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ПОЛІМЕРНІ КОМПОЗИЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ З ЦЕОЛІТОМ 
 

Розглянуто можливість збільшення обсягів утилізації відходів виробництва глинозему – червоного шламу шляхом 

використання як наповнювача для виготовлення полімерного композиційного матеріалу. Визначено склад композиту 

на основі червоного шламу (75 мас. %) та показано особливості порової структури матеріалу як фактору 

формування його фізико-технічних та експлуатаційних властивостей 
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Вибір композиційного матеріалу для конк-

ретного виробу визначається його експлуата-

ційними властивостями. Основними критері-

ями такого вибору є механічні, термічні та 

електричні характеристики, які обумовлюють 

широке використання композитів в різних 

галузях [1, 2]. 

Відомі розробки щодо використання різно-

видів відходів промисловості як наповнювачів 

полімерних композитів [3, 4], але частка цих 

наповнювачів у складі композитів складає 5–20 

мас. %, що обмежує можливості утилізації 

відходів у виробництві композитів. 

Важливою перевагою таких матеріалів є 

можливість створення з них конструкцій з 

наперед заданими властивостями, що найбільш 

повно відповідають характеру експлуатації. 

При цьому від полімерної матриці залежать 

теплостійкість та вологостійкість, стійкість до 

впливу агресивного середовища, міцність та 

діелектричні властивості композиту. Саме 

матриця визначає рівень робочих температур 

композиційного матеріалу.  

Наповнювач надає композиційному матеріало-

ві міцності, жорсткості, стабільності властивостей 

в певному температурному інтервалі. Крім того, 

при застосуванні як наповнювача сировини різно-

го генезису  досягається можливість комплексно-

го вирішення питань якості композитів і екології 

через підвищення ефективності використання 

природної сировини та збільшення обсягів 

утилізації відходів промисловості. В цьому зв’язку 

серед природної сировини привертає увагу цеоліт. 

Можливість розширення асортименту ком-

позиційних матеріалів при залученні в їх вироб-

ництво нових різновидів природної та техно-

генної сировини визначають актуальність 

даних досліджень. 

Розвиток науково-технічних засад технології 

полімерних композиційних матеріалів є предметом 

численних досліджень [5]. Визнано значну роль 

наповнювачів композитів, використання яких 

дозволяє суттєво зменшити кількість необхідних 

полімерів та підвищити властивості матеріалів [6]. 

При цьому приділяється увага використанню 

волокнистих і дисперсних наповнювачів 

природного та штучного походження.  

Як дисперсні наповнювачі, головним чином, 

застосовуються природні матеріали – крейда, 

каолін, графіт [7]. Велика увага приділяється 

застосуванню порід вулканічного походження, 

як то дисперсного наповнювача - природному 

цеоліту [8-10]. Відомо, що цеоліти відзначаються 

розвиненістю пор молекулярного розміру – 

однорідних за розмірами каналів и порожнин, які 

створюють велику питому поверхнею. Крім 

структурних особливостей, важливим є 

розповсюдження і значні запаси родовищ 

природного цеоліту, в тому числі в Україні [11]. 

Мета дослідження – розробка 

композиційного матеріалу з полімерним 

зв’язуючим при підвищеній концентрації 

техногенної сировини – природного цеоліту як 

наповнювача. Це відповідає комплексному 

вирішенню питань розширення асортименту 

полімерних композитів та ресурсозбереження. 

Об’єктом дослідження стали композиційні 

матеріали на основі системи сополімер – 

природний цеоліт. 

Як сополімер використовували водні 

дисперсії стирол–акрилову марки Latex DC 640 

та стирол–бутадієну марки Latex 2012 (табл. 1). 
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Показники 
Марка сополімеру 

Latex 2012 Latex DC 640 

Фізичний стан Водна дисперсія Водна дисперсія 

Вмістом сухого залишку,% 51,0 40,0 

рН 5,5 8,5 

В’язкість (Brookfield), МПа∙с 200 20 

Температура (МТПУ), °C < 5 < 5 

Густина, кг/м3 1015 - 

Хімічний склад Стирол–бутадієн Стирол–акрилат 

Таблиця 1 Характеристики сополімерів 

 

Як наповнювач використовували природний 

цеоліт Сокирницького родовища Закарпатської 

області. 

За хімічним складом природний цеоліт 

характеризується – підвищеним вмістом SiO2 

при кількісному співвідношенні SiO2 : Al2O3 = 

5,2 : 1 (табл. 2). 

Густину, водопоглинання та пористість  

композиційних матеріалів визначали у відпо-

відності до ДСТУ Б.В.2.7–170:2008 (табл. 3).

Назва проби 
Вміст оксидів, мас. % 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO SO3 Na2O K2O в.п.п 

Цеоліт 68,02 13,04 1,92 0,30 2,71 1,63 - 1,57 2,64 16,94 

Таблиця 2  Хімічний склад наповнювача 

 

Параметри 

Різновид сополімеру та вміст цеоліту (%) 

Latex 2012 Latex DC 640 

65 75 85 65 75 85 

Геометрична густина, 

г/см3 
1,34 1,58 1,65 1,48 1,51 1,62 

Водопоглинання, 

мас %, через 24 год. 
3,18 3,52 8,10 3,28 3,65 4,32 

Стираність, г/см2 0,005 0,015 0,025 0,020 0,015 0,015 

Модуль пружності, E, 

Па/мм2 
44,48 71,59 70,98 22,65 26,15 65,65 

Відкрита пористість, % 9,47 16,89 22,70 23,34 18,52 16,03 

Питома частка 

відкритих пор 
0,24 0,58 0,88 0,68 0,81 0,83 

Таблиця 3 Структура та властивості композиту на основі системи сополімер - цеоліт 

 

Встановлено, що залежність водопоглинання 

від концентрації наповнювача має нелінійний 

характер з мінімумом при концентрації 65,0 

мас.% цеоліту, що пояснюється оптимальною 

упаковкою дисперсних частинок цеоліту і 

утворенням щільної структури композиту. 

Висновки 

1. Розглянуто можливість введення цеоліту 

до складу композиційного матеріалу в 

кількостях 65–85 мас.%. Визначено зміни 

властивостей композиту від природи 

зв’язуючого. При застосуванні зв’язуючого 

Latex 2012 водопоглинання становить 3,18 мас. 

%, максимум 8,10 мас.%, а при застосуванні 

Latex R161 мінімум водопоглинання становить 

3,28 мас.%, максимум 4,32 мас. %.  

2. Встановлено ефективність введення 65 мас. 

% цеоліту як наповнювача композиту з 

полімерними зв’язуючими. Визначена пористість 

отриманого композиційного матеріалу. 

 

Список використаних джерел: 

1. Thejas Urs G. Emergent Research on Polymeric and Composite Materials [Text] / Urs G. Thejas, R. 

Somashekar // IGI Global, 2017. – 341 p.  



№ 6/1 (27) червень 2019 р. 
 

 

43 

2. Черняк Л. П. Керамические отделочные материалы на основе железосодержащих отходов 

промышленности [Текст] / Л. П. Черняк, Г. З. Комский, В. И. Трубачев // Производство и применение 

эффективных отделочных материалов в строительстве. -Л.: Знание. – 1986. – С. 44-48. 

3. Barczewski M. Application of waste bulk moulded composite (BMC) as a filler for isotactic 

polcomposites [Text] / M. Barczewski, D. Matykiewicz, J. Andrzeje ypropylene wski, K. Skórczewska // 

J Adv Res. – 2016. – V. 7(3). – pp. 373–380.  

4.  Sabbatini A. Use of Almond Shells and Rice Husk as Fillers of Poly(Methyl Methacrylate) (PMMA) 

Composites [Text] /A. Sabbatini, S. Lanari, C. Santulli, C. Pettinari // Materials (Basel). – 2017. – V. 10(8). – p. 872. 

5. Melnуk L. Research of electrical properties of epoxy composite with carbon fillers [Text] / L. Melnуk // 

Technology audit and production reserves, 2017. – V. 3.(1/35) – pp 1539–1641 

6. Sokolov I. I. Effect of the Chemical Nature of Fabric Mineral Fillers on the Properties of Polymer 

Composite Materials [Text] / I. I. Sokolov, I. V. Troshkin // Glass and Ceramics. – 2016. – V. 73. – Is. 5–

6. – pp 231–233. 

7. Rothon R. N. Particulate fillers for polymers [Text] / R. N. Rothon // Rapra Rev. Rep. – 2001. – pp. 12:16–17. 

8. Narayanan S.. A review on the use of zeolites to create valuable paper products and paper-like 

adsorbent materials / Sigappi Narayanan, Warren Batchelor, Paul A. Webley  // Appita Journal, 2013. 

-  No. 66(3) - pp. 235-245. 

9. A. M. S. Al-ghamdi.  Zeolites as reinforcing fillers in an elastomer / A. M. S. Al-ghamdi, J. E. Mark // 

Polymer Bulletin, 1988. – Vol. 20. – Is. 6. -  pp 537–542. 

10. Strzemiecka B. Characterization of zeolites as potential new generation fillers in abrasive articles. 

Physicochemical properties of zeolites and their interactions with resins / Beata Strzemiecka, 

AdamVoelkel, Małgorzata Kasperkowiak // Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering 

Aspects, 2010/ - Vol. 372/ -  Is. 1–3. - pp. 80-85. 

11. Mumpton, Frederick A. Mineralogy and Geology of the Natural Zeolites. - Mineralogical Society 

of America Reviews in Mineralogy, 1977. - Vol. 4. 

 
Негрейко А.В.., Мельник Л.И., Чашка-Ратушный В.П. 

ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ С ЦЕОЛИТОМ 

Рассмотрена возможность увеличения объемов утилизации отходов производства глинозема – красного шлама 

путем использования в качестве наполнителя для изготовления полимерного композиционного материала. Определен 

состав композита на основе красного шлама (75 мас. %) и показаны особенности поровой структуры материала как 

фактора формирования его физико-технических и эксплуатационных свойств 

Ключевые слова: композит полимерный, наполнитель, красный шлам, поровая структура, стирол–акрилат, 

целлюлозный загуститель. 

 

Nehreiko O., Melnуk  L., Chashka-Ratushnyi V. 

POLYMERIC COMPOSITE MATERIALS WITH CEOLITIS 

The possibility of increasing the amount of waste utilization as alumina production is considered. The waste called red mud is 

utilized by usage of it in polymer composite materials production. The composition is based on red mud (75 mass %) and the 

features of the pore structure of the material as a factor of formation of its physical, technical and operational properties are 

described.  

Key words: polymer composite, filler, red mud, porous structure, styrene acrylate, cellulose thickener. 
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