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Wstęp
Najpowszechniej stosowa-
nym pomiarem DMA jest ska-
nowanie temperatury przy 
stałej częstotliwości. W tym 
pomiarze moduł zachowaw-
czy, moduł stratności i współ-
czynnik stratności (tan delta) 
są wyznaczane w funkcji tem-
peratury. 
Zazwyczaj stosowana jest czę-
stotliwość 1 Hz, a pomiar jest 
wykonywany w trybie zgina-
nia lub (w przypadku filmów) 
w trybie rozciągania. Stąd, od 
momentu pojawienia się na 
rynku nowoczesnych instru-
mentów DMA takich jak anali-
zator DMA861 METTLER TOLE-
DO można uzyskać znacznie 
więcej informacji o właściwo-
ściach materiałów, ponieważ 
instrumenty te umożliwiają 
dokonywanie zmiany warun-
ków pomiarowych. Analizator 
DMA861e pozwala mierzyć 
sztywność próbki w bardzo 
szerokim zakresie. Omówiono 
dostępne w tej chwili moż-

liwości, wykorzystując jako 
przykłady różne polimery 
i kompozyty.

Dynamiczne pomiary me-
chaniczne
Podstawowe zasady
Podczas pomiaru DMA prób-
ka poddawana jest działaniu 
okresowo zmieniającej się 
siły, F [1]. Zazwyczaj zmiana 
siły ma przebieg sinusoidalny 
w  zakresie częstotliwości, f, 
i amplitudy, Fa. Próbka reagu-
je na te naprężenia, ulegając 
dynamicznemu odkształce-
niu, x. W zakresie liniowym, 
tj, w przypadku stosunkowo 

niewielkich sił, odkształcenie 
próbki jest również sinusoidal-
ne. Zasadniczo, odkształcenie 
występuje z krótkim opóźnie-
niem czasowym w stosunku 
do siły. Siła i odkształcenie są 
przesunięte w fazie. Przesu-
nięcie fazowe, ϕ, mieści się 
w  zakresie od 0° do 90° (ska-
la: od 0 do π/2). 0° odpowia-
da doskonałemu zachowaniu 
sprężystemu, natomiast 90° 
odpowiada doskonałemu za-
chowaniu lepkiemu.
Sztywność próbki jest sto-
sunkiem amplitudy siły do 
amplitudy odkształcenia. Ze 
względu na występujące prze-

sunięcie fazowe pomiędzy siłą 
i sygnałem przemieszczenia, 
sztywność jest zespoloną wła-
ściwością fizyczną, S*, składa-
jącą się z części rzeczywistej, 
S', i części urojonej, S".

  (1)

Część S’ jest proporcjonalna 
do energii mechanicznej, któ-
ra jest magazynowana, stąd 
jest nazywana składnikiem 
zachowawczym. Energia me-
chaniczna przekształcana 
w ciepło, gdy próbka jest pod-
dawana naprężeniom, jest 
proporcjonalna do składnika 

Analiza termiczna - Interpretacja krzywych (cz. VI)

Dokonywanie zmian warunków 
pomiarowych w technice DMA 

Jürgen Schawe

Pomiary DMA można wykonywać w bardzo różnych warunkach w celu charakteryzowania własności mecha-
nicznych materiałów. Dokonując zmiany temperatury, częstotliwości i amplitudy przemieszczenia, można uzy-
skać bardzo dużo informacji o próbce. Właściwości mechaniczne kompozytów lub materiałów anizotropowych 
można w pełni opisać, zmieniając kierunek pomiaru odkształcenia lub stosując inne tryby pomiarowe. W arty-
kule opisano kilka typowych przykładów.

S* = S’ + S” =  
= Fa cosϕ + i sinϕ χa Fa χa

Rys. 1. Typowe tryby pomiarowe DMA
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stratności S”. Składnik S’ opi-
suje część, w której siła i od-
kształcenie pozostają w fazie 
(ϕ = 0), natomiast S” jest czę-
ścią, w której siła i odkształ-
cenie są przesunięte w fazie 
o π/2. To przesunięcie fazowe 
w równaniu 1 opisuje moduł 
urojony, i = √- 1 .
Na rysunku 1 przedstawiono 
najczęściej stosowane tryby 
pomiarowe w technice DMA:
(1) ścinanie,
(2) zginanie 3-punktowe,
(3) zginanie 2-punktowe,
(4) zginanie 1-punktowe,
(5) rozciąganie, ściskanie.
Podczas gdy sztywność jest 
cechą specyficzną dla próbki, 
która zależy od trybu pomia-
rowego oraz geometrii prób-
ki, moduł jest cechą charakte-
rystyczną dla materiału, którą 
wyznacza się z ilorazu naprę-
żenia i odkształcenia. Moduł 
jest wynikiem sztywności ze-
spolonej i współczynnika geo-
metrii, g:

    (2)

Współczynnik geometrii, g, 
określa geometria próbki 
i  zastosowany tryb pomia-
rowy.
W pomiarach ścinania przed-
miotem pomiaru jest moduł 
ścinania G*. Wszystkie inne 
tryby pomiarowe dają moduł 
sprężystości, E*. Teoretycz-
nie, dla materiałów izotro-
powych (moduł jest nieza-
leżny od kierunku pomiaru) 
w zakresie liniowym (małe 
odkształcenie) moduł sprę-
żystości jest niezależny od 
trybu pomiarowego. Moduł 
ścinania, G*, jest w związku 
z  tym od dwóch do trzech 
razy mniejszy od modułu 
sprężystości, E*. 

E* = (S’ + S”) g

Wiele materiałów, w szczegól-
ności kompozytów, to mate-
riały anizotropowe, tzn. ich 
właściwości mechaniczne są 
ukierunkowane. W tym przy-
padku moduł sprężystości za-
leży od trybu pomiarowego, 
nawet w zakresie liniowym. 
W trybach zginania napręże-
nie zależy od grubości prób-
ki; próbka jest naprężona 
w  większym stopniu po bo-
kach niż w środku. W związku 
z tym, interpretacja danych 
pomiarowych jest utrudniona 
lub nawet niemożliwa, szcze-
gólnie w przypadku kompo-
zytów laminowanych.
W przypadku materiałów izo-
tropowych moduł jest taki 
sam w każdym kierunku prze-
strzennym. Wyznaczenie mo-
dułu zależy jednak także od 
geometrii próbki. W szczegól-
ności, gdy E* jest wyznacza-
ny przy pomocy pomiarów 
zginania oraz pomiarów roz-
ciągania i ściskania, na wynik 
pomiaru wpływają możliwe 
zmiany geometrii próbki, 
które następują podczas po-
miaru. Cechą, która powinna 
być doskonale niezależna od 
tej zmiany, jest współczynnik 
stratności, tan delta.

    (3)

Jeśli sztywność instrumentu 
pomiarowego jest wystarcza-
jąco duża (tak jak ma to miej-
sce w przypadku analizatora 
DMA 861e), moduł ścinania 
jest najprostszym sposobem 
pomiaru właściwości me-
chanicznych we wszystkich 
kierunkach przestrzennych 
i  w  szerokim zakresie mo-
dułu (maksymalnie do 9 rzę-
dów wielkości z jedną geo-
metrią).

tan δ = E" = E G" G' Automatyzacja badań chemicznych
Wagi, ważenie laboratoryjne
Instrumenty analityczne 
Pipety i końcówki
Analiza termiczna

Rozwiązania METTLER TOLEDO do laboratorium 
obejmują automatyczne pomiary analityczne,  
wydajne opracowywanie procesów chemicznych 
oraz automatyzację pomiarów laboratoryjnych  
i procesów produkcyjnych. Dodatkowe usługi  
gwarantują zgodność z oficjalnymi normami  
oraz spójne i dokładne dane pomiarowe.
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Wpływ parametrów ekspery-
mentalnych na pomiar
Jak już wspomniano wcze-
śniej, tryb pomiaru jest kluczo-
wym czynnikiem, który może 
w istotny sposób wpłynąć na 
wynik pomiaru. Jeśli nie ma 
pewności, czy próbka jest izo-
tropowa, pomiary należy wy-
konać w różnych kierunkach 
przestrzennych, aby tę wątpli-
wość rozstrzygnąć.
Jeśli występują różnice, prób-
ka jest anizotropowa. Zacho-
wanie anizotropowe zależy, 
na przykład, od orientacji 
cząsteczek lub od naprężeń 
mechanicznych występują-
cych w próbce. Innym intere-
sującym czynnikiem wpływa-
jącym, który można zmieniać, 
jest amplituda przemieszcze-
nia xa instrumentu. Pozwala 
to określić zakres liniowy. Przy 
dużych amplitudach prze-
mieszczenia zachowanie nie 
jest już liniowe, a moduł za-
chowawczy zmienia się wraz 
ze wzrostem amplitudy.
Ten rodzaj nieliniowego za-
chowania jest szczególnie inte-
resujący, ponieważ zależność 
modułu od amplitudy jest 
zasadniczo determinowana 
przez mechanicznie niestabil-
ne oddziaływania wypełniacz-
-wypełniacz i/lub wypełniacz-
-polimer.
Częstotliwość pomiaru jest 
innym ważnym parametrem 
pomiarowym. Zależność mo-
dułu od częstotliwości niesie 
ze sobą informacje o dynami-
ce cząsteczkowej [2]. Z pomia-
rów modułu w funkcji często-
tliwości można uzyskać dużo 
informacji, w tym informacji o 
cząsteczkach [2, 3].
Pomiary wykorzystujące różne 
tryby odkształcenia są szcze-
gólnie interesujące w przypad-

ku kompozytów, ponieważ 
umożliwiają zbadanie wpływu 
różnych czynników na anizo-
tropowe właściwości mecha-
niczne [4]. Zaleca się porówna-
nie ze sobą wyników pomiarów 
w trybie ścinania i rozciągania, 
szczególnie w przypadku lami-
natów (kompozyty wielowar-
stwowe) i materiałów wzmac-
nianych włóknami [5].

Badania DMA z wykorzysta-
niem różnych warunków po-
miarowych
Jak już wspomniano wcze-
śniej, można dokonywać wy-
boru trybu i kierunku pomia-
rów DMA. Ponadto, można 
zmieniać również częstotli-
wość, amplitudę i temperatu-
rę. W związku z tym, można 
uzyskiwać różne informacje o 
próbce w zależności od tego, 
który konkretny parametr jest 
zmieniany. Na przykład, po-
miar grzania wykonany przy 
stałej częstotliwości dostarcza 
informacji o zależności wła-
ściwości mechanicznych od 

temperatury (np. zespolony 
moduł ścinania). Pozwala to 
zmierzyć zakres temperatu-
rowy przemiany szklistej i in-
nych przemian relaksacyjnych 
przy wybranej częstotliwości.
Wynikiem są informacje o:
•  kompatybilności mieszanin,
•  sieciowaniu  i  reakcjach 
utwardzania tworzyw termo-
utwardzalnych i elastomerów,
•  wpływie  wypełniaczy  i  in-
nych dodatków na zachowa-
nie mechaniczne,
•  oddziaływaniu  pomiędzy 
polimerami i wypełniaczami,
•  oraz tłumiącym zachowaniu 
materiałów.
Pomiary zachowania mecha-
nicznego w stałej temperaturze 
i przy zmiennej częstotliwości 
(rozpraszanie częstotliwości) 
dostarczają informacji o za-
chowaniu relaksacyjnym i stąd 
o ruchliwości cząsteczek oraz 
oddziaływaniach międzyczą-
steczkowych. Ponadto, istnieje 
możliwość określania właści-
wości technicznych materiału 
takich jak zachowanie tłumią-

ce w odpowiednich zakresach 
częstotliwości oraz stabilność 
mechaniczna.
Dokonywanie zmian amplitu-
dy przemieszczenia w stałej 
temperaturze i przy stałej czę-
stotliwości pozwala określać 
graniczną wartość liniowości. 
Po przekroczeniu tej granicy 
można uzyskiwać nielinio-
we wielkości mechaniczne 
umożliwiające wyciąganie 
wniosków o oddziaływaniach 
pomiędzy matrycą polimeru 
i wypełniaczem.
Ten krótki przegląd pokazu-
je, że pomiary DMA mogą 
dostarczyć wiele informacji 
o materiale. Wystarczy wybrać 
odpowiednie tryby pomiaro-
we i dobrać warunki prowa-
dzenia pomiarów. Zostanie 
to omówione w kolejnych 
rozdziałach z wykorzystaniem 
odpowiednich przykładów.

Pomiary przy różnych często-
tliwościach
Oznaczanie energii aktywacji 
procesów relaksacyjnych 
Moduł wskazuje na wyraźną 
zależność od częstotliwości 
w procesach relaksacyjnych 
takich jak przemiana szklista. 
Podczas przemiany szklistej 
polimery przechodzą ze sta-
łego stanu szklistego do stanu 
gumowato-sprężystego. Mo-
duł zachowawczy materiałów 
bez wypełniaczy zmienia się 
nawet o trzy rzędy wielkości 
(z 1 GPa do 1 MPa). Podczas 
przemiany szklistej następuje 
– na dużą skalę – reorganiza-
cja cząsteczek, który pozo-
stawały zamrożone w stanie 
szklistym.
Na rysunku 2 przedstawiono 
krzywe modułu zachowaw-
czego, modułu stratności oraz 
tangensa delta dla gumy sty-

Rys. 2. Krzywe DMA dla G’, G’’ i tan delta przemiany szkli-
stej gumy butadienowo-styrenowej w funkcji temperatury 
dla częstotliwości 1, 10, 100 i 1000 Hz z odpowiednim 
wykresem aktywacji (wstawiony)
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renowo-butadienowa (SBR) 
zmierzone dla częstotliwości 
1, 10, 100 i 1000 Hz. Z tych 
krzywych można uzyskać 
wykres aktywacji, kreśląc lo-
garytm częstotliwości pomia-
ru,  f, w funkcji odwrotności 
temperatury maksimum mo-
dułu stratności, Tmax (w Kelwi-
nach) [6].
Nachylenie krzywej na tym 
wykresie jest proporcjonalne 
do jawnej energii aktywacji, 
Ea, jak podano w równaniu 4:

(4)
 

gdzie R jest stałą gazową.
Jak wynika z rysunku 2, jawna 
energia aktywacji zazwyczaj 
nie jest stała podczas prze-
miany szklistej. Następuje jej 
wzrost w niższych temperatu-
rach.

Zależność rozdzielczości prze-
mian szklistych od częstotliwo-
ści
Niekompatybilne mieszan-
ki polimerowe składają się 
z  dwóch – w znacznym stop-
niu rozdzielonych – faz ma-
jących różne właściwości. 
W przypadku polimerów 
amorficznych, każda z faz po-
siada swoją własną przemia-
nę szklistą. Jeśli przemiany te 
leżą w pobliżu siebie, ich roz-
dzielenie lub rozszczepienie 
jest trudne. Ponieważ ich jaw-
ne energie aktywacji są różne, 
dokonywanie zmiany często-
tliwości przesuwa w różnym 
stopniu przemiany szkliste na 
osi temperatury, prowadząc 
do zmiany rozdzielczości wraz 
z częstotliwością.
Wykres na rysunku 3 przed-
stawiono moduł ścinania 
i współczynnik stratności (tan 

(     )Ea = –2,302R
d logf

d (1/Tmax)

delta) mieszanki zawierającej 
25,5% gumy naturalnej (NR) 
i  7,2% gumy butadienowo-
-styrenowej (SBR) zawierającej 
53,3% wypełniacza. Pomiar 
wykonany przy częstotliwości 
100 Hz daje jedynie szeroką 
przemianę relaksacyjną. Mak-
simum piku tan delta pojawia 
się w temperaturze –30°C. 
Przy niższej częstotliwości 
(1 Hz), zakresy relaksacji gumy 
butadienowo -styrenowej 
(SBR) i gumy naturalnej (NR) 
są węższe i lepiej rozdzielo-
ne. Krzywa współczynnika 
stratności (tan delta) przy 
częstotliwości 1 Hz zawiera 
grzbiet w temperaturze –40°C 
w  związku z przemianą szkli-
stą gumy butadienowo-styre-
nowej.

Analiza widma częstotliwości 
(tworzenie krzywej wzorcowej)
Bardziej szczegółowe infor-
macje o strukturze cząstecz-
kowej i oddziaływaniach czą-
steczkowych można uzyskać 
wykonując pomiar modułu 
w funkcji częstotliwości [2, 3]. 
Wymaga to jednak zakresu 
częstotliwości obejmującego 
w przybliżeniu od 15 do 20 
rzędów wielkości. W prakty-
ce nie ma instrumentu, który 
umożliwiałby wykonanie po-
miaru w tak szerokim zakresie. 
Alternatywnym rozwiązaniem 
jest pomiar krzywych w za-
kresie częstotliwości, który 
jest możliwy do uzyskania, ale 
w różnych temperaturach.
Na rysunku 4 przedstawio-
no krzywe uzyskane dla nie-
wulkanizowanej gumy bu-
tadienowo-styrenowej (SBR) 
w  temperaturze od –50°C do 
100°C w zakresie częstotli-
wości od 0,1 Hz do 1000 Hz. 
W temperaturze –50°C moduł 

jest praktycznie niezależny od 
częstotliwości; materiał jest 
twardy i sprężysty. W tem-
peraturze +40°C moduł jest 
prawie niezależny od czę-
stotliwości, ale jest znacznie 
mniejszy; materiał jest miękki 
i sprężysty. W zakresie tempe-
ratur wokół –10°C, moduł wy-
kazuje stosunkowo dużą za-
leżność od częstotliwości. Jest 

to typowe dla zachowania 
lepkosprężystego w obszarze 
przemiany szklistej.
Po podwyższeniu temperatu-
ry następuje przyspieszenie 
reorganizacji cząsteczkowych. 
Przyjmując słuszność tzw. 
zasady superpozycji czaso-
wo-temperaturowej, krzy-
we modułu uzyskane w niż-
szych temperaturach można 

Rys. 3. Przemiana szklista mieszanki gumy naturalnej 
i gumy butadienowo-styrenowej w funkcji temperatury 
dla częstotliwości 1 i 100 Hz

Rys. 4. Izotermiczne pomiary częstotliwości dla gumy bu-
tadienowo-styrenowej (SBR) w różnych temperaturach 
w  trybie ścinania
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do ułożenia włókiem. W sta-
nie szklistym moduł w  kie-
runku zgodnym z kierunkiem 
ułożenia włókien jest około 
pięć razy większy od modułu 
w kierunku prostopadłym do 
kierunku ułożenia włókien. 
Mięknięcie zaczyna się w obu 
kierunkach w  temperaturze 
około 140°C. Włókna wzmac-
niają materiał w  gumowym 
płaskim obszarze wykresu 
znacząco mocniej w kierunku 
zgodnym z  kierunkiem ułoże-
nia włókien niż w kierunku pro-
stopadłym do kierunku ułoże-
nia włókien. Różnica w module 
zachowawczym przekracza 
jeden rząd wielkości.

Badanie laminatów w różnych 
trybach (rozciąganie i ścinanie)
Właściwości mechaniczne 
laminatów mocno zależą od 
kierunku przestrzennego [4]. 
Zilustrowano to na przykła-
dzie taśmy samoprzylepnej 
na wykresie 7.

równolegle w stosunku do sie-
bie. Materiał ten był badany 
w  trybie zginania 3-punk-
towego przy częstotliwości 
1  Hz zgodnie z kierunkiem 
ułożenia włókien oraz pod 
kątem prostym w  stosunku 

części wykresu jest determi-
nowana przez masę cząstecz-
kową, jej rozmieszczenie i od-
gałęzienia łańcuchów. Materiał 
wulkanizowany tworzy sieć; 
płynięcie nie jest już możliwe.

Badanie materiałów anizo-
tropowych w różnych kierun-
kach przestrzennych
Właściwości mechaniczne 
materiałów anizotropowych 
mają charakter kierunkowy. 
Zmierzone wartości modu-
łu są różne i zależą od prze-
strzennego kierunku pomia-
ru. Tryb ścinania nadaje się 
szczególnie do badania wła-
ściwości mechanicznych we 
wszystkich trzech kierunkach 
przestrzennych, ponieważ 
małe próbki można przygoto-
wać dla wszystkich kierunków 
i próbki te można łatwo mo-
cować.
Na rysunku 6 przedstawiono 
krzywe uzyskane z pomia-
ru próbki polieterosulfonu 
wzmacnianego włóknem (PES). 
Włókna szklane są ułożone 

 wykorzystać do prognozo-
wania zachowania przy wy-
sokiej częstotliwości, jeśli 
struktura materiału nie ulega 
znaczącym zmianom wraz 
z  temperaturą, na przykład 
w związku z krystalizacją lub 
topnieniem w rozważanym 
zakresie temperatur. W ta-
kich przypadkach efektywną 
częstotliwość instrumentu 
można rozszerzyć, przesuwa-
jąc krzywe modułu uzyska-
ne w różnych temperaturach 
wzdłuż osi częstotliwości. 
Można to zrobić, wybierając 
najpierw temperaturę refe-
rencyjną. Krzywe zmierzone 
w wyższych temperaturach są 
następnie przesuwane w kie-
runku niższych częstotliwości 
do mementu uzyskania do-
brej zgodności wartości mo-
dułu w obszarach nakładania.
Podobnie, krzywe zmierzone 
w niższych temperaturach 
przesuwają się w kierunku 
wyższych częstotliwości. Pro-
ces ten jest znany jako two-
rzenie krzywej wzorcowej. Ze 
względów fizycznych, krzy-
we modułu zachowawczego 
i  stratności należy zawsze 
przesuwać jednocześnie.
Na rysunku 5 przedstawiono 
krzywe wzorcowe dla wulka-
nizowanej i niewulkanizowa-
nej gumy butadienowo-sty-
renowej (SBR). Prócz zmiany 
w  obszarze przemiany szkli-
stej, pojawiają się również 
wyraźne efekty w związku 
z wulkanizacją na poziomej 
części wykresu dla gumy (przy 
niższych częstotliwościach). 
Niewulkanizowany materiał 
daje poziomą linię z modułem 
około 1 MPa.
Przy niższych częstotliwo-
ściach moduł spada. Materiał 
płynie. Szerokość poziomej 

Rys. 5. Krzywe wzorcowe wulkanizowanej i niewulkanizo-
wanej gumy butadienowo-styrenowej (SBR) w tempera-
turze referencyjnej –10°C

Rys. 6. Moduł zachowawczy dla polieterosulfonu wzmac-
nianego włóknem w kierunku zgodnym z kierunkiem uło-
żenia włókien (krzywa czarna) i w kierunku prostopadłym 
do kierunku ułożenia włókien (krzywa niebieska) zmierzo-
ny w trybie 3-punktowego zginania w funkcji temperatury 
przy częstotliwości 1 Hz
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ryzować, mierząc nieliniowe 
zachowanie elastomeru z wy-
pełniaczem. Można to zrobić, 
dokonując zmiany amplitudy 
przemieszczenia przy okre-
ślonej częstotliwości i w wy-
branej temperaturze. Pomiary 
wykonano w trybie ścinania.
Na rysunku 8 przedstawiono 
otrzymane krzywe modu-
łu zachowawczego, modułu 
stratności i współczynnika 
stratności (tan delta). Oś od-
ciętych jest amplitudą naprę-
żenia odkształcającego, єa. Dla 
pomiarów w trybie ścinania, 
єa = xa/d, gdzie d jest grubo-
ścią próbki. Z krzywych wyni-
ka, że właściwości mechanicz-
ne są niezależne od amplitudy 
aż do amplitudy przemiesz-
czenia około 0,03%.
Jest to wartość graniczna 
obszaru liniowego. Po prze-
kroczeniu tej granicy moduł 
zachowawczy spada. Moduł 

wypełniacza jest uzyskanie 
znacznie lepszych właściwości 
mechanicznych. Oddziaływa-
nie pomiędzy wypełniaczem 
i polimerem można charakte-

Oddziaływanie pomiędzy po-
limerem i wypełniaczem
Jako przykład wykorzystano 
elastomer z nanowypełnia-
czem. Celem dodatku nano-

Taśma samoprzylepna składa-
ła się ze stosunkowo sztywnej 
warstwy podłoża i warstwy 
kleju. Gdy taśmę badano 
w  trybie rozciągania (czarne 
krzywe), na wynik wpływało 
przede wszystkim podłoże; 
warstwa kleju ma bardzo nie-
wielki wpływ. Materiał wyka-
zuje przemianę szklistą w tem-
peraturze około 130°C.
Krzywe w kolorze czerwonym 
na rysunku 7 przedstawiają 
moduł zachowawczy i współ-
czynnik stratności w trybie ści-
nania. Pomiar w trybie ścinania 
ilustruje zachowanie miękkie-
go składnika, tj. warstwy kleju.
Krzywa ścinania wskazuje na 
znacznie mniejszy moduł za-
chowawczy, przy czym nastę-
puje zmiana przekraczająca 
jeden rząd wielkości w  tem-
peraturze około 40°C. Jest to 
spowodowane przemianą 
szklistą warstwy kleju.

Rys. 7. Krzywe DMA taśmy samoprzylepnej uzyskane 
w trybie rozciągania (krzywa czarna) i w trybie ścinania 
(krzywa czerwona) w funkcji temperatury
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Dokonywanie zmiany kie-
runku pomiaru jest zalecane 
szczególnie dla materiałów, 
których właściwości mecha-
niczne mają charakter kierun-
kowy. Dotyczy to materiałów 
zawierających wypełnienie 
w postaci włókien, laminatów 
lub materiałów, które posia-
dają preferowany kierunek 
(filmy lub części formowane 
wtryskowo) w związku z pro-
cesem ich produkcji.
Tryb ścinania jest techniką 
doskonale nadającą się do 
tego celu. I na koniec, jeśli 
chodzi o kompozyty, to czę-
sto także korzystne jest wy-
konanie pomiarów w różnych 
trybach.
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rowy. Aby to zrobić, należy 
maksymalną amplitudę prze-
mieszczenia nastawić na małą 
wartość, aby pomiar był za-
wsze prowadzony w zakresie 
liniowym.
Na rysunku 9 przedstawiono 
typowy zestaw krzywych po-
miarowych. Krzywa modułu 
stratności, G”, daje maksimum 
w temperaturze –51,4°C; od-
powiada to temperaturze 
przemiany szklistej przy czę-
stotliwości pomiaru (1 Hz). 
Krzywa współczynnika strat-
ności (tan delta) daje mały pik 
w temperaturze około 8°C po 
głównym piku. Pik ten wska-
zuje na obecność składnika 
polimerowego o wyższej tem-
peraturze przemiany szklistej. 
Stężenie składnika w elasto-
merze jest jednak bardzo ni-
skie.
W gumowym płaskim obsza-
rze moduł zachowawczy wy-
nosi 3 MPa w temperaturze 
około 60°C. Informacje o ilo-
ści i aktywności wypełniacza 
można uzyskać, porównując 
wartości modułu z płaskiego 
obszaru krzywej dla elasto-
meru bez wypełniacza i z wy-
pełniaczem. Ilościowe scha-
rakteryzowanie aktywności 
wypełniacza wymagałoby 
jednak wykonania pomiarów 
TGA w celu określenia stęże-
nia wypełniacza.

Wnioski
Ilość informacji, które moż-
na uzyskać z pomiarów DMA, 
można znacząco zwiększyć, 
gdy pomiary ze skanowaniem 
temperatury są uzupełnione po-
miarami ze skanowaniem czę-
stotliwości i pomiarami, w  któ-
rych dokonywana jest zmiana 
amplitudy przemieszczenia.

charakteryzują oddziaływania 
polimer-wypełniacz w elasto-
merach.
Informacje o zależności mo-
dułu i przemiany szklistej od 
temperatury można uzyskać, 
wykonując skan temperatu-

stratności i współczynnik strat-
ności przechodzą przez mak-
simum. Moduł zachowawczy 
przy niskich amplitudach, 
granica liniowości, spadek G’ 
i maksimum G” są wielkościa-
mi charakterystycznymi, które 

Rys. 8. Krzywe przedstawiające zależność G’, G” i tan del-
ta od amplitudy naprężenia deformującego dla elastome-
ru z nanowypełniaczem uzyskane przy częstotliwości 1 Hz 
w temperaturze 25°C

Rys. 9. Krzywe DMA przedstawiające G’, G” i tan delta 
w funkcji temperatury w zakresie liniowym przy często-
tliwości 1 Hz dla tego samego materiału próbki jak na ry-
sunku 8
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