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Zakres prac

− Wykonanie kompozytów dwoma technologiami: wtryskiwania i

odlewania rotacyjnego.

− Osnowa polipropylenowa + napełniacz w postaci kulek szklanych

Poraver® wyprodukowanych przez firmę Dennert Poraver GmbH o

dwóch wielkościach: 0,04 - 0,125 mm i 0,1 - 0,3 mm i trzech

udziałach wagowych: 5%, 10% i 15%.

− Badania mechaniczne, termiczne i wizualne wytworzonych

kompozytów.

− Określenie wpływu zawartości napełniacza szklanego i jego rozmiaru

oraz określenie wpływu technologii przetwórstwa na uzyskane

właściwości wytworzonych kompozytów.

− Porównanie wyników badań dla obu metod otrzymywania kompozytów.



Dodatki wzmacniające

Podział materiałów kompozytowych ze względu na rodzaj zbrojenia



Składniki kompozycji
Poraver® to wypełniacz do żywic, który wytwarzany jest ze szkła

pochodzącego z recyklingu, produkowany przez firmę Dennert Poraver

GmbH. Surowiec powstaje poprzez poddanie szkła specjalnemu

procesowi - ekspandowania w piecu obrotowym w temperaturze 900°C,

co powoduje wytworzenie kulek zawierających drobne pory wypełnione

powietrzem.
Uzyskany produkt doskonale wiąże się z organicznymi spoiwami, dzięki

czemu stosowany jest głównie w połączeniu z różnego rodzaju żywicami.

Producent oferuje wyrób w 12 różnych frakcjach o różnej wielkości ziarna.

Próbki kulek Poraver® o kilku wielkościach ziaren



Przekrój kulki szklanej Poraver® 

Kulki szklane Poraver ®



Wytworzenie materiałów kompozytowych

A) Proszek PP: RMPP141 w kolorze
GREY 346 firmy PSD ROTOWORX:

• gęstość: 0,900 g/cm3,
• wskaźnik szybkości płynięcia MFR

(230C/2,16 kg): 11 g/10min,

• kolor: szary 346

• wytrzymałość na rozciąganie: 24MPa

• wydłużenie przy zerwaniu: 400%
• moduł sprężystości przyzginaniu:

1250 MPa,

• twardość (Shore D): 62

• temperatura topnienia: 160-170C

• temperatura mięknienia (zależy od

stopnia krystaliczności): 103-128C

• temperatura krystalizacji około: 125C

ZASTOSOWANE  MATERIAŁY

B) Kulki szklane Poraver® w

dwóch rozmiarach:

0,04 – 0,125 mm

0,1 – 0,3 mm

Gęstość nasypowa: 340-380 [kg/m3]

Gęstośćkulek: 800 ± 80 [kg/m3]



Wykonanie próbek wtryskiwanych

Wtryskiwanie wykonano na maszynie ENGEL e-mac 50. 

Podstawowe parametry wtryskiwania:

• Średnica ślimaka 25 mm

• Objętość dozowania 35 cm³

• Czas cyklu 35 s

• Czas wtrysku 0,9 s

• Czas dozowanie 12 s

• Czas chłodzenia 25 s

• Ciśnienie wtrysku 120 MPa

• Ciśnienie docisku 80 MPa

• Czas docisku 3 s

Widok wypraski wtryskowej



Wykonanie próbek odlewanych

rotacyjnie

Podstawowe parametry procesu odlewania rotacyjnego:

• Obroty: 

ośgłówna - 12 obr./min; 

ośpomocnicza - 4 obr./min

• Temp. pieca 260C

• Czas grzania 30 min

• Czas chłodzenia 35min

Widok otrzymanych odlewów

1 – komora grzewcza, 2 – wózek, 
3 – przekładnia, 4 – stalowa forma



Badania  gęstości 

Zestawienie wyników pięciu pomiarów gęstości i ich średniej

dla próbek odlewanych rotacyjnie

Zestawienie wyników pięciu pomiarów gęstości i ich średniej dla próbek wtryskiwanych



Statyczna próba rozciągania - Moduł sprężystości

• Zdecydowanie największą sztywność ma próbka PP + 15% Poraver® o
rozmiarach kulek 0,1 - 0,3 mm.

• Wartości modułu rosną wraz ze wzrostem zawartości kulek szklanych.

• Dla większych kulek zwiększenie modułu sprężystości jest większe.
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Statyczna próba rozciągania - wytrzymałość doraźna

Im większy dodatek  procentowy oraz większy  rozmiar stosowanych kulek 

szklanych Poraver® , tym mniejsza wytrzymałość materiału.

Wykres wytrzymałości doraźnej dla  próbek wtryskiwanych



Statyczna próba rozciągania - Moduł sprężystości

• Sztywność próbek wzrastawraz dodatkiem kulek o mniejszych średnicach: 0,04 - 0,125 mm

• Kulki szklane większe: 0,1 – 0,3 mm w porównaniu do  czystego PP nie wywołują istotnego 

wzrostu modułu a nawet dla próbek z 15% napełnieniem obserwowany jest spadek tej właściwości 

wytworzonego kompozytu.

• Przyczynąmoże  być nierównomierne rozmieszczenie dużych kulek w próbkach rotowanych.

Wykres modułu  sprężystości dla próbek odlewanych rotacyjnie



Wytrzymałość doraźna

Wykres wytrzymałości doraźnej dla próbek odlewanych rotacyjnie

Im większy dodatek  procentowy oraz większy  rozmiar stosowanych kulek 

szklanych Poraver® , tym mniejsza wytrzymałość materiału.



Badania twardości

Twardość Brinella dla próbek wtryskiwanych oznaczano dla obu stron

wypraski: (1)odstrony wtrysku i (2) od strony wypychaczy.

Zestawienie wyników badań



Badania twardości



Oznaczanie temperatury mięknienia

a) wyniki badań metodą Vicata dla próbek wtryskiwanych



b) wyniki badań metodą Vicata dla próbekodlewanych rotacyjnie



Badania struktury
Obserwacje na SEM:

• SE – dające efekt obrazu z głębiąostrości

• BSE – a więc przedstawiający obraz „płaski”, ale o większym kontraście. 



Obrazy z elektronowego mikroskopu skaningowego dla próbki wtryskiwanej
PP+10% Poraver® o rozmiarze kulek 0,1 - 0,3 mm

Obserwacje: ukruszenia kulek, porowate wnętrze kulek, kratery po kulkach,
brak adhezji tworzywa do kulek, nierównomierne rozmieszczenie kulek w
matrycy polimerowej.



Zdjęcie SEM

próbki wtryskiwanej

PP+10% Poraver®

o rozmiarze kulek

0,1 - 0,3 mm



Obrazy z elektronowego mikroskopu skaningowego dla próbki wtryskiwanej
PP+10% Poraver® w rozmiarze 0,04-0,125 mm

Obserwacje: małe kulki szklane Poraver®, mniej kraterów po
kulkach, lepsza adhezja polimeru do powierzchni kulki szklanej,
bardziej równomierne rozmieszczenie kulek w matrycy polimerowej.



Obrazy z elektronowego mikroskopu skaningowego

dla próbki odlewanej  rotacyjnie PP+10% Poraver® 

o rozmiarze kulek szklanych 0,1 - 0,3 mm



Obraz z elektronowego mikroskopu skaningowego

dla próbki odlewanej rotacyjnie PP+10% Poraver® 

o rozmiarze kulek 0,1 - 0,3 mm



Obrazy z elektronowego mikroskopu skaningowego

dla próbki odlewanej rotacyjnie PP+10% Poraver® 

o rozmiarze kulek 0,04 -0,125 mm



Obserwacje: 

- nieregularne rozmieszczenie
kulek,

- porowaty przekrój kulek,

- obecność odłamków szklanych o
rozmiarze istotnie mniejszym niż
najdrobniejsze kulki 0,04mm,

- bardziej niejednorodna struktura w
porównaniu dopróbek wtryskiwanych,

- obecność pęcherzy powietrznych.

Obraz z elektronowego mikroskopu skaningowego

dla próbki odlewanej  rotacyjnie PP+10% Poraver® 

o rozmiarze kulek 0,04-0,125 mm



Wnioski
 Wyniki przeprowadzonych badań pokazują istotne różnice właściwości

fizycznych między próbkami wtryskiwanymi i odlewanymi rotacyjnie.

 Wytrzymałość na rozciąganie dla próbek wtryskiwanych wynosi około
20-25 MPa a dla próbek odlewanych rotacyjnie 15-20 MPa.

 Moduł sprężystości wynosi natomiast odpowiednio 1150-1250 MPa
(dla próbek wtryskiwanych) i 700-800 MPa (dla próbek odlewanych
rotacyjnie).

 Lepszą jakość wyrobów zapewnia również technologia wtryskiwania,
dająca powtarzalne wypraski bez względu na stopień napełnienia
kompozytów kulkami szklanymi.

 Wyroby odlewane rotacyjnie charakteryzują się nieco mniejszą
jednorodnością struktury i występowaniem aglomeratów napełniacza
szklanego w objętości odlewu.

 Celem poprawy jakości wyrobów odlewanych rotacyjnie należałoby
zaproponować wykonywanie odlewów z doprowadzaniem ciśnienia do
wnętrza formy.

 Ponadto celem zwiększenia adhezji między materiałem polimerowym a
kulkami szklanymi należałoby dodawać do składu przetwarzanej
kompozycji polimerowej bezwodnik kwasu maleinowego.



Dziękuję za uwagę !

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ

INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW
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