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Ocena w³aœciwoœci przetwórczych i cieplnych wyprasek wtryskowych

nape³nionych proszkowym nape³niaczem metalicznym

Streszczenie: Intensywne poszukiwania kompozytów polimerowych wynikaj¹ z mo¿liwoœci uzyskania nowych
materia³ów o potencjalnie lepszych w³aœciwoœciach. Szczególna uwaga jest skupiona na poprawie w³aœciwoœci
przetwórczych i cieplnych, które stanowi¹ zasadnicze kryterium wyboru tworzywa i rodzaju nape³niacza. Podczas
u¿ytkowania wytworów z tworzyw polimerowych, wraz ze wzrostem temperatury zmieniaj¹ siê znacznie w³aœci-
woœci fizyczne, a zw³aszcza mechaniczne, w skrajnych przypadkach mo¿e nast¹piæ przemiana stanu skupienia two-
rzywa. W pracy przedstawiono wyniki badañ podstawowych w³aœciwoœci przetwórczych i cieplnych tj. masowego
wskaŸnika szybkoœci p³yniêcia, temperatury ugiêcia pod obci¹¿eniem oraz temperatury miêknienia hybrydowych
wyprasek wtryskowych otrzymanych przy niezmiennych parametrach przetwórczych. Nape³niaczem wprowadzo-
nym by³y proszki piêciu metali: aluminium, cynku, cyny, ¿elaza i miedzi o udziale masowym od 2,5% do 15%
w stosunku do osnowy, jakim by³ polipropylen. Na podstawie wyników badañ sporz¹dzono stosowne zale¿noœci od
zawartoœci masowej ró¿nych rodzajów proszkowego nape³niacza metalicznego.
S³owa klucze: nape³niacz metaliczny, wtryskiwanie, polipropylen, w³aœciwoœci cieplne

ASSESSMENT OF PROCESSING AND THERMAL PROPERTIES OF METAL POWDER-FILLED HYBRID
MOULDED PRODUCTS
Abstract: The extensive research on polymer composites is motivated by the fact that it can result in obtaining new
materials with enhanced properties. This research focuses primarily on improving processing and thermal proper-
ties which constitute the essential criterion for selecting the material and the type of filler. During the use of pro-
ducts made of polymeric materials, the physical and especially mechanical properties change significantly with the
change of temperature and, in extreme cases, the physical state of material may be changed. The paper presents the
results from basic research of processing and thermal properties, i.e. melt flow rate, temperature of deflection under
load and the softening temperature of hybrid injection mouldings, obtained with constant processing parameters.
We used five metal powder fillers: aluminum, zinc, tin, iron and copper powders, with their contents ranging from
2.5 to 15% in relation to the polypropylene matrix. Based on the results of research, the appropriate dependencies of
different types of powder metal fillers on the mass content were prepared.
Keywords: metal powder filler, injection moulding, polypropylene, thermal properties

1. Wstêp

Wtryskiwanie jest jedn¹ z dominuj¹cych metod prze-
twórstwa tworzyw. Jest to proces cyklicznego uplastycz-
niania tworzywa [1], nastêpnie stapiania w uk³adzie
uplastyczniaj¹cym i wyciskania do zamkniêtego gniazda
formuj¹cego formy wtryskowej, zestalania lub utwardza-
nia tworzywa w gnieŸdzie i wyjêcia wypraski wtrysko-
wej z gniazda [2, 3]. Proces wtryskiwania wystêpuje
w wielu odmianach, umo¿liwiaj¹c przetwarzanie prak-
tycznie wszystkich tworzyw polimerowych, g³ównie ter-
moplastycznych i utwardzalnych, ale tak¿e mieszanek
gumowych, ciek³ych silikonów oraz kompozytów i nano-
kompozytów polimerowych [4, 5, 1]. Rezultatem wtryski-
wania jest wypraska wtryskowa, która w zale¿noœci od
odmiany wtryskiwania i u¿ytego tworzywa charaktery-
zuje siê bardzo szerokim zakresem mo¿liwoœci u¿ytko-
wych, zró¿nicowaniem kszta³tu, dok³adnoœci¹ wykona-
nia i w³aœciwoœciami przede wszystkim mechanicznym
i cieplnymi [6].

Tworzywo sk³ada siê z polimeru i ze sk³adników do-
datkowych. Sk³adniki te mog¹ byæ wprowadzane do poli-
meru zarówno w procesie jego syntezy, jak te¿ w proce-

sach przetwórstwa [7]. Nape³niacze i noœniki wzmacnia-
j¹ce pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, wpro-
wadzane do polimerów w ró¿nej postaci, tworz¹ odpo-
wiednie kompozyty polimerowe, najczêœciej o polepszo-
nych w³aœciwoœciach u¿ytkowych [8]. Ze wzglêdu na
postaæ, w jakiej wystêpuj¹, nape³niacze dzieli siê je na:
proszkowe, w³ókniste, skrawkowe, wstêgowe, arkuszo-
we, kulkowe itp. Sk³ad chemiczny nape³niaczy jest bar-
dzo zró¿nicowany, przy czym najczêœciej s¹ to krzemiany,
glinokrzemiany, tlenki, wêglany, siarczany, proszki meta-
li, w³ókna polimerów naturalnych i syntetycznych [9, 10].

Przy doborze w³aœciwego nape³niacza dla danego po-
limeru bierze siê pod uwagê jego w³aœciwoœci, postaæ i ce-
nê. Istotne znaczenie ma tak¿e iloœæ wprowadzonego do
polimeru nape³niacza; zwykle odpowiedni¹ iloœæ ustala
siê eksperymentalnie. W³aœciwy dobór nape³niacza po-
zwala uzyskaæ polepszone w³aœciwoœci nape³nionych po-
limerów, w zakresie: udarnoœci, twardoœci, odpornoœci
chemicznej, stabilnoœci termicznej, œcieralnoœci, palnoœci
itp. [11, 12].

Celem naszych badañ by³o okreœlenie oraz ocena pod-
stawowych w³aœciwoœci przetwórczych i cieplnych hyb-
rydowych wyprasek wtryskowych otrzymanych z poli-
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propylenu i nape³nionych ró¿n¹ iloœci¹ proszkowych
nape³niaczy metalicznych, którymi by³y ¿elazo, cynk,
cyna, miedŸ i aluminium.

2. Badania eksperymentalne

2.1. Stanowisko badawcze

Do otrzymania próbek wykorzystano wtryskarkê œli-
makow¹ o nazwie Ergotech 25-80 firmy Demag znajdu-
j¹c¹ siê na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Tech-
nicznego w Koszycach. G³ównymi elementami uk³adu
uplastyczniaj¹cego jest cylinder zamocowany w obudo-
wie uk³adu uplastyczniaj¹cego oraz œlimak o œrednicy
18 mm i stosunku d³ugoœci czêœci roboczej do œrednicy
równym 20. Na cylindrze znajduj¹ siê cztery strefy grzej-
ne o jednakowej d³ugoœci. Uk³ad uplastyczniaj¹cy umo-
¿liwia wtryskiwanie do gniazda formuj¹cego formy do
28 cm3 tworzywa z ciœnieniem wtryskiwania do 270 MPa.
Do sto³ów wtryskarki o wymiarach 410 × 410 mm zamon-
towano formê wtryskow¹, sk³adaj¹c¹ siê z dwóch czêœci.
W jednej czêœci wykonano uk³ad przep³ywowy formy tj.
kana³ wlewowy, kana³y doprowadzaj¹ce, a tak¿e prze-
wê¿ki i dwa gniazda formuj¹ce o kszta³cie i wymiarach
odpowiadaj¹cym znormalizowanym próbkom do badañ
wytrzyma³oœciowych.

Pomiary w³aœciwoœci cieplnych otrzymanych wypra-
sek przeprowadzono z wykorzystaniem plastometru ob-
ci¹¿nikowego oraz urz¹dzenia do badañ cieplnych HDT
i Vicat. Stanowisko do badañ wskaŸnika szybkoœci p³y-
niêcia stanowi³ plastometr obci¹¿nikowy Zwick typ
4105.100 wraz z wyposa¿eniem dodatkowym oraz waga
analityczna typ PRL TA14. Plastometr zaprezentowany
na rysunku 1, sk³ada³ siê z ustawionego pionowo stalo-
wego cylindra, o d³ugoœci 180 mm (5), w której umiesz-
czono przes³onê dyszy (4). W obudowie plastometru (9)

zainstalowany jest uk³ad regulacji temperatury wraz
z gniazdem modu³u zadanej temperatury (6) oraz wy-
³¹cznik g³ówny (8) plastometru obci¹¿nikowego. Cylin-
der wykonany jest ze stali odpornej na korozjê i œcieranie
w temperaturze dzia³ania urz¹dzenia, mieszcz¹cej siê
w przedziale od 120 do 450°C. W cylindrze znajduje siê
otwór przelotowy, walcowy wykonany w jego osi.
W sk³ad stanowiska badawczego wchodzi równie¿ wyj-
mowane t³oczysko o d³ugoœci 168 mm, ubijak, obcinacz
próbki, przyrz¹dy czyszcz¹ce i czasomierz. Do wyposa-
¿enia zalicza siê te¿ obci¹¿niki nominalne zak³adane na
t³oczysko plastometru maj¹ce masê 1,2, 2,16; 3,8 lub 5 kg
które s¹ stosowane w zale¿noœci od rodzaju badanego
tworzywa.

Do badañ cieplnych stosowano urz¹dzenie firmy Ins-
tron CEAST HV3 HDT i Vicat wyposa¿one w trzy stacje
robocze (rys. 2). Wykorzystywane do okreœlenia tempera-
tury przy których próbki ulegaj¹ odkszta³ceniu w wyzna-
czonych warunkach obci¹¿enia. Badanie przebiega z za-
stosowaniem odpowiedniej szybkoœci nagrzewania
w ³aŸni olejowej w temperaturze do 300°C. £aŸnia olejo-
wa jest wyposa¿ona w pompê olejow¹, która zapewnia
jednorodny rozk³ad temperatury w ca³ej objêtoœci ³aŸni
oraz niezale¿ny czujnik temperatury. Urz¹dzenie ma au-
tomatyczny mikroprocesor zapewniaj¹cy pe³n¹ kontrolê
parametrów ca³ego procesu badania okreœlonych w³aœci-
woœci cieplnych. Ka¿da ze stacji wyposa¿ona jest w ter-
moelement rejestruj¹cy miejscow¹ wartoœæ temperatury,
który jest umieszczony w celu zapewnienia wysokiej pre-
cyzji oraz powtarzalnoœci wyników. Po ukoñczeniu pro-
cesu nastêpuje automatyczny cykl ch³odzenia oleju.
Urz¹dzenie mo¿e byæ po³¹czone z komputerem PC
przeznaczonym do obróbki wyników badañ z zastosowa-
niem oprogramowania Ceast View 6,12A, które zapewnia
zarz¹dzenie i kontrolê procesów badawczych oraz rapor-
towanie i eksport wyników badañ do komputera. Testy
na aparatach przeprowadzono zgodne z odpowiednimi
normami [13, 14, 15].
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Rysunek 1. Wygl¹d plastometru obci¹¿nikowego firmy Zwick: 1 – ob-

ci¹¿nik nominalny, 2 – t³oczysko z t³okiem, 3 – lejek zasypowy, 4 –

przes³ona dyszy, 5 – obudowa cylindra, 6 – wymienny modu³ zadanej

temperatury, 7 – uk³ad regulacji temperatury, 8 – wy³¹cznik g³ówny,

9 – obudowa plastomeru

Rysunek 2. Wygl¹d urz¹dzenia do badañ cieplnych HDT i Vicat firmy

Instron wyposa¿one w trzy stacje robocze: 1 – elektroniczna jednostka

kontroli pomiaru; 2 – stacje testowe; 3 – ³aŸnia temperaturowa obejmu-

j¹ca system grzania i ch³odzenia oleju oraz azotowy system dyfuzyjny;

4 – uchwyt



Komora testowa jest podzielona na dwie czêœci: ³aŸnia
temperaturowa w centralnej czêœci komory oraz platfor-
ma ze stacjami badawczymi (rys. 3). Ka¿da stacja wypo-
sa¿ona jest w uniwersalny zestaw odwa¿ników pozwala-
j¹cy otrzymaæ wszystkie kombinacje obci¹¿eñ u¿ywa-
nych do testów HDT i VICAT.

2.2. Materia³y

Próbki do badañ wytworzono z polipropylenu o naz-
wie handlowej Moplen HP456J, produkcji firmy Basell
Polyolefins. Tworzywo to jest izotaktycznym homopoli-
merem i przeznaczone jest przede wszystkim do wtryski-
wania wytworów, które mog¹ mieæ kontakt z ¿ywnoœci¹.

Podstawowe w³aœciwoœci tworzywa stosowanego
w badaniach to:
— gêstoœæ normalna w temperaturze 23 °C, 890 kg/m3;
— gêstoœæ nasypowa w temperaturze 23 oC, 538 kg/m3;
— masowy wskaŸnik szybkoœci p³yniêcia (230 oC;

2,16kg), 3,4g/10 min;
— objêtoœciowy wskaŸnik szybkoœci p³yniêcia (230 oC;

2,16kg), 4,6cm3/10 min;
— wspó³czynnik sprê¿ystoœci wzd³u¿nej, 1210 MPa;
— naprê¿enie przy zerwaniu, 12,9 MPa;
— najwiêksze naprê¿enie rozci¹gaj¹ce, 32,8MPa;
— odkszta³cenie wzglêdne przy najwiêkszym rozci¹ga-

niu, 11%;
— odkszta³cenie wzglêdne przy zerwaniu, 25 %;
— twardoœæ oznaczana metod¹ wciskania kulki, (H

358/30) 74 MPa;

— twardoœæ Shore’a, 74,6 °Sh D;
— udarnoœæ wed³ug Charpy z karbem przy 23°C, 4 kJ/m2;
— udarnoœæ bez karbu przy 23°C, 190 kJ/m2.
Podstawowe w³aœciwoœci stosowanych nape³niaczy
przedstawiono w tabeli 1. Nape³niacze przechowywano
w szczelnym pojemniku i wprowadzano do tworzywa
bezpoœrednio przed procesem przetwórstwa. Nape³niacz
metaliczny z tworzywem mieszano mechanicznie, doda-
j¹c bezpoœrednio do kompozycji polimerowej 0,4 % mas.
promotora adhezji w postaci karbofunkcyjnego silanu
o nazwie aminopropylotrietoksysilan [16], modyfikuj¹c
powierzchnie nieaktywnego polipropylenu.

2.3. Czynniki badawcze

Na potrzeby badañ w³aœciwoœci przetwórczych i cie-
plnych opracowano zbiór wa¿niejszych czynników cha-
rakteryzuj¹cych proces badawczy, w tym wtryskiwania.
W badaniach przyjêto wa¿niejsze nastêpuj¹ce czynniki
badawcze:
Czynniki wynikowe:
— masowy wskaŸnik szybkoœci p³yniêcia tworzywa

MFR, g/10min.
— temperatura ugiêcia próbki pod obci¹¿eniem HDT, °C;
— temperatura miêknienia próbki wg Vicata, °C;

Czynniki zmienne:
— rodzaj nape³niacza: cyna, cynk, aluminium, ¿elazo,

miedŸ;
— masowy udzia³ procentowy nape³niacza w próbce:

2,5; 5,0; 7,5; 10,0; 12,5 oraz 15%.
Czynniki sta³e:
— elementy geometryczne formy wtryskowej i uk³adu

uplastyczniaj¹cego;
— temperatura w poszczególnych strefach uk³adu

uplastyczniaj¹cego wtryskarki 190°C, 210°C, 220°C,
230°C;

— temperatura formy wtryskowej tf = 40°C;
— ciœnienie wtryskiwania, mierzone w uk³adzie hydrau-

licznym wtryskiwania 8,5 MPa;
— czas poszczególnych, mo¿liwych do regulacji, faz

cyklu wtryskiwania tj. czas wtrysku tworzywa Tw = 2s;
czas uplastyczniania Tu = 4 s; czas och³adzania two-
rzywa Tc = 20 s;

— odstêp czasu odcinania wyt³oczonych odcinków t =
30s;
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Rysunek 3. Wygl¹d platformy ze stacjami testowymi: 1 – próbka; 2 –

odwa¿niki; 3 – czujnik temperatury; 4 – ig³a; 5 – pokrêt³o

Tabela 1. Podstawowe w³aœciwoœci fizyczne i chemiczne proszków metali

W³aœciwoœci fizyczne
i chemiczne

Rodzaj nape³niacza

Cyna Cynk Aluminium ¯elazo MiedŸ

Sk³ad chemiczny, %

Sn 99,85

O2 0,15

Zn 99,94

Pb 0,005

Cd 0,05

Al 99,7

Fe 0,2

Si 0,12

Fe 99

C 0,01

Mn 0,3

Cu 99,7

O2 0,3

Gêstoœæ normalna, kg/m3 3600 6900 2700 7860 8960

Gêstoœæ nasypowa, kg/m3 1180 3600 1200 2800 1600

Rozmiar ziarna, µm 45 30-40 45-100 150 45-106

Temperatura topnienia, oC 232 409 660 1535 1080



— obci¹¿enie nominalne w badaniach MFR mnom= 2,16kg;
— temperatura badania MFR, T = 230°C;
— elementy geometryczne plastometru obci¹¿niko-

wego;
— elementy wyposa¿enia dodatkowego plastometru;
— obci¹¿enie w metodzie Vicat 50 N,
— szybkoœæ nagrzewania 120 K/h
Czynniki zak³ócaj¹ce:
— napiêcie pr¹du elektrycznego: 219 – 241 V,
— wilgotnoœæ wzglêdna powietrza: 55 – 65 %,
— temperatura otoczenia: 20 – 24 °C.
Na podstawie przebiegu procesu wtryskiwania przyjêto,
¿e wp³yw czynników zak³ócaj¹cych by³ ma³y i nie wp³y-
nê³y one na wykonanie próbek do badañ.

2.4. Metodyka badañ

Przed uruchomieniem wtryskarki sporz¹dzano mie-
szaninê polipropylenu z nape³niaczem w odpowiedniej
proporcji zgodnie z przyjêtym programem badañ. Do
500 g polipropylenu dosypywano odpowiedni udzia³
masowy nape³niacza proszkowego z dodatkiem promo-
tora adhezji. Materia³y mieszano ze sob¹ i mieszaninê tê
wprowadzano do zasobnika wtryskarki. Nastêpnie, wy-
konywano 10 cykli procesu wtryskiwania, z których wy-
praski odrzucano. Kolejne wypraski stanowi³y próbki do
badañ. Proces wtryskiwania kontynuowano a¿ do ca³ko-
witego opró¿nienia uk³adu uplastyczniaj¹cego wtryskar-
ki. Gdy uk³ad uplastyczniaj¹cy wtryskarki by³ opró¿nio-
ny wprowadzano do zasobnika wtryskarki nastêpn¹ por-
cjê przygotowanej mieszaniny – z innym udzia³em maso-
wym nape³niacza. Po wykonaniu wszystkich próbek
z jednym nape³niaczem, sporz¹dzano mieszaniny poli-
propylenu z nastêpnym nape³niaczem i czynnoœci powta-
rzano.

Okreœlenie przetwarzalnoœci tworzyw termoplastycz-
nych za pomoc¹ masowego wskaŸnika szybkoœci p³yniê-
cia przeprowadzono zgodnie z norm¹ PN-EN ISO
1133-1:2011. Badanie temperatury ugiêcia pod obci¹¿e-
niem sporz¹dzono wed³ug zaleceñ z normy PN-EN ISO
75-1:2013-06, a temperaturê miêknienia wg PN-EN ISO
306:2014-02.

3. Wyniki badañ i ich omówienie

Na podstawie otrzymanych pomiarów podczas ba-
dañ sporz¹dzono stosowne wykresy zale¿noœci masowe-
go wskaŸnika szybkoœci p³yniêcia, temperatury ugiêcia
pod obci¹¿eniem oraz temperatury miêknienia wg Vicata
od zawartoœci � oraz rodzaju nape³niacza metalicznego
w otrzymanych hybrydowych wypraskach wtrysko-
wych.

3.1. Pomiary masowego wskaŸnika szybkoœci p³yniêcia
(MFR)

Wyniki badañ masowego wskaŸnika szybkoœci p³y-
niêcia hybrydowych wyprasek wtryskowych z ró¿n¹
iloœci¹ proszkowego nape³niacza metalicznego przedsta-

wiono na rysunku 4 w postaci odpowiedniej zale¿noœci
graficznej.

Dodanie do polipropylenu proszkowych nape³niaczy
metalicznych w iloœci 2,5%, niezale¿nie od jego rodzaju,
powoduje gwa³towny spadek masowego wskaŸnika
szybkoœci p³yniêcia hybrydowych wyprasek wtrysko-
wych. Najwiêkszy dla aluminium, natomiast najmniejszy
dla cynku. Dodatek proszku aluminium w iloœci 2,5% po-
woduje spadek MFR o ponad 36%, co odpowiada spad-
kowi o wartoœæ 1,24g/10min, a nastêpnie wystêpuje
wzrost o oko³o 3%. Dodatek takiej samej iloœci proszku
cyny skutkuje spadkiem wskaŸnika przetwarzalnoœci
o 28%. Dodawanie wiêkszej iloœci badanych nape³niaczy
powoduje nieco mniejszy spadek badanej cechy, a nastêp-
nie ustabilizowanie na okreœlonym poziomie – ni¿szym
ni¿ dla czystego polipropylenu. Najwiêksz¹ wartoœæ ma-
sowego wskaŸnika szybkoœci p³yniêcia mo¿emy odnoto-
waæ w przypadku cynku i wynosi on 2,7g/10min. WskaŸ-
nik szybkoœci p³yniêcia jest wielkoœci¹ ³¹cz¹c¹ w sobie
ogólna charakterystykê w³aœciwoœci chemicznych i fi-
zycznych danego tworzywa [17, 18]. Ma³a wartoœæ
wskaŸnika szybkoœci p³yniêcia œwiadczy o ma³ej lepkoœci
tworzywa w okreœlonych warunkach, co z kolei mo¿e byæ
spowodowane mocno rozga³êzion¹ budow¹ makrocz¹s-
teczek [19]. W miarê zwiêkszania udzia³u procentowego
nape³niacza metalicznego wzrasta lepkoœæ badanego
tworzywa w stanie uplastycznionym, co mo¿na zaobser-
wowaæ na wykresach zale¿noœci wskaŸnika szybkoœci
p³yniêcia od zawartoœci nape³niacza. Wprowadzenie do
tworzywa bazowego nape³niacza o znacznie wiêkszej
gêstoœci powoduje tak¿e wzrost gêstoœci nape³nionego
nim tworzywa.

3.2. Badania temperatury ugiêcia pod obci¹¿eniem
(HDT)

Na potrzeby badañ okreœlenia wp³ywu zawartoœci
masowej nape³niacza metalicznego na temperaturê ugiê-
cia pod obci¹¿eniem otrzymanych wyprasek hybrydo-

PRZETWÓRSTWO TWORZYW 2 (marzec – kwiecieñ) 2015

Ocena w³aœciwoœci przetwórczych i cieplnych wyprasek wtryskowych nape³nionych proszkowym nape³niaczem metalicznym 101

Rysunek 4. Zale¿noœæ masowego wskaŸnika p³yniêcia hybrydowych

wyprasek wtryskowych od badanej zawartoœci masowej � ró¿nych ro-
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wych wykonano pomiary HDT. Wyniki badañ zosta³y
przedstawione na rysunku 5 w postaci zale¿noœci tempe-
ratury ugiêcia pod obci¹¿eniem wyra¿onej w stopniach C
od ró¿nej zawartoœci masowej proszkowych nape³niaczy
metalicznych.

¯elazo, cynk, miedŸ, cyna i aluminium dodane do poli-
propylenu skutkuj¹ wzrostem temperatury ugiêcia pod
obci¹¿eniem (rys. 5) w ca³ym badanym zakresie udzia³u
procentowego nape³niacza. Dodanie 2,5% proszkowych
nape³niaczy powoduje wzrost temperatury HDT o 2,6%
w przypadku miedzi, natomiast dodatek takiej samej iloœci
proszku cyny skutkuje wzrostem badanej w³aœciwoœci
o 7,5%. Najwiêksza wartoœæ temperatury ugiêcia pod ob-
ci¹¿eniem mo¿emy odnotowaæ w przypadku cyny wynosi
ona 54,6°C przy 15% udziale nape³niacza metalicznego, co
odpowiada wzrostowi temperatury o 6,6°C porównuj¹c
otrzymany pomiar do czystego tworzywa polimerowego.
Wprowadzenie nape³niacza powoduje zmniejszeniem
mo¿liwoœci ruchu makrocz¹steczek prawdopodobnie
wp³ywa to na zwiêkszenie sztywnoœci wykonanych z na-
pe³nionego tworzywa wyprasek, a tym samym na zwiêk-
szenie temperatury ugiêcia pod obci¹¿eniem.

3.3. Badania temperatury miêknienia Vicata (VST)

Otrzymane wyniki badañ temperatury miêknienia
wg Vicata hybrydowych wyprasek wtryskowych zosta³y
zaprezentowane na rysunku 6 w postaci zale¿noœci tem-
peratury miêknienia od zawartoœci masowej badanych
rodzajów nape³niacza.

Dodanie nape³niaczy metalicznych w postaci proszku
do polipropylenu powoduje wzrost temperatury miêk-
nienia w ca³ym badanym zakresie udzia³u procentowego
nape³niaczy. Najwiêkszy dla cyny, natomiast najmniejszy
dla miedzi. Dodatek proszku cyny i cynku w iloœci 2,5%
powoduje wzrost temperatury miêknienia o prawie 9%,
co odpowiada wzrostowi temperatury o 9°C. Najwiêksz¹
temperaturê miêknienia otrzymanych wyprasek obser-
wuje siê przy 15% udziale nape³niacza proszkowego dla

cyny, w tym przypadku nastêpuje wzrost badanego para-
metru o oko³o 16%. Zaobserwowany wzrost mo¿emy t³u-
maczyæ zwiêkszeniem orientacji tworzywa oraz zwiêk-
szeniem jego stopnia krystalicznoœci.

4. Wnioski

W pracy zaprezentowano wyniki badañ masowego
wskaŸnika szybkoœci p³yniêcia, temperatury ugiêcia pod
obci¹¿eniem oraz temperatury miêknienia jako szczegól-
nych w³aœciwoœci przetwórczych i cieplnych tworzyw
termoplastycznych, dla kompozytów termoplastycznych
na bazie polipropylenu z nape³niaczem w postaci meta-
licznych proszków w ró¿nych iloœciowo proporcjach.
W przypadku badañ MFR stwierdzono zdecydowanie
pogorszenie w³aœciwoœci przetwórczych sporz¹dzonych
kompozycji polimerowych, w ca³ym badanym zakresie
zawartoœci masowej nape³niacza, odnotowuj¹c gwa³tow-
ny spadek wskaŸnika przetwarzalnoœci ju¿ przy niewiel-
kim udziale proszku metalu w tworzywie polimerowym.

Na podstawie zaprezentowanych wy¿ej wyników ba-
dañ mo¿na tak¿e stwierdziæ jednoznacznie, ¿e dodanie
do polipropylenu proszkowych nape³niaczy metalicz-
nych o ró¿nej zawartoœci procentowej wp³ywa na wzrost
zarówno temperatury ugiêcia pod obci¹¿eniem, jak i tem-
peratury miêknienia wg Vicata, co zwiêksza zakres tem-
peratury u¿ytkowania wytworów z takimi dodatkami.
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