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THE EFFECT OF MODIFIERS ON MECHANICAL 
PROPERTIES OF POLYMER CONCRETE WITH GLASS 

REINFORCED POLYESTER RECYCLATE  

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

W pracy zbadano wpływ modyfikatorów na właściwości mechaniczne polimerobetonów 
otrzymanych z dodatkiem 10% wag. odpadów poliestrowo-szklanych.  

Słowa kluczowe: odpady poliestrowo-szklane, recykling, modyfikator 

A b s t r a c t  

In this paper the effect of adding modifiers on mechanical properties of the polymer concrete 
with 10 %wt glass reinforced polyester were investigated.  
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1. Wstęp 

Najlepszą metodą utylizacji odpadów wyrobów z utwardzanych na zimno laminatów 
poliestrowo-szklanych jest recykling materiałowy. Zakładając więc, Ŝe recykling materia-
łowy duroplastów zacznie być realizowany w Polsce, podjęto prace badawcze nad prak-
tyczną utylizacja tych odpadów poprzez dodawanie ich do polimerobetonów. Przeprowa-
dzone w poprzednich latach badania rozpoznawcze w Akademii Morskiej w Gdyni wyka-
zały, Ŝe recyklat poliestrowo-szklany moŜe posłuŜyć, jako napełniacz do wytworzenia 
nowych produktów [1]. Zastosowano rozdrobnione odpady z laminatów poliestrowo-
szklanych jako napełniacze do polimerobetonów, w których częściowo zastąpiono napeł-
niacz mineralny – mączkę dolomitową. Niestety w wyniku dodawania recyklatu następuje 
niedostateczne zwilŜenie i powstawanie duŜej ilości porów, co w konsekwencji pogarsza 
niektóre właściwości mechaniczne polimerobetonów. Aby zmniejszyć ilość porów zasto-
sowano środek odpowietrzający do otrzymywania kompozytów poliestrowych z recyklatem 
poliestrowo-szklanym. Środek odpowietrzający redukuje napięcie powierzchniowe między 
napełniaczami a Ŝywicą, ułatwia przemieszczanie pęcherzy powietrza na powierzchnie 
materiału i ich usuwanie. Wykorzystano równieŜ środek zwilŜający w celu zwiększenia 
adhezji między recyklatem a spoiwem. Zastosowanie tych dodatków powinno wpłynąć na 
poprawienie właściwości mechanicznych materiału, a to z kolei pozwoli na szersze ich 
wykorzystanie.  

2. Materiał badawczy 

W pracy otrzymano polimerobetony z poliestrową osnową napełnione mączką dolomi-
tową oraz recyklatem poliestrowo-szklanym. Odpady z laminatów poliestrowo-szklanych 
rozdrabniano w rozdrabniaczu odpadów plastikowych w firmie Kubala Sp. z o.o. w Ustro-
niu. Tabela 1 przedstawia analizę sitowa recyklatu poliestrowo-szklanego.      

T a b e l a  1  

Analiza sitowa recyklatu poliestrowo-szklanego  

wielkość oczek, [mm] ilość, [%wag.] 

<0,3 14,6 

0,3-1,02 16,4 

1,02-2,0 16,1 

2,0-3,15 15,1 

>3,15 37,5 
 
Do otrzymania kompozytów z dodatkiem odpadów z laminatów poliestrowo-szklanych 
zastosowano następujące surowce: 
– ortoftalową Ŝywicę poliestrową AROPOL™ M 105 TB, (produkcji Ashland Composite 

Polymers); do utwardzania Ŝywicy zastosowano 2% wag. inicjator – nadtlenek metylo-
etyloketonu (Metox 50),  

– mączkę dolomitową firmy Kambud Sp. z o.o. o granulacji 0-3 mm, 
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– środek odpowietrzający BYK-A 555 firmy BYK-Chemie. Zmniejsza zapowietrzenie 
i ułatwia zwilŜenie napełniaczy w Ŝywicach poliestrowych, 

– środek zwilŜający BYK-A 909 firmy BYK-Chemie dla kompozytów o duŜej zawartości 
wypełniaczy; zwiększa płynność mieszanki i poprawia zespolenie składników. 
Skład otrzymanych polimerobetonów przedstawia tabela 2.   

T a b e l a  2  
Udział poszczególnych składników w polimerobetonach 

 
Polimer 
(%wag.) 

Recyklat 
(%wag.) 

Maczka dolomito-
wa (%wag.) 

BYK 909 
(%wag.) 

BYK 555 
(%wag.) 

20 0 80 0 0 
20 0 80 0 0,5 
20 0 80 0,2 0 
20 10 70 0 0 
20 10 70 0,2 0 
20 10 70 0,5 0 
20 10 70 0 0,5 

 
Mieszanie składników przeprowadzono ręcznie w jednym mieszalniku w temperaturze 

pokojowej. Kompozycję Ŝywiczną o duŜej lepkości nakładano ręcznie w formy, posmaro-
wane środkiem antyadhezyjnym - polialkoholem winylu. Wykonano belki o wymiarach 
200×25×10 mm (do badań wytrzymałości na zginanie) oraz walce o średnicy 30 mm 
i wysokości 50 mm (do badań wytrzymałości na ściskanie). 

3. Metodyka badań 

Wykonano badania mechaniczne (wytrzymałość na ściskanie, wytrzymałość na zgina-
nie) otrzymanych polimerobetonów zgodnie z normami: PN-EN 12372:2007 oraz  PN-EN 
1926:2007. Do badań wykorzystano maszynę wytrzymałościową firmy Material Testing 
System. Pomiar przeprowadzono w temperaturze 23˚C. Rozstaw podpór przy pomiarze 
właściwości na zginanie wynosił 141,75 mm.  

4. Wyniki badań 

Wytrzymałość na ściskanie i zginanie polimerobetonów bez odpadu oraz z 10% wag. 
recyklatem wraz z zastosowanymi modyfikatorami: środkiem odpowietrzającym BYK-A 
555 oraz środkiem zwilŜającym BYK-A 909 przedstawiają rys. 1 i 2.  

Wprowadzenie do polimerobetonów bez odpadów środka odpowietrzającego BYK-A 
555 nieznacznie poprawiło wytrzymałość na zginanie i ściskanie próbek. Natomiast doda-
nie środka zwilŜającego BYK-A 909 nie zmieniło badanych właściwości mechanicznych 
polimerobetonów bez odpadów poliestrowo-szklanych. Dodanie środka odpowietrzającego 
BYK-A 555  lub środka zwilŜającego BYK-A 909 do polimerobetonów z 10 % wag. recy-
klatem poliestrowo-szklanym niestety pogorszyło znacznie wytrzymałość na ściskanie 
próbek a nieznacznie poprawiło wytrzymałość na zginanie.  
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Rys. 1. Wyniki badań wytrzymałość na ściskanie polimerobetonów  

z dodatkiem 10% wag. recyklatu oraz z modyfikatorami   

Fig. 1. Results of compressive strengths of polymer concrete  
with 10% wt. recyclate and modifiers  

 
Rys. 2. Wyniki  badań wytrzymałość na zginanie polimerobetonów  

z 10% wag. recyklatu oraz z modyfikatorami   

Fig. 2. Results of flexural strengths of polymer concrete  
with 10% wt. recyclate and modifiers  

5. Podsumowanie 

Przeprowadzone badania miały na celu określenie wpływu modyfikatorów na właści-
wości mechanicznych polimerobetonów z 10% wag. zawartością recyklatu poliestrowo-
szklanego. Zastosowano środek odpowietrzający BYK-A 555 oraz środek zwilŜający BYK-
A 909. Uzyskane wyniki wykazały, Ŝe nieuzasadnione jest dodawanie tych modyfikatorów 
w celu poprawienia właściwości mechanicznych polimerobetonów z dodatkiem 10% wag. 
recyklatu poliestrowo-szklanego. 

L i t e r a t u r a  

[1] J a s t r zę b s k a  M., J u r c z a k  W., Charakterystyka kompozytów zawierających 
odpady poliestrowo-szklane, Kompozyty 8,1, 2008, 59-63. 

0

20

40

60

80

100

120

0 10

Zawartość recyklatu [%]

W
yt

rz
ym

ał
oś
ć
 n

a 
ś
ci

sk
an

ie
 [

M
P

a]

bez modyfikatora

0,5% BYK 555

0,2 % BYK 909

0,5% BYK 909

0
10
20
30
40
50
60
70

0 10 
Zawartość recyklatu [%]

Wytrzymałość na zginanie 

[MPa] bez modyfikatora

0,5% BYK 555

0,2 % BYK 909

0,5% BYK 909


