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W³aœciwoœci i przetwarzalnoœæ kompozytów polipropylenowych

a rodzaj i iloœæ nape³niacza. Czêœæ II. Wyniki badañ

Streszczenie – Wraz ze wzrostem zastosowañ wyrobów z tworzyw polimerowych z ró¿nego

rodzaju nape³niaczami, poznanie w³aœciwoœci przetwórczych uzyskanych kompozytów jest nie-

zbêdne w celu opracowania efektywnego i wydajnego procesu przetwórstwa, jak i uzyskania

wyrobów o za³o¿onej, wysokiej jakoœci. W niniejszej czêœci publikacji przedstawiono wyniki

badañ wp³ywu nape³niacza w postaci w³ókna szklanego, kredy i talku w ró¿nych iloœciach maso-

wych na wtryskiwalnoœæ oraz w³aœciwoœci mechaniczne (twardoœæ, udarnoœæ, wytrzyma³oœæ na

rozci¹ganie) i temperaturê ugiêcia pod obci¹¿eniem kompozytu polipropylenowego.

PROPERTIES AND PROCESABILITY OF POLYPROPYLENE COMPOSITES VS. THE

KIND AND QUANTITY OF FILLER. PART II. RESULTS OF THE RESEARCH

Summary – With the increase of using of polymeric products and their combination with va-

rious types of fillers, processing properties knowledge obtained in this way composite is necessary

to develop more efficient and effective manufacturing process and obtain a predetermined final

product quality. In the present part of study attempts to investigate the effect of fillers in the form

of fiber glass, chalk and talc in various mass quantities on material processability and mechanical

properties (hardness, impact, tensile strength) and determination of heat deflection temperature.

Wstêp

W czêœci pierwszej artyku³u [1] przedsta-
wiono przegl¹d literatury, okreœlono cel i za-
kres badañ oraz zdefiniowano najwa¿niejsze
pojêcia dotycz¹ce tematyki badañ. Dokonano
za³o¿eñ odnoœnie czynników badanych, para-
metrów przetwórczych, jak i techniki prowa-
dzenia badañ. Scharakteryzowano badane
tworzywo oraz opisano maszyny, urz¹dzenia
i aparaturê wykorzystan¹ do przeprowadzenia
badañ, wraz z powo³aniem siê na odpowiednie
normy. Czêœæ pierwsza publikacji jest wstêpem
teoretycznym i ugruntowaniem stanu wiedzy
dotycz¹cym przeprowadzenia za³o¿onych
badañ.

Wtryskiwalnoœæ

Na wykresie (rys. 1) przedstawiono zmianê
œredniej d³ugoœci wypraski w kszta³cie spirali
w zale¿noœci od udzia³u masowego nape³nia-
cza w postaci krótkiego w³ókna szklanego. Wi-
doczny jest wp³yw wzrostu iloœci nape³niacza
na zmniejszenie d³ugoœci otrzymanej wypras-
ki, która jest miar¹ wtryskiwalnoœci.

Œrednie ró¿nice d³ugoœci pomiêdzy kolejny-
mi wypraskami z ró¿n¹ iloœci¹ nape³niacza
przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co. Wypraski z 20%
zawartoœci¹ w³ókna szklanego s¹ krótsze od
tych z 10% zawartoœci nape³niacza œrednio o
60 mm. Wypraski z 30% GF s¹ krótsze od wy-
prasek z 20% zawartoœci¹ nape³niacza œrednio
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o 33 mm, wypraski z 40% GF s¹ krótsze od
wyprasek z 30% zawartoœci¹ nape³niacza o ok.
25 mm, natomiast wypraski z 50% udzia³em
w³ókna szklanego s¹ krótsze od wyprasek
z 40% zawartoœci¹ nape³niacza o ok. 35 mm.
Œrednia ró¿nica d³ugoœci pomiêdzy wypraska-
mi z 50% zawartoœci¹ w³ókna szklanego a 0%
zawartoœci¹ wynios³a ok. 250 mm.

Z kolei na rysunku 2 pokazano wyniki œred-
nich d³ugoœci wyprasek kompozytu z talkiem.
Z wykresu mo¿na odczytaæ niemal linowy
wp³yw zawartoœci talku na przetwarzalnoœæ
kompozytu. Wraz ze wzrostem iloœci nape³nia-
cza w tworzywie maleje jego przetwarzalnoœæ.
Kolejne wypraski w kszta³cie spirali s¹ coraz

krótsze. Ró¿nice œrednich d³ugoœci pomiêdzy
kolejnymi wypraskami, wraz ze wzrostem za-
wartoœci talku, przedstawia³y siê nastêpuj¹co:
29 mm, 29 mm, 51 mm, 42 mm. Œrednia ró¿nica
d³ugoœci pomiêdzy wypraskami z 50% zawar-
toœci¹ talku a 0% zawartoœci¹ wynios³a ok.
217 mm.

Na wykresie (rys. 3) przedstawiono d³ugoœ-
ci wyprasek kompozytu z kred¹. Charakterys-
tyka wykresu jest bardzo zbli¿ona do wykresu
zale¿noœci d³ugoœci otrzymanych wyprasek
kompozytowych od udzia³u masowego na-
pe³niacza w postaci talku. W przypadku kredy
mo¿na równie¿ odczytaæ niemal linowy
wp³yw nape³niacza na przetwarzalnoœæ kom-
pozytu. Wraz ze wzrostem iloœci kredy w two-
rzywie maleje jego przetwarzalnoœæ. Kolejne
wypraski w kszta³cie spirali s¹ coraz krótsze,
œrednio o: 25, 47, 41 oraz 49 mm. Œrednia ró¿-
nica d³ugoœci pomiêdzy wypraskami z 50%
zawartoœci¹ kredy a 0% zawartoœci¹ wynios³a
ok. 227 mm.

Dane z wykresów pokazanych na rysun-
kach od 1 do rysunku 3 wskazuj¹ na zbli¿on¹
wtryskiwalnoœæ tworzywa przy u¿yciu na-
pe³niacza w postaci kredy lub talku. Wp³yw
nape³niacza w postaci w³ókna szklanego,
zgodnie z przypuszczeniami, znacznie odbie-
ga od wp³ywu pozosta³ych nape³niaczy. W³ók-
no szklane w najwiêkszym stopniu wp³ywa na

PRZETWÓRSTWO TWORZYW 5 (wrzesieñ – paŸdziernik) 2014

W³aœciwoœci i przetwarzalnoœæ kompozytów polipropylenowych a rodzaj i iloœæ nape³niacza. Czêœæ II. Wyniki badañ 369

Rys. 1. Zale¿noœæ d³ugoœci wypraski od udzia³u masowe-

go w³ókna szklanego – wartoœci œrednie

Fig. 1. The dependence between the length of the molding

and glass fiber mass fraction – average values

Rys. 2. Zale¿noœæ d³ugoœci wypraski od udzia³u masowe-

go talku – wartoœci œrednie

Fig. 2. The dependence between the length of the molding

and talc mass fraction – average values

Rys. 3. Zale¿noœæ d³ugoœci wypraski od udzia³u masowe-

go kredy – wartoœci œrednie

Fig. 3. The dependence between the length of the molding

and chalk mass fraction – average values



przetwarzalnoœæ tworzywa. Przy takiej samej
iloœci procentowej nape³niacza, d³ugoœæ wy-
praski kompozytu z w³óknem szklanym jest
znacznie mniejsza od d³ugoœci otrzymanej wy-
praski kompozytowej z talkiem czy kred¹. Wy-
jaœnieniem zaobserwowanego zjawiska s¹ si³y
tarcia wystêpuj¹ce pomiêdzy elementarnymi
w³óknami szklanymi a cz¹steczkami tworzy-
wa bazowego, œciankami uk³adu uplastycznia-
j¹cego wtryskarki czy œciankami formy jak
i zwiêkszenie lepkoœci tworzywa nape³nione-
go w³óknem szklanym [2].

Stopieñ wype³nienia gniazda spiralnego
wynosi³ odpowiednio:
— dla czystego polipropylenu 19%,
— dla w³ókna szklanego od 9% do 15% w za-

le¿noœci od iloœci masowej nape³niacza,
— dla kredy od 10% do 16% w zale¿noœci od

iloœci masowej nape³niacza,
— dla talku od 11% do 16% w zale¿noœci od

iloœci masowej nape³niacza.
Wyniki stopnia wype³nienia gniazda spiralne-
go, uzyskane dla ró¿nych wartoœci zawartoœci
masowej nape³niaczy, przedstawiono na ry-
sunku 4.

Najmniejszy stopieñ wype³nienia gniazda
spiralnego formy wtryskowej uzyskano przy
zastosowaniu w³ókna szklanego jako nape³nia-

cza (rys. 4). Wynik ten powtarza³ siê dla wszy-
stkich wartoœci masowych nape³niaczy u¿y-
tych w badaniu. Wp³yw kredy i talku na prze-
twarzalnoœæ tworzywa jest podobna. Dla oby-
dwu nape³niaczy i poszczególnych wartoœci
masowych, ró¿nica w wynikach dla stopnia
wype³nienia gniazda spiralnego nie przekra-
cza 1%.

Wyniki pomiarów twardoœci metod¹ Sho-
re’a dla wykonanych wyprasek z nape³nia-
czem w postaci w³ókna szklanego, kredy i tal-
ku zosta³y przedstawione na rysunku 5. Przed-
stawione na wykresie wyniki s¹ wartoœciami
œrednimi z dziesiêciu pomiarów twardoœci dla
poszczególnych wyprasek z dan¹ iloœci¹ maso-
w¹ nape³niacza.

Wp³yw kredy i talku jako nape³niacza na
twardoœæ kompozytu PP jest bardzo zbli¿ony.
Dodatek ich w wysokoœci 10% do pierwotnego
polipropylenu powoduje wzrost twardoœci
o ok. 3 °ShD, podczas gdy taka sama iloœæ
masowa w³ókna szklanego powoduje wzrost
twardoœci o 1 °ShD, co mo¿na uznaæ za wynik
mieszcz¹cy siê w przedziale b³êdu pomiaro-
wego.

Zgodnie z rysunkiem 5, wzrost twardoœci
próbek z w³óknem szklanym mo¿na uznaæ za
liniowy w ca³ym zakresie zmiennoœci ich za-
wartoœci. Pomimo uzyskania ró¿nych zale¿-
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Rys. 4. Wp³yw udzia³u masowego danego nape³niacza na

stopieñ wype³nienia gniazda spiralnego formy wtrysko-

wej. Kolor bia³y – PP bez nape³niacza, jasnoszary – w³ók-

no szklane, czarny – kreda, szary – talk

Fig. 4. Influence the mass fraction of the filler on the de-

gree of filling of the spiral mold. Color: white – PP with-

out filler, light gray – fiberglass, black – chalk, gray – talc

Rys. 5. Wp³yw udzia³u masowego danego nape³niacza na

twardoœæ wyprasek: 1 – w³ókno szklane, 2 – kreda, 3 –

talk

Fig. 5. Influence of the mass fraction of the filler on the

hardness of the molding parts: 1 – glass fiber, 2 – chalk,

3 – talc



noœci twardoœci badanych próbek od rodzaju
i zawartoœci nape³niacza ich przebieg jest po-
dobny. Przy zawartoœci w³ókna szklanego
mniejszej ni¿ 25%, wiêksz¹ twardoœæ wykazuj¹
próbki z tak¹ sam¹ iloœci¹ kredy i talku, nato-
miast powy¿ej zawartoœci 25% w³ókna szkla-
nego, próbki z tym nape³niaczem maj¹ ju¿
wiêksz¹ twardoœæ.

Na rysunku 6 przedstawiono wyniki wp³y-
wu rodzaju nape³niacza i jego iloœci na udar-
noœæ kompozytów polipropylenowych. Prób-
ka bez karbu z czystego polipropylenu nie
pêka. Dodatek w³ókna szklanego wp³ywa na
wzrost udarnoœci otrzymanego kompozytu,
niezale¿nie od jego udzia³u. Dodatek kredy do
30% powoduje wzrost udarnoœci, a nastêpnie
ju¿ mniej intensywne zmniejszanie siê tej w³aœ-
ciwoœci. Spadek udarnoœci jest zauwa¿alny dla
talku jako nape³niacza, co potwierdzaj¹ inne
wyniki badañ [3]. Dla 50% udzia³u masowego
nape³niaczy u¿ytych w badaniu wyniki udar-
noœci przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co: w³ókno
szklane – 51 kJ/m2, kreda – 31 kJ/m2, talk –
20 kJ/m2. Powy¿sze wyniki znajduj¹ potwier-
dzenie w innych publikacjach [4].

Na rysunku 7 pokazano wyniki badañ wy-
trzyma³oœci na rozci¹ganie wyprasek typu A1

z w³óknem szklanym. Maksymalne od-
kszta³cenie uzyskano dla wypraski z 10-pro-
centow¹ zawartoœci¹ w³ókna szklanego –
5,60% przy naprê¿eniu zrywaj¹cym 44,50 MPa
– krzywa (2). Wraz ze wzrostem udzia³u maso-
wego nape³niacza odkszta³cenie przy zerwa-
niu zmala³o do ok. 4% ± 0,5% przy sta³ym
wzroœcie naprê¿eñ zrywaj¹cych, a¿ do 94,50
MPa dla 50GF – krzywa (6). Przebieg wykre-
sów od 2 do 6 wskazuje na kruchoœæ badanego
materia³u, co by³o spowodowane dodatkiem
w³ókna szklanego [5]. Na wykresie krzyw¹ (1)
rozci¹gania uzyskan¹ dla polipropylenu bez
nape³niacza. Taka charakterystyka cechuje
materia³y ci¹gliwe [5]. Zauwa¿alne jest niemal
dwukrotnie wiêksze wyd³u¿enie wypraski bez
nape³niaczy od wypraski z 10% zawartoœci¹
GF. W³ókno szklane wp³ywa na zmniejszenie
ci¹gliwoœci i umocnienie materia³u [6].

Kolejne wyniki badañ w próbie statycznego
rozci¹gania wyprasek polipropylenowych na-
pe³nionych talkiem i kred¹ przedstawiono
w tabelach 1 oraz 2. Wraz ze wzrostem udzia³u
masowego talku w polipropylenie wytrzyma-
³oœæ badanych próbek na rozci¹ganie maleje.
Najwiêksze odkszta³cenie uzyskano dla 10%
zawartoœci nape³niacza – 7,67% przy naprê¿e-
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Rys. 6. Wp³yw udzia³u masowego danego nape³niacza na

udarnoœæ wyprasek. S³upek jasnoszary – w³ókno szklane,

czarny – talk, szary – kreda

Fig. 6. Influence of the mass fraction of the filler on im-

pact strength of molded parts. Post light gray – glass

fiber, black – talc, gray – chalk

Rys. 7. Wp³yw udzia³u masowego w³ókna szklanego na

wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie próbek: 1 – PP bez na-

pe³niacza oraz z zawartoœci¹ w³ókna szklanego odpowied-

nio: 2 – 10% (10GF), 3 – 20% (20GF), 4 – 30% (30GF),

5 – 40% (40GF) oraz 6 – 50% (50GF)

Fig. 7. Influence of the mass fraction of glass fiber on ten-

sile strength. 1 – PP without filler, 2 – 10GF 3 – 20GF,

4 – 30GF, 5 – 40GF, 6 – 50GF



niu zrywaj¹cym 26,52 MPa. Ró¿nica wytrzy-
ma³oœci na rozci¹ganie pomiêdzy polipropyle-
nem bez nape³niacza a polipropylenem na-
pe³nionym 50% zawartoœci¹ talku wynios³a
11,04 MPa. Ró¿nica naprê¿eñ zrywaj¹cych
przy 0% oraz 50% zawartoœci talku wynios³a
4,93 MPa.

Tabela 1. Wyniki wytrzyma³oœci na rozci¹ganie

dla polipropylenu z talkiem

Table 1. The results of tensile strength for PP with

the talc

Udzia³
masowy
nape³nia-
cza [%]

Modu³
rozci¹-

gania Et
[MPa]

Wytrzy-
ma³oœæ na

rozci¹ganie
�m [MPa]

Odkszta³-
cenie przy
zerwaniu

�m [%]

Naprê¿e-
nie przy

zerwaniu
�b [MPa]

0 T 1400,00 31,60 8,10 24,27

10 T 1492,17 29,45 7,67 26,52

20 T 1627,21 27,74 5,43 25,88

30 T 1919,63 24,92 4,21 23,25

40 T 2125,78 22,70 3,24 21,06

50 T 2318,51 20,56 2,27 19,34

Wraz ze wzrostem udzia³u masowego kre-
dy w polipropylenie wytrzyma³oœæ badanych
próbek na rozci¹ganie maleje, co potwierdzaj¹
wyniki uzyskane przez innych badaczy [7].
Najwiêksze wyd³u¿enie uzyskano dla 10% za-
wartoœci nape³niacza – 6,13%, przy naprê¿eniu
zrywaj¹cym 24,94 MPa. Powy¿sze otrzymane
rezultaty, dla wszystkich rodzajów nape³nia-
czy u¿ytych w badaniach, nie odbiegaj¹ od wy-
ników publikowanych w innych publikacjach

[4]. Ró¿nica wytrzyma³oœci na rozci¹ganie po-
miêdzy czystym polipropylenem a polipropy-
lenem nape³nionym z 50% zawartoœci¹ kredy
wynios³a 10,82 MPa. Powy¿sza wartoœæ wska-
zuje na niemal¿e jednakowy wp³yw kredy
i talku na wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie two-
rzywa nape³nionego. Ró¿nica naprê¿eñ zrywa-
j¹cych przy 0% i 50% zawartoœci kredy wynio-
s³a 7,04 MPa. Jest to wartoœæ wy¿sza od analo-
gicznie uzyskanej dla talku o 2,11 MPa. Ozna-
cza to, i¿ po przekroczeniu maksymalnych
obci¹¿eñ rozci¹gaj¹cych �m, próbki z kred¹
w postaci nape³niacza ulegn¹ zniszczeniu przy
mniejszych wartoœciach naprê¿eñ rozci¹ga-
j¹cych �b, ni¿ próbki z talkiem.

Tabela 2. Wyniki wytrzyma³oœci na rozci¹ganie

dla polipropylenu z kred¹

Table 2. The results of tensile strength for PP with

the chalk

Udzia³
masowy
nape³nia-
cza [%]

Modu³
rozci¹-

gania Et
[MPa]

Wytrzy-
ma³oœæ na

rozci¹ganie
�m [MPa]

Odkszta³-
cenie przy
zerwaniu

�m [%]

Naprê¿e-
nie przy

zerwaniu
�b [MPa]

0 K 1400,00 31,60 8,10 24,27

10 K 1509,16 29,56 6,13 24,94

20 K 1714,11 27,25 5,15 23,68

30 K 1882,82 24,02 4,10 19,75

40 K 2036,28 22,70 3,14 18,90

50 K 2208,55 20,78 2,27 17,23

W tabeli 3 zestawiono wyniki pomiarów
temperatury ugiêcia HDT wyprasek z w³ók-
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Tabela 3. Wyniki pomiarów temperatury ugiêcia HDT

Table 3. The results of measurements of heat deflection temperature HDT

Iloœæ masowa
nape³niacza

[%]

W³ókno szklane Kreda Talk

Ugiêcie
[mm]

Temperatura
[°C]

Ugiêcie
[mm]

Temperatura
[°C]

Ugiêcie
[mm]

Temperatura
[°C]

0 0,32 61,4 0,32 61,4 0,32 61,4

10 0,32 92,5 0,32 54,9 0,32 55,4

20 0,32 109,8 0,32 56,5 0,32 55,7

30 0,13 119,3 0,33 58,1 0,33 58,7

40 0,11 119,3 0,33 59,8 0,32 62,7

50 0,10 119,3 0,33 63,8 0,32 65,6



nem szklanym, kred¹ i talkiem jako nape³nia-
czami.

Wp³yw kredy i talku jako nape³niaczy na
temperaturê ugiêcia kompozytu PP w ca³ym
zakresie pomiarowym mo¿na uznaæ za podob-
ny. W obu przypadkach zaobserwowano po-
cz¹tkowe obni¿anie siê temperatury ugiêcia po
dodaniu nape³niaczy w odniesieniu do czyste-
go PP. Wraz ze zwiêkszaniem iloœci masowej
kredy oraz talku obserwowano wzrost tempe-
ratury ugiêcia, a¿ do odpowiednio 63,8 i
65,6 °C, co w odniesieniu do temperatury ugiê-
cia polipropylenu bez nape³niaczy jest przy-
rostem rzêdu od 2 do 4 °C. W przypadku w³ók-
na szklanego, ju¿ przy 10% zawartoœci maso-
wej tego nape³niacza zaobserwowano wzrost
temperatury ugiêcia o oko³o 30°C. Dla zawar-
toœci masowej od 30 do 50% w³ókna szklanego
ugiêcie badanych próbek nie osi¹gnê³o wartoœ-
ci zadanej, przewidzianej w normie, mimo, ¿e
temperatura oleju silikonowego osi¹gnê³a
zadan¹ wartoœæ 120 °C. Dla 50% zawartoœci
masowej w³ókna szklanego, przy temperatu-
rze 119,3 °C uzyskano 0,10 mm ugiêcia badanej
próbki. Tak jak w przypadku poprzednich po-
miarów, otrzymane wyniki temperatury ugiê-
cia próbek polipropylenowych z ró¿n¹ zawar-
toœci badanych nape³niaczy nie odbiegaj¹ od
wyników publikowanych w innych artyku³ach
[4, 8].

Podsumowanie

Po przeprowadzonych badaniach stwier-
dzono, i¿ najwiêkszy wp³yw na wtryskiwal-
noœæ tworzyw kompozytowych w osnowie
polipropylenu mia³ nape³niacz w postaci
w³ókna szklanego. Dla nape³niaczy w posta-
ci talku i kredy stwierdzono podobne cha-
rakterystyki d³ugoœci wyprasek w zale¿noœci
od udzia³u masowego danego nape³niacza.
Polipropylen z talkiem i kred¹ mo¿e byæ sto-
sowany do wytwarzania wyprasek o wiêk-
szym stopniu skomplikowania kszta³tu,
o d³u¿szej drodze przep³ywu przez uk³ad
wlewowy formy wtryskowej ni¿ przy zasto-
sowaniu w³ókna szklanego jako nape³niacza.

Badania w³aœciwoœci mechanicznych oraz
temperatury ugiêcia pod obci¹¿eniem po-
twierdzi³y ró¿norodny wp³yw u¿ytych w ba-
daniach nape³niaczy na w³aœciwoœci wypra-
sek. Dodatek ka¿dego z nape³niaczy spowo-
dowa³ wzrost twardoœci tworzywa. Wp³yw
kredy i talku na temperaturê ugiêcia pod ob-
ci¹¿eniem jest zbli¿ony i nieznaczny, jednak
ju¿ udzia³ 10% w³ókna szklanego powoduje
wzrost temperatury ugiêcia o ok. 30 °C. Pod-
czas badañ udarnoœci stwierdzono, ¿e
wzrost zawartoœci talku w polipropylenie
powoduje zmniejszanie siê udarnoœci, a
wzrost zawartoœci w³ókna szklanego, wprost
przeciwnie – zwiêkszanie siê udarnoœci. Za-
wartoœæ kredy do 30% udzia³u masowego
zwiêksza udarnoœæ, natomiast powy¿ej tej
wartoœci nastêpuje spadek udarnoœci.

Nape³niacz w postaci w³ókna szklanego
wp³ywa równie¿ znacz¹co na wytrzyma³oœæ
na rozci¹ganie, gdzie zauwa¿ono systematycz-
ny wzrost wytrzyma³oœci wraz ze zwiêksza-
niem udzia³u masowego nape³niacza. Kreda
oraz talk wp³ywa na obni¿enie wytrzyma³oœci
na rozci¹ganie otrzymanych wyprasek kom-
pozytowych.

Praca by³a finansowana i zosta³a wykonana w ra-

mach miêdzynarodowego projektu pt.: “Technologi-

cal and design aspects of extrusion and injection

molding of thermoplastic polymer composites and

nanocomposites” realizowanego w ramach FP7

Marie Curie Actions, PEOPLE, International Re-

search Staff Exchange Scheme (IRSES), umowa

PIRSES-GA-2010-269177.
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