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Wp³yw warunków przetwórstwa na w³aœciwoœci kompozytu

poliwêglanu nape³nionego w³óknem szklanym

Streszczenie: Celem przeprowadzonych badañ by³o okreœlenie wp³ywu przetwórstwa na w³aœci-

woœci mechaniczne kompozytu na osnowie poliwêglanu modyfikowanego w³óknem szklanym.

Kompozyt zosta³ poddany przetwórstwu dwiema metodami wyt³aczania jedno oraz dwuœlimako-

wego wspó³bie¿nego w celu otrzymania zró¿nicowanych warunków obci¹¿eñ termomechanicz-

nych. Wp³yw warunków przetwórczych na w³aœciwoœci wtryskiwanych wyrobów oceniono na

podstawie przeprowadzonej próby statycznego rozci¹gania oraz udarnoœci metod¹ DYNSTAT.

Badania uzupe³nione zosta³y o ocenê struktury kompozytów poddanych obci¹¿eniom termome-

chanicznym za pomoc¹ Skaningowej Mikroskopii Elektronowej (SEM).

THE EFFECT OF PROCESSING ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF THE POLY-

CARBONATE COMPOSITES WITH GLASS FIBER

Abstract: The aim of the study was to determine the effect of processing on the mechanical pro-

perties of the polycarbonate composites with glass fiber. The composite material was processed by

two various extrusion methods: one and twin-screw extrusion using in the secondmethod the

co-extruder, in order to obtain different thermo-mechanical loading conditions. Influence of pro-

cessing conditions on the properties of injection-molded products has been evaluated on the basis

of static tensile and the DYNSTAT impact tests. Tests were supplemented by an assessment of

structures of polycarbonate compositestreated by thermo-mechanical loads using the Scanning

Electron Microscopy (SEM).

1. Wstêp

Coraz lepsze w³aœciwoœci konstrukcyjne,
technologiczne i u¿ytkowe kompozytów poli-
merowych sprawiaj¹, ¿e znajduj¹ one coraz
szersze zastosowanie w ró¿nych ga³êziach
przemys³u zastêpuj¹c dotychczas stosowane
elementy metalowe. Wp³ywa to nie tylko na
znaczne zredukowanie masy gotowych wyro-
bów, ale mo¿liwoœæ nadania im œciœle okreœlo-
nych w³aœciwoœci, dziêki odpowiedniej mody-
fikacji poszczególnych materia³ów sk³ado-
wych stanowi¹cych kompozyt. O ile w dotych-
czasowej praktyce zdecydowan¹ wiêkszoœæ
stosowanych kompozytów stanowi³y materia-
³y na osnowie tworzyw chemoutwardzalnych,
to problem wynikaj¹cy z braku mo¿liwoœci ich

powtórnego przetwórstwa, powoduje coraz
czêstsze stosowanie kompozytów z osnow¹
termoplastyczn¹ [1-5].

Mo¿liwoœæ kompleksowej modyfikacji
w³aœciwoœci termoplastycznych materia³ów
polimerowych decyduje o ich uniwersalnoœci
i wysokim potencjale aplikacyjnym. W wiêk-
szoœci przypadków po³¹czenie osnowy poli-
merowej wraz z modyfikatorami oraz na-
pe³niaczami nastêpuje w procesie mieszania w
stanie stopionym. Obecnie najczêœciej stosowa-
n¹ technik¹ wysokowydajnego mieszania sta-
nowi wyt³aczanie. Nieodpowiedni dobór para-
metrów procesu przetwórczego doprowadziæ
mo¿e zarówno do otrzymania kompozycji
b¹dŸ kompozytu o niewystarczaj¹cym stopniu
zdyspergowania dodatków w osnowie poli-

PRZETWÓRSTWO TWORZYW 5 (wrzesieñ – paŸdziernik) 2014

Wp³yw warunków przetwórstwa na w³aœciwoœci kompozytu poliwêglanu nape³nionego w³óknem szklanym 381



merowej, b¹dŸ do degradacji mieszanych ma-
teria³ów [6,7]. Na skutek zbyt wysokiej tempe-
ratury przetwórstwa oraz niew³aœciwego przy-
gotowania materia³u, np. niedosuszenia, deg-
radacji ulec mo¿e materia³ stanowi¹cy osnowê
kompozytu [1,8,9]. W przypadku zastosowa-
nia uk³adu uplastyczniaj¹cego o niew³aœciwej
konfiguracji, b¹dŸ zbyt wysokiej prêdkoœci
obrotowej œlimaka, na skutek du¿ych naprê¿eñ
œcinaj¹cych, degradacji ulec mo¿e podatny na
uszkodzenie nape³niacz.

Celem przedstawionej pracy by³o okreœle-
nie wp³ywu zastosowanego typu wyt³aczania
(jedno- i dwuœlimakowego) oraz zastosowa-
nych parametrów procesu przetwórczego na
w³aœciwoœci kompozytu poliwêglanu (PC)
modyfikowanego w³óknem szklanym (GF).

2. Metodyka badañ

Materia³ i przygotowanie próbek

Przedmiotem badañ by³ komercyjny kom-
pozyt na osnowie poliwêglanowej w postaci
granulatu zawieraj¹cego 20 % mas. krótkich
w³ókien szklanych o nazwie handlowej Lexan
3412R. Gêstoœæ i wskaŸnik szybkoœci p³yniêcia
badanego materia³u wynosi³y odpowiednio
� = 1,356 g/cm3 oraz MFR=4,3 g/10 min (300°C,
1.2kg).

Poliwêglan nape³niony w³óknem szklanym
poddany zosta³ przetwórstwu dwiema meto-
dami: wyt³aczania jednoœlimakowego z zasto-
sowaniem dwóch prêdkoœci obrotowych (n =
30; 80 min-1) oraz dwuœlimakowego wspó³-
bie¿nego (n=100; 150 min-1). Materia³ przetwa-
rzany by³ na wyt³aczarce jednoœlimakowej Me-
talchem W25-30D o œrednicy œlimaka d=25 mm
i stosunku d³ugoœci do œrednicy œlimaka l/d=34
oraz na wyt³aczarce wspó³bie¿nej dwuœlima-
kowej Zamak o œrednicy œlimaków d=19 mm
oraz konfiguracji segmentów mieszaj¹cych
opisanej w publikacji [10]. Prêdkoœci obrotowe
œlimaka dobrane zosta³y tak, aby masowe natê-
¿enie przep³ywu w przypadku przetwórstwa
obydwiema metodami by³y jednakowe.
W obydwóch przypadkach temperatura g³o-

wicy, zgodnie z zaleceniami producenta, wy-
nios³a odpowiednio Tg=300°C. Granulowanie
wyt³oczyny wykonano na zimno po ch³odze-
niu w k¹pieli wodnej.

Próbki do badañ w postaci wiose³ek wytwo-
rzono przy u¿yciu wtryskarki Engel ES 80/20
HLS, stosuj¹c nastêpuj¹ce parametry procesu:
prêdkoœæ wtrysku 90 mm/s, temperatura
wtrysku 290°C, ciœnienie docisku 7,5 MPa, czas
docisku 3 s, temperatura formy wtryskowej
80°C, czas ch³odzenia 45s. Do badañ zastoso-
wano formê wtryskow¹, umo¿liwiaj¹c¹ wy-
tworzenie dwóch znormalizowanych wypra-
sek: wiose³ek oraz próbek prostopad³oœcien-
nych. Ka¿dorazowo przed przetwórstwem
kompozyt poddawany by³ suszeniu przez 4
godziny w temperaturze 120°C. W dalszej
czêœci pracy wytworzone próbki zosta³y ozna-
czone nastêpuj¹co:
— PC – kompozyt PC/GF kszta³towany meto-

d¹ wtryskiwania bez wczeœniejszej historii
termomechanicznej,

— PC 30/1 – kompozyt PC/GF przetwarzany
z zastosowaniem wyt³aczarki jednoœlima-
kowej przy prêdkoœci wyt³aczania równej
n=30 min-1,

— PC 80/1 – kompozyt PC/GF przetwarzany
z zastosowaniem wyt³aczarki jednoœlima-
kowej przy prêdkoœci wyt³aczania równej
n=80 min-1,

— PC 100/2 – przetwarzany z zastosowaniem
dwuœlimakowej wyt³aczarki wspó³bie¿nej
przy prêdkoœci wyt³aczania równej n=100
min-1,

— PC 150/2 – przetwarzany z zastosowaniem
dwuœlimakowej wyt³aczarki wspó³bie¿nej
przy prêdkoœci wyt³aczania równej n=150
min-1.

Ocena w³aœciwoœci mechanicznych

w próbie statycznego rozci¹gania

Ocenê w³aœciwoœci mechanicznych w pró-
bie statycznego rozci¹gania przeprowadzono
wg wytycznych opisanych w normie ISO 527.
Znormalizowane próbki wiose³kowe o wymia-
rach przekroju poprzecznego 4×10 mm, w
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czêœci pomiarowej próbki, rozci¹gano z prêd-
koœci¹ v=50 mm/min oraz 1 mm/min w przy-
padku wyznaczania wartoœci modu³u sprê¿ys-
toœci wzd³u¿nej. Pomiary wykonano przy u¿y-
ciu uniwersalnej maszyny wytrzyma³oœciowej
Instron 4481.

Ocena udarnoœci metod¹ Dynstat

Pomiar udarnoœci przeprowadzono stosuj¹c
metodê Dynstat dla próbek bez karbu Metoda
ta polega na z³amaniu próbki o wymiarach
10×15 mm, gruboœci 4,0 mm, mocowanej pio-
nowo. Udarnoœæ jest miar¹ kruchoœci materia-
³ów okreœlan¹ przez pracê potrzebn¹ do dyna-
micznego z³amania próbki, odnoszon¹ do
poprzecznego przekroju próbki. Udarnoœæ
obliczono zgodnie z poni¿ej przedstawionym
równaniem:

a
L

bt
� [kJ/m2] (1)

gdzie:
L – praca zu¿yta na dynamiczne z³amanie

próbki [kJ], b – szerokoœæ próbki [m], t – gru-
boœæ próbki [m].

3. Wyniki badañ oraz ich omówienie

W³aœciwoœci mechaniczne kompozytów

PC/GF

Na rysunku 1 przedstawiono wyniki badañ
wytrzyma³oœciowych zrealizowanych dla
kompozytów PC/GF poddanych zró¿nicowa-
nym obci¹¿eniom termomechanicznym w pro-
cesie wyt³aczania jedno- i dwuœlimakowego.
Analizie poddano wyniki pomiarów otrzyma-
nych podczas próby jednoosiowego statyczne-
go rozci¹gania (modu³ sprê¿ystoœci wzd³u¿nej
E, wytrzyma³oœæ doraŸna �m, wyd³u¿enie przy
zerwaniu �B) oraz udarnoœci a. Zarówno
w przypadku wartoœci modu³u Young’a, jak i
wytrzyma³oœci doraŸnej mo¿na zaobserwowaæ
podobn¹ tendencjê. Najwiêkszy spadek w³aœ-
ciwoœci wytrzyma³oœciowych obserwuje siê
dla próbek PC 150/2. Zwi¹zane jest to z naj-
wiêksz¹ intensywnoœci¹ si³ œcinaj¹cych od-
dzia³ywuj¹cych na w³óknisty nape³niacz nie-

organiczny, powoduj¹cych jego najwiêksz¹
degradacjê mechaniczn¹. W przypadku pró-
bek PC 30/1 oraz PC 100/2 obserwuje siê po-
dobny spadek wartoœci E oraz �m, pomimo
znacznie mniejszych si³ œcinaj¹cych wystêpu-
j¹cych w trakcie wyt³aczania jednoœlimakowe-
go. Wynikaæ to mo¿e z dodatkowej degradacji
materia³u polimerowego stanowi¹cego osno-
wê kompozytu. W trakcie wyt³aczania jedno-
œlimakowego czas przebywania materia³u
w uk³adzie uplastyczniaj¹cym by³ znacznie
wiêkszy, a co za tym idzie zwiêkszy³o siê ryzy-
ko czêœciowej degradacji poliwêglanu w atmo-
sferze utleniaj¹cej [6]. W przypadku próbek oz-
naczonych jako PC 80/1 odnotowano mniejszy
wp³yw przetwórstwa, w odniesieniu do kom-
pozytu przetwarzanego z mniejsz¹ prêdkoœci¹
obrotow¹ PC 30/1, na zmiany wartoœci E oraz
�m. Zwiêkszenie prêdkoœci obrotowej dopro-
wadzi³o do krótszego oddzia³ywania wysokiej
temperatury na poliwêglan, co ograniczy³o
ryzyko jego czêœciowej degradacji, w tym rów-
nie¿ degradacji hydrolitycznej mog¹cej wynik-
n¹æ z niedosuszenia polimeru przed przetwór-
stwem.

W przypadku oceny wartoœci wyd³u¿enia
przy zerwaniu �B, nie odnotowano znacz¹cych
zmian. Aczkolwiek zauwa¿alny jest minimal-
ny trend rosn¹cy, tj. dla próbek kompozytów
poddanych w trakcie przetwórstwa najwiêk-
szym si³om œcinaj¹cym, prowadz¹cym do deg-
radacji mechanicznej nape³niacza nieorganicz-
nego w postaci w³ókien szklanych, wartoœci
wyd³u¿eñ ulegaj¹ minimalnemu zwiêkszeniu.

W przypadku zmian udarnoœci omawia-
nych kompozytów, najwiêkszy spadek wartoœ-
ci tej w³aœciwoœci zaobserwowano równie¿ dla
próbki PC 150/2. Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e
wartoœci udarnoœci dla próbek poddanych
wyt³aczaniu jednoœlimakowemu nie odbiega³y
znacz¹co od udarnoœci dla próbek PC150/2.
Mo¿e œwiadczyæ to o wiêkszym wp³ywie deg-
radacji termicznej osnowy polimerowej na
w³aœciwoœci mechaniczne w trakcie obci¹¿eñ
o charakterze udarowym. W przypadku czêœ-
ciowej degradacji poliwêglanu nastêpuje naj-
prawdopodobniej zmniejszenie adhezji pomiê-
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dzy osnow¹ polimerow¹ i nape³niaczem, pro-
wadz¹c¹ do zwiêkszenia podatnoœci do kru-
chego pêkania. Najmniejszy spadek udarnoœci
odnotowano dla próbki PC 100/2. W przypad-
ku wyt³aczania dwuœlimakowego z zastoso-
waniem mniejszej prêdkoœci obrotowej, pomi-
mo wystêpowania znacz¹co wy¿szych si³ œci-
naj¹cych ni¿ w przypadku wyt³aczania jedno-
œlimakowego, ograniczenie czasu obci¹¿enia
termicznego materia³u polimerowego nie do-
prowadzi³o to istotnych zmian udarnoœci, jak
w przypadku próbek PC 30/1 i 80/1.

Skaningowa mikroskopia elektronowa

(SEM)

Wykonanie mikrofotografii SEM pozwoli³o
na ocenê stopnia degradacji mechanicznej
w³óknistego nape³niacza nieorganicznego w
postaci krótkich w³ókien szklanych. Na rysun-
ku 2 zestawiono zdjêcia prze³omów dwóch

próbek, tj. próbki PC 30/1 (a) oraz próbki kom-
pozytu poddanego najintensywniejszym ob-
ci¹¿eniom mechanicznym (b). Zaobserwowaæ
mo¿na znacz¹cy spadek d³ugoœci w³ókien
w przypadku wyt³aczania dwuœlimakowego z
zastosowaniem wy¿szej szybkoœci obrotowej
œlimaków. Stanowiæ to mo¿e potwierdzenie dla
wniosków wyci¹gniêtych na podstawie zmian
wartoœci w³aœciwoœci mechanicznych.

Wnioski

W pracy przedstawiono wyniki wytrzyma-
³oœciowe próbek kompozytów poliwêglanu
modyfikowanego w³óknem szklanym w iloœci
20 % mas. poddanych przetwórstwu w stanie
stopionym dwiema technikami mieszania przy
ró¿nych warunkach procesu technologicz-
nego.

Na podstawie uzyskanych wyników badañ
mo¿na stwierdziæ dominuj¹cy wp³yw naprê-
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Rys. 1. Wp³yw techniki przetwarzania na wybrane w³aœciwoœci mechaniczne kompozytu PC/GF; E – modu³ Young’a;

�m – wytrzyma³oœæ doraŸna; �B – wyd³u¿enie przy zerwaniu; a – udarnoœæ metod¹ Dynstat



¿eñ œcinaj¹cych na pogorszenie siê w³aœciwoœci
mechanicznych kompozytów PC-GF.

Wykazano równie¿, ¿e w kompozytach
PC-GF poddanych najintensywniejszym ob-
ci¹¿eniom mechanicznym (wyt³aczanie dwu-
œlimakowe z zastosowaniem wy¿szej szybkoœ-
ci obrotowej œlimaków) obserwowany jest naj-
wiêkszy spadek d³ugoœci w³ókien szklanych.

W przypadku kompozytu na osnowie poli-
wêglanu zawieraj¹cego znaczne iloœci dodat-

kowych œrodków obni¿aj¹cych palnoœæ, istotne
jest równie¿ wyd³u¿enie czasu suszenia mate-
ria³u przed przetwórstwem w celu zminimali-
zowania ryzyka degradacji hydrolitycznej
osnowy polimerowej.
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Rys. 2. Mikrofotografie SEM wykonane dla próbek:

a) PC 30/1, b) PC 150/2


