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W pojazdach samochodowych stosowane są dwa rodzaje szyb 
warstwowych. Należą do nich szyby z przekładką w postaci folii PVB 
oraz szyby z zatopionymi w PVB włóknami metalowymi. Rozwój 
przemysłu samochodowego i zwiększone zapotrzebowanie na 
materiały polimerowe skutkują wzrostem ilości powstających odpadów 
poprodukcyjnych. Jednocześnie wymagania w zakresie ochrony 
środowiska nakazują recykling powstałych odpadów. Polimerowe 
odpady z przemysłu produkcji szyb zostały poddane recyklingowi 
materiałowemu. Na ich osnowie stworzono materiały kompozytowe 
PVB-MF/PP. Przeprowadzono badania ich właściwości fizycznych, 
mechanicznych i przetwórczych. Zastosowanie odpadów z włóknem 
metalowym pozwoliło na uzyskanie kompozytów o korzystnych 
właściwościach mechanicznych. Badania potwierdziły możliwość 
zastosowania recyklatów na nowe kompozyty do zastosowań na 
wyroby techniczne, wymagające wysokiej elastyczności. 
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Wstęp 
 

Wraz z rozwojem konstrukcji pojazdów samochodowych 
rozwijało się również ich oszklenie. Pierwsze szyby 
samochodowe pojawiły się na początku XX w. Miały one prosty 
kształt i wykonane były ze szkła okiennego. Ich celem była 
wyłącznie ochrona przed niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi. Szyby te stwarzały duże zagrożenie, gdyż 
w wyniku pęknięcia rozbijały się na duże ostre kawałki. Z tego 
powodu już w roku 1912 rozpoczęto produkcję pierwszych szyb 
laminowanych [1].  

Międzywarstwa z tworzywa, mająca za zadanie zatrzymanie 
odłamków szkła, powstających w wyniku pęknięcia wykonywana 
była początkowo z acetylocelulozy. Jednak już w połowie lat 60. 
zaczęto stosować szyby laminowane z przekładką z wysoko 
elastycznej, odpornej na uderzenia folii PVB, charakteryzującej 
się bardzo silną adhezją do materiałów nieorganicznych, w tym 
szkła. Właściwości tej folii spowodowały, że w krótkim czasie 
wyparła ona prawie wszystkie inne materiały polimerowe 
wykorzystywane w produkcji szyb warstwowych [1]. 

Obecnie typ stosowanego oszklenia w pojazdach 
samochodowych powinien charakteryzować się odpowiednimi 
właściwościami określonymi w regulaminie nr 43 Europejskiej 
Komisji Gospodarczej ONZ. Wśród istotnych cech materiału 
wymienia się m.in. wytrzymałość na uderzenia, odporność na 
warunki atmosferyczne, ścieranie, temperaturę. Ponadto szyby 

w pojazdach powinny odznaczać się odpowiednią 
przejrzystością i widocznością. W przypadku przednich szyb 
samochodowych dotyczy to również widoczności po rozbiciu. 
Wspomniany regulamin określa również możliwość 
wykonywania tych szyb jedynie ze szkła laminowanego [2]. 

Wiele koncernów samochodowych zauważyło korzyści 
wynikające z możliwości zastosowania szyb warstwowych 
również w przypadku szyb bocznych i tylnych. Wśród tych zalet 
wymienić można: ochronę przed promieniowaniem UV, wyższy 
poziom bezpieczeństwa jazdy, w wyniku wyeliminowania 
problemu powstających odłamków, bardzo dobre tłumienie 
akustyczne, zabezpieczenie przed włamaniem. Dla poprawienia 
komfortu jazdy wprowadzono dodatkowo ogrzewanie szyb, 
wykorzystując elementy przewodzące umieszczone 
w międzywarstwie [3].  

Ogrzewanie takie ma postać cienkich włókien metalowych 
o średnicy wynoszącej ok. 20 µm. Niewielka średnica włókien 
zapewnia dobrą widoczność w trakcie jazdy. Moc grzewcza 
takiego rozwiązania wynosi ok. 2÷5 W/dm2. Rozwiązanie to 
pozwala na usuwanie oszronienia z szyby samochodowej oraz 
zapobiega jej parowaniu w trakcie jazdy [4]. Folia z włóknem 
metalowym stosowana do produkcji tego typu oszklenia oraz 
zdjęcie ogrzewanej szyby zostały przedstawione na rys. 1. 

 

 

Rys. 1. Przekładka z folii PVB stosowana w szybach 
ogrzewanych (a), elektrycznie ogrzewana szyba  (b) [4,5] 

 
W przeciągu ostatniego dziesięciolecia nastąpił dynamiczny 

rozwój przemysłu samochodowego. Liczba produkowanych 
rocznie pojazdów samochodowych sukcesywnie się zwiększa  
(rys. 2), co skutkuje wzrostem produkcji szyb warstwowych [6]. 

 

a) b) 

http://www.prsolutions.pl/wp-content/uploads/2015/04/Ogrzewanie-przewodowe.jpg
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Rys. 2. Światowa produkcja pojazdów samochodowych 
w latach 2004÷2015[6] 

 
Wzrost ilości produkowanych pojazdów samochodowych, 

wpływ uregulowań prawnych dotyczących konieczności 
stosowanego oszklenia oraz rosnąca popularność szyb 
laminowanych powodują powstawanie coraz większych ilości 
odpadów, towarzyszących produkcji szyb warstwowych. 

Odpady te w postaci skrawków folii PVB lub folii PVB 
z wtopionym włóknem metalowym, o nieregularnym kształcie 
oraz rozmiarze, charakteryzują się bardzo wysoka czystością 
i dobrymi właściwościami, zbliżonymi do materiału wyjściowego. 

PVB (poliwinylobutyral), będący wraz z plastyfikatorami (ok. 
30% wag.), głównym składnikiem folii do laminowania jest  
amorficznym kopolimerem, który odznacza się m.in. wysoką 
adhezją do materiałów nieorganicznych, dużą odpornością na 
uderzenia, wysoką elastycznością oraz wydłużeniem podczas 
zerwania [7]. Ponadto charakteryzuje się korzystnymi 
właściwościami elektrycznymi, co może umożliwić jego szersze 
zastosowanie w przemyśle elektrotechnicznym i elektronicznym 
[8]. Na szczególną uwagę zasługują odpady pochodzące 
z produkcji szyb ogrzewanych. Zastosowane w materiale 
metalowe włókna mogą stanowić element wzmacniający dla 
przyszłych kompozytów. 

Mając na uwadze właściwości odpadów PVB z włóknem 
metalowym oraz aspekty ekologiczne, w artykule przedstawiono 
możliwości ich recyklingu i przyszłej aplikacji na wyroby 
techniczne. Nowe materiały mogą charakteryzować się 
zwiększoną elastycznością. Z tego względu stanowią one 
atrakcyjny materiał, mający szeroki obszar aplikacyjny, 
obejmujący przemysł tekstylny, budowlany (np. wykładziny, 
uszczelki), czy maszynowy (np. taśmy przenośników). 

Wyniki wcześniejszych badań autorów nad kompozytami 
opartymi na recyklacie PVB [9], pozwoliły na wytypowanie PP 
(polipropylen) jako drugiego składniku kompozytu. Jest to 
materiał konstrukcyjny stosowany na szereg wyrobów 
przemysłu samochodowego. Zastosowanie tego tworzywa 
w kompozycie pozwali na  uzyskanie materiału łączącego 
w sobie wysoką elastyczność oraz udarność. 

Powstające odpady, będące materiałem trudno 
przetwarzalnym ze względu na obecność włókien metalowych 
poddano procesowi recyklingu materiałowego. Uzyskany w ten 

sposób materiał zastosowano do wytworzenia nowych 
kompozytów materiałowych.  

Oceniono możliwości przetwórstwa oraz zastosowania 
nowych materiałów. Ocenę przydatności technologicznej 
materiałów oznaczono poprzez wyznaczenie właściwości 
fizycznych i mechanicznych. Dokonano analizy wpływu procesu 
przetwarzania recyklatów na właściwości wytworzonych 
kompozytów. W celu oceny właściwości przetwórczych 
określono wskaźnik szybkości płynięcia (MVR) oraz 
wyznaczono stopnie wypełnienia form z gniazdami 
o znormalizowanych kształtach w trakcie procesu wtryskiwania 
przy szerokim zakresie parametrów [10]. 

 

1. Materiał badawczy 
 

Materiałem badawczym są kompozyty termoplastyczne 
wytworzone z wykorzystaniem: 

 recyklatu folii PVB wzmocnionej włóknem metalowym 
(PVB-MF), będącej odpadem pochodzącym z produkcji 
ogrzewanych szyb laminowanych (rys. 3),  

 polipropylenu (PP Moplen HM648T) firmy LyondellBasell. 

 

Rys. 3. Recyklat folii PVB z włóknem metalowym (mikroskop 
świetlny, powiększenie 20x) 

 
Recyklat poprodukcyjny w postaci skrawków folii został 

wstępnie rozdrobniony przy użyciu młyna nożowego. Następnie 
wytworzono kompozyty o składzie i oznaczeniach podanych 
w tabeli 1.  

Tabela 1. Skład wytworzonych kompozytów 

Lp. 
Zaw. PVB 
(% wag.) 

Zaw. PP 
(%wag) 

Technologia 
wytwarzania 

Oznaczenie 

1 0 100 - 0 

2 25 75 A 25A 

3 50 50 A 50A 

4 75 25 A 75A 

5 100 0 A 100A 

6 25 75 B 25B 

7 50 50 B 50B 

8 75 25 B 75B 

9 100 0 B 100B 

 
W celu wytworzenia kompozytów zastosowano dwie 

technologie: 
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A – wstępnie rozdrobniony materiał homogenizowano 
w procesie ciągłego wytłaczania z wykorzystaniem 
wytłaczarki jednoślimakowej w temp. 190ºC oraz 
granulowano. 
B – wstępnie rozdrobniony materiał homogenizowano 
z wykorzystaniem mieszalnika Brabender w temp. 190ºC, 
prasowano pod ciśnieniem w temp. 190ºC oraz granulowano. 

Wykorzystując tak przygotowane materiały kompozytowe 
wytworzono próbki do badań właściwości mechanicznych 
z wykorzystaniem wtryskarki ślimakowej BOY 15, Parametry 
procesu przetwórstwa dobrano doświadczalnie: temperatura 
przetwarzania: 200ºC/190°C/190°C, ciśnienie wtrysku 75 MPa. 

 

2. Metodyka badań 
Opracowano metodykę badawczą mającą na celu 

scharakteryzowanie właściwości fizycznych, w tym 
mechanicznych i przetwórczych badanych materiałów. 

Gęstość kompozytów oznaczono stosując metodę wagi 
hydrostatycznej (temp. badania 23°C). 

Badania właściwości mechanicznych podczas próby 
statycznego rozciągania wykonano z wykorzystaniem 
uniwersalnej maszyny wytrzymałościowej Sunpoc WDW-5L. 
Wyznaczono wytrzymałość na rozciąganie, względne 
wydłużenie próbek oraz charakterystykę naprężeniowo 
odkształceniową materiałów. Prędkość badania 50 mm/min. 

Twardość wg Shore’a wytworzonych materiałów określono 
za pomocą twardościomierza firmy Frank-PTI GmbH, 
wykorzystując wgłębnik typu D. 

Udarność bez karbu próbek zbadano młotem Charpy’ego. 
Energia młota: 5J, kierunek badania: krawędziowy. 

Objętościowy wskaźnik szybkości płynięcia (MVR) 
wyznaczono za pomocą plastometru obciążnikowego MeltFlow 
T. Q Ceast 6841/048. Badanie przeprowadzono w zakresie 
temperatur: 180÷200°C przy obciążeniach: 1,2; 2,16 i 3,36 kg. 

Właściwości przetwórcze określono wyznaczając stopnie 
wypełnienia form: z gniazdem o kształcie spirali i gniazdem 
wielostopniowym przy zmiennych warunkach przetwórstwa 
wtryskowego [11]. Temperatura badania 200 i 220°C, ciśnienie 
wtrysku: 25÷125 MPa. 

Wszystkie badania wykonano zgodnie z obowiązującymi 
normami PN EN-ISO. 

 

3. Wynika badań 
 

Poniżej przedstawiono wybrane wyniki badań w formie 
graficznej. 

Wyniki badań gęstości wytworzonych materiałów 
kompozytowych przedstawia rys. 4. Badany recyklat 
charakteryzuje się wyższym ciężarem właściwym niż 
polipropylen. Wraz ze wzrostem zawartości PVB-MF następuje 
zwiększenie ciężaru właściwego wytworzonych materiałów. 
Równocześnie wartości gęstości kompozytów wytworzonych 
przy wykorzystaniu obu technologii (A i B) są takie same. 

 

Rys. 4. Wpływ zawartości PVB-MF i technologii przetwórstwa 
na gęstość kompozytów  

 
Na rys. 5-7 przedstawiono wpływ zawartości recyklatu PVB-

MF oraz zastosowanej technologii wytwarzania na właściwości 
materiału uzyskiwane z próby statycznego rozciągania. 

Wartość wytrzymałości na rozciąganie (Rm) kompozytów 
PVB-MF/PP przy obciążaniu statycznym uzależniona jest od ich 
składu i technologii wytwarzania (rys. 5). 

 

Rys. 5. Wpływ zawartości PVB-MF i technologii przetwórstwa 
na wytrzymałość mechaniczną (Rm) kompozytów  

 
Właściwości wytrzymałościowe nowych kompozytów były 

niższe od właściwości PP. Natomiast przy zawartości 25 i 50% 
wag. PVB-MF wyższe od wytrzymałości czystego recyklatu. 
Zwiększenie zawartości PVB-MF do 75% spowodowało 
obniżenie wytrzymałości co może wynikać z procesu 
homogenizacji. Porównując wytrzymałość kompozytów 
z osnową PVB i włóknem metalowym z kompozytami, w których 
osnową było PVB można zauważyć poprawę wytrzymałości. 
Obecność włókna metalowego powoduje wzrost wartości Rm 
o 22% w przypadku kompozytów zawierających 50% wag. 
recyklatu (23 MPa i 17 MPa) oraz o 15% w przypadku czystego 
recyklatu (22 MPa i 19,8 MPa) [9]. Technologia wytwarzania 
próbek nie wpłynęła w znaczący sposób na wartość 
wytrzymałości. Obie technologie uwzględniały wstępną 
homogenizację w stanie uplastycznionym wytwarzanych 
materiałów, co pozwoliło na uzyskanie dobrej jednorodności 
materiałów i próbek o powtarzalnych właściwościach. 
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Wydłużenie względne (ε) materiałów w zależności od ich 
składu oraz zastosowanej technologii przedstawia rys. 6. 

 

Rys. 6. Wpływ zawartości PVB-MF i technologii przetwórstwa 

na wydłużenie względne (ε) kompozytów 
 
Stosowane odpady folii PVB charakteryzują się bardzo 

wysokimi wartościami wydłużenia (rys. 6). Wywołane jest to 
obecnością hydrofobowych jednostek butyralu winylu oraz 
plastyfikatorów i środków modyfikujących dodawanych do folii, 
używanej do produkcji szyb warstwowych. Technologia 
przetwórstwa nie wpłynęła w znaczący sposób na wydłużenie 
badanych kompozytów. Modyfikacja materiału 
z wykorzystaniem recyklatu PVB z włóknem metalowym 
spowodowała znaczny wzrost wydłużenia (z 19% dla czystego 
polipropylenu do 105% przy kompozytach zawierających 75% 
recyklatu). Pozwoliło to na uzyskanie kompozytów elastycznych, 
które mogą mieć szerokie zastosowanie m.in. w przemyśle 
tekstylnym, budowlanym oraz maszynowym. 

Potwierdzenie elastycznego charakteru kompozytów 
przedstawione zostało w postaci krzywych naprężenia w funkcji 

wydłużenia ( ) uzyskanych w trakcie procesu 

rozciągania (rys. 7). Widoczny jest wzrost wartości wydłużenia 
wraz z wzrostem zawartości recyklatu PVB-MF. 

 

Rys. 7. Krzywe rozciągania badanych kompozytów 
 

Innym istotnym parametrem określającym właściwości 
mechaniczne materiałów jest odporność na uderzenia (rys. 8). 

 

Rys. 8. Wpływ zawartości PVB-MF i technologii przetwórstwa 
na udarność wg Charpy’ego (an) kompozytów 

 
Wśród badanych kompozytów, najwyższą udarnością 

odznaczał się materiał zawierający 75% wag. recyklatu PVB 
z włóknem metalowym. Wyższa udarność tego materiału 
w porównaniu z kompozytami 50/50 i 25/75 (PVB-MF/PP) 
związana jest z elastycznym charakterem tego tworzywa oraz 
dużymi możliwościami do pochłaniania energii uderzenia. Sam 
recyklat nie pęka pod wpływem uderzenia ze względu na swoja 
wysoką elastyczność. 

Rys. 9 przedstawia wartości twardości badanych 
kompozytów w zależności od ich składu oraz stosowanej 
technologii wytwarzania 

 

Rys. 9. Wpływ zawartości PVB z włóknem metalowym 
i technologii przetwórstwa na twardość kompozytów 

 
Badane materiały charakteryzowały się niższą twardością 

niż czysty polipropylen. Jednocześnie wszystkie wytworzone 
kompozyty posiadały wyższą twardość niż recyklat PVB-MF. 
Dodatek 25% wag. PP do recyklatu PVB-MF spowodował 
prawie dwukrotny wzrost jego twardości.  

Ocenę możliwości przetwórstwa wytworzonych materiałów 
dokonano w szerokim zakresie szybkości ścinania, 
wykorzystując objętościowy wskaźnik szybkości płynięcia (MVR) 
(szybkość ścinania: 10÷100 1/s) oraz badając stopień 
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wypełnienia form w trakcie procesu wtrysku (szybkość ścinania 
rzędu 104 1/s). Wyniki tych badań przedstawiają rys. 10-13. 

Na rys. 10 przedstawione zostały wartości objętościowego 
wskaźnika płynięcia wyznaczone przy obciążeniu 3,36 kg dla 
kompozytów PVB-MF/PP o różnej zawartości PVB-MF, 
w temperaturach 180÷200ºC. 

 

Rys. 10. Przebieg zmian wartości MVR dla kompozytów  
PVB-MF/PP (ob. 3,36 kg, temp. 180÷200°C) 

 
Wraz ze wzrostem zawartości recyklatu PVB następowało 

obniżenie wartości MVR. Analogiczne zależności uzyskano dla 
wszystkich obciążeń stosowanych w badaniu. Niższe wartości 
wskaźników szybkości płynięcia mogą świadczyć o trudniejszym 
przetwórstwie tych materiałów.  

Dla celów aplikacyjnych przeprowadzono badania stopnia 
wypełnienia formy z gniazdem o kształcie spirali i gniazda 
wielostopniowego (rys. 11-13). 

 

Rys. 11. Przebieg zmian długości spirali (L) w zależności od 
ciśnienia wtrysku (p) i zawartości PVB-MF(temp. 220°C) 
 
Na podstawie wykresu przedstawionego na rys. 11 

stwierdzić można, że w przy niskich ciśnieniach wtrysku 
(25 MPa) długość uzyskanej spirali była porównywalna dla 
wszystkich materiałów (ok. 200 mm). Wraz ze wzrostem 
ciśnienia nastąpiło zróżnicowanie długości powstającej wypraski 
spiralnej w zależności od składu kompozytu. Najdłuższą 
wypraskę otrzymano dla kompozytu zawierającego 25% PVB 
z włóknem metalowym (718 mm). Wyniki te są potwierdzeniem 
badań wskaźnika szybkości płynięcia. Duży wpływ na długość 
spirali ma ciśnienie wtrysku. Podczas zwiększania ciśnienia od 
25 MPa do 125 MPa długość uzyskanej spirali zwiększyła się 
ok. 2,5-krotnie (PVB-MF/PP 50/50). 

Wszystkie kompozyty wykazywały stopień wypełnienia 
formy z gniazdem wielostopniowym (Sg) powyżej 95% (rys. 12). 
Wraz ze wzrostem ciśnienia wtrysku następowało zwiększenie 
wartości Sg. Zastosowanie ciśnienia wynoszącego 75 MPa 
pozwoliło na całkowite wypełnienie gniazda formy w przypadku 
wszystkich badanych materiałów kompozytowych. 

 

Rys. 12. Wpływ zawartości PVB-MF i ciśnienia wtrysku (p) na 
stopień wypełnienia (Sg) formy wielostopniowej (temp. 220°C) 

 
Na rys. 13 przedstawiono wybrane wypraski powstałe 

podczas badania wpływu składu kompozytów PVB-MF/PP oraz 
parametrów wtrysku na stopień wypełnienia gniazd formujących. 

 

 

 

Rys. 13. Wypraski w kształcie spirali (a) oraz wypraski z formy 
wielostopniowej (b) otrzymane dla różnych ciśnień wtrysku 

(temp. 220°C, materiał: 50 A) 
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4. Wnioski 
 
W artykule przedstawiono możliwości recyklingu 

materiałowego odpadów folii PVB,  określono właściwości 
fizyczne, mechaniczne oraz przetwórcze nowych materiałów 
kompozytowych uzyskanych z odpadów powstających w trakcie 
procesu laminowania szyb samochodowych. 

Badania wytrzymałości materiałów w trakcie próby 
statycznego rozciągania potwierdziły elastyczny charakter 
kompozytów zawierających 75% wag. PVB. Materiały posiadały 
korzystne wartości wytrzymałości na rozciąganie oraz duże 
wydłużenie podczas pęknięcia, które zwiększało się wraz ze 
wzrostem zawartości recyklatu folii. Zastosowanie odpadów 
z włóknami metalowymi pozwoliło na uzyskanie próbek 
o wyższych wartościach wytrzymałości niż w przypadku 
kompozytów z czystą folią PVB. 

Materiały kompozytowe charakteryzowały się wysoką 
odpornością na pęknięcia. Najwyższą udarność wśród 
badanych kompozytów posiadał materiał 75/25 (PVB-MF/PP). 
Twardość wszystkich wytworzonych kompozytów była wyższa 
niż w przypadku czystego recyklatu. 

Kompozyty o zawartości recyklatu od 25% do 75% 
posiadały wartości współczynników szybkości płynięcia (MVR) 
umożliwiające ich przetwórstwo. Ponadto materiały 
charakteryzowały się dobrym płynięciem i wypełnieniem gniazd 
form wtryskowych.  Wszystkie badane materiały wykazały 
porównywalne wartości stopnia wypełnienia gniazd form, przy 
zadanych parametrach 

W efekcie przeprowadzonych badań potwierdzono 
możliwość zagospodarowania odpadów polimerowych 
powstających podczas produkcji szyb samochodowych (folia 
PVB z włóknem metalowym) na wyroby techniczne wymagające 
podwyższonej elastyczności.  
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Recycling of waste PVB reinforced with metal fibers from 
the production of laminated glass 

 
Two types of laminated glass are used in motor vehicles. These include 
glass with PVB foils and glass with embedded in PVB metal fibers. The 
development of the automobile industry and increased demand for 
polymeric materials required to recycle those materials. Polymer waste 
from the glass industry has been recycled. PVB-MF/PP composite 
materials were created. Their physical, mechanical and processing 
properties have been tested. The use of waste with metal fiber allowed 
to produce composite materials with good mechanical properties. The 
research has confirmed the possibility of using of new composites for 
technical products requiring high flexibility. 

 

Key words: recycling, PVB, composite materials, mechanical 
properties, processing properties 


