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У даній статті вивчений вплив бентонітових глин на міцність та 

грибостійкість  матеріалу з базальтового волокна.  
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Неорганічні волокна все ширше знаходять застосування в різних 

напрямках народного господарства. Це – термостійкі, пакувальні, фільтруючі 

матеріали, що можуть бути корисними у будь якій галузі. Серед неорганічних 

волокон, що можуть бути використані у даному напрямку велику перевагу 

мають базальтові волокна: можливість витримувати високі температури без 

зниження службових характеристик, низька хімічна активність та, що суттєво – 

здатність чинити опір дії мікроорганізмів та різного роду плісньовим грибам. 



Основним недоліком базальтових волокон – це відсутність 

папероутворюючих властивостей, неможливість утворювати структуру 

гідрогенних зв'язків та ін. – тобто одержати міцний достатньо тонкий, 

еластичний термостійкий матеріал – велика проблема[1]. 

Для вирішення цього питання можуть бути застосовані різного роду 

зв'язуючі речовини, що підвищуючи міцність готового продукту, як правило, 

знижують його температурний інтервал застосування. 

 В роботі досліджували базальтове волокно діаметром 0,75 мкм та деякі 

бентонітові глини, що використовували як зв'язуючі та пластифікуючі добавки. 

Відомо, що бентонітові глини мають високорозвинену площу поверхні (до 

800 м2/г), а також стійкі до різного роду теплових, хімічних та механічних 

впливів. Якість бентонітової сировини визначається її фізико-хімічними 

властивостями, що в свою чергу залежать від мінералогічного та хімічного 

складу. 

Однією з найбільш суттєвих ознак бентонітових глин є їх гідрофільність, 

тобто здатність поверхні глинистих частинок взаємодіяти з водою. Крім того, 

особливості структури кристалічної решітки, наприклад, монтмориллоніта 

спричинюють наявність суттєвої властивості – набухання. 

Отже, фізико-хімічні показники свідчать про високі гідрофільно - 

сорбційні якості більшості українських глин (кращими з яких є 

монтморилонітові глини Пижевського родовища). 

Поверхневі властивості глинистих мінералів залежать, в основному, від  

особливостей їхньої кристалічної будови, що визначається характером 

утворення коагуляційних структур в системі глина – вода. 

В роботі використовували монтмориллонітову глину Пижевського 

родовища. Були досліджені зразки, що містили базальтове волокно та 

монтмориллоніт різних форм обмінних катіонітів металів (Na+, Ca+2 та Al+3). 

Іоннообмінну здатність катіонзаміщених модифікацій визначали за допомогою 

олеату калію. Величини ємності обміну катіонзаміщених зразків розміщуються 

у наступний ряд: Na+> K+ > Ca+2 > H+ >  Al+3.  



Таблиця 1 

Міцність матеріалів, до складу яких входить базальтове волокно та 

монтмориллоніт у різних гомоіонних формах 

Розривний 
груз, кг 

Na+ - 
форма 

Ca+2 - 
форма 

Al+3 - 
форма 

20°С 0,34 0,32 0,28 

300°С 1,30 1,22 1,02 

500°С 1,54 1,36 1,22 

З метою визначення впливу гомоіонності дисперсних мінералів 

(монтмориллоніту) на біоцидні характеристики готового продукту, 

досліджували зразки матеріалів, що містили базальтове волокно та 15% глини 

різних гомоіонних форм, по відношенню до основних “целюлозоруйнівників”: 

chacktomium globosum, paecilomyces varioti, stachybotrus atra. Грибостійкість 

матеріалів перевіряли трьома методиками: у рідкому середовищі Ван-Ітерсона, 

на поверхні знелуженого агара (середовище Чапека) та у вологій камері з 

відносною вологістю повітря 98%. Обростання грибами оцінювалось по 10-

бальній шкалі (10 балів-вища ступінь обростання, нижча грибостійкість). В усіх 

дослідах брали однакову кількість поживного середовища. Зрозуміло, що 

надійним методом дослідження біоцидності зразків є фізико-хімічні 

(експлуатаційні) характеристики зразків. Для цього матеріал уражався грибами 

на певний період та перевірявся на міцність. 

Таблиця 2 

Біостійкість матеріалу, що містить у композиції 85% базальтового 

волокна та 15% глини різних гомоіонних форм 

Види 
плісньових 

грибів 

У рідині У вологій 
камері 

На поверхні 
твердої фази 

Na+  Ca+2  Al+3  Na+  Ca+2  Al+3  Na+  Ca+2  Al+3  
chacktomium 
globosum 

2 4 5 3 4 5 1 2 3 

paecilomyces 
varioti 

2 3 5 3 4 5 2 3 4 

stachybotrus atra 2 3 4 2 3 4 1 2 4 



Висновки: 

1. Підвищення міцності матеріалу зі збільшенням температури 

пояснюється збільшенням міцності поодиноких контактів глинистих частинок 

Na-бентоніту між собою та з поверхнею базальтового волокна, за рахунок їх 

зближення, що відбувається в результаті виведення не тільки вільної, а й 

адсорбованої води. 

2. Уповільнене ураження та пригноблення досліджуваних зразків 

матеріалів плісньовими грибами та мікроорганізмами пов'язане із складом 

речовин, причому глини у Na+ - формі, більш стійкі до ураження грибами, тобто 

їх антибактеріальність зростає. 
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