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Wiesław FRĄCZ, Grzegorz JANOWSKI, Arkadiusz BEDNARZ 

OCENA DOKŁADNOŚCI MODELU RSC W PROGNOZOWANIU ORIENTACJI 

WŁÓKIEN W KOMPOZYTACH TYPU DREWNO-POLIMER 

 

Orientacja włókien w kompozytach z napełniaczem włóknistym jest jednym z głównych aspektów związanych z formowa-

niem wtryskowym. Ułożenie tego typu napełniacza w matrycy polimerowej wpływa bezpośrednio na właściwości mechaniczne 

materiału. Najbardziej oczekiwaną orientacją jest ułożenie włókien w kierunku działania obciążenia, jednakże w warunkach 

przetwórstwa tego typu układ jest trudny do osiągnięcia ze względu na m.in. zmienną geometrię gniazda formującego oraz 

cechy napełniacza i matrycy polimerowej. Umiejętność przewidywania orientacji napełniacza, pozwala, między innymi, ak-

tywnie wpływać na cechy konstrukcyjne  wytworu np. poprzez dobór odpowiedniego miejsca wtrysku tworzywa.  

W obliczeniach orientacji włókien standardowo wykorzystuje się model Folgara-Tuckera, jednakże często za pomocą tego 

modelu otrzymuje się przeszacowane wyniki, które związane są ze zmianą tensora orientacji w stężonych zawiesinach, za które 

często traktuje się w tym modelu polimery. Model RSC (ang. the Reduced Strain Closure) jest zmodyfikowanym podejściem do 

wskazanego wyżej problemu i coraz szerzej stosowanym w programach symulacyjnych. W pracy oceniono wpływ tego modelu 

na prognozowanie orientacji włókien w kompozytach typu drewno-polimer (ang. WPC) w oparciu o analizy numeryczne oraz 

badania eksperymentalne. 

 

WSTĘP 

Przestrzenny opis orientacji włókien w matrycy polimerowej 
opisuje tensor drugiego rzędu [1-4]. W celu przedstawienia wizual-
nej orientacji definiuje się wartości własne oraz wektory własne 
tensora orientacji (Rys. 1.).  Parametry te są określane statystycznie 
w zakresie wartości od 0 do 1, gdzie największe prawdopodobień-
stwo ułożenia w danym kierunku osiąga wartość 1, zaś najmniejsze 
wartość 0. Przedstawione zależności służą więc do określenia 
modelu orientacji cząstki elipsoidalnej, który opisuje pełną prze-
strzenną orientację cząstki zgodnie z poniższą macierzą: 
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Tensor drugiego rzędu przedstawia realistyczny opis powtry-

skowej orientacji włókien wyprasek zawierający dziewięć składo-
wych zgodnie z rachunkiem tensorowym opisywanym kierunkami: 
przepływu tworzywa, poprzecznie do kierunku przepływu oraz na 
kierunku grubości. Kierunki te są zwyczajowo osiami X,Y oraz Z.  

 

 
Rys. 1. Ogólna orientacja elipsoidy definiującej ułożenie włókna 

 

Składowe  tensora mogą być zredukowane do mniejszej ilości 
z uwagi na występowanie symetrii aij = aji oraz warunku normaliza-

cji, gdzie: a11 + a22 + a33 = 1. Zatem orientację włókien definiują trzy 
główne składowe tensora: 
– a11 - kierunek orientacji włókna wzdłuż kierunku przepływu, (0 – 

1), 
– a22 - kierunek orientacji włókna prostopadły do kierunku  prze-

pływu, (0 – 1), 
– a33 - pochylenie w płaszczyźnie 1-3, (-0,5 – 0,5). 

Kompozyty polimerowe z napełniaczem w formie ziaren bądź 
włókien traktowane są jako materiały, w których cząstki te zawie-
szone są w lepkim medium, między którymi występuje mechaniczna 
oraz hydrodynamiczna interakcja. Wspomniana zawiesina może być 
definiowana w trzech odmianach. Pierwsza to stężona zawiesina,  
w której orientacja włókien jest skomplikowana z uwagi na uwzględ-
nienie oddziaływań mechanicznych i hydrodynamicznych. Druga to 
zawiesina średnio-skoncentrowana, w której występują oddziaływa-
nia hydrodynamiczne natomiast brak jest oddziaływań mechanicz-
nych. Trzecia odmiana to zawiesina rozcieńczona, w której nie 
występują żadne formy oddziaływań. Istotną miarą stężenia napeł-
niacza w zawiesinie jest średnia odległość między włóknami. Stąd 
biorąc pod uwagę parametry włókna takie jak: długość L, średnica 
d, stosunek długości do średnicy L/d oraz objętościowe stężenie 
włókien c, można sklasyfikować stężenie włókien zgodnie z nastę-
pującą skalą: dla zawiesiny: stężonej - c>d/L, dla średnio-
skoncentrowanej - (d/L)2<c<(d/L), dla rozcieńczonej – c>d/L.  
Z uwagi na komercyjne zawartości oraz parametry fizyczne napeł-
niaczy stosowanych w przemyśle można założyć, że kompozyty 
polimerowe z napełniaczem mogą być traktowane jako średnio-
skoncentrowane lub najbardziej powszechne - stężone zawiesiny 
[1,5]. 

Jednym z pierwszych prób definicji orientacji pojedynczego 
włókna w nieściśliwym płynie newtonowskim był model Jeffrey’a [6], 
który dotyczył rozcieńczonych zawiesin o znikomej interakcji między 
włóknami. Model definiujący średnio-skoncentrowane zawiesiny 
został zaproponowany przez Armstronga oraz Dinha [7] i przedsta-
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wiał odkształcenia objętościowe matrycy polimerowej bez uwzględ-
nienia odkształcenia włókien. Z kolei dla zawiesin stężonych został 
zdefiniowany model Folgara-Tuckera [8], bazujący na tzw. współ-
czynniku interakcji Cl. Parametr użyty w tym modelu uwzględnia 
m.in.: a) interakcję między włóknami z zazwyczaj losową orientacją, 
b) współczynnik dyfuzji z uwagi na to, iż oddziaływania w kompozy-
cie mogą występować gdy zawiesina jest odkształcalna (efektywny 
współczynnik dyfuzji jest proporcjonalny do szybkości odkształce-
nia), c) bezwymiarowość - co pozwala na określenia stopnia dyfuzji. 
Wspomniany model matematyczny ma postać: 
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gdzie:  
– a = 3 dla trójwymiarowej orientacji, 2 dla płaskiej (2D) orientacji, 

– 
k

v - składowa prędkości, 

– 
1

2
wij  - tensor wirowości, 

– 
.1

2
ij

 - tensor szybkości odkształcenia, 

–  - stała, zależna od geometrii cząstki, 

– 
ij

 - składowa tensora, 

– 
l

C - współczynnik interakcji - parametr skalarny, którego war-

tość jest określona poprzez dopasowanie do wyników doświad-
czalnych. 
Należy zauważyć, iż model Folgara-Tuckera zawiera tensor 

czwartego rzędu aijkl nieodpowiedni dla opisu włókna dla tensora 
drugiego rzędu. Rozwiązaniem tego problemu jest aproksymacja 
tensora czwartego rzędu do tensora drugiego rzędu. Wspomniane 
przybliżenie zwane jest modelem zamknięcia i zaproponowane 
zostało w kilku formach przez Advaniego i Tuckera [3,8]. 

Model orientacji Folgara-Tuckera to standardowy model stoso-
wany do obliczeń orientacji włókien, jednakże ostatnie prace nau-
kowe wskazują, iż model ten zawyża wartości składowych tensora 
orientacji w stężonych zawiesinach. Jedną z alternatywnych metod 
rozwiązania tego problemu jest model RSC (ang. Reduced Strain 
Closure) - opracowany w celu uchwycenia powolnej dynamiki zmia-
ny orientacji włókien. Model ten oparty jest na koncepcji redukcji 
prędkości wzrostu wartości własnych tensora orientacji przez 
współczynniki skalarne, pozostawiając niezmienione wartości wek-
torów obrotu. Równanie orientacji w tym modelu jest zmodyfikowa-
ne do postaci: 
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W modelu RSC, w porównaniu z modelem Folgara-Tuckera: 

– parametr dyfuzyjny jest zredukowany o współczynnik skalarny 

 , 
– tensor czwartego rzędu aijkl został zastąpiony wyrażeniem: 

(1 )( )ijkl ijkl ijmn mnkla L M a      (4) 

 
Tensory czwartego rzędu Mijmn oraz amnkl są definiowane następują-
co: 
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gdzie: 

– 
p  - p-ta wartość własna tensora orientacji aij, 

– p

ie  - i-ty parametr p-tej wartości własnej orientacji tensora aij. 

Gdy współczynnik skalarny   <= 1 to model może być użyty do 
uchwycenia powolnej dynamiki orientacji włókien. Im mniejszy 
współczynnik skalarny , tym wolniej tensor orientacji zmienia się 
wraz z przepływem tworzywa i powstaje grubsza warstwa rdzenia. 
Zaś gdy  =1 to model RSC jest zredukowany do standardowego 
modelu Folgara-Tuckera.  

1. CEL PRACY  

Jednym z głównych aspektów związanych z formowaniem 
wtryskowym kompozytów z napełniaczem włóknistym jest orientacja 
włókien - decydująca o właściwościach mechanicznych wytworów 
wtryskowych. Wpływa ona, między innymi, na skurcz kompozytu 
polimerowego, a więc dokładność wymiarową wyprasek oraz wła-
ściwości wytrzymałościowe kompozytu Znajomość orientacji włókien 
pozwala racjonalnie określić wymiary gniazd formujących a nawet 
projektować, przy obecnym stanie wiedzy - niektóre właściwości 
fizyko-mechaniczne wytworów. Znajomość i właściwe wykorzystanie 
modeli matematycznych z zakresu mikromechaniki pozwala ocenić 
przepływ włókien oraz ich orientację po jego ustaniu.  

Model Folgara-Tuckera to bazowy model wykorzystywany do 
obliczeń orientacji włókien, jednakże często poprzez stosowanie 
tego modelu otrzymuje przeszacowane wyniki związane ze zmianą 
tensora orientacji  w stężonych zawiesinach. Model RSC (ang. The 
Reduced Strain Closure) jest zmodyfikowanym podejściem do 
wskazanego wyżej problemu i coraz szerzej stosowanym w pro-
gramach symulacyjnych. Celem pracy była ocena wpływu dokład-
ności modelu RSC w prognozowaniu orientacji włókien w wypra-
skach wykonanych z kompozytu drewno-polimer (WPC - ang. Wo-
od-Plastic Composites). W zakresie badań wykonano zarówno 
symulacje numeryczne jak i w celu weryfikacji - badania doświad-
czalne. Symulację procesu wtryskiwania przeprowadzono z użyciem 
programu Autodesk Moldflow Insight 2013 oraz Autodesk Moldflow 
Insight 2016. Jedną ze znaczących różnic w solverach obu wersji 
programu jest ulepszenie i zwiększenie znaczenia modelu RSC  
w przewidywaniu orientacji włókien w wersji programu  AMI 2016, 
co jest podstawą do oceny dokładności  powyższego modelu mi-
kromechanicznego. 

2. BADANIA EKSPERYMENTALNE I ANALIZA 
NUMERYCZNA  

Do  wytworzenia kompozytu WPC zastosowano jako osnowę 
polimerową polipropylen w gatunku: Moplen HP 648T. Jako napeł-
niacz użyto włókno drzewne o nazwie handlowej Lignocel C120  
w ilości 15% objętości kompozytu. Ponadto do produkcji WPC użyto 
promotora adhezji typu Fusabond P613 o wskaźniku szybkości 
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płynięcia równym 49 g/10min. Kompozyt otrzymano za pomocą 
wytłaczania z wykorzystaniem wytłaczarki Zamak EHP 25. Do 
wtryskiwania próbek użyto wtryskarkę Dr Boy 55E. 

Analizę numeryczną przeprowadzono dla identycznego mate-
riałowo kompozytu jak w próbach eksperymentalnych oraz przy 
identycznych parametrach procesu wtryskiwania. Symulację proce-
su formowania wtryskowego przeprowadzono z użyciem programu 
symulacyjnego Autodesk Moldflow Insight ver. 2013 oraz ver. 2016. 
Analizy numeryczne wtryskiwania kompozytu drewno-polimer obej-
mowały etapy: przygotowania modelu wypraski w programie NX8, 
dyskretyzacji modelu za pomocą elementów skończonych typu tetra 
(Rys. 2.), wprowadzenia warunków początkowych i brzegowych  
z uwzględnieniem konstrukcji formy wtryskowej, w tym układu chło-
dzenia, sposobu doprowadzenia tworzywa do gniazda oraz prze-
prowadzenia obliczeń numerycznych w programie i interpretację 
wyników symulacji.  

 

 
Rys. 2. Model MES  gniazda formującego dyskretyzowany za po-
mocą ok. 130 tys. elementów skończonych typu czworościennego 

 
Analizę orientacji włókien w symulacji numerycznej przeprowa-

dzono na podstawie etapów napełnienia formy oraz wektorów pły-
nięcia. Przyjęto dla włókna, na podstawie badań mikroskopowych 
współczynnik L/d= 10. W symulacji orientacji włókien zostały użyte 
m.in. modele mikromechaniczne: Tuckera-Folgara, Halpin–Tsai, 
Rosen-Hashin oraz wcześniej wspomniany model RSC.  
Analizując wyniki symulacji numerycznych zauważyć można wysoką 
wartość tensora orientacji w obszarze środka wypraski. Najniższa 
zaś wartość jest z kolei zauważalna w obszarze końcowym wypra-
ski (przeciwlegle do punktu wtrysku). Największe zaburzenie w tej 
strefie wynika ze zjawiska uderzenia strugi o końcowy fragment 
ściany gniazda formującego. Dokładniejszej analizie poddano frag-
ment wypraski przy końcowej, ze względu przepływ, ściance wypra-
ski (Rys. 3). Stwierdzono znaczne zaburzenia w orientacji włókien 
oraz określono wartości tensora w obu programach (dla wersji AMI 
2016 i AMI 2013). Jak widać (Rys. 3.) zastosowanie modelu RSC  
w solverze programu wpłynęło na zmianę wyników w omawianym 
obszarze – zauważyć można większy stopień dezorientacji włókien. 

 
Rys. 3. Różnica w orientacji włókien obliczonej za pomocą Auto-
desk Moldflow Insight w wersjach a) 2016, b) 2013 

3. WERYFIKACJA WYNIKÓW - CYFROWA ANALIZA 
OBRAZU ORIENTACJI WŁÓKIEN  

W celu lepszej weryfikacji wyników doświadczalnych z wyni-
kami analizy numerycznej przeprowadzono cyfrową analizę obrazu 
wykonanej fotografii badanego obszaru wypraski otrzymanej  
w  eksperymencie. W tym celu opracowano czteroczęściowy algo-
rytm w środowisku Matlab [9], którego zadania były następujące 
(Rys. 4.): 
a) transformacja analizowanego obrazu na obraz czarno-biały – 

konwersja formatu *.bmp (256) kolorów na obraz binarny  
o wartościach 0 lub 1, 

b) podział obrazu na szereg mniejszych komórek oznaczających 
poszczególne włókna – podział obrazu poprzez tworzenie 
mniejszych macierzy pikseli składających się z  m kolumn i n 
wierszy, 

c) wyznaczenie kąta opisującego orientację włókna – analiza 
określonej macierzy ze wskazaniem obszaru o największej 
liczbie czarnych pikseli. Jest to obszar centralny, bazowy we-
dług którego program wyszukuje skrajnie umiejscowione czar-
ne piksele i według tej lokalizacji definiuje uśrednioną orienta-
cję włókien oraz wybiera najbardziej zbliżoną z bazy ośmiu 
głównych możliwości orientacji (o kątach obrotu 0o, 22,5o, 45o, 
67,5o, 90o, - 22,5o, - 45o, - 67,5o), 

d) prezentacja obrazu reprezentującego poszczególne włókna  
w ujęciu cyfrowym. 
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Rys. 4. Kolejne stadia działania programu do cyfrowej analizy orien-
tacji włókien 

 
Na rysunku 5. przedstawiono orientację włókien po cyfrowej 

obróbce dla badanego obszaru wykonanej doświadczalnie wypra-
ski. Otrzymane wyniki wskazują na dużą dezorientację włókien we 
wskazanym obszarze, co może świadczyć o słuszności wyników  
z analizy numerycznej wykorzystującej model RSC. 

 

 
Rys. 5. Orientacja włókien analizowanego obszaru wypraski po 
cyfrowej analizie obrazu 

PODSUMOWANIE 

W celu oceny dokładności modelu RSC w prognozowaniu 
orientacji włókien przeprowadzono analizy numeryczne procesu 
wtryskiwania w dwóch wersjach programu symulacyjnego. Otrzy-
mane wyniki zostały zestawione i porównane z wynikami badań 
eksperymentalnych. Dla dokładniejszej weryfikacji wyników, wybra-
ny obszar wytworzonej wypraski został poddany cyfrowej analizie 
obrazu, za pomocą opracowanego programu w środowisku Matlab. 
Wyniki badań wskazują na wyższą skuteczność modelu RSC  
w przewidywaniu orientacji włókien w analizach kompozytów WPC, 
w porównaniu z modelem Tuckera-Folgara. 
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The accuracy evaluations of RSC model for fiber orientation 
prediction in wood-polymer composites 

Fibers orientation in composites with fibrous filler is one 

of the main aspects of injection molding. The arrangement of 

this type filler has, among others, a direct effect on the me-

chanical properties of products. In this respect, the most 

effective orientation is in the direction of the load. This type 

of arrangement is often difficult to achieve. The processing 

conditions,. This is due, among others to variable geometry 

of the cavity and the features of the filler and the polymer 

matrix. The Folgar-Tucker model is a standard model used to 

calculate the orientation of the fibers, however, with the 

using of this model the overestimated results of changing the 

orientation tensor in concentrated suspension can be often 

obtained. RSC model is a modified approach to the above 

mentioned model and more widely used in commercial codes. 

In this study the accuracy evaluations of the RSC model to 

predict the orientation of fibers in wood-polymer composites 

(WPC), based on the numerical analysis and experimental 

studies was assessed. 
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