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Chropowatoœæ i morfologia wyt³aczanych kompozycji polimerowych

nape³nionych proszkiem ¿elaza

Streszczenie. W pracy przedstawiono badania chropowatoœci powierzchni poli(chlorku winylu) nape³nionego
proszkiem ¿elaza oraz jego morfologiê. Badania wykonano przy u¿yciu metody profilowania liniowego. Badaniom
poddano wyt³oczyny w postaci taœmy modyfikowane proszkiem ¿elaza w iloœci 0%, 1,2%, 1,8%, 2,4% oraz 3%.
Podczas pomiaru okreœlano parametry charakteryzuj¹ce powierzchniê wyt³oczyny Ra, Ry, Rm, Rz, Sm i S.

GEOMETRICAL STRUCTURE OF EXTRUDED POLYMERIC COMPOSITIONS FILLED WITH IRON
POWDER
Summary. The paper presents research of geometrical structure of poly(vinyl chloride) surface filled with iron pow-
der. Research were done with the use of linear profile method. Extrudate with the form of tape modified with iron
powder in amount 0%, 1,2%, 1,8%, 2,4% and 3%was studied. During the measurement characteristic parameters
of extrudate surface was obtained such as Ra, Ry, Rm, Rz, Sm i S.

WPROWADZENIE

Stosowane obecnie kompozycje polimerowe s¹ wy-
twarzane z tworzyw zawieraj¹cych ró¿nego rodzaju
dodatki pomocnicze. W³aœciwoœci oraz struktura tych
materia³ów uzale¿nione s¹ od dodanych sk³adników,
ich mieszalnoœci i dozowania. Du¿¹ rolê odgrywa rów-
nie¿ zastosowana metoda przetwórstwa, umo¿liwia-
j¹ca otrzymanie wytworów o jednorodnej, homoge-
nicznej strukturze i powtarzalnych w³aœciwoœciach [6,
9, 10].

Do najczêœciej stosowanych modyfikatorów zalicza
siê nape³niacze proszkowe takie jak talk, kreda, baryt czy
proszki metali. Dodawane do tworzyw polimerowych
tworz¹ kompozycje o nowych w³aœciwoœciach mecha-
nicznych, dielektrycznych, termicznych, chemicznych
oraz przetwórczych [5, 11, 13].

Do nieregularnoœci powierzchni wytworów wyt³acza-
nych zalicza siê przede wszystkim: zmiany zarysu
kszta³tu, falistoœæ powierzchni, a tak¿e jej chropowatoœæ.
Przyczyny powstawania nierównoœci powierzchni pod-
czas wyt³aczania mog¹ byæ ró¿ne. Ka¿da z nich ma swój
charakterystyczny kszta³t, przebieg, czy te¿ czêstotliwoœæ
wystêpowania.

Podczas wytwarzania elementów z tworzyw wa¿nym
czynnikiem jest dokonanie pomiaru i oceny struktury ge-
ometrycznej, poniewa¿ poszczególne wytwory mog¹ byæ
Ÿród³em powstawania drgañ i szumów [1]. Bior¹c pod
uwagê dokumenty normalizacyjne mo¿na dostrzec czte-
ry grupy parametrów profilu powierzchni. S¹ to miêdzy
innymi: parametry pionowe, parametry amplitudowe,
parametry poziome, parametry mieszane.

Struktura geometryczna powierzchni, to pojêcie, któ-
re stosuje siê do okreœlenia wszystkich nierównoœci po-

wierzchni, powsta³ych w wyniku przeprowadzenia pro-
cesu technologicznego poszczególnych elementów ma-
szyn i urz¹dzeñ. Z dostêpnych danych wynika, ¿e du¿a
czêœæ braków produkcyjnych ma swoje pod³o¿e w wa-
dach powierzchniowych. S¹ to przede wszystkim ubytki
spowodowane uszkodzeniami mechanicznymi takimi
jak:. korozja, pêkniêcia zmêczeniowe, zu¿ycia œcierno-ko-
rozyjne i inne [1, 12].

Struktura geometryczna poszczególnych elementów
uwarunkowana jest kszta³tem, rozmiarem, a tak¿e roz-
mieszczeniem wg³êbieñ i wzniesieñ, które z kolei s¹ œla-
dami po przeprowadzonym procesie wytwarzania. Do-
konuj¹c pomiaru rzeczywistej powierzchni, uzyskujemy
przybli¿ony jej obraz. Powierzchnia geometryczna za³o-
¿ona przez konstruktora i powierzchnia rzeczywista ba-
danego elementu zasadniczo siê od siebie ró¿ni¹. S¹ to
przede wszystkim ró¿nice wystêpuj¹ce w zarysach
kszta³tu, czy te¿ innych nierównoœciach powierzchni.
Sk³adaj¹ siê na nie falistoœæ i chropowatoœæ. Na ca³ej po-
wierzchni elementu b¹dŸ tylko na jego wycinku dokony-
wany jest pomiar i ocena zarysów kszta³tu. Dokonuj¹c ta-
kiego pomiaru bierze siê pod uwagê jedn¹ liniê albo kilka
linii zarysu powierzchni w przekrojach prostopad³ych do
rzeczywistej powierzchni. Pomiar i ocena struktury geo-
metrycznej poszczególnych wytworów ma bardzo du¿e
znaczenie. Chodzi tu g³ównie o te elementy, które pod-
czas eksploatacji mog¹ zostaæ uznane za Ÿród³o drgañ
i szumów. Bardzo wa¿nym czynnikiem, maj¹cym wp³yw
na powstawanie takich drgañ i szumów s¹ b³êdy wyko-
nawcze zarysu ich powierzchni czynnych, na które sk³a-
daj¹ siê odchy³ki kszta³tu a tak¿e nierównoœci powierzch-
ni, takie jak falistoœæ i chropowatoœæ. Efektem przeprowa-
dzonego procesu technologicznego produkcji poszcze-
gólnych wytworów s¹ w³aœciwoœci struktury geome-
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trycznej, która jest decyduj¹cym czynnikiem zwi¹zanym
z jakoœci¹ i eksploatacj¹ otrzymanego wyrobu [1, 14].

Wyró¿nia siê wiele metod pomiaru struktury geome-
trycznej powierzchni. Najwa¿niejsze z nich to metoda
profilowania liniowego, metoda topografii przestrzennej
oraz metoda zintegrowanego obszaru [2, 3, 4].

Metoda profilowania liniowego polega na pomiarze
topografii powierzchni. W ten sposób otrzymujemy pro-
file topograficzne z(x). Dziêki niej mo¿liwe jest otrzyma-
nie dwuwymiarowego wykresu lub profilu nierównoœci,
jako danych pomiarowych. Otrzymane w takiej postaci
dane mo¿na równie¿ przedstawiæ matematycznie za po-
moc¹ funkcji wysokoœci z(x) [7, 8].

Metoda topografii przestrzennej jest metod¹ pomiaru
powierzchni. Otrzymujemy w niej topograficzny obraz
powierzchni. Przede wszystkim mo¿na go zaprezento-
waæ w postaci matematycznej, tj. funkcji wysokoœci z(x,y)
dwóch zmiennych niezale¿nych (x,y). Do metod wyko-
rzystywanych przy metodzie topografii przestrzennej za-
licza siê miêdzy innymi: profilometriê stykow¹ ostrzem
odwzorowuj¹cym, interferometriê z przesuniêciem fazy,
profilometriê optyczn¹ ró¿nicow¹. Przy zastosowaniu
metod, które wykorzystuj¹ obraz topografii powierzchni,
do których mo¿emy zaliczyæ zestaw równoleg³ych profili
z(x), wa¿ne jest to aby zadbaæ o dok³adnoœæ pomiaru po-
wolnego ruchu wzd³u¿ osi z(y).

Metoda zintegrowanego obszaru nale¿y do metod,
które zajmuj¹ siê mierzeniem reprezentatywnego obsza-
ru powierzchni. Dziêki temu uzyskuje siê wyniki w pos-
taci cyfrowej. Zale¿¹ one przede wszystkim od w³asnoœci
obszaru zintegrowanego struktury geometrycznej po-
wierzchni. Przyrz¹dy stosowane przy tej metodzie to
miêdzy innymi: narzêdzia, w których stosuje siê techniki
skaterometrii ca³kowitej, skaterometrii k¹towej, czy te¿
pojemnoœci p³ytki równoleg³ej.

CZÊŒÆ DOŒWIADCZALNA

Proces wyt³aczania kompozycji polimerowej typu po-
limer-metal przeprowadzono w linii technologicznej
wyt³aczania kszta³towników wyposa¿onej w wyt³aczar-
kê jednoœlimakow¹ T32-25, g³owicê wyt³aczarsk¹ do wy-
twarzania kszta³townika w postaci taœmy, urz¹dzenie
ch³odz¹ce i urz¹dzenie odbieraj¹ce. Proces prowadzono
przy szybkoœci obrotowej œlimaka równej 70 obr/min.
Modyfikacji poddano poli(chlorek winylu) plastyfikowa-
ny Alfavinyl GFM/4-31-TR w postaci granulatu. Proces
prowadzono w temperaturze poszczególnych stref uk³a-
du uplastyczniaj¹cego wynosz¹cych odpowiednio: 110,
120, 130, 140 °C. Temperatura g³owicy wyt³aczarskiej wy-
nosi³a 150 °C, a czynnika ch³odz¹cego waha³a siê w zakre-
sie 18 ±2°C. Tworzywo modyfikowano proszkiem ¿elaza
o nastêpuj¹cej strukturze uziarnienia: 0,045 mm (98%)
i 0,150 mm (2%). Proszek ¿elaza dodawano do tworzywa
w iloœci 0%, 1,2%, 1,8%, 2,4% oraz 3%. W ramach prowa-
dzonego procesu wyt³aczania otrzymano taœmê o wymia-
rach: szerokoœæ 15,5 mm i gruboœci 2 mm (rys. 1).

Badaniom poddano warstwê wierzchni¹ otrzyma-
nych próbek w celu okreœlenia zamian chropowatoœci

powierzchni. W badaniach wykorzystano metodê profi-
lowania liniowego. Do badañ struktury geometrycznej
powierzchni próbek wykorzystano profilometr TR-200
(rys. 2). Jest to urz¹dzenie stykowe wyposa¿one w g³owi-
cê pomiarow¹ zakoñczon¹ sond¹, odwzorowuj¹c¹ profile
liniowe badanych próbek. Pomiary przeprowadzono
zgodnie z norm¹ PN-EN ISO 4287:1999.

W ramach prowadzonych badañ wykonano badania
mikroskopowe powierzchni otrzymanych próbek oraz
ich przekroju poprzecznego. Obserwacje przeprowadzo-
no w œwietle odbitym przy u¿yciu mikroskopu Nikon
ECLIPSE LV100ND, wyposa¿onego w kamerê DS-U3
oraz oprogramowanie NIS-Elements AR 4.20.00.

WYNIKI BADAÑ

W ramach prowadzonych pomiarów struktury geo-
metrycznej wykonano rejestracjê oraz wizualizacjê po-
wierzchni piêciu badanych próbek PVC modyfikowane-
go proszkiem ¿elaza. W wyniku tych pomiarów otrzyma-
no profile chropowatoœci dla wybranych zawartoœci
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Rys. 1. Wygl¹d ogólny próbek badawczych zawieraj¹cych proszek ¿ela-

za w iloœci: 1 – 0%, 2 – 1,2%, 3 – 1,8%, 4 – 2,4%, 5 – 3%.
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Rys. 2. Wygl¹d stanowiska badawczego do pomiaru chropowatoœci

powierzchni
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Rys. 3. Profile chropowatoœci dla PVC zawieraj¹cego proszek ¿elaza w iloœci: a - 0%, b - 1,2%, c - 3%



proszku ¿elaza w kompozycjach (rys. 3) natomiast uœred-
nione wyniki badañ chropowatoœci przedstawiono w ta-
beli 1.

Na podstawie otrzymanych wyników pomiaru chro-
powatoœci oraz badañ mikroskopowych powierzchni
wyt³oczyn mo¿na stwierdziæ, ¿e dodanie nape³niacza w
postaci proszku ¿elaza skutkuje znacz¹c¹ zmian¹ chropo-
watoœci powsta³ej powierzchni. Zaobserwowano stopnio-
we zwiêkszanie wartoœci parametrów opisuj¹cych chro-
powatoœæ œrednio o 22% dla parametru Ra, 23% dla Rz
oraz 39% dla Rm. Dodanie proszku ¿elaza w iloœci 3%
spowodowa³o wzrost chropowatoœci powierzchni wzglê-
dem nienape³nionej próbki dwukrotny dla parametru Ra,
trzykrotny dla Ry i Rz oraz piêciokrotny dla Rt. Obserwa-
cje mikroskopowe powierzchni oraz przekroju poprzecz-
nego otrzymanej wyt³oczyny umo¿liwi³y przeprowadze-
nie analizy rozk³adu dodanego nape³niacza.

Przeprowadzona analiza wykaza³a nierównomier-
ny rozk³ad dodanego nape³niacza w poli(chlorku wi-
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Rys. 5. Zale¿noœæ parametrów chropowatoœci Rt, Ry oraz Rm od zawartoœci proszku ¿elaza w tworzywie

Rys. 4. Zale¿noœæ parametrów chropowatoœci Ra i Rz od zawartoœci proszku ¿elaza w tworzywie

Tab. 1.Wyniki badañ chropowatoœci powierzchni PVCmodyfi-
kowanego proszkiem ¿elaza

Zawartoœæ
¿elaza, %

Ra,
µm

Ry,
µm

Rm,
µm

Rt,
µm

S,
mm

Rz,
µm

Sm,
mm

0 0,319 1,340 0,655 2,259 0,2000 0,642 0,6666

1,2 0,373 1,440 0,503 2,240 0,0714 0,766 0,2222

1,8 0,584 2,687 1,268 5,179 0,1818 1,186 0,3076

2,4 0,693 2,563 1,840 6,519 0,3636 1,368 0,6666

3 0,890 4,943 2,967 12,15 0,2500 1,907 0,3636



nylu). Wraz ze zwiêkszaniem dozowania proszku ¿ela-
za w wyt³aczanym tworzywie widoczne jest osadzanie
siê wiêkszych cz¹stek ¿elaza na powierzchni wyt³o-
czyny (rys. 6).

PODSUMOWANIE

Modyfikacja tworzyw polimerowych ró¿nego rodza-
ju œrodkami pomocniczymi niesie za sob¹ wiele zmian
pocz¹wszy od przebiegu procesu przetwórstwa, w³aœci-
woœci fizycznych otrzymanych wytworów, a¿ po ich mor-
fologiê i w³aœciwoœci powierzchniowe wytwarzanych
wytworów. Analiza zmian w³aœciwoœci tak modyfikowa-
nych tworzyw ma istotne znaczenie z punktu widzenia
mo¿liwoœci zastosowania kompozycji polimerowej. Do-
danie proszku ¿elaza do poli(chlorku winylu) w procesie
wyt³aczania spowodowa³o równie¿ zmianê w³aœciwoœci
fizycznych takich jak wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie czy
gêstoœæ jak równie¿ znacz¹co wp³ynê³o na strukturê
otrzymanej powierzchni. Du¿e znaczenie ma wielkoœæ
cz¹stek dodanego nape³niacza. Najwiêksze zmiany chro-

powatoœci powierzchni nast¹pi³y podczas zwiêkszenia
dozowania proszku oraz osadzania siê wiêkszych cz¹stek
nape³niacza na powierzchni wyt³oczyny.
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Rys. 6. Morfologia struktury próbek poli(chlorku winylu) nape³nionego proszkiem ¿elaza (przekrój poprzeczny próbek) w iloœci: a) 1,2%, b) 1,8%,

2,4%, d) 3%
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