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Wp³yw w³ókna szklanego na w³aœciwoœci mechaniczne

i krystalicznoœæ kompozytów POM i PA6

Streszczenie: Artyku³ zosta³ podzielony na dwie czêœci. W pierwszej czêœci zaprezentowano
szczegó³owy przegl¹d literatury dotycz¹cy zagadnieñ zwi¹zanych z w³aœciwoœciami mechanicz-
nymi kompozytów, a tak¿e zamieszczono dotychczasowe wyniki badañ nad kompozytami
wzmocnionymi w³óknami opublikowane w kilkudziesiêciu artyku³ach bran¿owych oraz w naj-
wa¿niejszych dostêpnych na polskim rynku ksi¹¿kach opisuj¹cych te zagadnienia. W czêœci dru-
giej podano wyniki w³asnych badañ wp³ywu iloœci w³ókna szklanego na w³aœciwoœci mechanicz-
ne oraz udzia³ fazy krystalicznej kompozytów na osnowie poliacetalu i poliamidu 6.
S³owa kluczowe: kompozyty polimerowe, w³aœciwoœci mechaniczne, w³ókno szklane

THE INFLUENCE OF GLASS FIBER ON MECHANICAL PROPERTIES AND CRYSTAL-
LINITY OF COMPOSITES POM AND PA6
Abstract: The article is split into two parts. The first part presents a detailed review of the litera-
ture concerning issues related to the mechanical properties of composites and the results of poly-
meric materials reinforced with glass fiber, and contains the results of previous studies on reinfor-
ced composites filled with fibrous, published in several professional articles available on the
Polish market books. The second part gives the results of the influence of the amount of glass fiber
on the mechanical properties and the participation of the crystalline phase of composites based on
polyacetal and polyamide 6.
Keywords: polymer composites, mechanical properties, glass fibre

1. Wprowadzenie

Polimery maj¹ okreœlone w³aœciwoœci me-
chaniczne, przetwórcze oraz u¿ytkowe. Zdecy-
dowany wzrost ich wykorzystania nast¹pi³
dziêki mo¿liwoœci znacznego modyfikowania
ich w³aœciwoœci. Do tego celu s³u¿y szereg
œrodków pomocniczych i nape³niaczy. Doda-
wane w niewielkich iloœciach, zazwyczaj od
u³amka do kilkudziesiêciu procent ca³kowitej
masy polimeru, modyfikuj¹ wybrane w³aœci-
woœci nie powoduj¹c przy tym zmian w struk-
turze cz¹steczkowej. Dziêki zastosowaniu
sk³adników pomocniczych i nape³niaczy ist-
nieje mo¿liwoœæ szerszego wykorzystania two-
rzyw polimerowych w przemyœle [1÷3].

Autorzy wielu prac [4÷8] wykazuj¹, jak ol-
brzymi wp³yw na w³aœciwoœci wyprasek maj¹
sk³adniki dodatkowe, których dodanie ma na
celu:
— nadanie polimerom specjalnych w³aœciwoœ-

ci u¿ytkowych (np.: niepalnoœæ, odpornoœæ
na dzia³anie œwiat³a, temperatury),

— zmianê w³aœciwoœci mechanicznych (np.
wytrzyma³oœci na rozci¹ganie, udarnoœci),
cieplnych, elektrycznych i tribologicznych,

— poprawienie w³aœciwoœci technologicz-
nych (np. obni¿enie temperatury formo-
wania),

— nadanie odpowiedniego wygl¹du estetycz-
nego wyrobom gotowym, przy jednoczes-
nej obni¿ce ceny.

PRZETWÓRSTWO TWORZYW 5 (wrzesieñ – paŸdziernik) 2014

462 Mariola WOJCIECHOWSKA, Dariusz KWIATKOWSKI, Wioletta TUZIKIEWICZ



W³aœciwoœci materia³u kompozytowego za-
le¿¹ od rodzaju u¿ytego polimeru, iloœci, po-
staci i rodzaju nape³niacza oraz od adhezji
wystêpuj¹cej miêdzy polimerem a nape³nia-
czem [8÷10].

Podstawowe bran¿e wytwórcze, takie jak
przemys³ samochodowy, produkcja AGD, wy-
robów elektronicznych i elektrotechnicznych
stosuj¹ coraz wiêcej tworzyw wzmocnionych
nape³niaczami w³óknistymi. Nape³niacz w³ók-
nisty jest dodawany w celu podniesienia para-
metrów mechanicznych tworzywa. W coraz
wiêkszej liczbie przypadków tworzywo osi¹ga
tak wysok¹ sztywnoœæ, wytrzyma³oœæ oraz od-
pornoœæ na pe³zanie, ¿e wypraskami mo¿na
zastêpowaæ czêœci ze stopów lekkich [11].

Najwiêksz¹ grupê stosowanych kompozy-
tów w³óknistych stanowi¹ kompozyty polime-
rowe wzmocnione w³óknami g³ównie wêglo-
wymi, szklanymi, aramidowymi oraz w mniej-
szym stopniu w³óknami ceramicznymi, boro-
nowymi, przy czym mog¹ one byæ d³ugie
(ci¹g³e) lub krótkie (nieci¹g³e). W³aœciwoœci
kompozytu z d³ugimi i uporz¹dkowanymi
w³óknami s¹ anizotropowe. W³ókna d³ugie
mog¹ byæ jednokierunkowe (wszystkie w³ók-
na równoleg³e do siebie) lub splecione w for-
mie tkanin [12].

Wiêkszoœæ w³aœciwoœci mechanicznych
kompozytów wzmacnianych w³óknami uza-
le¿niona jest od w³aœciwoœci granicy faz w³ók-
no – osnowa. Je¿eli kompozyty wykorzystywa-
ne s¹ jako materia³y strukturalne, wówczas
istotne znaczenie ma stopieñ adhezji miêdzy
w³óknem a osnow¹. O w³aœciwoœciach kompo-
zytów z w³óknami krótkimi decyduj¹: œrednica
i d³ugoœæ w³ókna, a tak¿e jego zawartoœæ i roz-
mieszczenie w polimerowej matrycy [13,14].
Przy ma³ej zawartoœci nape³niacz w³óknisty
nie spe³nia roli wzmacniaj¹cej i zachowuje siê
jak nape³niacz proszkowy. Gdy zawartoœæ w³ó-
kien zwiêkszy siê i poziom wspó³dzia³ania
miêdzy w³óknami zostaje osi¹gniêty, w³ókna
dzia³aj¹ wzmacniaj¹co. Natomiast po przekro-
czeniu zawartoœci granicznej nape³niacza wy-
trzyma³oœæ maleje, co wynika z lepkoœci uk³a-
du, zwil¿ania w³ókien, wad ich rozk³adu i ró¿-

nic w regularnoœci i upakowania w polimerze
[15÷18].

Z literatury Ÿród³owej [19] wiemy, i¿ kom-
pozyty polimerowe wykazuj¹ wiêksz¹ odpor-
noœæ na pêkanie ni¿ polimery nienape³nione,
poniewa¿ nape³niacze w³ókniste zapobiegaj¹
rozwojowi mikropêkniêcia.

W ostatnich latach tematem wielu publika-
cji jest zastosowanie w³ókien naturalnych do
nape³niania tworzyw termoplastycznych
[20÷22]. Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ w³ók-
na: jutowe, kokosowe czy z konopi. W pracy
[23] porównano ze sob¹ wybrane w³aœciwoœci
mechaniczne kompozytów PEHD nape³nio-
nych nape³niaczami organicznymi jak: w³ókna
z konopi, m¹czka drzewna i ³uski ry¿u, oraz
nape³niaczami nieorganicznymi, do których
zaliczane s¹ w³ókna szklane. Po przeprowa-
dzeniu badañ stwierdzono i¿ najkorzystniejsze
w³aœciwoœci mechaniczne otrzymano dla kom-
pozytów nape³nionych w³óknami z konopi
oraz w³óknami szklanymi krótkimi w iloœci od
30 do 40% wagowo.

Nape³niacze pochodzenia naturalnego s¹
tanie, odnawialne, maj¹ dobre w³aœciwoœci me-
chaniczne, ma³y skurcz przetwórczy, a w przy-
padku kompozytów wysoko nape³nionych
(powy¿ej 50%) przypominaj¹ drewno, co
wp³ywa na walory estetyczne [24].

2. Materia³ i metodyka badañ

Badania zosta³y przeprowadzone na prób-
kach wykonanych z poliacetalu (POM) o naz-
wie handlowej Tarnoform 300 produkcji Zak³a-
dów Azotowych S.A. w Tarnowie i poliamidu
6 (PA6) o nazwie handlowej Restramid firmy
Polimarky z Rzeszowa oraz ich kompozytów
z dodatkiem 10, 20 i30% w³ókna szklanego
o symbolu Eze szk³a boro-glinowo-krzemowe-
go, o zawartoœci tlenków alkalicznych poni¿ej
1%.

Do badañ wykorzystano znormalizowane
próbki w kszta³cie wiose³ek do statycznej pró-
by jednoosiowego rozci¹gania, wytworzone na
wtryskarce KRAUSS MAFFEI KM65 – 160C1
z trzystrefowym œlimakiem o œrednicy 30 mm
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i stosunku L/D=23 oraz si³¹ zamykania formy
650kN. Warunki procesu wtryskiwania przed-
stawiono w tabeli 1.

Tab. 1. Warunki procesy wtryskiwania

Table 1. Injection molding conditions

Parametr
przetwórstwa

Rodzaj materia³u

Jedno-
stka

POM i jego
kompozyty

PA6 i jego
kompozyty

temperatura
wtryskiwania [°C] 200 255

temperatura formy [°C] 80 70

ciœnienie docisku [MPa] 70 75

prêdkoœæ wtrysku [mm/s] 57 65

Statyczn¹ próbê jednoosiowego rozci¹gania
przeprowadzono zgodnie z norm¹ PN-EN
ISO527-2:2012 z wykorzystaniem maszyny
wytrzyma³oœciowej Inspekt Desk 20 firmy He-
gewald&Peschke. Na podstawie przeprowa-
dzonych badañ wytrzyma³oœciowych wyzna-
czono: wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie (Rm) i wy-
d³u¿enie wzglêdne przy zerwaniu (er). Udar-
noœæ wyznaczono metod¹ Charpy’ego bazuj¹c
na normie PN-EN ISO 179-1:2002 (U). Badania
udarnoœci wykonano na próbkach z karbem.
Twardoœæ próbek zbadano metod¹ wciskania
kulki, zgodnie z norm¹ PN-EN ISO 2039-1:
2004. Badania w³aœciwoœci termicznych meto-
d¹ DSC wykonano z u¿yciem mikrokaloryme-
tru skaningowego typu PC200 firmy Netzsch.
Krzywe DSC rejestrowano podczas ogrzewa-
nia próbek z szybkoœci¹ 10°C/min w zakresie
temp. 35-250°C.

W celu zminimalizowania efektu warstwa
wierzchnia-rdzeñ, preparaty do badañ DSC
by³y wycinane prostopad³e do kierunku p³y-
niêcia materia³u polimerowego z próbek uzys-
kanych metod¹ wtryskiwania. Do wyznacza-
nia stopnia krystalicznoœci wykorzystano
oprogramowanie urz¹dzenia PC200 Netzsch
Proteus, które umo¿liwia³o badanie przebiegu
topnienia próbki w zadanym przedziale tem-
peratury. Jako wzorzec stosowano ind. Masa
próbek zawiera³a siê w granicach 8-10 mg.
Próbki odwa¿ono wag¹ firmy Sartorius o do-

k³adnoœci 0,01 mg, z wewnêtrzn¹ kalibracj¹
i zamkniêt¹ komor¹ pomiarow¹.

3. Wyniki badañ i ich omówienie

Wyniki badañ wytrzyma³oœci na rozci¹ga-
nie przedstawiono w tabeli 2. Przeprowadzone
badania wykaza³y, ¿e dodanie do poliacetalu
30% w³ókna szklanego spowodowa³o zwiêk-
szenie wytrzyma³oœci na rozci¹ganie badanych
wyprasek o prawie 57 MPa, co stanowi 96% w
stosunku do wyprasek nienape³nionych. Wraz
ze wzrostem zawartoœci nape³niacza, zmniej-
sza siê wyd³u¿enie przy zerwaniu, w porów-
naniu do poliacetalu nienape³nionego. Nawet
nieznaczna iloœæ w³ókna szklanego (10%)
w wyprasce wtryskowej, spowodowa³a gwa³-
towne zmniejszenie wyd³u¿enia przy zerwa-
niu z 57,6% do 8,4%.

Tab. 2. W³aœciwoœci mechaniczne zarejestrowane

podczas rozci¹gania próbek badanych materia³ów

polimerowych

Table 2. The mechanical properties recorded du-

ring tensile test of samples from the investigated

polymer materials

Materia³
Wytrzyma³oœæ
na rozci¹ganie,

MPa

Wyd³u¿enie
przy zerwaniu,

%

POM 58,8 57,6

POM + 10% GF 90 8,4

POM + 20% GF 111 5,8

POM + 30% GF 115,5 4,9

PA 6 51 8

PA 6 + 10% GF 76 4

PA 6 + 20% GF 118 3,3

PA 6 + 30% GF 144 2,8

Podobnie jak w przypadku poliacetalu, do-
danie 30% w³ókna szklanego do poliamidu
6spowodowa³o zwiêkszenie wytrzyma³oœci na
rozci¹ganie badanych próbek. Jednak w tym
przypadku zwiêkszenie wytrzyma³oœci wy-
nios³o 93 MPa, co stanowi ponad 180% w sto-
sunku do wyprasek nienape³nionych. Zareje-
strowano równie¿ zmniejszenie wyd³u¿enia
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przy zerwaniu rozci¹ganych próbek wykona-
nych z kompozytu, w stosunku do wyprasek
nienape³nionych.

Na podstawie przeprowadzonych badañ
udarnoœci (rys. 1) wykazano, ¿e dodatek w³ók-
na szklanego zwiêksza udarnoœæ materia³u.
Dodanie 30% w³ókna szklanego do poliacetalu
spowodowa³o wzrost udarnoœci badanych
próbek o 2,9 kJ/m2, co stanowi ponad 96%
w stosunku do wyprasek nienape³nionych. W
przypadku poliamidu 6 nape³nionego 30%
w³ókna szklanego zanotowano zwiêkszenie
udarnoœci o 11 kJ/m2, czyli o 275% w porówna-
niu do próbek bez dodatku nape³niacza.

Wyniki badania twardoœci metod¹ wciska-
nia kulki przedstawiono na rysunku 2. Doda-
nie 10% w³ókna szklanego do poliacetalu spo-
wodowa³o zwiêkszenie twardoœci o 26 MPa
(ok. 18%), natomiast dla próbek z dodatkiem
30% nape³niacza zanotowano zwiêkszenie
twardoœci o 59 MPa, co stanowi ponad 40%
w porównaniu do tworzywa nie nape³nionego.

Zarejestrowano równie¿ zwiêkszenie twar-
doœci próbek wykonanych z kompozytów poli-
amidu 6, który wyniós³ odpowiednio 5 MPa
dla wyprasek z 10% zawartoœci¹ w³ókna szkla-
nego (ok. 7%), oraz 22 MPa dla kompozytu
z 30% dodatkiem nape³niacza (ok. 32%).

Tab. 3. Wyniki badañ metod¹ DSC

Table 3. The results of DSC investigations

Materia³
Stopieñ krys-
talicznoœci, %

Entalpia
topnienia, J/g

POM 76,3 145

POM + 10% GF 78,8 134,7

POM + 20% GF 80,6 122,5

POM + 30% GF 82,7 110

PA 6 35,4 67,26

PA 6+ 10% GF 36,5 58,94

PA 6+ 20% GF 37,2 53,01

PA 6+ 30% GF 39,4 50,7

W tabeli 3 zestawiono wielkoœci wyznaczone
na podstawie zarejestrowanych krzywych ter-
mograficznych DSC. Wraz ze wzrostem zawar-
toœci nape³niacza w badanych kompozytach za-
obserwowano wzrost wartoœci stopnia krysta-
licznoœci osnowy polimerowej, co znalaz³o rów-
nie¿ potwierdzenie w badaniach [13]. Dodanie
do poliacetalu 30% w³ókna szklanego spowodo-
wa³o wzrost stopnia krystalicznoœci z 76,3% do
82,7%. Natomiast w przypadku poliamidu 6 za-
notowano zwiêkszenie udzia³u fazy krystalicz-
nej osnowy polimerowej z 35,4% do 39,4%. Spo-
wodowane jest to zapocz¹tkowaniem rozrostu
fazy krystalicznej na w³óknach nape³niacza.

Stopieñ krystalicznoœci (Sk) wyliczono zgod-
nie ze wzorem:

S
H

Hk
p

pc

=
-

D

D( )1 x
(1)
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Rys. 1. Wyniki badañ udarnoœci badanych materia³ów
polimerowych
Fig. 1. The results of impact tests for polymeric materials

Rys. 2. Wyniki badania twardoœci metod¹ wciskania
kulki
Fig. 2. The results of hardness tests using ball indenta-
tion method



gdzie:
DHp – entalpia topnienia badanej próbki,
x – czêœæ wagowa nape³niacza w kompozy-

cie polimerowym,
DHpc – entalpia topnienia polimeru ca³kowi-

cie krystalicznego [27].

4. Podsumowanie

Nape³niacze w³ókniste stosowane w prze-
twórstwie tworzyw polimerowych modyfikuj¹
okreœlone w³aœciwoœci polimerów. Ich dodanie
pozwala na otrzymanie wyprasek charaktery-
zuj¹cych siê lepszymi w³aœciwoœciami mecha-
nicznymi takim jak: wytrzyma³oœæ na rozci¹ga-
nie, udarnoœæ czy twardoœæ. Mo¿na to osi¹gn¹æ
bez koniecznoœci znacz¹cej zmiany parame-
trów procesu wtryskiwania, a wiêc równie¿ nie
wyd³u¿aj¹c czasu cyklu produkcyjnego. Jest to
szczególnie wa¿ne w przypadku produkcji
wielkoseryjnej, gdzie nawet ma³a zmiana cza-
su cyklu przek³ada siê bezpoœrednio na wy-
mierne korzyœci lub straty.

Poprawê w³aœciwoœci mechanicznych uzys-
kano dziêki po³¹czeniu wytrzyma³ych, sztyw-
nych, ale równie¿ kruchych w³ókien z miêkk¹,
plastyczn¹ osnow¹. W³ókna szklane charakte-
ryzuj¹ siê ma³ym wyd³u¿eniem, co z kolei po-
woduje zmniejszenie wyd³u¿enia badanych
próbek przy zerwaniu wraz ze wzrostem za-
wartoœci nape³niacza.

Ponadto w³ókna nape³niacza s¹ elementami
zapocz¹tkowuj¹cymi rozrost fazy krystalicznej
osnowy polimerowej, co z jednej strony spra-
wia, ¿e polimer staje siê dodatkowo twardszy,
wytrzymalszy i bardziej odporny na œcieranie,
z drugiej jednak strony staje siê równie¿ bar-
dziej kruchy. Jednak¿e wzrost udzia³u fazy
krystalicznej osnowy polimerowej badanych
kompozytów jest na tyle niedu¿y, ¿e nie zareje-
strowano negatywnego wp³ywu na udarnoœæ
badanych wyprasek.
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