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Анотація: У даній статті було вивчено вплив обробки  поверхні  глинистих мінералів 

розчином натрію гідроксиду, методу перезарядки поверхні базальтового волокна на 
одержання композиційного матеріалу з необхідними фізико-механічними та біоцидними 
властивостями. 
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Вступ. Відомо, що матеріали, що містять у своєму складі целюлозні 

волокна,  руйнуються плісньовими грибами, мікроорганізмами, бактеріями, 

актиноміцетами, що використовують целюлозу як джерело вуглецю. 

Одержання матеріалів, що не підпадають під дію бактерій, комах, плісняви 

тощо (фунгіцидного, інсектицидного) може бути вирішено застосуванням 

неорганічних волокон, а саме – базальтового волокна. 

Крім того, великий вплив на старіння паперу має збільшення температури 

та вологостійкості оточуючого середовища, де зберігається матеріал (особливо 

в архівах, де папери зберігаються довгий час і потребують особливої уваги). 

Для вказаних цілей може бути використаний матеріал, що заснований на 

волокнах неорганічної природи, нетоксичний, котрий одержують з практично 

необмежених природних ресурсів, що характеризується високою хімічною та 

термостабільністю, низькою теплопровідністю тощо. Це – матеріал, що 

заснований на базальтових волокнах. 

Одержання тонкого гнучкого міцного матеріалу з базальтового волокна 

проблематично, бо воно не має папероутворюючих властивостей ( не 



фібрилюється, не має водневих зв’язків тощо). Тому для одержання 

необхідного матеріалу застосовують зв’язуючі різної природи. Найчастіше – це 

целюлозні волокна. Попередні дослідження довели, що для одержання  

матеріалу, що пригнічує ріст та розвиток грибів і мікроорганізмів, можуть бути 

застосовані глинисті мінерали [1-2]. Це – палигорскіти, монтморилоніти 

українських родовищ. Відомо, що успіх при застосуванні глинистих мінералів у 

великій ступені залежить від правильності підготовки зразків, бо  глини, окрім 

основного глинистого мінералу кристалохімічного типу часто містять домішки 

інших глинистих мінералів. Наприклад, у каолініті та монтморилоніті у 

невеликій кількості міститься гідрослюда, неглинисті мінерали (наприклад, 

кварц, кристобаліт, вільні оксиди, гідроксиди заліза, алюмінію тощо). Вони 

можуть знаходитись у вигляді прожилок, плівок тощо. Крім того, іноді 

можлива присутність органічних домішок. Тому необхідно ретельно чистити 

глинисті мінерали багаторазовим відмучуванням та центрифугуванням, 

декантацією високодисперсних фракцій. Чистоту (мономінеральність) 

одержаних зразків необхідно перевіряти рентгенографічно та ІК- 

спектроскопічно.   

Експериментальна частина. 

Готували 5% водну суспензію глини, ретельно перемішуючи її механічною 

мішалкою до розчинення шматків. Декантацією збирали найбільш 

високодисперсну фракцію. Мономінеральність одержаних зразків перевіряли 

рентгенографічно та ІК- спектроскопічно. Зразки багаторазово відмучувались 

та центрифугувались. З метою підвищення стабільності глинистих суспензій їх 

обробляли поверхнево-активними речовинами, що впливають на стан 

молекулярної природи поверхні частинок. Для проведення іоннообмінних 

реакцій та модифікування поверхні глинистих частинок застосовували натрію 

гідроксид. При цьому відбувається заміщення обмінних катіонів глини, що 

приводить до практично повної стабілізації системи, при цьому підвищуються 

реологічні та структурно-механічні характеристики, що пов’язано з 

самодовільним диспергуванням Na - форми монтморилоніту, що 



супроводжується структуроутворенням тиксотропного характеру. В роботі було 

використано базальтове волокно діаметром 1,4 мкм, целюлозне сульфітне 

волокно та бентонітові глини, в якості зв’язуючих речовин та пластифікуючих 

добавок, що мають активну поверхню та пористу структуру. 

Для одержання більш міцного матеріалу заданої композиції застосовували 

метод перезарядки поверхні однієї з контактуючих фаз. Використовували 

обробку поверхні базальтового волокна розчином катіоноактивного реагенту 

сульфату алюмінію. Дзета потенціал базальтового волокна при цьому 

змінюється на протилежний, поверхні волокон стають протилежно 

зарядженими і здатними до взаємодії. Таким чином, створюються умови до 

взаємної коагуляції та значного зростання міцності готового матеріалу. Фізико-

механічні показники матеріалів, що мають у композиційному складі 

перезаряджене базальтове волокно та целюлозу з градусом помелу 60°ШР – в 

(табл.1).  

Таблиця 1 
Фізико-механічні властивості композицій, що складаються з 

базальтових та целюлозних волокон 

Вміст 
целюлози, % 

Вихідне базальтове волокно Перезаряджене базальтове 
волокно 

Злам, ч.п.п. Розривна 
довжина, м 

Злам, ч.п.п. Розривна 
довжина,м 

40 358 896 368 914 
50 364 924 376 934 

Авторська розробка 

 

Матеріали були перевірені на біостійкість до деяких видів грибів та 

мікроорганізмів. Відомо, що руйнування матеріалів перш за все відноситься до 

целюлозних волокон, бо відомо, що базальтові волокна та інші складові 

композиційного  складу не стимулюють , а пригнічують розповсюдження та 

ріст грибів і мікроорганізмів. Дослідження  зразків  на біостійкість проводилась 

як на чистих культурах окремих видів грибів та мікроорганізмів, так і на суміші 

грибів. Дані в (табл.2). 



Таблиця 2 

Біоцидність матеріалу, що містить перезаряджені базальтові волокна, 
целюлозні волокна, 15% монтморилоніту, обробленого пептизатором 

NaOH (0,15%) 
Види 
плісньових 
грибів 

Вміст целюлозних волокон 

40% целюлозних волокон 50% целюлозних волокон 

У 
вологій  
камері 

На 
поверхні 
твердої 
фази 

В рідині У 
вологій  
камері 

На 
поверхні 
твердої 
фази 

В рідині 

Chaetomium 
affine 

4 3 4 5 4 5 

Paccilomyces 
varioty 

5 4 4 4 5 5 

Trihoderma 
lignorum 

4 5 4 5 5 5 

Суміш 
грибів 

6 5 6 6 5 6 

Авторська розробка 

 

Висновки. 

1. Дані дослідження дають можливість запропонувати матеріал та 

композиційний склад, що досить ефективно пригнічує ріст грибів та 

мікроорганізмів, затримує процес появи плісняви, зменшує стійкість 

агломератних спор, збільшує резистивність. Найбільш антибактеріальні 

властивості виявлено у біоцидних матеріалів, що складаються  з 

перезарядженого базальтового волокна, 15% монтморилоніту, обробленого 

гідроксидом натрію. 

2. Рекомендовано використовувати бентонітові глини, наприклад, 

монтморилоніт Пижевського родовища України, що покращує свої структурно-

механічні властивості при мінералізації поверхневих зразків. Ураження та 

пригноблення досліджених зразків плісньовими грибами при обробці поверхні 

глинистого мінералу електролітом - пептизатором гідроксидом натрію значно 

зменшується, антибактеріальність значно зростає. Максимальна пептизуюча дія 

досягається при введенні 0,25% натрію гідроксиду. 



3. Матеріали, що містять у композиційному складі більшу кількість 

целюлозних волокон уражаються грибами у більшій мірі та швидше. 

4. Біостійкість матеріалів збільшується зі збільшенням вмісту базальтового 

волокна у композиційному складі. 

5. Дослідження поведінки зразків показало, що попередня перезарядка 

поверхні базальтового волокна стимулює одержання не тільки більш міцного, з 

кращими службовими характеристиками матеріалу, але й більш стійкого до 

ураження грибами (уповільнюються процеси появи плісняви тощо).  
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Abstract. In this paper, the effect of surface treatment of clay minerals with a solution of 

sodium hydroxide, a method for recharging the surface of basalt fiber to obtain a composite 
material with the necessary physical, mechanical and biocidal properties has been investigated. 
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