mikroskopowe zewnętrznej powierzchni produktów korozji, powstałej pod-
czas utleniania w temperaturze 900°C przez 24 godziny w atmosferze powietrza i 1% SO2, 
wykazały, że morfologia powstałej warstwy zmieniła się w porównaniu z warstwą powstałą 
po utlenianiu w atmosferze powietrza. Powierzchnia próbka na całym obszarze pokryta jest 
produktami korozji (rys. 17). Utworzona zgorzelina nie stanowi zwartej, szczelnej warstwy. 
Na powierzchni (rys. 18) widoczne są niejednorodne produkty utleniania. 

Wyniki rentgenowskiej jakościowej analizy fazowej wykazują obecność NiO, Al2O3, 
Ni3Al oraz NiAl2O4. Przyrost masy próbki utlenianej w temperaturze 900C w atmosferze 
powietrza z dodatkiem 1% SO2 przez 24 godziny wyniósł 0,00036 g/cm2.

Rys. 15. Morfologia powierzchni powstałej zgorzeliny w wyniku utleniania w atmosferze powietrza 
w temperaturze 900°C przez 24 godziny
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Rys. 16. Analiza fazowa powstałej zgorzeliny w wyniku utleniania w atmosferze powietrza  
w temperaturze 900°C przez 24 godziny

Rys. 17. Morfologia powierzchni powstałej 
w wyniku utleniania w atmosferze po-
wietrza z dodatkiem 1% SO2 w tempera-
turze 900°C przez 24 godziny

Rys. 18. Morfologia powierzchni powstałej 
w wyniku utleniania w atmosferze po-
wietrza z dodatkiem 1% SO2 w tempera-
turze 900°C przez 24 godziny 
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Rys. 19. Analiza fazowa powstałej zgorzeliny w wyniku utleniania w atmosferze powietrza  
z dodatkiem 1% SO2 w temperaturze 900°C przez 24 godziny

5. Podsumowanie 

Na podstawie analizy literatury i wstępnych badań własnych można stwierdzić, że pro-
ces wysokotemperaturowego utleniania Ni3Al przebiega stopniowo i jego przebieg zależy 
od zawartości SO2. Utlenianie w atmosferze powietrza powoduje, że na powierzchni stopu 
tworzy się warstewka tlenków: Al2O3 (która przylega do powierzchni stopu) oraz NiO (two-
rząca nierówną warstwę na powierzchni Al2O3). Obecność 1% SO2 w atmosferze powietrza 
zmienia proces utleniania się stopu. Warstwa utleniona składa się z Al2O3 (na powierzchni 
stopu), spinelu NiAl2O4 i tlenku NiO. Charakterystyczne jest to, że zarówno w żadnych pu-
blikacjach, jak też badaniach własnych nie zaobserwowano tworzenia się związków siarki na 
powierzchni utlenionego w tych warunkach stopu Ni3Al. 
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