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Wyznaczanie charakterystyki reologicznej tworzyw polimerowych

przy du¿ych wartoœciach szybkoœci œcinania

Streszczenie. W pracy przedstawiono budowê i zasadê dzia³ania narzêdzia do wyznaczania cha-

rakterystyki reologicznej tworzyw polimerowych, którego czêœæ robocz¹ stanowi uk³ad uplas-

tyczniaj¹cy wtryskarki. Przedstawiono wyniki badañ reologicznych polipropylenu i kompozytu

polipropylenu z m¹czk¹ drzewn¹ w zakresie skorygowanej szybkoœci œcinania od ok. 20 s-1 do

150 000 s-1. Stwierdzono du¿¹ u¿ytecznoœæ skonstruowanego narzêdzia w szczególnoœci do wy-

znaczania charakterystyki przetwórczej kompozytów WPC zawieraj¹cych nape³niacz o du¿ych

wymiarach cz¹stek.

EVALUATION OF RHEOLOGICAL PROPERTIES OF POLYMERS AT HIGH SHEAR

RATES

Summary. This paper presents the design and operation of the tool for the rheological properties

of polymeric materials determination. The tool co-operates with injection machine. Rheological

properties of polypropylene and polypropylene/wood composite in the range of corrected shear

rate of approximately 20 s-1 to 150 000 s-1 were described. Significant usefulness of the construc-

ted tool, especially for determination of the processing characteristics of wood-polymer compo-

sites filled with a filler of a large particle sizes was found.

1. WSTÊP

Bran¿a tworzyw polimerowych wci¹¿ sta-
nowi silnie rozwijaj¹c¹ siê ga³¹Ÿ przemys³u
œwiatowego, zarówno w dziedzinie wytwarza-
nia szerokiego asortymentu produktów,
urz¹dzeñ jak i narzêdzi przetwórczych do ich
produkcji. Stosunkowo du¿a, na przestrzeni
ostatnich lat, rentownoœæ firm zajmuj¹cych siê
przetwórstwem tworzyw polimerowych spo-
wodowa³a, ¿e skoncentrowa³o siê ono g³ównie
w firmach ma³ej i œredniej wielkoœci, co zna-
cz¹co wp³ywa na wzrost konkurencji w tym
obszarze. Obecnie jednym z kluczowych za-
gadnieñ optymalizacji i zmniejszenia kosztów
wytworzenia produktów z tworzyw jest opra-
cowanie konstrukcji precyzyjnych form wtrys-
kowych i g³owic wytaczarskich wspó³pracu-

j¹cych z urz¹dzeniami o wysokiej wydajnoœci
wp³ywaj¹c znacz¹co na wzrost efektywnoœci
produkcji [1].

W przypadku wytwarzania produktów me-
tod¹ wtryskiwania niezbêdne jest czêsto pro-
wadzenie procesu przy bardzo du¿ych prêd-
koœciach wtrysku, np. przy produkcji wyro-
bów cienkoœciennych, co powoduje przep³yw
uplastycznionego tworzywa polimerowego
w zakresie szybkoœci œcinania ponad 106 s-1 [2].
Z tego wzglêdu pomiar powszechnie znanego
i u¿ywanego jako najprostszy sposób charakte-
ryzowania w³asnoœci reologicznych polime-
rów masowego wskaŸnika szybkoœci p³yniêcia
jest niewystarczaj¹cy. Poznanie mo¿liwie
pe³nej charakterystyki przep³ywu uplastycz-
nionego tworzywa polimerowego jest niezbêd-
ne do poprawnego zaprojektowania narzêdzi
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przetwórczych jak i póŸniejszej kontroli pro-
wadzonego procesu produkcji [3, 4].

Obecnie do wyznaczenia charakterystyki
reologicznej stosuje siê reometry kapilarne. Po-
miar polega na wyznaczeniu ciœnienia tworzy-
wa polimerowego podczas jego przep³ywu
przez kapilarê o okreœlonych cechach geome-
trycznych (najczêœciej cylindryczn¹), przy
okreœlonym objêtoœciowym natê¿eniu prze-
p³ywu. Dostêpne na rynku reometry kapilarne
pozwalaj¹ na pomiar w zakresie szybkoœci œci-
nania do 10 000 s-1, a w przypadku specjalnych
wzmocnionych konstrukcji nawet do 120 000
s-1. Przedstawione zakresy dotycz¹ badañ nie-
nape³nionych materia³ów polimerowych, dla
których mo¿liwy jest przep³yw przez kapilarê
o œrednicy poni¿ej 1 mm. W przypadku kom-
pozytów zawieraj¹cych du¿e cz¹stki nape³nia-
cza zakres pomiarowy ulega znacznemu zawê-
¿eniu, w efekcie czego nie mamy mo¿liwoœci
poznania w³asnoœci materia³u podczas jego
przep³ywu w procesach przetwórstwa. Do ta-
kiej grupy materia³ów nale¿¹ kompozyty poli-
merowo-drzewne (WPC), w których na-
pe³niacz w postaci cz¹stek drewna ma wymia-
ry siêgaj¹ce nawet kilku milimetrów przy jed-
noczesnym jego udziale wynosz¹cym nawet
80% [5].

G³ównym celem przedstawionej pracy by³o
okreœlenie mo¿liwoœci i poprawnoœci stosowa-
nia g³owicy reologicznej, przystosowanej do
pracy z wtryskark¹, do wyznaczania charakte-
rystyki p³yniêcia tworzyw polimerowych,
g³ównie WPC, przy du¿ych wartoœciach szyb-
koœci œcinania.

2. METODYKA BADAÑ

2.1. Materia³y

Jako nape³niacz kompozytów WPC zastoso-
wano m¹czkê drzewn¹ Lignocel 9 (WF) pocho-
dz¹c¹ z drzew iglastych (J. Rettenmaier & Sol-
ne GmbH). Osnowê kompozytów stanowi³
polipropylen HP 500 N (PP 1) (Basell Orlen,
MFR = 12 g/10min) lub homogenizowana mie-
szanina homopolimeru PP Lynx (PP 2) (BASF,

MFR = 53 g/10min). Mieszaniny PP i WF w sto-
sunku wagowym 1/1 wyt³aczano na dwuœli-
makowej wspó³bie¿nej wyt³aczarce Zamak
Mercator EPH 2x24 (œrednica œlimaków 24
mm, szybkoœæ obrotowa 100 obr/min). Tempe-
ratura w poszczególnych strefach wyt³aczania
wzrasta³a wzd³u¿ uk³adu uplastyczniaj¹cego
od 120°C, w pierwszej strefie, do 190 °C, w os-
tatniej strefie i g³owicy. Wyt³aczanie prowa-
dzono przez g³owicê szczelinow¹ o wymiarach
5×25 mm. Otrzymane wyt³oczyny granulowa-
no przy u¿yciu m³ynka Rapid 150. Przed wy-
konaniem pomiarów reologicznych kompozy-
ty suszono co najmniej przez 3 godziny w tem-
peraturze 105 °C.

2.2. Pomiary za pomoc¹ g³owicy reologicznej

Na rys. 1. przedstawiono g³owicê reologicz-
n¹ przystosowan¹ do pracy z wtryskark¹
(zg³oszenie patentowe PL 120708). Sk³ada siê
ona z dwóch podstawowych segmentów
ogrzewanych elektrycznie. W segmencie A
tworzywo polimerowe w stanie p³ynnym,
poprzez tulejê wtryskow¹ doprowadzane jest
do kana³u, w którym jest ukierunkowywane
pod k¹tem 90° w stosunku do osi œlimaka uk³a-
du uplastyczniaj¹cego wtryskarki, a nastêpnie
kierowane do segmentu B z cylindrycznym
kana³em, na koñcu którego zamontowana jest
dysza pomiarowa. Pomiar ciœnienia mierzony
jest za pomoc¹ czujnika usytuowanego przed
dysz¹ pomiarow¹ [6].

Badania z wykorzystaniem g³owicy reolo-
gicznej prowadzono przy u¿yciu wtryskarki
do przetwórstwa tworzyw polimerowych EN-
GEL Victory 120. Temperatura kolejnych stref
uk³adu uplastyczniaj¹cego, pocz¹wszy od leja
zasypowego wynosi³a: 30°C, 140°C, 190°C,
190°C. Tworzywo dozowano do leja zasypo-
wego, nastêpnie, po pobraniu przez uk³ad
uplastyczniaj¹cy 250 cm3 materia³u, pozosta-
wiano go w cylindrze przez 5 min w celu
uplastycznienia. W nastêpnym kroku przetrys-
kiwano materia³ z okreœlonym sta³ym objêtoœ-
ciowym natê¿eniem przep³ywu przez narzê-
dzie uzbrojone w cylindryczn¹ dyszê pomiaro-
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w¹ o œrednicy 2 mm i d³ugoœci 40 mm. Za po-
moc¹ komputera rejestrowano przebieg zmian
ciœnienia tworzywa przed dysz¹ pomiarow¹.
Procedurê powtarzano piêciokrotnie dla ka¿-
dego badanego materia³u. Na podstawie
otrzymanych danych wyznaczono œrednie ciœ-
nienie tworzywa w okreœlonych warunkach
œcinania.

2.3. Pomiary za pomoc¹ reometru
kapilarnego

W³asnoœci reologiczne tworzyw polimero-
wych okreœlano przy u¿yciu reometru kapilar-
nego Dynisco LCR 7001. Temperatura pomiaru
wynosi³a 190°C. Materia³ przed pomiarem
uplastyczniano w cylindrze reometru przez
5 min. Zastosowano cylindryczn¹ dyszê o
œrednicy kana³u 2 mm i 40 mm. Wyznaczono
ciœnienie uplastycznionej kompozycji polime-
rowej przed wejœciem do dyszy pomiarowej
przy okreœlonym objêtoœciowym natê¿eniu
przep³ywu, uzyskanemu przy nieskorygowa-
nej szybkoœci œcinania w zakresie od 15 s-1 do
912 s-1.

2.4. Obliczenia

Lepkoœæ skorygowan¹ (�w) uplastycznione-
go polimeru w warunkach pomiaru wyznaczo-
no z zale¿noœci:

�
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�w – lepkoœæ skorygowana, Pa·s
�w – naprê¿enie styczne na œciance kapilary,
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œciance kapilary, s-1

gdzie naprê¿enie styczne (�w) na œciance kapi-
lary definiowane jest jako:
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Rys. 1. G³owica reologiczna przystosowana do pracy z wtryskark¹: 1 – tuleja wtryskowa, 2 – kana³ doprowadzaj¹cy,

3 – p³yta mocuj¹ca, 4 – pierœcieñ centruj¹cy, 5, 7 – izolacja cieplna, 6 – p³yta dociskowa, 8 – segmenty pomiarowe

z mo¿liwoœci¹ montowania czujników ciœnienia, 9 – kana³ pomiarowy, 10 – dysza pomiarowa



�� a – pozorna szybkoœæ œcinania na œciance
kapilary, s-1

n – wyk³adnik p³yniêcia
Nieskorygowana szybkoœæ œcinania (�� a )

okreœlona jest zale¿noœci¹:

��
�

a

k

Q

R
�

4
3

(4)

Q – objêtoœciowe natê¿enia przep³ywu
przez kapilarê, m3/s

Wyk³adnik p³yniêcia n z równania (3) wyz-
nacza siê z prawa potêgowego Ostwalda:

 �w a
nk� � (5)

k – wspó³czynnik konsystencji
które po przekszta³ceniu mo¿emy przedstawiæ
jako funkcjê:

log (log � ) �w af� (6)

wówczas wyk³adnik p³yniêcia n jest wspó³-
czynnikiem kierunkowym tej prostej [7÷9].

3. WYNIKI BADAÑ

Na wykresie rys. 2 i 3 przedstawiono krzy-
we lepkoœci skorygowanej wyznaczone dla
polipropylenu i kompozytów polipropylenu
zawieraj¹cego 50% m¹czki drzewnej.

Dodatek m¹czki drzewnej ma znacz¹cy
wp³yw na przebieg krzywej lepkoœci skorygo-

wanej WPC w porównaniu do nienape³nione-
go PP stanowi¹cego osnowê badanego kompo-
zytu.

W zakresie ma³ych wartoœci szybkoœci œci-
nania ró¿nice te s¹ najwiêksze. Dodanie m¹cz-
ki drzewnej do HP 500 N powoduje wzrost
wartoœci lepkoœci skorygowanej uplastycznio-
nego materia³u kompozytowego o ponad
270%. W przypadku kompozytu opartego na
polipropylenie PP 2 dodatek m¹czki drzewnej
ma jeszcze bardziej znacz¹cy wp³yw i powo-
duje 11-krotny wzrost wartoœci omawianej
w³asnoœci reologicznej.

Wraz ze zwiêkszeniem wartoœci szybkoœci
œcinania ró¿nice w oporach przep³ywu porów-
nywanych materia³ów zmniejszaj¹ siê zna-
cz¹co. Lepkoœæ PP 1 wynosi 156 Pa·s przy 1000
s-1 zaœ kompozytu zawieraj¹cego 50% m¹czki
drzewnej 56 Pa·s, a w przypadku PP 2 wartoœci
te wynosz¹ odpowiednio 131 Pa·s oraz 31 Pa·s.
Ze wzrostem szybkoœci œcinania do 150 000 s-1

wartoœæ lepkoœci PP 500N zmniejsza siê do 4,5
Pa·s, zaœ lepkoœæ kompozytu jest zaledwie 6%
wy¿sza. Analizuj¹c drugi badany uk³ad two-
rzyw polimerowych zaobserwowano, ¿e ró¿ni-
ca lepkoœci pomiêdzy PP a WPC nie jest ju¿ tak
znacz¹ca. W zakresie du¿ych wartoœci szyb-
koœci œcinania lepkoœæ zmniejsza siê z 5,6 Pa·s
przy 27700 s-1 do 2 Pa·s przy 148 000 s-1. Lep-
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Rys. 2. Krzywe lepkoœci PP HP 500 N i kompozytów PP

HP 500 N z 50% udzia³em m¹czki drzewnej, RK – reo-

metr kapilarny, RW – g³owica reologiczna

Rys. 3. Krzywe lepkoœci PP Lynx i kompozytów PP Lynx

z 50% udzia³em m¹czki drzewnej, RK – reometr kapilar-

ny, RW – g³owica reologiczna



koœæ kompozytu jest odpowiednio o 110% i
101% wy¿sza.

4. WNIOSKI

Szybkoœci œcinania jakie mo¿na rejestrowaæ
podczas procesów przetwórstwa tworzyw po-
limerowych metod¹ wtryskiwania zdecydo-
wanie przewy¿szaj¹ zakres pomiarowy stan-
dardowych reometrów kapilarnych. Skonstru-
owane narzêdzie do wyznaczania charakterys-
tyki reologicznej pozwoli³o na pomiary lepkoœ-
ci kompozytów polimerowo-drzewnych w za-
kresie od 27 000 s-1 do 150 000 s-1 skorygowanej
szybkoœci œcinania. Nale¿y dodaæ, ¿e zakres
ten uwarunkowany jest g³ównie wielkoœci¹
i charakterystyk¹ u¿ytej do badañ wtryskarki
i mo¿e zostaæ znacz¹co poszerzony poprzez
zastosowanie urz¹dzenia o wiêkszej prêdkoœci
i objêtoœci wtrysku.

Stwierdzono odmienne w³asnoœci pseudo-
plastyczne kompozytów polimerowo-drzew-
nych w stosunku do polipropylenu stano-
wi¹cego osnowê badanych kompozytów. Wraz
ze wzrostem szybkoœci przep³ywu tworzywa
polimerowego przez kana³ pomiarowy ró¿nica
wartoœci lepkoœci porównywanych materia³ów
ulega zmniejszeniu. Ró¿nice w lepkoœci WPC
w porównaniu do PP przy du¿ych wartoœciach
szybkoœci œcinania s¹ zdecydowanie ni¿sze,
a w przypadku kompozytów PP 500 N nie-
istotne.
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