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Wytrzyma³oœæ na odrywanie elementów hybrydowych metal–polimer

wytwarzanych metod¹ wtryskiwania

Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badañ wytrzyma³oœci na odrywanie elementów hybrydowych
typu metal–polimer wytworzonych w technologii wtryskiwania. W celu zwiêkszenia adhezji powierzchnie stalowe
zosta³y przygotowane poprzez obróbkê strumieniowo-œciern¹ i modyfikacjê chemiczn¹. Zastosowano równie¿ war-
stwy epoksydowe pomiêdzy wtryskiwanym polimerem a blachami stalowymi. Zbadano wp³yw ró¿nych kompozycji
epoksydowych na wytrzyma³oœæ na odrywanie po³¹czenia metal–polimer.

THE PEEL STRENGTH OF HYBRIDS METAL–POLYMER HYBRID ELEMENTS PRODUCED BY INJEC-
TION MOLDING PROCESS
Summary. In article are presented results of the peel strength tests of metal-polymer hybrid elements obtained du-
ring injection molding process. To increase adhesion the metal surfaces were prepared by abrasive blasting and che-
mical etching. Also epoxy layers were applied between injected thermoplastic polymer and steel plates. The influen-
ce of various epoxy compositions were investigated for peel strength of metal-polymer joints.

1. WSTÊP

Elementy hybrydowe typu metal–polimer s¹ popular-
nym rozwi¹zaniem w konstrukcjach noœnych, elemen-
tach maszyn oraz w urz¹dzeniach w przemyœle samocho-
dowym i lotniczym. Po³¹czenia polimeru z metalem sto-
suje siê ju¿ od koñca XX wieku. Charakterystycznymi
cechami kompozytów hybrydowych metal–polimer s¹
miêdzy innymi [1-2]:
— dobre w³asnoœci wytrzyma³oœciowe i mechaniczne,
— ³atwoœæ kszta³towania,
— wysoka estetyka,
— redukcja masy wzglêdem elementów metalowych,
— odpornoœæ na korozjê.
Elementy hybrydowe ³¹cz¹ g³ówne cechy elementów
metalowych z cechami tworzyw sztucznych. Zasadni-
cz¹ korzyœci¹, dla której stosuje siê elementy hybrydo-
we jest obni¿enie masy elementu (nawet do 40%)
w stosunku do elementu o podobnej sztywnoœci i wy-
trzyma³oœci wykonanego w ca³oœci ze stali. Zmniejsze-
nie masy jest szczególnie wa¿ne dla przemys³u moto-
ryzacyjnego, gdzie redukcja masy przek³ada siê na
zmniejszone zu¿ycie paliwa, a co za tym idzie – reduk-
cjê emisji CO2 do otoczenia. Kolejn¹ istotn¹ zalet¹ sto-
sowania elementów hybrydowych metal–polimer jest
wyeliminowanie operacji ³¹czenia elementów stalo-
wych metodami spawania czy zgrzewania stosowa-
nych do wytworzenia klasycznego wyrobu, co wp³y-
wa na redukcjê kosztów o oko³o 10% [3]. Zamiana ele-
mentu metalowego na element z tworzywa sztucznego
by³aby najprostszym rozwi¹zaniem jednak polimery
nie s¹ tak odporne na obci¹¿enia i maj¹ gorsze w³as-
noœci wytrzyma³oœciowe w porównaniu z elementami
wykonanymi w ca³oœci z metalu. St¹d te¿ idea by wy-
twarzaæ elementy hybrydowe metal–polimer w tech-
nologii wtryskiwania pozwalaj¹cej w pojedynczym
procesie uzyskaæ produkt ³¹cz¹cy cechy obu materia-

³ów, a jednoczeœnie wyeliminowaæ dodatkowe opera-
cje zwi¹zane z ³¹czeniem i obróbk¹ koñcow¹ [4].

Przyk³adem zastosowania elementów hybrydowych
metal–polimer s¹ m.in. konstrukcje pasów przednich sa-
mochodów osobowych, np. w Fordzie Focusie, Audi A6.
Ze wzglêdu na zintegrowanie wielu funkcji w jednym
wyrobie istnieje mo¿liwoœæ zamontowania ró¿norodnych
czêœci wyposa¿enia samochodu np. œwiate³ przednich,
ch³odnicy i innych wymienników ciep³a, sensorów zde-
rzenia oraz zderzaka przedniego [5].

2. MATERIA£Y I METODYKA BADAÑ

2.1. Materia³y

Do przygotowania z³¹cza hybrydowego typu me-
tal–polimer u¿yte zosta³y: blachy ze stali DC01 o wymia-
rach 0,5×20×60 mm, poliamid 6 zawieraj¹cy 30% w³ókna
szklanego (Tarnamid T-27 GF30, Grupa Azoty S.A., Tar-
nów), ¿ywica epoksydowa Epidian 5 (Zak³ady Chemicz-
ne „Organika-Sarzyna” z Nowej Sarzyny) oraz utwar-
dzacz Z-1 (trójetylenoczteroamina, Zak³ady Chemiczne
„Organika-Sarzyna” z Nowej Sarzyny). Dodatkowo do
niektórych kompozycji epoksydowych zosta³ dodany
elektrokorund zwyk³y F500 (o granulacji ziarna 12,8 µm)
oraz elektrokorund szlachetny F1200 (o granulacji ziarna
3,0 µm) firmy P.P.U.H. „KOS” z Ko³a. Zastosowanie na-
pe³niacza proszkowego mia³o na celu zmniejszenie skur-
czu ¿ywicy epoksydowej oraz polepszenie jej kohezji.

2.2. Przygotowanie powierzchni stalowych

W celu odpowiedniego przygotowania powierzchni
stalowej zosta³a ona poddana obróbce strumieniowo-œcier-
nej (Etap I na Rys. 1.) oraz obróbce chemicznej (Etap II na
Rys. 1.) Schemat ca³ego procesu przygotowania powierz-
chni stalowych zosta³ przedstawiony na rysunku 1.
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Dokonano pomiarów chropowatoœci dla próbek
przed i po obróbce mechanicznej oraz po obróbce che-
micznej powierzchni. Pomiary wykonane zosta³y metod¹
stykow¹ przy u¿yciu profilometru firmy Time TR110.
Odcinek pomiarowy wynosi³ 2.5 mm. Wyznaczono œred-
nie arytmetyczne odchylenie profilu od linii œredniej (Ra)
oraz wysokoœæ chropowatoœci wed³ug dziesiêciu punk-
tów chropowatoœci (Rz). Wyniki pomiarów zestawiono na
wykresach (Rys. 2 i Rys. 3.). Symbole G40 i F80 oznaczaj¹
rodzaj u¿ytego œcierniwa do obróbki strumieniowo-œcier-
nej, tj. œrut staliwny o granulacji ziarna 0,425 mm i elek-
trokorund zwyk³y o granulacji ziarna 0,212 – 0,180 mm.

Zastosowanie obróbki strumieniowo-œciernej przy
pomocy œrutu staliwnego G40, o granulacji ziarna 0,425
mm zwiêkszy³o chropowatoœæ powierzchni stalowych
prawie dwukrtotnie w porówaniu z obróbk¹ strumienio-
wo-œciern¹ z zastosowaniem elektrokorundu zwyk³ego
F80 o granulacji ziarna 0,212–0,180 mm.

2.3. Sporz¹dzanie kompozycji epoksydowych

Wytworzono piêæ rodzajów kompozycji epoksydo-
wych. Sporz¹dzaj¹c kompozycje epoksydowe zachowa-
no sta³¹ proporcjê wagow¹ dodawanego utwardzacza
Z-1 wzglêdem ¿ywicy Epidian 5 (na 100 g ¿ywicy stoso-
wano 11,5 g utwardzacza). Ró¿na natomiast by³a zawar-
toœæ i wielkoœæ ziaren nape³niacza wzglêdem ¿ywicy. Na-
pe³niacze proszkowe dodawane by³y do mieszaniny ¿y-
wicy z utwardzaczem w dwóch stosunkach wagowych:
1:2 oraz 1:1 wzglêdem masy ¿ywicy. W celu oszacowania
wp³ywu dodatku nape³niaczy proszkowych na wytrzy-
ma³oœæ z³¹czy adhezyjnych wytworzono kompozyty me-
tal-polimer bez wzmacniania kompozycji epoksydowych
(oznaczenia „F80/F0” oraz „G40/F0”). System oznaczania
poszczególnych rodzajów kompozytów wyjaœniono na
rysunku 4, zaœ w tabeli 1 przedstawiono wytworzone
kompozyty hybrydowe metal–polimer.

Naniesione na powierzchnie stalowe kompozycje
epoksydowe kondycjonowane by³y w piecu w tempera-
turze 40 °C przez 90 minut celem osi¹gniêcia odpowied-
niej twardoœci, tak aby czo³o wtryskiwanego polimeru
termoplastycznego nie zdar³o kompozycji epoksydowej
z powierzchni blachy stalowej.
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Rys. 1. Schemat etapów przygotowania powierzchni stalowych

Rys. 2. Porównanie parametrów chropowatoœci Ra w zale¿noœci od spo-

sobu przeprowadzenia obróbki pod³o¿a stalowego

Rys. 3. Porównanie parametrów chropowatoœci Rz w zale¿noœci od spo-

sobu przeprowadzenia obróbki pod³o¿a stalowego
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Rys. 4. System oznaczania poszczególnych rodzajów kompozytów



Tabela 1. Oznaczenia wytworzonych kompozycji epoksydo-
wych

F80/F0 G40/F0

F80/F500/50 G40/F500/50

F80/F500/100 G40/F500/100

F80/F1200/50 G40/F1200/50

F80/F1200/100 G40/F1200/100

2.4. Wytwarzanie elementów hybrydowych

Wytwarzanie próbek elementów hybrydowych do ba-
dania wytrzyma³oœci na odrywanie po³¹cznia metal–poli-
mer zosta³o oparte na technologii wtryskiwania. Na od-
powiednio przygotowane blachy stalowe z naniesion¹
kompozycj¹ epoksydow¹ by³ wtryskiwany poliamid 6
z 30% zawartoœci¹ w³ókna szklanego z zastosowaniem
parametrów przetwórstwa zalecanych przez producenta
tworzywa. Próbki do badania wytrzyma³oœci na odrywa-
nie posiadaj¹ce po³¹cznie krzy¿owe z tworzywa o wy-
miarach 20×60 mm i gruboœci 2,5 mm, wytworzono przez
wtryskiwanie polimeru pomiêdzy blachy umieszczone
w formie wtryskowej. Po wtryœniêciu tworzywa próbki
wygrzewane by³y w piecu przez 120 minut w temperatu-
rze 120 °C w celu ca³kowitego utwardzenia i zespojenia
po³¹czenia.

3. WYNIKI BADAÑ

Wykonane z³¹cza hybrydowe zosta³y poddane bada-
niom wytrzyma³oœci na odrywanie przy u¿yciu maszyny
wytrzyma³oœciowej Tinius Olsen H25KT. Po umocowa-
niu w odpowiednich uchwytach maszyny wytrzyma³oœ-
ciowej próbki podano dzia³aniu si³y odrywaj¹cej z prêd-
koœci¹ 1,5 mm/min. Wyniki wytrzyma³oœci na odrywanie
dla poszczególnych typów kompozytów hybrydowych
zestawiono na wykresie na rysunku 5.

W wyniku przeprowadzonych badañ wytrzyma³oœci
na odrywanie z³¹czy hybrydowych typu metal–polimer
powsta³y cztery rodzaje zniszczeñ, które zosta³y scharak-
teryzowane na rysunku 6.

4. WNIOSKI

Przeprowadzone badania mia³y na celu wyznaczenie
wp³ywu sposobu przygotowania powierzchni stalowej
i zastosowanych rodzajów kompozycji epoksydowej na
bazie Epidianu 5 na wytrzyma³oœæ na odrywanie elemen-
tów hybrydowych typu metal–polimer wytworzonych
metod¹ wtryskiwania. Sporz¹dzono piêæ ró¿nych kom-
pozycji epoksydowych, zawieraj¹cych równie¿ na-
pe³niacz w postaci elektrokorundu o ró¿nej granulacji
ziarna i o ró¿nej zawartoœci nape³niacza proszkowego
wzglêdem masy ¿ywicy. Najwy¿sze wartoœæ wytrzyma-
³oœci na odrywanie (0,76 MPa) uzyskano dla próbek, dla
których do obróbki strumieniowo-œciernej zastosowano
œrut staliwny G40, a kompozycja epoksydowa³a zawiera-
³a 50% elektrokorundu F500. Najmniejsz¹ wytrzyma³oœæ
na odrywanie wykaza³y z³¹cza hybrydowe, w których
zastosowana zosta³a kompozycja epoksydowa z elektro-
korundem F1200 w stosunku 1:1 do masy ¿ywicy. Dla
próbek o wiêkszej chropowatoœci przygotowanych po-
przez obróbkê strumieniowo-œciern¹ œrutem staliwnym
zaobserwowano zwiêkszenie adhezji na granicy faz ¿y-
wica epoksydowa – balach stalowa, dla kompozycji na-
pe³nianych elektrokorundem F500 i F1200 w stosunku
wagowym 1:2 wzglêdem masy ¿ywicy epoksydowej.
Spowodowane to by³o wiêkszym wnikaniem (zakotwi-
czeniem) kompozycji epoksydowej w nierównoœci po-
wierzchni blachy. Ta obserwacja potwierdza mechanicz-
n¹ teoriê adhezji J.W. McBaina [6-9], która zak³ada, i¿
wzrost chropowatoœci powierzchni ³¹czonych jest œciœle
zwi¹zany ze wzrostem wytrzyma³oœci z³¹czy, gdy¿
zwiêksza siê liczba zag³êbieñ i rys w mikrostrukturze
powierzchni, do których mo¿e wnikn¹æ spoiwo.
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Rys. 5. Porównanie wytrzyma³oœci na odrywanie z³¹cz hybrydowych z ró¿nymi kompozycjami epoksydowymi
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RODZAJ ZNISZCZENIA WYGL¥D PRÓBKI PO ODERWANIU
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Rys. 6. Rodzaje zniszczeñ próbek poddanych badaniom wytrzyma³oœci na odrywanie


