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Jest wie le me tod wy twa rza nia pro -

duk tów kom po zy to wych, m.in.: kon tak -

to wa; na try sko wa; prze cią ga nia (ang.

pul tru sion); na wi ja nia włó kien. Do bór

me to dy za le ży od fi nal ne go kształ tu pro -

duk tu. W każ dym przy pad ku mu si być

ma try ca (osno wa), któ rą jest ży wi ca ter -

mo pla stycz na lub ter mo utwar dzal na.

Sta no wi ona tzw. fa zę cią głą. Fa zą roz -

pro szo ną (zbro je nie) są drob ne czą -

stecz ki, włók na szkla ne lub in ne ro dza -

je włó kien. Two rzy wa ter mo pla stycz ne

(z osno wą z ży wic ter mo pla stycz nych)

pod da ne ogrze wa niu mięk ną, a chło -

dzo ne tward nie ją. Pro ces ten jest od -

wra cal ny i po wta rzal ny, a gór ną gra ni cą

jest tem pe ra tu ra top nie nia ży wi cy.

Two rzy wa ter mo utwar dzal ne (na ba -

zie ży wic ter mo utwar dzal nych) pod da -

ne ogrze wa niu ule ga ją trwa łe mu utwar -

dze niu i ko lej ne cy kle ogrze wa nia -chło -

dze nia nie po wo du ją ich mięk nię cia lub

po wtór ne go tward nie nia. Są one tward -

sze i bar dziej wy trzy ma łe, choć tak że

bar dziej kru che niż two rzy wa ter mo pla -

stycz ne. Waż ną ich za le tą jest sta bil -

ność po cząt ko we go kształ tu i do sko -

na łe za cho wa nie w fa zie od kształ ceń

sprę ży stych.

Włók na szkla ne są naj tań szy mi i naj -

czę ściej sto so wa ny mi włók na mi uży -

wa ny mi do zbro je nia kom po zy tów. Ist -

nie ją dwa pod sta wo we ty py włó kien

szkla nych – E i S. Typ S stwo rzo ny zo -

stał spe cjal nie do za sto so wań mi li tar -

nych. Obec nie najczę ściej sto su je się

włók na ty pu E.

Me to da prze cią ga nia (an giel ska na -

zwa pul tru zja), słu ży do zauto ma ty zo -

wa nej pro duk cji ele men tów kon struk cyj -

nych, m.in. prę tów, rur i kształ tow ni ków

o sta łym prze kro ju po przecz nym. Dłu -

gość ele men tów otrzy ma nych tą me to -

dą ogra ni czo na jest je dy nie wiel ko ścią

ha li pro duk cyj nej. Do zbro je nia ma try cy

wy ko rzy sty wa ne są ta śmy skła da ją ce

się z wiąz ki wie lu rów no le głych włó kien

po łą czo nych sub stan cją le pią cą, na wi -

nię tych na szpu le (tzw. cią gły ro ving).

Ta śmy z ro vin giem roz wi ja ne są ze szpul

i prze pusz cza ne przez wan nę wy peł nio -

ną ży wi cą ter mo utwar dzal ną, im pre gnu -

ją cą włók na i peł nią cą ro lę ma try cy, a na -

stęp nie prze cią ga ne przez sta lo wy tłocz -

nik (ust nik), któ ry na da je pro du ko wa ne -

mu ele men to wi wstęp ny kształt, a jed no -

cze śnie kon tro lu je i re gu lu je wła ści wy

skład kom po zy tu, tzn. od po wied ni udział

włó kien w sto sun ku do ży wi cy (w przy -

pad ku LS Tech Ho mes włók na sta no -

wią 70% ob ję to ści). Ele ment wstęp nie

ukształ to wa ny prze cią ga ny jest przez

ko lej ny, bar dzo pre cy zyj ny tłocz nik, na -

Kom po zy ty 
po lie stro wo -szkla ne

w bu dow nic twie
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Niektóre właściwości profili z żywic
wzmacnianych włóknem szklanym

Parametr Wartość

Moduł sprężystości (zginanie) [GPa] 27

Naprężenia zginające [MPa] 410

Przewodność cieplna [W/m*K] 0,2 – 0,5

Moduł sprężystości (rozciąganie)
[GPa]

25

Naprężenia rozciągające [MPa] 300 – 350

Twardość w skali Barcola > 40

Wytrzymałość na ściskanie [MPa] 450

Gęstość [kg/dm3] 2

Ma te riał kom po zy to wy zbu do wa ny jest z co naj mniej dwóch róż nych
skład ni ków, przy czym ich po łą cze nie za cho dzi na po zio mie ma kro -
sko po wym. Naj bar dziej po pu lar nym te go ty pu ma te ria łem sto so wa nym
w bu dow nic twie jest żel bet. W la tach czter dzie stych mi nio ne go wie ku,
kie dy wpro wa dzo no włók na szkla ne, po tem wę glo we, gra fi to we i ara -
mi do we, ma te ria ły kom po zy to we z ich uży ciem na ba zie ży wic epok sy -
do wych, po li ure ta no wych, fe no lo wych, po li wę gla no wych, po li ety le no -
wych zna la zły za sto so wa nie w wie lu ga łę ziach prze my słu, w tym w bu -
dow nic twie. Te go ty pu kom po zy ty ma ją do sko na łe wła ści wo ści me -
cha nicz ne oraz są od por ne na wie le czyn ni ków ze wnętrz nych, w tym
ko ro zję, od dzia ły wa nie che micz ne. Wy bra ne pa ra me try pro fi li z ży wic
wzmac nia nych włók na mi szkla ny mi za miesz czo no w ta be li. Obec nie
kom po zy ty – ży wi ce zbro jo ne włók nem po wszech nie sto so wa ne są
w USA, co raz czę ściej w Eu ro pie, w tym tak że w Pol sce.

Fir ma LS Tech Ho mes S.A. wpro -

wa dzi ła pro fi le kon struk cyj ne z kom po -

zy tów po lie stro wo -szkla nych (ży wi ce

po lie stro we zbro jo ne włók nem szkla -

nym) ta kie jak teo w ni ki i ce ow ni ki do

swo ich roz wią zań wzno sze nia obiek tów

w sys te mie SIP (ele men ty tej me to dy

za pre zen to wa no w mie sięcz ni ku „Ma te -

ria ły Bu dow la ne” nr 9/2012, s. 26 – 27).

Pro fi le te wy twa rza ne me to dą prze cią -

ga nia za stę pu ją tra dy cyj ne dla sys te mu

SIP bel ki drew nia ne i z ra cji wła ści wo -

ści me cha nicz nych mi ni ma li zu ją licz bę

ele men tów kon struk cji bu dyn ku. 
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da jący osta tecz ny kształt prze kro ju po -

przecz ne go. Układ grzew czy te go tłocz -

ni ka ini cju je tak że pro ces utwar dza nia

ży wi cy. Licz ba stref (zwy kle 3 do 5) i do -

bór tem pe ra tu ry ukła du grzew cze go,

a tak że pręd kość prze cią ga nia kształ tow -

ni ka (zwy kle 4 cm/min ÷ 1 m/min), ro dzaj

utwar dza czy i sa mej ży wi cy, ilość i spo -

sób roz ło że nia włó kien de cy du ją o ja ko -

ści i pa ra me trach tech nicz nych wy ro bu.

Si ła prze cią ga nia (na wet do 30 T) oraz

pręd kość są w du żej mie rze funk cją po -

wierzch ni prze kro ju kształ tow ni ka. Mo gą

to być prze kro je kla sycz ne, jak teo w ni ki,

ce ow ni ki, ru ry, a tak że bar dziej wy su-

bli mo wa ne geo me trycz nie. Są je dy nie

pew ne ogra ni cze nia do ty czą ce sze ro ko -

ści i wy so ko ści kszt ał tow ni ka. Na koń cu

prze cią ga ny ele ment (pro fil) jest do ci na -

ny, aby uzy skać wy ma ga ną dłu gość. 

Pro fil nie za wie ra skład ni ków lot nych

lub mi gru ją cych na po wierzch nię. Za -

cho wu je sta bil ność i sta łość skła du aż

do tem pe ra tu ry ter micz ne go roz kła du

(300 – 500 °C), która za le ży od ro dza -

ju ży wi cy.

Fir ma LS Tech Ho mes wspól nie

m.in. z Po li tech ni ką Czę sto chow ską

opra co wa ła cie ka wy pro gram ba daw -

czy zwią za ny z wdro że niem tech no lo -

gii i pro duk tu, a tak że pod da ła (chy ba

ja ko pierw sza) swo je pro duk ty ba da -

niom w In sty tu cie Tech ni ki Bu dow la nej.

Część ba daw cza i wdro że nio wa współ -

fi nan so wa na by ła ze środ ków unij nych

w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go In -

no wa cyj na Go spo dar ka 2007-2013.

Wy ni ki ba dań są znacz nie lep sze

od spo dzie wa nych. 

Wy ro by kom po zy to we są 4-krot -

nie lżej sze od sta li, a ich prze wa gą

jest to, że nie wy ma ga ją kon ser wa -

cji pod czas eks plo ata cji. War to zo ba -

czyć, jak wy glą da ją i jak za cho wu ją się

sta lo we ele men ty kon struk cyj ne ukry -

te w ekra nach aku stycz nych tak na -

gmin nie sto so wa nych przy na szych

dro gach. Zastosowanie w ekranach

elementów z kompozytów polimerowo-

-szklanych dałoby ogromne korzyści.

Moż li wość wy ko rzy sta nia róż nych

barw ni ków (pig men tów w ży wi cy i prze -

sy co nych włók nach szkla nych) po zwa -

la uzy skać jed na ko wy ko lor w ca łym

prze kro ju wy ro bu. Za sto so wa ne mo dy -

fi ka to ry za bez pie cza ją te wy ro by

przed pro mie nio wa niem UV.

Pro duk ty fir my LS Tech Ho mes speł -

nia ją wy ma ga nia kla sy E23 okre ślo nej

w nor mie PN -EN 13706-3 Wzmoc nio ne

kom po zy ty two rzy wo we. Spe cy fi ka cja
pro fi li two rzo nych me to dą prze cią ga nia.

Fir ma ta współ pra cu je z kil ko ma ośrod -

ka mi na uko wy mi oraz pro du cen ta mi róż -

nych wy ro bów, w któ rych moż na za sto -

so wać ele men ty kom po zy to we po li ure to -

wo -szkla ne. Przy kła dem mo gą być pro -

fi le okien ne z PVC, w któ rych wzmoc nie -

nia z po wo dze niem mo gą być wy ko na -

ne z kom po zy tu za miast sta li. Na  świe -

cie pro fi le z kom po zy tów są po wszech -

nie sto so wa ne, czę sto le piej się spraw -

dza ją niż stal. Da je to ogrom ne szan se

na roz wój ryn ku te go ty pu wy ro bów, dla -

te go LS Tech Ho mes przy go to wu je no wą

in we sty cję – ko lej ną li nię do pro duk cji

kształ tow ni ków me to dą prze cią ga nia.

sekretariat@lstechhomes.com
tel. 32 210 18 26

Kompozyty poliestrowo-szklane


