
Pawe³ PALUTKIEWICZPawe³ PALUTKIEWICZ

Politechnika Czêstochowa, Wydzia³ In¿ynierii Mechanicznej i Informatyki, Instytut Technologii
Mechanicznych, Zak³ad Przetwórstwa Polimerów; al. Armii Krajowej 19c, 42-201 Czêstochowa
e-mail: palutkiewicz@ipp.pcz.pl

Badanie wybranych w³aœciwoœci i struktury kompozytu

porowatego z PP nape³nionego talkiem

Streszczenie: Celem pracy by³a ocena wybranych w³aœciwoœci, takich jak masa, gruboœæ, wy-

trzyma³oœæ na rozci¹ganie, wyd³u¿enie przy sile maksymalnej, kolor i po³ysk wyprasek z kompo-

zytu PP z talkiem i z dodatkiem poroforu. W badaniach oceniano równie¿ strukturê z wykorzys-

taniem specjalnej wk³adki formuj¹cej o zmiennej wysokoœci gniazda. Wykazano, ¿e dodanie poro-

foru do tworzywa PP nape³nionego talkiem przyczynia siê do powstawania struktury o licznych

porach, przyczyniaj¹c siê do obni¿enia masy wyprasek oraz redukcji ich zapadniêæ, bez istotnego

pogorszenia w³aœciwoœci mechanicznych. Pogorszeniu ulega jedynie po³ysk uzyskanych wypra-

sek. Ponadto w badaniach strukturalnych z wykorzystaniem formy z gniazdami o ró¿nej wyso-

koœci, w której warunki przep³ywu tworzywa w powoduj¹ ró¿n¹ intensywnoœæ œcinania, wyka-

zano, ¿e w poszczególnych strefach wypraski wystêpuje ró¿na iloœæ i wielkoœæ porów.

S³owa kluczowe: wtryskiwanie, kompozyty, porowanie, porofory, talk

THE INVESTIGATIONS OF SELECTED PROPERTIES AND STRUCTURE OF MOUL-

DED PARTS FROM PP WITH TALC AND CHAMICAL BLOWING AGENT

Abstract: The main aim of this work was to evaluate selected properties, such as weight, thick-

ness, tensile strength, elongation at maximum force, color and gloss of moulded parts obtained

from the composite PP with talc and with the addition of blowing agent. The structure of moul-

ded parts using a special insert-mold with variable heigh cavity, that enables plastic shear. It has

been shown, that adding of a blowing agent to the talc filled PP contributes to the formation of

intense porous structure, contributing to a reduction in weight of moulded parts, and to reduce

the sink marks without significantly reducing mechanical properties. Worsened is only gloss of

obtained parts. Furthermore, structural studies using a stepped mould shown, that the shear

conditions in the various zones of the part can contribute to the formation of varying degrees of

foaming and different pore sizes in the moulded parts.

Keywords: injection moulding, composites, foaming prcess, blowing agents, talc

Wstêp

Œrodki poruj¹ce wykorzystywane s¹ pro-
cesach przetwórstwa w wielu technologiach,
takich jak m.in. wyt³aczanie, wtryskiwanie,
formowanie rozrostowe. Metod¹ wtryskiwa-
nia poruj¹cego otrzymuje siê wypraski ma-
j¹ce porowaty, sztywny rdzeñ i lit¹ warstwê
zewnêtrzn¹, charakteryzuj¹ce siê stosunko-
wo ma³¹ mas¹ w porównaniu do wyprasek
litych, du¿¹ sztywnoœci¹ i stabilnoœci¹ wy-

miarów. Strukturê porowat¹ wyprasek
wtryskowych uzyskuje siê w wyniku rozk³a-
du lub reakcji (egzo- lub endotermicznej) po-
roforu z tworzywem ciek³ym w temperatu-
rze przetwórstwa, wydzielaniu siê gazo-
wych produktów rozk³adu (azotu, wodoru
lub dwutlenku wêgla) i ich mieszaniu z two-
rzywem uplastycznionym [1,2]. Powstawa-
nie oraz rozrost porów jest procesem z³o¿o-
nym, zale¿nym nie tylko od rodzaju polime-
ru oraz poroforu, ale tak¿e od warunków
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wtryskiwania i budowy kana³ów przep³ywo-
wych i gniazd formy wtryskowej.

Przy odpowiednio dobranej iloœci wprowa-
dzanego poroforu w³aœciwoœci wyprasek poro-
watych mog¹ byæ niewiele odbiegaj¹ce od
w³aœciwoœci wyprasek litych z tego samego
tworzywa, ponadto proces ten mo¿e byæ reali-
zowany przy zastosowaniu wtryskarek kon-
wencjonalnych bez specjalistycznego oprzy-
rz¹dowania, co w sposób istotny wp³ywa na
koszty wytwarzania. Porofory w niewielkich
iloœciach mo¿na stosowaæ jako modyfikatory
w celu polepszenia jakoœci wyprasek, g³ównie
redukcji ich skurczu i zapadniêæ [1,2]. Roz³o¿e-
nie porów oraz ich rozmiary maj¹ wp³yw na
w³aœciwoœci wyprasek [1,3÷10].

W pracy [3] przedstawiono wyniki badañ
kompozytu ABS z 30% zawartoœci¹ piasku
kwarcowego i z 2% dodatkiem poroforu.
Przedstawiono wyniki badañ oraz sposób wy-
konania kompozytów. Badania obejmowa³y
pomiary masy i gruboœci próbek oraz zmiany
w³aœciwoœci mechaniczne. Przeprowadzono
analizê struktury badanych materia³ów z wy-
korzystaniem mikroskopii optycznej. Stwier-
dzono, ¿e obecnoœæ poroforu i piasku kwarco-
wego w wypraskach z ABS pogarsza ich wy-
trzyma³oœæ na rozci¹ganie i udarnoœæ. W bada-
niach mikroskopowych ABS modyfikowanego
poroforem zaobserwowano strukturê porowa-
t¹, w strefach wypraski o wiêkszej gruboœci,
w których intensywnoœæ œcinania tworzywa
umo¿liwi³y powstanie i rozrost porów. Zasto-
sowanie nape³niacza w postaci piasku kwarco-
wego o drobnym uziarnieniu i jego u³o¿enie
wzd³u¿ kierunku p³yniêcia mog¹ wp³ywaæ na
zmniejszenie efektu porowania.

Hornsby P. E. i wspó³pracownicy [4] badali
wp³yw budowy gniazda formuj¹cego formy
wtryskowej oraz sposobu doprowadzania two-
rzywa do gniazda na w³aœciwoœci mechaniczne
i strukturê wyprasek z polipropylenu z 30%
zawartoœci¹ w³ókna szklanego i 0,07 oraz
0,35% zawartoœci¹ poroforu egzotermicznego
Genitron EPB. W badaniach u¿yto formy do-
œwiadczalne z gniazdami o ró¿nej wysokoœci (6
÷ 20 mm). Badano równie¿ wypraski z obszara-

mi ³¹czenia strumieni tworzywa. Próbki wy-
twarzano przy dwóch ró¿nych czasach wtrys-
ku (1,2 i 3,1 s), co przek³ada³o siê na uzyskanie
dwóch ró¿nych prêdkoœci wtryskiwania. Wy-
kazano, ¿e stosunek gruboœci rdzenia do nas-
kórka wyprasek jest taki sam w ca³ej wyprasce,
jedynie w naro¿ach wystêpuje wiêkszy udzia³
struktury litej. Wiêkszy udzia³ struktury poro-
watej zaobserwowano w wypraskach o du¿ej
gruboœci. Czas wtrysku mia³ niewielki wp³yw
na w³aœciwoœci mechaniczne wyprasek bez ob-
szarów ³¹czenia strumieni tworzywa, wp³yn¹³
jednak znacznie na w³aœciwoœci mechaniczne i
strukturê wyprasek z obszarami ³¹czenia stru-
mieni tworzywa. W wypraskach porowatych z
obszarami ³¹czenia strumieni tworzywa, uzys-
kiwanych przy ma³ej prêdkoœci wtryskiwania,
zauwa¿ono znaczne polepszenie wytrzyma-
³oœci na rozci¹ganie, która by³a wiêksza ni¿
wytrzyma³oœæ wyprasek porowatych bez ob-
szarów ³¹czenia strumieni tworzywa. T³uma-
czono to du¿ym udzia³em warstwy litej w tych
obszarach.

Wyniki licznych badañ wp³ywu parame-
trów przetwórstwa na w³aœciwoœci i strukturê
wyprasek uzyskanych z polipropylenu na-
pe³nianego w³óknami drzewnymi, do którego
dodano porofory chemiczne, w celu uzyskania
struktury mikroporowatej przedstawili w swo-
ich pracach A. K. B³êdzki i O. Faruk [5÷9]. W
pracy [7] zamieszczono wyniki badañ w³aœci-
woœci i struktury wyprasek z polipropylenu
z dodatkiem w³ókien drzewnych (dodawa-
nych w iloœciach 30 i 50% masy granulatu)
z kompatybilizatorem (bezwodnikiem kwasu
maleinowego), litych, oraz z 2 ÷ 5% zawartoœ-
ci¹ egzotermicznego poroforu chemicznego
(Hydrocerol 530). Na rys. 1 przedstawiono
przyk³adowe struktury uzyskane dla wypra-
sek z PP z 30% zawartoœci¹ nape³niacza oraz
z 2% (a) i 5% (b) zawartoœci¹ poroforu.

Wykazano, ¿e 2% zawartoœæ poroforu umo-
¿liwia uzyskanie drobnej, mikroporowatej
struktury. U¿ycie poroforu spowodowa³o
zmniejszenie masy wyprasek, maksymalnie
o 30%, nie powoduj¹c znacznego spadku ich
wytrzyma³oœci na rozci¹ganie. Ponadto w pra-
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cy [5] wykazano, ¿e, w przypadku tych sa-
mych wyprasek, wraz ze zwiêkszeniem tem-
peratury formy z 80 do 110°C, chropowatoœæ
powierzchni wyprasek, mierzona wskaŸni-
kiem Ra, uleg³a zmniejszeniu o 70%.

Autorzy patentu amerykañskiego [9] zasu-
gerowali stosowanie poroforów w celu
wzmocnienia wytrzyma³oœci wyprasek z ob-
szarami w których wystêpuje ³¹czenie strumie-
ni tworzywa. Zbadano wypraski z polietylenu
z 25% zawartoœci¹ miki i 0,6% zawartoœci¹
poroforu endotermicznego (mieszaniny kwasu
wielokarboksylowego i wêglanu nieorganicz-
nego). Zaobserwowano, ¿e wypraski nie pêka-
³y w obszarach ³¹czenia strumieni tworzywa.
Ponadto wypraski porowate z obszarami
³¹czenia strumieni tworzywa mia³y wiêksz¹
wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie ni¿ wypraski lite

bez tych obszarów i lite z obszarami ³¹czenia
strumieni tworzywa.

W pracy [10] badano wp³yw ró¿nych czyn-
ników, m. in. temperatury wtryskiwania, tem-
peratury formy, prêdkoœci wtryskiwania oraz
procentowej zawartoœci poroforu na wybrane
w³aœciwoœci wyprasek. Wykazano ¿e g³ówny
wp³yw na rozmiar i jakoœæ struktury porowatej
ma temperatura formy. Zatem w³aœciwoœci
wyprasek porowatych takie jak masa, gêstoœæ,
wytrzyma³oœæ, jakoœæ powierzchni oceniana
wystêpowaniem zapadniêæ zale¿ne s¹ od tem-
peratury formy i czasu ch³odzenia.

Porofory oraz nape³niacze mog¹ byæ rów-
nie¿ z powodzeniem dodawane w procesie
wyt³aczania [1,11]. W przypadku tej metody
przetwórstwa, oba dodatki, zarówno porofor
jak i nape³niacz w postaci talku mog¹ dzia³aæ
jako nukleanty, przyczyniaj¹c siê do powsta-
wania drobnoporowatej struktury w wyt³oczy-
nie.

Cel i zakres badañ

Celem badañ jest ocena wp³ywu dodatków
mineralnych w postaci talku oraz modyfikato-
rów chemicznych w postaci poroforu na w³aœ-
ciwoœci wytworzonego kompozytu. Badaniom
poddano próbki wytworzone z ró¿nych mate-
ria³ów na bazie PP z dodatkiem talku i porofo-
ru. Ocenie poddano zmianê masy wyprasek,
ich w³aœciwoœci wytrzyma³oœciowe, stabilnoœæ
wymiarow¹, jakoœæ powierzchni (po³ysk, ko-
lor). Wykonano równie¿ badania mikroskopo-
we oraz badania przewodnoœci cieplnej dla
wyprasek z tworzywa litego oraz z dodatkiem
poroforu.

W badaniach stosowano PP nape³niony 20%
zawartoœci¹ talku o nazwie handlowej Polipro-
pylen Regranulat T20 firmy Granulat Sp.j.
Strukturê porowat¹ wyprasek uzyskano przez
dodanie do tworzywa 2% poroforu Poroform
91085 firmy Clariant, w postaci granulatu,
o endotermicznym przebiegu rozk³adu. Two-
rzywo zosta³o zmieszane z poroforem przed
procesem uplastyczniania. Próbki badawcze
mia³y postaæ wiose³ek do statycznej próby roz-
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Rys. 1. Struktura wyprasek z PP z 30% zawartoœci¹

nape³niacza w postaci w³ókien drzewnych oraz 2% (a)

i 5% (b) zawartoœci¹ poroforu [7]



ci¹gania o gruboœci 4 mm, zgodnie z norm¹
PN-EN ISO527-2:1998. W badaniach struktu-
ralnych nape³nionego tworzywa z poroforem
stosowano równie¿ próbki badawcze w posta-
ci o zmiennej wysokoœci gniazda formuj¹cego,
od 3 do 6 mm. Warunki przep³ywu tworzywa
w gniazdach o ró¿nej wysokoœci powoduj¹
ró¿n¹ intensywnoœæ œcinania. Taki kszta³t
próbki umo¿liwi³ wiêc ocenê wp³ywu gruboœci
œcianki wypraski, a zarazem intensywnoœci œci-
nania na przebieg procesu porowania tworzy-
wa nape³nionego. Kszta³t i wymiary takich
próbek przedstawiono na rys. 8 i 9. Próbki wy-
twarzano przy u¿yciu wtryskarki ZhafirVe-
nusVE 1500 430 firmy Plastics Machinery o sile
zamykania 1500 kN. Warunki wtryskiwania
by³y nastêpuj¹ce:
— temperatura wtryskiwania — 220 °C
— temperatura formy — 20 °C
— ciœnienie wtryskiwania — 67 MPa
— ciœnienie docisku — 40 MPa (wypraski lite),

0 MPa (wypraski porowate)
— prêdkoœæ wtryskiwania — 40 mm/s
— czas wtrysku — 0,9 s
— czas docisku — 20 s (wypraski lite), 0 s

(wypraski porowate)
— czas ch³odzenia — 20 s
Wytwarzano zarówno wypraski lite (bez poro-
foru) jak i porowate. W przypadku wyprasek
z dodatkiem poroforu, mo¿liwe by³o wytwa-
rzanie wyprasek bez ciœnienia i czasu docisku,
gdy¿ rozk³ad poroforu mo¿e powodowaæ efekt
podobny do wywo³ywanego w fazie docisku
w konwencjonalnym procesie wtryskiwania.
Umo¿liwia to ponadto skrócenie ca³ego cyklu
wtryskiwania.

Masa wyprasek

Okreœlono masê wyprasek z jednego gniaz-
da formy, a uzyskane wyniki uœredniono sto-
suj¹c œredni¹ arytmetyczn¹. Œredni¹ masê wy-
prasek z poszczególnych cykli badañ przedsta-
wiono na rysunku 2. Masê wyprasek wyzna-
czano z dok³adnoœci¹ ±0,1 mg przy u¿yciu
wagi laboratoryjnej typu CP225 firmy Sarto-
rius, z zamkniêt¹ przestrzeni¹ pomiarow¹.

Dodanie 2% poroforu do tworzywa prze-
twarzanego przyczyni³o siê do zmniejszenia
masy wyprasek o oko³o 9%. Tak du¿a redukcja
masy wyprasek œwiadczyæ mo¿e o bardzo
intensywnym przebiegu procesu porowania.

Gruboœæ wyprasek

Gruboœæ wyprasek zosta³a zmierzona w
œrodkowej czêœci wyprasek za pomoc¹ mikro-
metru cyfrowego, z dok³adnoœci¹ ±0,01 mm.
Wyniki pomiaru gruboœci wyprasek przedsta-
wiono na rysunku 3. Wysokoœæ gniazda formu-
j¹cego wynosi³a 4,1 mm.

Z rysunku 3 ilustruj¹cego wyniki pomiarów
gruboœci badanych wyprasek, mo¿na stwier-
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Rys. 2. Masa wyprasek z PP litych i z dodatkiem poroforu

Rys. 3. Gruboœæ wyprasek wyprasek z PP litych i z dodat-

kiem poroforu



dziæ, i¿ zarówno wypraski lite jak i porowate
charakteryzuj¹ siê zbli¿on¹ mas¹, wyniki po-
miarów mieœci³y siê granicach niepewnoœci
pomiarowej. Porofor przyczyni³ siê do dok³ad-
nego odwzorowania kszta³tu gniazda formu-
j¹cego pomimo nie zastosowania ciœnienia
i czasu docisku.

W³aœciwoœci wytrzyma³oœciowe

Wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie (sm) i wyd³u-
¿enie przy sile maksymalnej (em) okreœlono
w statycznej próbie jednoosiowego rozci¹ga-
nia. Badania przeprowadzono przy u¿yciu ma-
szyny wytrzyma³oœciowej Inspekt Desk 20 fir-
my Hegewald&Peschke. Prêdkoœæ rozci¹gania
wynosi³a 50 mm/min. Wyniki pomiarów zosta-
³y przedstawione na rysunkach 4 i 5.

Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e dodanie 2% poroforu
do tworzywa PP nape³nionego talkiem przy-
czynia siê do nieznacznego pogorszenia wy-
trzyma³oœci na rozci¹ganie o oko³o 10%, w gra-
nicach niepewnoœci pomiarowej. Œwiadczy to
o niewielkim wp³ywie dodatku poroforu na
zmianê wytrzyma³oœci badanych wyprasek.
Dodanie poroforu do tworzywa przetwarzane-
go przyczynia siê do zwiêkszenia wyd³u¿enia
uzyskanych wyprasek o 25% w stosunku do
wyprasek litych. Mo¿na to t³umaczyæ tym, ¿e

porowaty rdzeñ wyprasek charakteryzuje siê
wiêksz¹ elastycznoœci¹ w stosunku do litego
tworzywa, przyczyniaj¹c siê do opóŸnienia
momentu zerwania.

Badanie stanu powierzchni wyprasek

Pomiar koloru

Badanie koloru wyprasek zosta³o przepro-
wadzone przy pomocy kolorymetru SP60 fir-
my X-rite, w oparciu o przestrzeñ barw CIE-
Lab, która obejmuje w przybli¿eniu zakres
barw postrzegalnych przez oko ludzkie. Wyni-
ki badañ otrzymane t¹ metod¹ przedstawione
s¹ w postaci wspó³rzêdnych a, b oraz L. War-
toœæ „a” okreœla zmianê koloru od zielonego
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Rys. 4. Wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie wyprasek z PP li-

tych i z dodatkiem poroforu

Rys. 5. Wyd³u¿enie przy sile maksymalnej wyprasek z

PP litych i z dodatkiem poroforu

Rys. 6. Luminancja wyprasek z PP litych i z dodatkiem

poroforu



(wartoœæ ujemna) do czerwonego (wartoœæ do-
datnia) natomiast „b” od niebieskiego (wartoœæ
ujemna) do ¿ó³tego (wartoœæ dodatnia). L ozna-
cza luminancjê wyra¿an¹ w cd/m2. Dla zero-
wych wartoœci „a” i „b”, parametr L okreœla
zmianê koloru od czarnego (dla L = 0) do bia³e-
go (dla L = 100).

Z rysunku 6, ilustruj¹cego wyniki pomia-
rów luminacji badanych próbek widaæ, ¿e
wypraski z poroforem charakteryzuj¹ siê wiêk-
sz¹ wartoœci¹ luminancji ni¿ wypraski lite, co
oznacza, ¿e nast¹pi³a zmiana ich koloru w kie-
runku koloru bia³ego. Z rysunku 7 mo¿na zau-
wa¿yæ, ¿e wraz z dodaniem poroforu do two-
rzywa, nastêpuje wzrost wartoœci wspó³rzêd-
nych „a” i „b”. Wypraski s¹ bardziej czerwone i
bardziej ¿ó³te ni¿ wypraski z tworzywa litego,
które maj¹ wiêkszy udzia³ kolorów niebieskie-
go i zielonego.

Pomiar po³ysku

Pomiar po³ysku zosta³ przeprowadzony po-
³yskomierzem 406L firmy Elcometer. Badanie
polega na zmierzeniu intensywnoœci odbitego i
rozproszonego œwiat³a w w¹skim zakresie k¹ta
odbicia. Intensywnoœæ œwiat³a odbitego zale¿y
od materia³u i k¹ta padania œwiat³a. Wyniki
pomiarów po³ysku wyra¿ane s¹ w jednostkach
po³ysku GU (ang. GlossUnits). Wysoki po³ysk
charakteryzuje du¿a wartoœæ GU (do 100), na-
tomiast ma³a wartoœæ GU wskazuje na mato-

woœæ powierzchni (brak po³ysku). Pomiar po-
³ysku przeprowadzono przy k¹cie padania
œwiat³a 60° (a60°).

Wyniki pomiarów po³ysku badanych wy-
prasek zamieszczono na rysunku 8. Stwierdzo-
no, ¿e dodanie poroforu do tworzywa prze-
twarzanego powoduje zmniejszenie wartoœci
po³ysku. Zmiana ta jest dobrze widoczna
w ujêciu makroskopowym (rys. 9). Na po-
wierzchni wypraski wystêpuj¹ smugi i wysre-
brzenia, co jest niekorzystn¹ ze wzglêdów ja-
koœciowych cech¹ charakterystyczn¹ dla wiêk-
szoœci wyprasek porowatych uzyskiwanych
przy ni¿szych wartoœciach temperatury formy.
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Rys. 7. Wspó³rzêdne koloru „a” i „b” wyprasek z PP li-

tych i z dodatkiem poroforu

Rys. 8. Po³ysk mierzony przy k¹cie padania œwiat³a 60°

dla wyprasek z PP litych i z dodatkiem poroforu

Rys. 9. Wygl¹d powierzchni wyprasek z PP nape³nione-

go talkiem: a) litej, b) porowatej



Struktura wyprasek

Badania strukturalne przeprowadzono w
œwietle przechodz¹cym spolaryzowanym przy
u¿yciu mikroskopu optycznego Nikon Eclipse
E200. Preparaty stosowane do obserwacji mia-

³y postaæ œcinków o gruboœci 50 µm wycina-
nych z œrodkowej czêœci próbek do statycznej
próby rozci¹gania, prostopadle do kierunku
przep³ywu tworzywa. Wyniki obserwacji mik-
roskopowych przedstawiono na rysunku 10.

Wykonano równie¿ badania struktury pró-
bek w postaci wyprasek o zmiennej wysokoœci
gniazda formuj¹cego, przedstawionych na rys.
11. W badaniach strukturalnych z wykorzysta-
niem wk³adki formuj¹cej o zmiennej wysokoœ-
ci, konieczne by³o wyznaczenie obszarów,
w których dokonano obserwacji. Oznaczenia
tych obszarów przedstawiono na rys. 12. Wy-
niki badañ strukturalnych przedstawiono na
rysunku 13.
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Rys. 10. Struktura przekroju wyprasek z PP z talkiem

i poroforem

Rys. 11. Kszta³t i wymiary wyprasek stosowanych w badaniach

Rys. 12. Model wypraski wraz z elementami zestalonymi

w kana³ach przep³ywowych uzyskiwana z wk³adki for-

muj¹cej stosowanej w badaniach z zaznaczonymi strefa-

mi o ró¿nej wysokoœci gniazda formuj¹cego



Z rysunku 13 obrazuj¹cego strukturê prze-
krojów wyprasek porowatych mo¿na zauwa-
¿yæ, ¿e w czêœciach wyprasek o gruboœci 6 mm
wystêpuje du¿a iloœæ porów o du¿ej œrednicy w
rdzeniu. W strefie o wiêkszej gruboœci czas zes-
talenia siê tworzywa by³ d³u¿szy a intensyw-
noœæ œcinania by³a najmniejsza, co sprzyja³o
powstawaniu siê wiêkszej iloœci porów o du¿ej
œrednicy. Ponadto w strefach oddalonych od
miejsca doprowadzenia tworzywa pory s¹
wiêksze ni¿ w obszarach blisko przewê¿ki.
Mo¿e byæ to spowodowane niskim ciœnieniem
tworzywa w koñcowej fazie przep³ywu w tych
strefach gniazda, oraz brakiem fazy docisku,
ograniczaj¹cej rozrost porów, jak równie¿ wy¿-
sz¹ temperatur¹ tworzywa w tych obszarach
na skutek zwiêkszonego zjawiska œcinania.

PODSUMOWANIE

Na podstawie przedstawionych badañ
mo¿na stwierdziæ, ¿e zastosowanie œrodków
poruj¹cych w materia³ach polimerowych po-
zwala nie tylko na zmniejszenie masy formo-
wanych wyprasek lub innych wytworów wy-
twarzanych ró¿nymi metodami przetwórstwa,
a tym samym i mniejsze zu¿ycie surowca.

Wykazano ponadto, ¿e dodatek poroforów
pozwala skróciæ czas wytwarzania poprzez
ograniczenie cyklu wtryskiwania do fazy
wtrysku i och³adzania (bez fazy docisku) po-
niewa¿ t¹ wa¿n¹ funkcjê przejmuje rozprê¿a-
j¹cy siê w wyprasce gaz powsta³y z rozk³adu
poroforu, w przeprowadzonych badaniach
skrócono czas cyklu o 20 s dla wyprasek poro-
watych w stosunku do wyprasek litych. Uzys-
kane w ten sposób wypraski charakteryzowa³y
siê dobrym odwzorowaniem gniazda formu-
j¹cego. Ponadto wypraski porowate nie wyka-
zuj¹ gorszych w³aœciwoœci wytrzyma³oœcio-
wych w porównaniu z wypraskami litymi.
Istotn¹ wad¹ z jakoœciowego punktu widzenia
mo¿e byæ jednak gorszy stan powierzchni
wyprasek porowatych.
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