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Ocena możliwości wtryskiwania kompozytu WPC  
w produkcji elementów wyposażenia wnętrza autobusu 
w oparciu o symulacje numeryczne procesu
Przykłady zastosowania kompozytów WPC w branży motoryzacyjnej skłaniają do poszukiwań obszarów możliwych aplikacji tych kompozytów 
w pojazdach wykorzystywanych jako środki transportu zorganizowanego (busy, autobusy, trolejbusy itp.). Cechy praktyczne tych materiałów, 
w tym zdolność do recyklingu, dobre właściwości mechaniczne, a przede wszystkim aspekty środowiskowe ich wykorzystania przyczyniają się 
do rosnącego zainteresowania tą grupą materiałów.
Każdy projekt nowego wyrobu musi być poprzedzony wszechstronnymi i precyzyjnymi analizami, m.in. oceną technologiczności oraz rachun-
kami i ekspertyzami w zakresie technologii wytwarzania, w których ogromną rolę zyskują w ostatnim czasie symulacje numeryczne procesów 
technologicznych. W pracy przedstawiono analizę numeryczną procesu wtryskiwania kompozytu WPC w celu wykonania uchwytu montowa-
nego we wnętrzu autobusu. Analizę wykonano w programie komercyjnym Autodesk Moldflow Insight 2013. Opracowano parametry modeli 
matematycznych właściwości kompozytu WPC niezbędnych w obliczeniach. Badania materiału oraz symulacje wykonano dla WPC o matrycy 
polipropylenowej (Moplen HP648T) z 20-procentową zawartością włókna drzewnego. Porównano obliczone parametry oraz wskaźniki procesu 
wtryskiwania dla WPC oraz czystego PP.

Słowa kluczowe: pojazdy samochodowe, wtryskiwanie, kompozyty WPC, symulacje numeryczne.

Wstęp
Zużywające się zasoby ropy naftowej oraz wzrost ich cen, problem 
odpadów z tworzyw polimerowych, a co za tym idzie – ich wpły-
wu na środowisko – stwarzają konieczność ograniczenia zużycia 
materiałów pochodzenia syntetycznego i stosowania nowocze-
snych, znacznie łatwiej ulegających biodegradacji, materiałów. 
Konsekwencją tego jest zmiana kierunków produkcji tworzyw 
polimerowych. Zmiany te dotyczą m.in. otrzymywania kompo-
zytów polimerowych przez zastosowanie w dużej ilości tanich 
napełniaczy, pełniących rolę modyfikatorów pozwalających na 
uzyskanie odpowiednich właściwości tych kompozytów. Ponadto 
dotyczą one zagospodarowywania rosnących ilości zużytych wyro-
bów i odpadów poprodukcyjnych z tworzyw sztucznych na drodze 
recyklingu i otrzymywania kompozytów z tworzyw polimerowych, 
napełnianych biologicznie odnawialnymi polimerami naturalnymi, 
co pozwala na uzyskiwanie kompozytów o właściwościach bio-
degradowalnych. Spośród polimerów naturalnych do najbardziej 
rozpowszechnionych należy celuloza, której zasoby, mimo szero-
kiego zastosowania, nie są w pełni wykorzystywane. W procesach 
przeróbki drewna i użytkowania celulozy powstają ogromne ilości 
odpadów, jak np. pyły i mączka drzewna czy choćby makulatura. 
Połączone walory estetyczne drewna z trwałością polimeru, przy 
względnie dobrych właściwościach mechanicznych oraz lepszych 
właściwościach fizykochemicznych od czystych tworzyw polimero-
wych, jak palność czy gęstość, czynią je atrakcyjnym produktem, 
również w przemyśle motoryzacyjnym. Na świecie i w Polsce kom-
pozyty polimerowe zawierające drewno określa się anglojęzycz-
nym mianem Wood Plastic Composites (WPC) [17].

Wytwory WPC z mączką drzewną wykazują wyższą sztywność, 
a w porównaniu z drewnem i tworzywami drzewnymi – znacznie 
niższą nasiąkliwość i pęcznienie oraz niższy skurcz liniowy [2, 3, 
5, 8]. Nie stanowią one zagrożenia dla środowiska w trakcie pro-
cesów przetwarzania i recyklingu [1, 9]. Ponadto, po odpowied-
niej modyfikacji, są częściowo biodegradowalne [18]. Ze względu 
na udział cząstek drewna kompozyty WPC możemy zasadniczo 

podzielić na 3 grupy. Pierwsza z nich to materiały, które cechuje 
wysoka zawartość termoplastu, natomiast niska jest zawartość 
cząsteczek drewna, wynosząca od 10 do 40%. Druga grupa to 
tzw. standardowe materiały WPC, w których zawartość termopla-
stu jest na poziomie 20–40%, a zawartości cząstek drewna to 
40–80%. Ostatnia z grup to tzw. upłynnione drewno, czyli mate-
riały, w których występuje niska zawartość tworzywa oraz wysoka 
zawartość cząstek drewna, dochodząca nawet do 90%. 

Głównym czynnikiem, decydującym o stosowaniu napełniaczy 
naturalnych w tworzywach polimerowych, jest zmniejszenie pro-
blemu utylizacji tworzyw polimerowych. Wysoka odporność two-
rzyw polimerowych na czynniki środowiskowe wpływa korzystnie 
na wartość użytkową polimerów, lecz stwarza problemy w ich uty-
lizacji. Produkując tworzywa polimerowe, kładzie się nacisk na ich 
trwałość, odporność na czynniki środowiska, a co za tym idzie – 
na ich długi okres eksploatacji. Cechy takie jak mała gęstość oraz 
dobre właściwości mechaniczne zadecydowały o ich szerokim za-
stosowaniu w wielu dziedzinach przemysłu. Dzięki tym cechom 
udało im się zastąpić stopy metali w niektórych standardowych 
dla nich zastosowaniach. Jednak proces recyklingu polimerów 
stwarza dużo większe problemy, niż proces recyklingu stopów 
metali, ze względu na różnorodność składu chemicznego oraz 
postaci, pod jaką występują. Problem długiego cyklu rozkładu od-
padów z tworzyw polimerowych stał się inspiracją do opracowania 
polimerów bardziej przyjaznych środowisku, które łatwiej ulegają 
rozkładowi. W latach 90. XX w. zapoczątkowano rozwój polime-
rów wzmacnianych napełniaczami naturalnymi, takimi jak mączka 
drzewna oraz włókna naturalne, do których należą m.in. włókna 
juty, bawełny, kenafu. W Polsce stosuje się głównie włókna konopi 
i lnu. O zastosowaniu włókien lignocelulozowych zadecydowały 
takie czynniki jak dostępność, biodegradowalność, a także dobra 
wytrzymałość właściwa i niska cena. Dodatek włókien naturalnych 
do polimerów powoduje polepszenie właściwości mechanicznych, 
polepszenie odporności cieplnej oraz wpływa na zmniejszenie ich 
rozszerzalności cieplnej [6, 16]. Tego rodzaju kompozyty polime-
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rowe stanowią perspektywiczne materiały, które mogą znaleźć 
zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym. 

Zalety stosowania polimerów wzmacnianych włóknami natu-
ralnymi to [7, 11–15]:

 � odnawialność oraz korzyści związane ze zużyciem CO2 w pro-
cesie biosyntezy roślin,

 � możliwość uprawy roślin z przeznaczeniem na włókna na zie-
miach skażonych i zapobieganie erozji gleby,

 � łatwość przetwórstwa z polimerami,
 � tłumienie fal akustycznych i drgań mechanicznych. 
Do wytwarzania kompozytów z włóknami naturalnymi wyko-

rzystuje się polimery termoplastyczne o temperaturze przetwór-
stwa poniżej 220°C. Wynika to z tego, że w wyższej temperaturze 
niektóre składniki drewna ulegają degradacji termicznej. Z tego 
względu na osnowę kompozytów stosuje się przede wszystkim po-
lipropylen (PP), polichlorek winylu (PVC) i polietylen wysokiej gęsto-
ści (HDPE). Wykorzystuje się również polistyren (PS) czy poliamid 6 
(PA6), jak i polimery biodegradowalne. Ważne jest, że tworzywa 
używane do wytwarzania WPC mogą pochodzić z recyklingu.

Kompozyty polimerowe w przemyśle motoryzacyjnym
Kompozyty polimerowo-drzewne są materiałami, które po raz 
pierwszy zastosowano w branży motoryzacyjnej. W wyrobach z tej 
branży szczególnie korzystne jest to, że materiały te pozwalają 
na absorbowanie dużych ilości energii podczas zniszczenia oraz 
wywierają korzystny wpływ na poprawę mikroklimatu wnętrza po-
jazdu, a dzięki małej gęstości wpływają na zmniejszenie masy po-
jazdu o 10–30%, a co za tym idzie 
– na zmniejszenie zużycia paliwa. 
W porównaniu z polimerami wzmac-
nianymi napełniaczami syntetyczny-
mi kompozyty z włóknami naturalny-
mi nie tworzą po pęknięciu ostrych 
krawędzi ani toksycznego pyłu, jak 
np. włókna szklane. Stosowanie włó-
kien naturalnych jako materiałów 
alternatywnych zapoczątkował Ford 
w latach 30. i 40. ubiegłego wieku.

Jedną z największych grup inwe-
storów stosujących obecnie włókna 
naturalne są firmy motoryzacyjne 
(tab. 1). Już w roku 1993 firma Da-
imler-Benz rozpoczęła program „zie-
lony mercedes”, uprawiając m.in. 

rośliny w Amazonii. Daimler stosuje obecnie włókna naturalne 
m.in. w samochodach Mercedes-Benz klasy A, C, E i S. Śladem 
tej firmy poszli inni producenci samochodów, jak BMW, Toyota, 
General Motors, Honda oraz Ford, inwestując w rozwój technolo-
gii wytwarzania kompozytów polimerowych z dodatkiem włókien 
naturalnych. Część możliwych w samochodach aplikacji kompo-
zytów polimerowych z naturalnymi napełniaczami przedstawiono 
na rys. 1. Dodatkowo materiały te są również łatwe w recyklingu 
i mogą ulegać degradacji szybciej, niż kompozyty polimerowe 
z włóknami syntetycznymi. Zalety te sprawiają, że udział włókien 
naturalnych w przemyśle motoryzacyjnym będzie się na pewno 
zwiększał [10].

Wyznaczenie właściwości przetwórczych WPC
Do wytwarzania elementów wnętrza autobusów sugeruje się wy-
korzystanie kompozytu WPC. W przedstawionej pracy wytworzo-
no kompozyt WPC (20% włókna drzewnego + Moplen HP 648T) 
oraz wyznaczono właściwości przetwórcze tego materiału. Jako 
napełniacza użyto w ilości 20% włókna drzewnego, produkowa-
nego przez firmę JRS - J. RETTENMAIER & SÖHNE GMBH+CO.KG 
o nazwie handlowej Lignocel C120. Do wytworzenia kompozytu 
wykorzystano wytłaczarkę laboratoryjną EHP-25E firmy Zamak.

Do wyznaczenia charakterystyki reologicznej (krzywej lepkości) 
wykorzystano specjalnie zaprojektowaną formę. Wytwory (prób-
ki) wytwarzano w formie z zamontowanymi czujnikami ciśnienia 
i temperatury. Na podstawie geometrii gniazda formującego oraz 
danych z czujników ciśnienia i temperatury obliczano lepkość 
kompozytu oraz szybkość ścinania, ponieważ próby wyznacze-
nia krzywej lepkości z pomiarów reometrycznych nie powiodły 
się. Zbyt duża pulsacja ciśnienia, uniemożliwiająca stabilizację 
sygnału pomiarowego, wynika prawdopodobnie z niejednorod-
ności kompozytu. Lokalne, większe skupiska włókna drzewnego 
zakłócają stabilny poziom ciśnienia wymagany do uzyskania wia-
rygodnych wyników. Wykorzystana w badaniach forma wtryskowa 
umożliwiała jednocześnie uzyskanie danych z rzeczywistego pro-
cesu technologicznego. Próbki wtryskiwano przy zmiennej pręd-
kości wtrysku w 4 temperaturach: 170, 180, 190 oraz 200°C. Na 
podstawie uzyskanych danych pomiarowych wykreślono charak-
terystykę reologiczną (rys. 2). Charakterystykę pVT otrzymano za 
pomocą reometru SmartRheo 2000 firmy Instron. W obliczeniach 
numerycznych wykorzystano siedmioparametrowy model mate-
matyczny Cross-WLF. Korzystając z programu DataFit 9.0 firmy 
Oakland, obliczono parametry tego równania. Parametry modelu 
przedstawiono w tab. 2. Przebieg krzywych lepkości kompozy-

Tab. 1. Przykłady zastosowania włókien naturalnych w motoryzacji
Producent Model pojazdu Element pojazdu

Audi A3, A4, A4 Avant, A6, A8, 
Roadster, Coupe

boczne i tylne panele drzwi, oparcia 
siedzeń, elementy wykończeniowe bagaż-
nika, oprawy koła zapasowego

BMW serie 3, 5 i 7
elementy paneli drzwi, panele zagłówka, 
oparcia foteli, elementy wykończeniowe 
bagażnika

Chrysler Daimler panele drzwi, tablica rozdzielcza, poduszki 
boczne

Ford Mondeo, Focus, Freestar panele drzwi, elementy wykończeniowe 
bagażnika

Mercedes-Benz klasy A, C, E i S podpodłogowy płat poszycia nadwozia, 
panele zagłówków

Opel Astra, Vectra,  
Saturn L300, Zafira

panele zagłówków, panele drzwi, elementy 
deski rozdzielczej, oparcia foteli

Volkswagen Golf A4, Passat Variant, 
Bora panele drzwi, oparcia siedzeń

Rys. 1. Możliwe aplikacje kompozytu WPC w przestrzeni samochodu osobowego



technika

50 Autobusy 7– 8 /2015

tu WPC 20 %WD, obliczony wg siedmioparametrowego modelu 
Cross-WLF [18], przedstawia rys. 3. W oparciu o wyznaczone wła-
ściwości przeprowadzono symulacje procesu wtryskiwania wy-
tworzonego kompozytu oraz dla PP bez napełniacza. Porównano 
wyniki i oceniono wskaźniki jakości wytworu.

Parametry symulacji procesu wtryskiwania
Symulacje procesu wtryskiwania prowadzono dla parametrów 
technologicznych zestawionych w tab. 3.

W celu porównania wyników wykonano symulację dla czyste-
go tworzywa polimerowego Moplen HP648T. Właściwości tego 
tworzywa dobrano z bazy danych programu Autodesk Moldflow 
Insight ver. 2013. 

Charakterystyka badań symulacyjnych
Badania symulacyjne obejmowały etapy przygotowania modelu 
wypraski w programie, dyskretyzacji modelu za pomocą elemen-
tów skończonych typu tetra, wprowadzenia warunków począt-
kowych i brzegowych, w tym uwzględnienia konstrukcji formy 
wtryskowej, układu wlewowego, układu chłodzenia, sposobu do-

prowadzenia tworzywa do gniazda oraz przeprowadzenia obliczeń 
numerycznych w programie i interpretację wyników symulacji.

Symulację wykonano na wybranym przykładzie uchwytu pasa-
żera, montowanego w autobusach komunikacji miejskiej. Rys. 4. 
przedstawia zdyskretyzowany model 3D wypraski zaprojektowa-
nej w programie NX8. W programie Autodesk Moldflow Insight 
2013 zaprojektowano układ wlewowy i chłodzenia (rys. 5) oraz 
sam model korpusu formy. 

Tab. 2. Parametry modelu Cross-WLF dla kompozytu WPC 20% WD
Parametr Jednostka Wartość

n 0,2744
τ* Pa 31 511,2
D1 Pas 1,3524e+10
D2 K 263,15
D3 K/Pa 0
A1 19,457
A2~ K 51,6
wsp. determinancji R2 – 0,998

Tab. 3. Parametry technologiczne stosowane w symulacjach wtryskiwania
Parametr Jednostka Wartość

natężenie przepływu tworzywa cm3/s 20
temperatura wtrysku °C 200
czas docisku s 10
temperatura formy °C 40
ciśnienie docisku MPa 45

Rys. 2. Charakterystyka reologiczna otrzymana za pomocą eksperymentalnej formy 
wtryskowej

Rys. 3. Krzywe lepkości kompozytu WPC 20%WD, obliczone wg sied-
mioparametrowego modelu Cross-WLF w temperaturze 170, 180, 190 
i 200 °C

Rys. 5. Model gniazda formującego, sposobu doprowadzenia tworzywa do 
gniazda, układu wlewowego i układu chłodzenia

Rys. 4. Model numeryczny gniazda formującego (ok. 60 tys. ES – typu 
czworościennego)



Analiza wyników symulacji
Analizę wyników symulacji numerycznych procesu wtryskiwania 
skupiono na podstawowych parametrach procesu, tj. temperatu-
ry uwalniania wypraski, ciśnienia wtrysku, czasu chłodzenia oraz 
stanu naprężeń, a więc i deformacji powtryskowych wypraski. Eta-
py wypełniania gniazda formy przedstawiono na rys. 6. Dla po-
wyższych parametrów konstrukcyjnych i technologicznych stwier-
dzono, analizując przepływ tworzywa, iż gniazdo formy będzie 
efektywnie wypełniane zarówno w fazie wtrysku, jak i docisku.

Znaczącą różnicę można zauważyć w rozkładzie temperatury 
wewnątrz wypraski. Rozkład temperatury w przekroju wypraski 
zamieszczono na rys. 7. Jak widać, wytwór wykonany z kompozytu 
WPC osiąga niższe temperatury w przekroju, co wpływa pozytyw-
nie na krótszy czas chłodzenia.

Przeprowadzono również symulację etapu docisku do momen-
tu zastygnięcia całej objętości wypraski. Należy uwzględnić fakt, iż 
analiza dotyczy wypraski grubościennej, stąd wyniki wskazują bar-
dzo długie czasy chłodzenia. Czas potrzebny do osiągnięcia tem-
peratury usunięcia wypraski z formy wynosił odpowiednio 438 s 
dla wypraski z kompozytu WPC oraz 1355,5 s dla polipropylenu 
(rys. 8.). Ten ponad trzykrotnie krótszy czas wpływa znacząco na 
skrócenie czasu cyklu wytwarzania wypraski.

Porównanie pozostałych wyników symulacji przedstawiono 
w tab. 4. W przypadku kompozytu WPC uzyskano niższą wartość 
szybkości ścinania, wyższą wartość lepkości maksymalnej oraz 
niższą siłę zamknięcia formy. Stan deformacji powtryskowych jest 
dla obu przypadków analiz bardzo zbliżony.

Przebieg linii łączenia tworzywa w obszarach występowania 
otworów montażowych uchwytu przedstawiono na rys. 9. Suma-
ryczny udział linii łączenia w kompozycie WPC i polipropylenie jest 
podobny, jednak dla obu przypadków występują obszary, gdzie 
obserwuje się różnice w ich przebiegu i jakości. Nie są to jednak 
różnice bardzo istotne, aczkolwiek jakość połączeń strug tworzy-
wa dla wytworu z PP wydaje się być nieco lepsza. 

Wnioski
Stosowanie kompozytów WPC w produkcji elementów wnętrz 
pojazdów samochodowych to jedno z proekologicznych działań 
w obecnych trendach przemysłowych. Zastosowanie WPC w proce-
sach wtryskiwania daje, poza wcześniej wymienionymi, również wy-
mierne korzyści technologiczne, w tym możliwość skrócenia czasu 
chłodzenia wypraski, redukcje stanu naprężeń własnych (deforma-
cji wypraski) oraz siły zamknięcia formy (możliwość zastosowania 
mniejszych maszyn – wtryskarek). Cechy estetyczne kompozytu 
WPC odgrywają tutaj również istotną rolę. Odpowiednia kolorysty-
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Tab. 4. Zestawienie wyników symulacji dla kompozytu WPC oraz polipropylenu 
HP648T

Parametr Kompozyt WPC Moplen HP648T
Szybkość ścinania [1/s] 5,531∙103 1,341∙105

Lepkość maksymalna [Pa*s] 1,000 ∙106 4,373 ∙105

Gęstość wypraski [g/cm3] 0,97 0,91
Czas do osiągnięcia temperatury usuwania 
wypraski z formy [s] 438 1 355,5
Siła zamknięcia formy [t] 46 75
Skurcz objętościowy [%] 17,63 17,69
Maksymalne ugięcie wypadkowe [mm] 4,23 4,96
Maksymalne ugięcie względem osi X [mm] 3,87 4,75
Maksymalne ugięcie względem osi Y [mm] 1,77 1,28
Maksymalne  ugięcie względem osi Z [mm] 0,82 0,76

Rys. 6. Etapy wypełniania gniazda formy

Rys. 9. Przedstawienie linii łączenia: a – kompozyt WPC), b – Moplen HP 648T

a)

a) b)

Rys. 8. Zestawienie czasu potrzebnego do osiągnięcia temperatury usuwania 
wypraski z formy: a – kompozyt WPC, a – Moplen HP 648T (b)

a) b)

Rys. 7. Przedstawienie temperatur w przekroju wypraski: a – kompozyt WPC, 
b – Moplen HP 648T

b)
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ka wnętrz pojazdu daje możliwość stosowania wytworów bez ich 
barwienia, imitując wyższy standard wnętrz pojazdów jako substy-
tut wysokiej klasy elementów wykonanych z drewna. Drewno od 
lat uchodzi bowiem za materiał o lepszych walorach estetycznych.
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Evaluation of using WPC composite injection moulding process  
to produce a bus interior components based on numerical simulations
Examples of wood polymer composites (WPC) used in the automotive 
industry tend to looking for areas of possible applications in public trans-
port vehicles (buses, trolleybuses, etc.). Practical characteristics of these 
materials, including the ability to recycle, good mechanical properties 
and environmental aspects of their using contributes to a growing  inter-
est in the group of these materials. 
Each project of a new product must be preceded by analyzes, includ-
ing producibility assessment and accounts and expertise in the field of 
manufacturing technology. Numerical simulations of technological pro-
cesses have huge role in recent time. The research presents the numeri-
cal analysis of WPC composites injection moulding process to produce 
the chosen grip mounted inside the bus. The analysis was performed 
in the commercial Autodesk Moldflow Insight 2013 code. Mathematical 
model of the WPC composite properties were developed. The material 
tests and simulations were performed for WPC based on polypropylene 
matrix (Moplen HP648T) with 20% of wood fiber. Results of simulations 
for WPC injection moulding process and pure PP were compared.
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