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Spis ważniejszych oznaczeń i symboli 

Hpr – plastyfikowany PA 10.10 (Hiprolon 211) 

Hpr/10N - plastyfikowany PA 10.10 z mączką łupin orzecha włoskiego (10 % wag.) 

Hpr/20N - plastyfikowany PA 10.10 z mączką łupin orzecha włoskiego (20 % wag.) 

Hpr/30N - plastyfikowany PA 10.10 z mączką łupin orzecha włoskiego (30 % wag.) 

Hpr/10F - plastyfikowany PA 10.10 z włóknami lnu (10 % wag.) 

Hpr/20F - plastyfikowany PA 10.10 z włóknami lnu (20 % wag.) 

Hpr/10G - plastyfikowany PA 10.10 z włóknami szklanymi (10 % wag.) 

Hpr/20G - plastyfikowany PA 10.10 z włóknami szklanymi (20 % wag.) 

Hpr/30G - plastyfikowany PA 10.10 z włóknami szklanymi (30 % wag.) 

Hpr/10C - plastyfikowany PA 10.10 z włóknami węglowymi (10 % wag.) 

Hpr/20C - plastyfikowany PA 10.10 z włóknami węglowymi (20 % wag.) 

Hpr/30C - plastyfikowany PA 10.10 z włóknami węglowymi (30 % wag.) 

Ril – plastyfikowany PA 10.10 (Rilsan TESNO P413 TL) 

Ril/10F - plastyfikowany PA 10.10 z włóknami lnu (10 % wag.)  

Ril/20F - plastyfikowany PA 10.10 z włóknami lnu (20 % wag.)  

Ril/30F - plastyfikowany PA 10.10 z włóknami lnu (30 % wag.)  

TA – poliamid 6, PA 6 (Tarnamid T-27) 

TA/15B – poliamid 6 z włóknem bazaltowym (15 % wag.) 

TA/30B – poliamid 6 z włóknem bazaltowym (30 % wag.) 

TA/45B – poliamid 6 z włóknem bazaltowym (45 % wag.) 

TA/15G – poliamid 6 z włóknem szklanym (15 % wag.) 

TA/30G – poliamid 6 z włóknem szklanym (30 % wag.) 

TA/45G – poliamid 6 z włóknem szklanym (45 % wag.) 

VT  - poliamid 10.10, PA 10.10 (Vestamid Terra DS) 

VT/15B – poliamid 10.10 z włóknem bazaltowym (15 % wag.) 

VT/20B – poliamid 10.10 z włóknem bazaltowym (20 % wag.) 

VT/30B – poliamid 10.10 z włóknem bazaltowym (30 % wag.) 

VT/40B – poliamid 10.10 z włóknem bazaltowym (40 % wag.) 

VT/45B – poliamid 10.10 z włóknem bazaltowym (45 % wag.) 

VT/20C – poliamid 10.10 z włóknem węglowym (20 % wag.) 

VT/40C – poliamid 10.10 z włóknem węglowym (40 % wag.) 

VT/15G – poliamid 10.10 z włóknem szklanym (15 % wag.) 

VT/20G – poliamid 10.10 z włóknem szklanym (20 % wag.) 

VT/30G – poliamid 10.10 z włóknem szklanym (30 % wag.) 

VT/45G – poliamid 10.10 z włóknem szklanym (45 % wag.) 

 

acN – udarność Charpy’ego z karbem 

acU – udarność Charpy’ego bez karbu 

awz – udarność względna 

Et – moduł sprężystości przy rozciąganiu 

εtB – wydłużenie względne przy zerwaniu 

ρ - gęstość 

σMt – wytrzymałość na rozciąganie 

φ – współczynnik rozpraszania energii 

VF – udział objętościowy 

WF – udział wagowy 

Zz – wytrzymałość zmęczeniowa wg metody Lehra  
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1. WSTĘP 

Polimery inżynierskie otrzymywane z surowców pochodzenia roślinnego przeżywają obecnie 

swoją drugą młodość, choć ze względu na relatywnie wysoką cenę ich potencjał jest jeszcze uśpiony. 

Warto przypomnieć, że pierwsze produkowane na przemysłową skalę polimery otrzymywano właśnie 

z biomasy. Ich różnorodność, właściwości użytkowe i przetwórcze były jednak mocno ograniczone. 

Zostały wyparte przez nowe polimery syntetyzowane z surowców kopalnych. Obecnie do produkcji 

tworzyw sztucznych zużywa się od 4 do 5 % ogólnego zużycia ropy naftowej i gazu ziemnego [1]. 

Po kilku dekadach od ich wprowadzenia na rynek, tworzywa sztuczne bazujące na polimerach 

petrochemicznych mają ugruntowaną pozycję na rynku materiałów inżynierskich, jednak 

równocześnie szeroko dyskutowany jest ich wpływ na środowisko.  

Po ukazaniu się dokumentów „Człowiek i środowisko” (1969, U Thant, ONZ), „Granice 

wzrostu” (1972, Klub Rzymski) i od czasu przełomowej konferencji w Sztokholmie „Tylko jedna 

Ziemia” (1972), ochrona środowiska stała się przedmiotem szerokiego zainteresowania rządów 

w skali globalnej, co w kolejnych latach przyniosło szereg międzynarodowych i regionalnych 

rozwiązań legislacyjnych, związanych m.in. z: wykorzystaniem surowców naturalnych, emisją 

substancji niebezpiecznych, gospodarką odpadami, ogólnie pojętą strategią zrównoważonego rozwoju 

[2]. Z jednej strony rozwiązania te związane są z nakładaniem pewnych ograniczeń  - szczególnie na 

wydobywców, przetwórców i wytwórców (ograniczenia dotyczące emisji, wymagane poziomy 

odzysku i recyklingu i in.) – z drugiej wiążą się z finansowaniem i promocją rozwiązań i materiałów 

„przyjaznych dla środowiska”. Dzięki temu z końcem XX w. do łask powróciły polimery pochodzenia 

roślinnego. Początkowo największy nacisk został położony na rozwój polimerów biodegradowalnych. 

Większość z nich produkowana jest z biomasy, choć istnieją też przykłady petrochemicznych 

biodegradowalnych polimerów. Jednak ich niska odporność na działanie czynników fizycznych 

i biologicznych jest zarówno ich zaletą, jak i wadą. Podatność na szybką degradację biologiczną to 

cecha wyjątkowo trudna do pogodzenia z właściwościami użytkowymi wymaganymi dla materiałów 

konstrukcyjnych – z dużą odpornością termiczną, mechaniczną czy chemiczną. Obecnie ogranicza to 

ich zastosowanie do mniej odpowiedzialnych wyrobów o krótkim cyklu życia – głównie wyrobów 

opakowaniowych.  

Inaczej jest w przypadku polimerów biopochodnych niebiodegradowalnych. To właśnie ta grupa 

biopolimerów notuje obecnie największy wzrost produkcji i przeważa na rynku. Według danych 

organizacji European Bioplastics z roku 2018, w 2017 roku 53 % produkowanych biopolimerów 

stanowiły polimery biopochodne niebiodegradowalne, a pozostałe 47 % - polimery biodegradowalne. 

Są otrzymywane z surowców roślinnych powszechnie dostępnych, co pozwala na niezależność 

surowcową, której nie mogą dać nieodnawialne zasoby kopalniane, sprowadzane na dodatek 

z rejonów objętych konfliktami zbrojnymi. Równocześnie dostępne na rynku niebiodegradowalne 

biopolimery odznaczają się właściwościami użytkowymi i przetwórczymi analogicznymi dla 

polimerów petrochemicznych, a niekiedy też właściwościami nowymi, specjalnymi. Przy obecnym 

popycie na „ekologiczność”, ich wytwarzanie staje się coraz bardziej opłacalne. Dotyczy to głównie 

biopolietylenów, biopoliamidów, biopoliestrów i biopoliuretanów. Biorąc zaś pod uwagę materiały 

konstrukcyjne, wykorzystywane w produkcji wyprasek technicznych, na szczególną uwagę wśród 

biopolimerów zasługują biopoliamidy częściowo lub całkowicie biopochodne. Są to nowe materiały – 

nie tylko ze względu na zastąpienie surowca kopalnego roślinnym, ale też ze względu na odmienną 

budowę chemiczną. Oznacza to więc nowe, ciekawe właściwości fizyko-chemiczne. 

Podobnie jak w przypadku poliamidów petrochemicznych, zastosowanie napełniaczy 

funkcyjnych, szczególnie włóknistych, jest konieczne aby nadać biopoliamidom cechy materiałów 
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konstrukcyjnych, m.in..: poprawić właściwości wytrzymałościowe, odporność cieplną, odporność na 

zużycie ścierne, ograniczyć skurcz przetwórczy i wtórny oraz zwiększyć stabilność wymiarową. 

Podejmując badania nad takimi kompozytami w ramach pracy doktorskiej, dążono do wytworzenia 

nowych, przyjaznych dla środowiska kompozytów o właściwościach charakterystycznych dla 

materiałów inżynierskich. Kompozytów, które mogłyby konkurować z tradycyjnymi kompozytami 

poliamidowymi w różnych obszarach zastosowań technicznych. 

W niniejszej rozprawie doktorskiej kompozyty długołańcuchowych biopoliamidów 

przedstawiono na tle tradycyjnych, petrochemicznych kompozytów poliamidowych. Badania 

prowadzone były dwuetapowo. Pierwszy etap prac miał charakter rozpoznawczy. Testowano kilka 

rodzajów osnów biopoliamidowych i wprowadzano do nich różnorodne napełniacze: włókniste 

i proszkowe, naturalne oraz syntetyczne (mączka łupin orzecha włoskiego, włókno lniane, szklane, 

bazaltowe i węglowe). Oceniano ich zdolność do przetwórstwa i podstawowe właściwości fizyko-

mechaniczne. Na tej podstawie wytypowano materiały do dalszych badań. W drugim etapie skupiono 

się na porównaniu kompozytów poliamidu 10.10 i poliamidu 6 wzmocnionych ciętym włóknem 

szklanym lub bazaltowym, analizując zależności między ich strukturą, a zdolnością do przenoszenia 

obciążeń statycznych, dynamicznych i zmiennych w czasie. Uwzględniając ograniczenia 

technologiczne, ukazano zależności między rodzajem zastosowanych napełniaczy, a wybranymi 

właściwościami użytkowymi kompozytów biopoliamidowych. Ujawniono ich mocne i słabe strony 

i wskazano kierunki dalszych badań. 
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2. POLIAMIDY I TERMOPLASTYCZNE KOMPOZYTY TECHNICZNE –  

AKTUALNY STAN WIEDZY 

2.1. Poliamidy jako osnowa termoplastycznych kompozytów technicznych 

2.1.1. Charakterystyka ogólna i rynek poliamidów petrochemicznych i biopochodnych 

Poliamidy (PA) alifatyczne to materiały termoplastyczne, semikrystaliczne, których 

makrocząsteczki zbudowane są z merów zawierających jedną lub dwie grupy amidowe (-CO-NH-). 

Liczbowe oznaczenie poliamidów niesie informację o liczbie atomów węgla w monomerze oraz 

o tym, czy w reakcji ich otrzymywania udział biorą cząsteczki jednego rodzaju (homopoliadycja 

aminokwasów, reakcja z otwarciem pierśienia laktamu), czy dwóch rodzajów (heteropolikondensacja 

diamin z kwasami dikarboksylowymi lub z chlorkami kwasów dikarboksylowych).  Jeżeli 

w polimeryzacji udział biorą cząsteczki jednego rodzaju, to mery PA zawierają jedną grupę amidową 

i opisywane są pojedynczą liczbą, odpowiadającą liczbie atomów węgla w monomerze. Przykładem 

jest PA 11 (polikondensacja aminokwasów) lub PA 6 (polimeryzacja laktamów). W drugim 

przypadku w monomerze obecne są dwie grupy amidowe, a w nazwie pojawiają się dwie liczby, 

z których pierwsza odpowiada liczbie atomów węgla w diaminie, a druga – w kwasie 

dikarboksylowym lub jego pochodnych. Przykładem może być PA 10.10 (polikondensacja 

dekametylenodiaminy i kwasu sebacynowego). Duże liczby pojawiające się w nazwach poliamidów 

świadczą o dużej liczbie grup alkilowych (-CH2-) względem amidowych w monomerze. Poliamidy 

o dużym stosunku -CH2-/-CO-NH- nazywane są długołańcuchowymi. Do ich przykładów można 

zaliczyć PA 10.10, PA 6.10, PA 12. Z literatury naukowej znane są jednak poliamidy o jeszcze 

dłuższych alkilowych odcinkach łańcuchów, np.: PA 18.18 [3] czy PA 6.34 [4]. Poliamidy takie jak 

np. PA 6.6, PA 6, PA 4 nazywane są zaś krótkołańcuchowymi. Wraz ze zwiększeniem liczby grup -

CH2- względem -CO-NH- w poliamidach, zmniejsza się gęstość wiązań wodorowych i polarność 

poliamidu. Prowadzi to m.in. do obniżenia odporności cieplnej czy zmniejszenia parametrów 

wytrzymałościowych, szczególnie dla poliamidu w stanie suchym. Poliamidy długołańcuchowe mają 

też jednak wiele zalet względem krótkołańcuchowych: mniejszą gęstość, mniejszą chłonności wody 

i wilgoci oraz lepszą stabilność wymiarową i większą odporność chemiczną [5-6]. 

Przetwarzane metodą wtrysku tworzywa sztuczne i kompozyty których osnową są poliamidy, 

należą do grupy tworzyw inżynierskich (konstrukcyjnych) – rys. 2.1.1.1. Grupa ta stanowi ok. 10 % 

całego rynku tworzyw sztucznych (biorąc pod uwagę globalne zapotrzebowanie na tworzywa 

sztuczne), jest jednak jego bardzo wartościową częścią [7]. 

Największe znaczenie wśród inżynierskich poliamidów mają PA 6  i PA 6.6. Choć w literaturze 

ukazały się publikacje świadczące o możliwości syntezy tych poliamidów z kaprolaktamu czy kwasu 

adypinowego otrzymywanych na drodze fermentacji glukozy, to jednak ich masowa produkcja 

z biomasy okazała się nieopłacalna [8-9]. Obecnie te poliamidy krótkołańcuchowe produkowane są 

komercyjnie jedynie z nieodnawialnych źródeł kopalnych. Ich główny obszar zastosowań, jako 

materiałów konstrukcyjnych, to motoryzacja. Są też powszechnie wykorzystywane do wyrobu 

obudów sprzętów elektronicznych oraz precyzyjnych elementów urządzeń. To materiały o dużej 

wytrzymałości, doskonałej odporności na uderzenia, bardzo dobrych właściwościach ślizgowych 

i dobrej odporności na zużycie ścierne. Ich temperatura zeszklenia jest stosunkowo niska i wynosi od 

40 do 50 °C dla poliamidów z jedną grupą amidową w monomerze oraz od 40 do 80 °C dla PA 

z dwoma grupami [10], co sprawia że ich maksymalna temperatura  pracy ciągłej oscyluje w granicach 
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80 – 140 °C. Jednak gatunki wzmocnione włóknem szklanym mają szerszy zakres temperatur pracy 

[11-13]. 

 

Rys. 2.1.1.1. Udział poliamidu w światowym rynku tworzyw inżynierskich w 2015 r. Całkowita produkcja  

ok. 25  mln ton, w tym poliamidy: ok. 3,5 mln ton. Żródło: PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG) / 

Consultic Marketing & Industrieberatung GmbH, 2016 

 

W poliamidach produkowanych na skalę przemysłową z pochodnych surowców kopalnych 

przeważają te krótkołańcuchowe. Dostępny jest również petrochemiczny długołańcuchowy poliamid 

12, jednak między PA 6 i PA 12, jest „luka”, brak materiałów o właściwościach pośrednich. 

Wypełniają ją poliamidy częściowo lub całkowicie biopochodne, długołańcuchowe, takie jak: 

PA 5.10, PA 6.10, PA 10.10, PA 11, PA 10.12 (i inne) – rys. 2.1.1.2.  

 

 

Rys. 2.1.1.2. Właściwości głównych nowych biopoliamidów  

w porównaniu do tradycyjnych PA6 i PA12 [14] 
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Rozwój tych materiałów nastąpił w przeciągu ostatnich kilkunastu lat. Obecnie biopoliamidy 

należą, obok biopolietylenu, bio-PET-u czy biopoliuretanów, do podstawowych grup biopochodnych, 

niebiodegradowalnych polimerów (rys. 2.1.1.3).  

 

 

Rys. 2.1.1.3. Globalna produkcja biopolimerów niebiodegradowalnych (biopochodne PET, PA, PE i inne)  

oraz biodegradowalnych w 2017 r. Źródło: European Bioplastics, 2017 

 

Głównym surowcem wykorzystywanym obecnie do produkcji biopoliamidów jest olej rycynowy. 

Oleje roślinne są estrami glicerolu i różnych nienasyconych kwasów tłuszczowych. Zawartość i rodzaj 

nienasyconych kwasów tłuszczowych w olejach roślinnych determinuje ich wykorzystanie 

przemysłowe. Olej rycynowy wyróżnia się spośród innych olejów obecnością kwasu rycynolowego – 

zawiera aż do 90 % tego składnika. Kwas rycynolowy charakteryzuje się obecnością grupy 

hydroksylowej i wiązania podwójnego, które czynią go podatnym na chemiczne modyfikacje. Dzięki 

temu można uzyskać z niego m.in. kwas sebacynowy i inne związki, które mogą pełnić rolę 

monomerów poliamidowych [15-16]. W ten sposób otrzymuje się obecnie biopoliamidy o długich 

łańcuchach, w tym głównie takie, które nie mają na rynku swoich odpowiedników petrochemicznych, 

pod kątem budowy chemicznej.  

Pierwszym europejskim producentem biopoliamidu była francuska firma Arkema. Wytwarzany 

przez nią poliamid 11 jest w całości otrzymywany z oleju rycynowego. Po raz pierwszy został 

zsyntetyzowany już w trakcie II Wojny Światowej. Arkema wprowadziła go na rynek pod nazwą 

handlową Rilsan 11 w 1947 roku. Od wielu lat jest stosowany w przemyśle, głównie motoryzacyjnym, 

tekstylnym i jako materiał powłokowy. Obecnie, poza firmą Arkema, do najważniejszych 

europejskich producentów biopoliamidów należą: Evonik (Niemcy), BASF (Niemcy), DuPont 

(Francja), DSM (Holandia), EMS Grivory (Szwajcaria), Rhodia (Francja). Spośród oferowanych przez 

nie różnych typów częściowo lub całkowicie biopochodnych poliamidów, największe znaczenie mają 

obecnie poliamid 10.10 i poliamid 6.10. 

 

  

PET

26,3%

PA

11,9%

PE

9,7%Inne niebiodegrad.

9,2%

PLA

10,3%

PBS

4,9%

PBAT

5,0%

PHA

2,4%

Blendy skrobi

18,8%

Inne 

biodegradowalne
1,5%



11 

 

2.1.2. Kompozyty na osnowie poliamidów krótkołańcuchowych – przegląd literatury 

Kompozytom na osnowie takich tradycyjnych poliamidów jak PA 6, PA 6.6 czy PA 4.6 

poświęcona jest ogromna ilość publikacji. Mimo iż wiele rodzajów poliamidowych kompozytów 

dostępnych jest na rynku tworzyw sztucznych od kilkudziesięciu lat, są one ciągłym tematem 

zainteresowań badaczy w ośrodkach naukowych na całym świecie. Dokonując przeglądu bogatej 

literatury przedmiotu skupiono się na tych publikacjach, które mają bezpośredni związek 

z prezentowanymi w części eksperymentalnej wynikami – z problemem chłonności wody, 

właściwościami mechanicznymi oznaczanymi przy obciążeniach stałych i zmiennych w czasie, oceną 

mikrostruktury i zależności struktura-właściwości oraz fraktografią. Szczególną uwagę poświęcono 

tym pracom, w których prezentowano zależności między właściwościami użytkowymi (głównie 

mechanicznymi) kompozytów, a właściwościami i morfologią tworzących je komponentów oraz tym, 

w których omawiano zjawiska zachodzące w kompozytach pod działaniem obciążeń. Przybliżono też 

literaturę dotyczącą kompozytów poliamidów krótkołańcuchowych z napełniaczami roślinnymi. 

 

Właściwości mechaniczne kompozytów poliamidowych – wpływ absorpcji wody 

Charakterystyczną cechą poliamidów jest duża, w porównaniu do innych popularnych tworzyw 

sztucznych, chłonność wody i innych polarnych płynów. Dotyczy to również poliamidowych 

kompozytów, choć wprowadzenie do nich niechłonnych włókien lub cząstek (np. szklanych) redukuje 

chłonność materiału. Obecność włókien redukuje zdolność poliamidowej osnowy do pochłaniania 

płynu i zazwyczaj jest ona  mniejsza niż wynikałoby to z przeliczeń uwzględniających chłonność 

nienapełnionej osnowy i jej udziału w kompozycie [17]. Znaczący wpływ na redukcję 

wodochłonności ma przy tym preparacja powierzchniowa włókien [18]. Najlepsze efekty uzyskuje się 

dla preparacji o mniejszej  hydrofilowości [19]. Zapewnienie dobrego połączenia włókno-osnowa jest 

też istotne z punktu widzenia odporności na degradację hydrolityczną.  

Początkowo, przy krótkotrwałym narażeniu na działanie wody bądź przy pochłanianiu wilgoci 

z otoczenia w temperaturze pokojowej, woda ma plastyfikujący wpływ na poliamidy i poliamidowe 

osnowy kompozytów i jest to proces odwracalny. Powoduje obniżenie temperatury zeszklenia, co 

z kolei skutkuje obniżeniem parametrów wytrzymałościowych, zwykle jednak zwiększa się 

odkształcalność, udarność takich materiałów – wnioski te możemy znaleźć w wielu publikacjach [20-

21]. W warunkach długotrwałego moczenia w polarnych płynach lub równoczesnego działania wody 

i wysokiej temperatury, w poliamidach zachodzą również widoczne hydrolityczne procesy 

starzeniowe. K. J. Geretschläger i  G. M. Wallner badając kompozyt PA 6.6 z włóknem szklanym 

(30 % wag.) zanurzony w wodzie w autoklawie, w temperaturach 95 °C, 115 °C i 135 °C (ciśnienie 

< 6 bar) w czasie do kilku tysięcy godzin, zaobserwowali zachodzenie nieodwracalnych zmian 

właściwości mechanicznych, pogorszenie jakości powierzchni oraz inicjację pęknięć na powierzchni 

kompozytowych próbek. Masa cząsteczkowa osnowy określona po pojawieniu się pęknięcia na 

powierzchni próbek, wynosiła zaledwie ok. 25 % wartości wyjściowej (po 4007 godzinach dla 

kompozytu starzonego w temperaturze 115 °C i po 1007 godzinach starzenia w temp. 135 °C).  Dla 

materiałów inkubowanych w temperaturze 135 °C obserwowano też postępujące, liniowe obniżenie 

masy próbek, związane z intensywnym procesem rozpuszczania, podczas gdy dla próbek 

inkubowanych w niższych temperaturach nie obserwowano znaczących zmian masy [22]. Wpływ 

wody i starzenia hydrolitycznego w różnych temperaturach na właściwości kompozytu PA 6.6, tym 

razem z włóknem węglowym, badali również Z. A. Mohd Ishak i Berry J. P. Inkubowali w wodzie 
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zarówno nienapełniony PA 6.6 jak i kompozyty w temperaturach 25 – 100 °C. Na podstawie wyników 

prób rozciągania przeprowadzonych po inkubacji stwierdzono, że dla PA 6.6 nienapełnionego jak 

i napełnionego ciętym włóknem węglowym następuje spodziewane, podobne obniżenie parametrów 

wytrzymałościowych, jednak po wysuszeniu to właściwości osnowy w większym stopniu 

odzwierciedlały wartości sprzed starzenia. Oznaczało to zajście zintensyfikowanych procesów 

starzeniowych na granicy włókno-osnowa [23]. To istotne pogorszenie właściwości mechanicznych 

kompozytów poliamidowych, obserwowane zwłaszcza po długotrwałej inkubacji w wodzie 

i w podwyższonych temperaturach, związane jest z osłabieniem interakcji między włóknem a osnową 

na skutek ogromnej dysproporcji w rozszerzalności obu komponentów [21, 24]. 

Absorpcja płynów przez osnowę wiąże się ze znacznymi zmianami wymiarowymi wyrobów 

z poliamidów poddanych działaniu wody lub wilgoci [24-27]. W przypadku kompozytów 

poliamidowych kierunkowość zmian wymiarowych zależy od orientacji włókien. Nienapełnione 

osnowy wykazują dość równomierne pęcznienie we wszystkich kierunkach, natomiast w przypadku 

kompozytów obserwuje się anizotropię zmian wymiarowych i ich ograniczenie w kierunku 

równoległym do kierunku ułożenia włókien (podobną zależność obserwuje się w przypadku 

anizotropii skurczu). Choć wzdłuż ułożenia włókien pęcznienie kompozytu jest znacznie ograniczone 

względem wartości typowych dla osnowy, to w kierunku poprzecznym jest większe, ze względu na 

efekt Poissona [28].  

Kinetyka procesu absorbowania wody i wilgoci jest podobna zarówno dla poliamidów 

nienapełnionych jak i napełnionych. Absorpcja płynów w materiałach polimerowych zwykle następuje 

zgodnie z prawem Ficka, będącym podstawowym prawem opisującym dyfuzję [23, 29, 30]. Masa 

wchłoniętego płynu początkowo wzrasta liniowo z pierwiastkiem kwadratowym czasu, a następnie 

szybkość absorpcji stopniowo maleje, aż do osiągnięcia stanu nasycenia. Zgodność z prawem Ficka 

obserwowano również dla poliamidów 6 i 6.6 oraz ich kompozytów inkubowanych w wodzie, jednak 

są też płyny, dla których obserwuje się znaczące odstępstwa, np. glikol etylenowy (stosowany 

w motoryzacji jako płyn chłodniczy), gdzie obserwowano wzrost chłonności bez charakterystycznego 

zahamowania procesu wchłaniania i stabilizacji [28].  

 

Mechanizmy zniszczenia w kompozytach poliamidowych obciążanych statycznie 

Zmienne związane z budową kompozytu, takie jak zawartość włókien, współczynnik kształtu 

włókien, wytrzymałość włókien, orientacja włókien i zdolność do przenoszenia obciążeń na granicy 

włókno-osnowa mają podstawowe znaczenie dla końcowej równowagi właściwości wykazywanych 

przez formowane wtryskowo kompozyty termoplastyczne. Wpływ tych czynników materiałowych, 

często z równoczesnym uwzględnieniem czynników zewnętrznych (jak np.: wilgotność, temperatura 

pomiaru) analizowano w wielu publikacjach, poczynając od lat 70. XX w. [31-37]. 

Pełniejsza analiza właściwości mechanicznych materiałów kompozytowych w różnych 

warunkach środowiskowych, wymaga identyfikacji procesów zachodzących podczas ich obciążania 

wraz z uwzględnieniem wpływu złożonych czynników materiałowych. Aby tego dokonać istotne jest 

równoczesne wykorzystanie różnych strukturalnych metod badawczych, w tym tych, które można 

zastosować „in situ” – tak aby już w trakcie trwania testów mechanicznych śledzić zachodzące 

w materiale zmiany. Prace autorów N. Sato i J.J. Horsta otworzyły drogę do analizy procesów 

zniszczenia kompozytów termoplastycznych, w tym poliamidowych kompozytów z krótkim włóknem, 

na poziomie lokalnym, zarówno podczas testów statycznych jak i zmęczeniowych [38-41]. Poprzez 

wykorzystanie badań fraktograficznych SEM i emisji akustycznej, obserwowali oni różne 
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mechanizmy zniszczenia i ich przebieg. Zgodnie z ich wynikami, kolejne etapy od zarodkowania do 

rozwoju procesu zniszczenia po dekohezję kompozytów termoplastycznych (na przykładzie 

kompozytu na osnowie PA 6.6 z ciętym włóknem szklanym – 30 % wag.)  obejmują: 

− inicjację międzyfazowego rozwarstwienia na końcach włókien, 

− propagację rozwarstwienia wzdłuż włókien, 

− powstawanie pasm odkształcenia plastycznego osnowy, 

− otwieranie pęknięć i powolną propagację pęknięć,  

− gwałtowną propagację pęknięć. 

Zwykle analiza powierzchni pękania po rozciąganiu ujawnia przewagę przełomu kruchego, 

szczególnie dla kompozytów o znacznym udziale objętościowym włókien. Inaczej może być 

w przypadku kompozytów o bardzo plastycznej osnowie, szczególnie przy przekroczeniu temperatury 

zeszklenia materiału podczas próby rozciągania czy przy dużej zawartości wilgoci w materiale 

(poliamidy) lub w przypadku materiałów o wyjątkowo słabym wiązaniu włókien z osnową. 

W przytoczonej powyżej pracy [39], autorzy stwierdzili występowanie małego udziału pękania 

plastycznego na kruchej powierzchni pękania kompozytu PA 6.6 z włóknem szklanym. Ten ciągliwy 

region jest miejscem zarodkowania pęknięcia.  

Idąc tym tropem, M. Arif i in. dokonali analizy zachowania kompozytów poliamidowych 

z krótkim włóknem, poprzez prowadzenie prób mechanicznych w komorze mikroskopu 

skaningowego, posługując się również mikrotomografią komputerową po testach rozciągania. 

Umożliwiło to podjęcie próby zidentyfikowania zjawisk zachodzących podczas obciążania kompozytu 

PA 6.6 z włóknem szklanym (30 % wag.) przy zróżnicowanej zawartości wody w materiale. 

Zniszczenie kompozytów w stanie suchym (RH = 0 %) zachodziło przy znacznie większym poziomie 

obciążeń, a główny jego mechanizm polegał na rozwarstwieniu włókien i osnowy na końcach i po 

bokach włókien, pękaniu włókien i kruchym pękaniu osnowy. Kompozyt kondycjonowany  

(RH = 50 %) i moczony w wodzie do stanu nasycenia, ulegał zniszczeniu w wyniku rozwarstwienia na 

granicy włókno-osnowa, przy równoczesnym znacznym odkształceniu osnowy wokół wyciąganych 

włókien – udział przełomu ciągliwego był tu znacznie większy, niż w przypadku materiału w stanie 

suchym. Zaabsorbowana woda ma więc bardzo istotny wpływ na mechanizm odkształcenia 

i zniszczenia kompozytów poliamidowych [42]. 

O krok dalej poszli H. Rolland i in., prowadząc próbę rozciągania kompozytu PA 6.6 z włóknem 

szklanym (30 % wag.) z równoczesną rejestracją obrazów strukturalnych za pomocą mikrotomografii 

komputerowej [43,44]. Przeprowadzone przez nich prace badawcze należy uznać za bardzo istotne, 

pozwoliły bowiem na wizualną prezentację mechanizmów zniszczenia  w poszczególnych jego 

stadiach. Próbki do badań pobrano z płytki kompozytowej o grubości 3.24 mm, pod kątem 0°, 45° 

oraz 90° względem głównego kierunku przepływu tworzywa w formie wtryskowej. Badano zarówno 

materiał w stanie suchym (RH = 0 %) jak i kondycjonowanym (RH = 50 % i 80 %). Rozkład długości 

włókien w analizowanym obszarze pomiarowym mieścił się w przedziale od 20 do 800 µm, 

z wartością średnią 234,3 µm  i odchyleniem standardowym 152,1 µm. W pracy podjęto próbę 

uwzględnienia wpływu orientacji włókien na badane właściwości kompozytów. Orientacja włókien 

jest niejednorodna na grubości wtryskiwanych kształtek, co dla próbek o podobnych wymiarach, 

wykonanych z PA 6  z włóknem szklanym obserwowali również inni badacze [45]. Charakteryzuje się 

ona specyficzną, warstwową budową, gdzie można wyróżnić najcieńszą przypowierzchniową warstwę 

naskórkową (ang. skin), kolejną, najgrubszą, warstwę przejściową (ang. shell) i środkową warstwę 

rdzeniową (ang. core) – rys. 2.1.2.1. Naskórek charakteryzuje się dość losowym układem włókien – to 

warstwa „zamrożona”, gdzie tworzywo gwałtownie przechodzi w stan stały po zetknięciu ze 
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ściankami formy. W warstwie pośredniej (lub warstwie ścinania) znaczna część włókien ułożona jest 

zgodnie z głównym kierunkiem przepływu tworzywa w formie, zaś w rdzeniu – prostopadle do niego, 

ze względu na tzw. przepływ fontannowy [46]. 

 

      

Rys. 2.1.2.1. Orientacja włókien w typowej kształtce wtryskowej o grubości ok. 3 mm. Zdjęcie mikroskopowe 

przedstawiające warstwę rdzeniową i pośrednią na przekroju prostopadłym do kierunku przepływu tworzywa 

w trakcie wtrysku (po lewej) i schemat (po prawej) [45] 

H. Rolland i in. wyróżnili sześć różnych mechanizmów zniszczenia, spośród których jeden 

bezpośrednio dotyczy włókien (pękanie włókien), dwa dotyczą granicy między włóknem a osnową 

(rozwarstwienie na końcach włókien i wzdłuż włókien), a trzy pozostałe - osnowy (kawitacje, 

fibrylacja i rozwój pęknięcia). Trzy pierwsze przedstawiono kolejno na rys. 2.1.2.2 – 2.1.2.4. 

Rozwarstwienie z osnową na końcu włókien i rozwój zniszczenia powstałych tak mikropustek, to 

pierwsze zjawiska zaobserwowane w trakcie próby rozciągania badanych kompozytów PA 6.6, 

zarówno w stanie suchym, jak i kondycjonowanym, niezależnie od kierunku pobrania próbek 

z kompozytowej kształtki. W momencie dekohezji może ono dotyczyć jednej trzeciej włókien w stanie 

suchym i ponad połowy w przypadku materiału w stanie kondycjonowanym. Jako powody masowego 

występowania tego zjawiska wymieniono: słabą adhezję na granicy włókno-osnowa, ze względu na 

brak preparacji chemicznej w tej części włókna oraz koncentrację naprężeń wynikającą z geometrii 

włókna. Dla kondycjonowanego kompozytu mikropustka powstająca na granicy końca włókna 

i osnowy poszerza się w kierunku rozciągania, przyjmując owalny kształt, w związku z lokalnym 

trójosiowym rozkładem naprężeń i dzięki plastyczności osnowy. W stanie suchym powstające 

nieciągłości mają małe objętości. Zarówno w stanie suchym jak i kondycjonowanym, ich obecność 

przyczynia się do późniejszego powstawania i rozwoju pęknięcia.  Możliwe są dwa scenariusze 

dalszego rozwoju zniszczenia, po powstaniu nieciągłości przy końcu włókna: rozwój zniszczenia 

w objętości osnowy lub rozwarstwienie wzdłuż włókna, powodujące znaczną deformację otaczającej 

go osnowy. W cytowanej pracy określono drugi wariant jest przeważający i obserwowany jako efekt 

wyciągania włókna z osnowy (ang. pull-out). 

Omawiane badania dowodzą również, że pękanie włókien jest istotnym mechanizmem 

zniszczenia w poliamidowych kompozytach z krótkim włóknem szklanym. Zachodzi na wczesnym 

etapie rozciągania zarówno w kompozytach suchych jak i kondycjonowanych. Oszacowano, że ok. 

jedna czwarta włókien uległa pękaniu podczas procesu rozciągania. Tymczasem w wielu 

wcześniejszych publikacjach mechanizm ten jest niemal pomijany  - m.in. w przytaczanej wyżej 

publikacji M. Arifa i in. [42]. 

Rozwarstwienia następujące wzdłuż włókien powstają w dalszych etapach testu rozciągania, co 

odpowiada wysokim poziomom naprężenia. Co istotne, proces ten wydaje się być bardzo istotnym 
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mechanizmem odpowiedzialnym za rozprzestrzenianie się pęknięć w skali makro. Rozwarstwianie dla 

jednego włókna jest często wyzwalane przez sąsiedni koniec włókna, który powoduje koncentrację 

naprężeń lub przez bliskie sąsiedztwo innych włókien, które ograniczają możliwość odkształcenia 

osnowy. Wilgotność względna nie wydaje się wpływać na ten mechanizm w sposób istotny. 

 

 

Rys. 2.1.2.2. Proces pękania włókna (RH = 50 %) [44] 

 

Rys. 2.1.2.3 Rozwój zniszczenia na końcu włókna (RH = 50 %) [44] 

 

Rys. 2.1.2.4. Postępujące rozwarstwienie wzdłuż włókna (RH = 50 %) [44] 

Istnieją różnice jeżeli chodzi o mechanizmy zniszczenia charakterystyczne dla poszczególnych 

„warstw” odpowiadających odmiennej orientacji włókien na grubości wyprasek. Efekt rozwarstwienia 

i powstawania nieciągłości przy końcach włókien jest bardziej zauważalny w warstwie przejściowej 

niż rdzeniowej. W rdzeniu zaś łatwiej dochodzi do rozwarstwienia wzdłuż włókien, ze względu na 

bardziej korzystną orientację granicy międzyfazowej i nieco większe zagęszczenie włókien w tej 

strefie. Znaczenie ma też kierunek pobierania próbek względem kierunku wtrysku. Najlepsze 

parametry wytrzymałościowe wyznaczone w próbie statycznego rozciągania uzyskano dla próbek 

wycinanych wzdłuż głównego kierunku przepływu tworzywa w formie, zaś dla próbek wycinanych 
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pod katem 45° i  90° parametry te były odpowiednio o ok. 30 % i 40 % mniejsze. Orientacja wzdłuż 

kierunku wtrysku zapewnia więcej włókien w objętości próbki efektywnie przenoszących obciążenia, 

dla których bardziej uwidacznia się efekt pękania włókien. Z kolei dla próbek pobieranych pod kątem 

45° i  90°, rośnie rola mechanizmów zniszczenia związanych bezpośrednio z osnową i zwiększa się 

udział odkształceń plastycznych [44].  

Analogiczne rezultaty uzyskano wcześniej w pracy [47]. Tu również próbki do testów rozciągania 

wycinano z prostokątnej płytki pod różnymi kątami (0°, 30°, 60° i 90°) w stosunku do głównego 

kierunku przepływu tworzywa w formie. Na rys. 2.1.2.5 wyraźnie widać, że maksymalne naprężenie 

rozciągające maleje wraz ze wzrostem kąta orientacji θ, przyjmując maksimum przy kącie 0° 

i minimum przy 90°. Tę samą tendencję obserwuje się dla modułu sprężystości (E), podczas gdy 

wydłużenie przy zerwaniu wzrasta. 

  

 
Rys. 2.1.2.5. Krzywa rozciągania próbek kompozytu PA 6 z włóknem szklanym (30 % wag.) pobranych pod 

różnymi kątami względem głównego kierunku przepływu tworzywa w formie wtryskowej [47] 

 

Mechanizmy zniszczenia w kompozytach poliamidowych obciążanych zmęczeniowo 

Obecnie, ze względu na masowe wykorzystanie poliamidowych kompozytów w motoryzacji, 

budowie elementów maszyn, sprzęcie sportowym, nadal intensywnie prowadzone są badania nad 

zachowaniem tych materiałów pod wpływem obciążeń zmiennych w czasie. Pod uwagę brana jest 

wodochłonność materiału, jak również szereg czynników materiałowych i innych czynników 

zewnętrznych, w tym te związane bezpośrednio z charakterem działających na kompozyty obciążeń. 

Dostępne publikacje dotyczące zmęczeniowych badań kompozytów poliamidowych skupiają się na 

technicznych poliamidach 6 i 6.6 wzmocnionych włóknami, głównie szklanymi i węglowymi. 

Odnoszą się m.in. do zagadnień związanych z wyznaczaniem parametrów zmęczeniowych, 

identyfikacją procesów zniszczenia oraz wpływu czynników zewnętrznych bądź wewnętrznych na 

właściwości zmęczeniowe.  

Podobnie jak w przypadku statycznych prób mechanicznych, wielu kluczowych informacji 

o przebiegu procesu zniszczenia zmęczeniowego dostarczają badania fraktograficzne. Klasyczna 

ocena zniszczenia za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego opiera się na dwóch 
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głównych technikach: analizie powierzchni przełomu oraz badaniu przebiegu ścieżki pękania [41,  

48 - 50]. W pierwszej metodzie test prowadzi się do zerwania próbki. Daje ona możliwość oceny 

mechanizmu pękania (plastyczny, kruchy). W drugiej zaś test przerywa się tuż przed zniszczeniem, 

a powierzchnie próbek poleruje się i obserwuje pod mikroskopem. Pozwala to na analizę wpływu 

udziału i rozkładu włókien  na przebieg ścieżki pękania. Dodatkową, prostą metodą mikroskopową, 

która daje możliwość śledzenia zmian zachodzących w strukturze materiału pod obciążeniami 

zmiennymi, są obserwacje przełomów kriogenicznie łamanych próbek, uzyskanych po przerwaniu 

badania na różnych etapach testu zmęczeniowego. Ciągliwe fragmenty przełomu świadczą tu 

o zachodzeniu procesów zmęczeniowych, zaś pękanie kriogeniczne daje przełom typowo kruchy 

[41,51].  

Już w latach 80. XX w. analiza fraktograficzna pozwoliła na wyróżnienie czterech głównych 

etapów procesu zniszczenia zmęczeniowego kompozytów poliamidowych (i innych kompozytów 

termoplastycznych) [50, 52-54]: 

− Lokalne osłabienie struktury i wystąpienie nieciągłości wywołane cyklicznym odkształceniem 

inicjowane w miejscach występowania największych naprężeń lokalnych - na końcach 

włókien.  

− Zarodkowanie pęknięcia.  

− Propagacja pęknięcia w wyniku cyklicznego obciążenia. Lokalne sposoby wzrostu pęknięcia 

zależą od orientacji włókien, plastyczności matrycy i adhezji na granicy włókno-osnowa. 

Następuje rozwarstwienie włókien i osnowy wzdłuż powierzchni rozdziału zorientowanej 

równolegle do kierunku pękania, odkształcenie i pękanie osnowy między włóknami, 

wyciąganie włókien z osnowy i ich pękanie.  

− Szybki (niestabilny) wzrost pęknięć, podobny do występującego w próbie statycznego 

rozciągania, obserwowany w ostatnim cyklu obciążenia. 

Bardziej precyzyjny opis zjawisk zachodzących podczas prób zmęczeniowych kompozytów 

poliamidowych przedstawił J. J. Horst [41], który prowadził obserwacje na przełomach uzyskiwanych 

poprzez kriogeniczne łamanie suchych i kondycjonowanych próbek PA 6 z włóknem szklanym  

(30 % wag.) z przerywanych testów zmęczeniowych. Autor zaproponował mechanizm zniszczenia 

zmęczeniowego oparty na „mostkowaniu” mikropęknięć, pustek i ich koalescencji. Początkowo 

następuje rozwarstwienie włókien i osnowy, szczególnie na końcach włókien, gdzie naprężenia 

ścinające są największe i gdzie adhezja między włóknem a osnową jest najmniejsza. Mikropustki te 

rozrastają się następnie wzdłuż włókien, powodując przeniesienie obciążenia z włókien na osnowę 

i plastyczne odkształcenie osnowy. Niekiedy mikropustki powstają też na granicy włókno-osnowa 

w środku długości włókna oraz w miejscu pękania włókien. Powstałe w sąsiadujących obszarach 

mikropustki ulegają koalescencji. Powstaje wiele mikropęknięć, jednak pękanie następuje stopniowo 

i kohezyjnie, dzięki „mostkom” utworzonym z wyciąganych, zorientowanych włókien (mikrofibryl) 

osnowy, które łączą obie ściany mikropęknięcia. Jest to proces podobny do powstawania rys 

naprężeniowych w niewzmocnionych polimerach amorficznych. Dzięki mikrofibrylom rysy 

naprężeniowe mogą przenosić obciążenia. Liczne mostkowane pęknięcia rozprzestrzeniają się, aż 

jedno z nich osiągnie krytyczną długość, a próbka ulegnie uszkodzeniu podczas ostatniego cyklu 

obciążenia w kruchy sposób. Taki mechanizm odpowiada za bardzo duży udział przełomu ciągliwego 

w stosunku do całej powierzchni przełomu. Na podstawie porównania obserwacji fraktograficznych 

z prób statycznych i zmęczeniowych, stwierdzano wielokrotnie większy udział przełomu ciągliwego 

uzyskanego w teście zmęczeniowym niż w próbie statycznego rozciągania, gdzie dominował przełom 

kruchy [41, 50]. W późniejszych latach i bardziej współczesnych publikacjach inni naukowcy również 
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obserwowali opisane przez Horsta zjawiska [47, 55]. Mechanizm ten – rozwoju zniszczenia 

zmęczeniowego w wyniku powstawania licznych „mostkowanych pęknięć” (rys naprężeniowych) 

i koalescencji powstałych nieciągłości – wskazano jako typowy zwłaszcza dla kondycjonowanych 

kompozytów poliamidowych, ale właściwy też dla innych kompozytów polimerowych, których 

osnowa jest dostatecznie plastyczna. Dla poliamidów w stanie suchym rozwój pęknięcia jest bardziej 

zbliżony do charakterystycznego dla testów statycznych i udział przełomu plastycznego jest znacznie 

mniejszy [41]. Porównanie przełomów próbek suchych i kondycjonowanych kompozytów 

poliamidowych ujawnia, że w pierwszym przypadku większość włókien widocznych na powierzchni 

przełomu jest złamana. W drugim zaś część włókien jest wyciągniętych z mocno zdeformowanej 

osnowy [41]. W literaturze zjawisko pękania włókien w trakcie testów zmęczeniowych tłumaczone 

jest zwykle wyboczeniem włókien podczas fazy ściskania w cyklu obciążenia [50]. Mniejsza 

plastyczność osnowy i większe siły wiązania włókno-osnowa w stanie suchym powodują większą 

podatność włókien na wyboczenie. W kondycjonowanym materiale plastyczność osnowy umożliwia 

przemieszczanie się włókien podczas fazy ściskania, co prowadzi do ograniczenia pękania włókien.  

Należy pamiętać, że poza samym procesem kondycjonowania, na zdolność osnowy do 

odkształceń plastycznych wpływ mają też inne czynniki wewnętrzne (w tym zawartość włókien 

w kompozycie) i zewnętrzne (m.in. temperatura prowadzenia testu lub możliwy efekt 

lepkosprężystego nagrzewania osnowy przy cyklach obciążeniowych prowadzonych z dużymi 

częstotliwościami) [51]. W pracy A. Liber-Kneć zwrócono uwagę na związki zachodzące między 

zawartością włókien (25 i 50 % wag.) w kompozycie o osnowie poliamidu 6, a strukturą krystaliczną 

osnowy i zmianami zachodzącymi w fazie krystalicznej podczas testów zmęczeniowych [51]. Badania 

strukturalne przeprowadzono metodą rentgenograficzną i za pomocą różnicowej kalorymetrii 

skaningowej.  Poliamid 6 może krystalizować w fazie α i γ. Pierwsza z nich jest bardziej stabilna 

termodynamicznie. Zaletą drugiej jest większa elastyczność, jej obecność jest więc korzystna 

w kompozycie poddanym obciążeniom zmęczeniowym [56]. Badania rentgenograficzne 

przeprowadzone przez A. Liber-Kneć na próbkach nieobciążonych wskazały na występowanie obu 

tych faz, przy czym w materiałach kompozytowych przeważała faza α, zaś w osnowie nienapełnionej 

– faza γ. W trakcie testów zmęczeniowych następowała przemiana polimorficzna poliamidu z fazy γ 

w α i równoczesne rozdrobnienie sferolitów. Przemiana ta następowała z większą intensywnością 

w kompozytach o mniejszym udziale włókien (25 % wag.). Zwiększenie udziału bardziej kruchej fazy 

α mogło być dodatkowym czynnikiem obniżającym wytrzymałość zmęczeniową i przyczyniającym 

się do łatwiejszej propagacji pęknięcia w osnowie. Duża zawartość włókien (50 % wag.) ułatwia 

z kolei zarodkowanie i koalescencję mikropustek na granicy włókno-osnowa, sprzyjając powstawaniu 

przełomu kruchego. Względna wytrzymałość zmęczeniowa (stosunek wytrzymałości zmęczeniowej 

do wytrzymałości na rozciąganie statyczne) kompozytu PA 6 – 50 % wag. włókna szklanego była 

wyraźnie mniejsza dla PA 6 z mniejszą zawartością włókien. Stwierdzono również, że 

w wysokonapełnionym poliamidzie zjawisko zmniejszenia modułu sprężystości wraz z czasem 

działania obciążeń zmiennych jest bardziej zauważalne. Związane jest to prawdopodobnie głównie ze 

zwiększeniem oddziaływań między włóknami wraz z ich rosnącą liczbą, co z kolei prowadzi do 

zintensyfikowania procesu ich rozdrabniania.  

Plastyczne odkształcenie osnowy związane z utworzeniem jej mikrofilamentów jest obserwowane 

na części przełomu, której powstanie jest związane z inicjacją i stabilnym rozwojem pękania 

zmęczeniowego, zaś obszar kruchy odpowiada niestabilnemu rozwojowi pękania [57-60]. 

E. Belmonte i in. w swojej publikacji dowodzili, że w fazie stabilnego rozwoju zniszczenia 

zmęczeniowego, rozwój mikropęknięć w kompozytach poliamidowych z krótkim włóknem szklanym 

nie następuje jako rozwarstwienie, wzdłuż długości włókna bezpośrednio na granicy włókno-osnowa, 
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ale przebiega w osnowie, w pewnej odległości od włókna [55]. Długość włókien wyciąganych 

z osnowy w tej fazie jest mniejsza, niż obserwowana na przełomie charakterystycznym dla 

niestabilnego rozwoju pękania. Podobnych obserwacji dokonywali też inni badacze [57, 61]. 

E. Belmonte i in. stwierdzili również występowanie kawitacji na przełomach zmęczeniowych 

i przełomach kriogenicznych w obszarze stabilnego rozwoju zniszczenia. Obserwowano je głównie 

bezpośrednio przed wierzchołkiem pęknięć. Z dala od wierzchołka pęknięcia kawitacje były nieliczne 

i mniejsze.  Sugerowało to, że koalescencja kawitacji poprzedza tworzenie mikropęknięć. Kawitacje 

w kompozytach poliamidowych obserwowali też F. Cosmi i in. [59]. 

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnego stanowiska mikrotomografii rentgenowskiej do obserwacji 

mikrostrukturalnych „in situ”, H. Rolland i in. przedstawili natomiast dowody na to, jak istotny jest 

wpływ kawitacji w rozwoju zniszczenia zmęczeniowego [62]. Autorzy odnieśli się również do 

znaczenia innych zjawisk: powstawania pustek w osnowie na końcach włókien,  pękania włókien, 

rozwarstwienia, „mostkowania” pęknięć. Kawitacje obserwowane w polimerach semikrystalicznych, 

to sferyczne nano- i mikrometryczne pustki, tworzące się w fazie amorficznej w pobliżu kryształów 

(często w obrębie sferolitów) w wyniku działania lokalnych trójosiowych naprężeń rozciągających. 

Mogą one powstawać już podczas procesu krystalizacji - podczas procesów formowania - lub 

w wyniku działania zewnętrznych obciążeń rozciągających. Ich tworzeniu sprzyja istnienie dobrze 

wykształconych i mało zdefektowanych kryształów – wtedy naprężenie wywołujące w nich 

odkształcenie plastyczne jest znacznie większe, niż wytrzymałość fazy amorficznej na rozciąganie 

[63]. W takich materiałach jak polipropylen czy poliacetal kawitacje o wymiarach nanometrycznych 

powstają zwykle w warunkach odkształceń rozciągających bliskich granicy plastyczności, zaś większe 

mikropustki obserwuje się przy większych odkształceniach. Do powstania kawitacji stabilnej, która 

będzie mogła rosnąć i którą będzie można obserwować pod mikroskopem lub metodami 

rentgenograficznymi, niezbędne jest, aby trójosiowe naprężenie rozciągające prowadzące do 

utworzenia pustki było większe niż naprężenie graniczne, zapobiegające zanikaniu (zamykaniu się) 

kawitacji wskutek działania napięcia powierzchniowego. W niewzmocnionych poliamidach warunek 

ten nie jest spełniony. Choć liczne kawitacje powstają w nich, to jednak szybko zanikają. Mimo to ich 

powstawanie ma wpływ na właściwości mechaniczne poliamidów – zmieniają one lokalny stan 

naprężeń, umożliwiając aktywację dyslokacji w kryształach przy mniejszych naprężeniach niż 

w przypadku braku pojawiających się pustek [64]. W wymienianych wcześniej pracach, E. Belmonte 

czy F. Cosmi i in. obserwowali mikrometryczne kawitacje w kompozytach poliamidowych, jednak nie 

określali ich roli w procesie zniszczenia zmęczeniowego [55, 59]. H. Rolland  i in. wykrywali 

mikrometryczne kawitacje (o średnicy 1 – 5 µm) w kompozycie PA 6.6 z włóknem szklanym  

(30 % wag.) po przekroczeniu 10 % trwałości zmęczeniowej, a ich liczba znacząco rosła w miarę 

trwania testu zmęczeniowego, aż do zerwania próbki. Rozmiar utworzonych pustek pozostawał 

natomiast stabilny, nie rosły one znacząco. Z obserwacji dokonanych przez autorów wynika jasno, 

że kawitacje odgrywają główną rolę w procesie zniszczenia zmęczeniowego, ponieważ ułatwiają 

koalescencję wszelkich innych powstających mikrouszkodzeń. Należy zauważyć, że podczas 

statycznego rozciągania takiego samego materiału, proces kawitacji był obserwowany ze znacznie 

mniejszym natężeniem i odgrywał mniejszą rolę w procesie odkształcenia i zniszczenia. Pustki, 

rozwarstwienie powstające na końcach włókien były obserwowane zarówno w testach zmęczeniowych 

jak i statycznych. Jednak ich rozwój w obu przypadkach następował odmiennie. Podczas statycznego 

rozciągania pustki powiększały swoją objętość, wydłużając się w kierunku rozciągania. Pod 

obciążeniami zmiennymi w czasie każda powstająca mikropustka inicjowała mikropęknięcie 

prostopadle do makroskopowego kierunku działania obciążenia. Proces ten był zapoczątkowany po 

przekroczeniu ok. 20 % trwałości zmęczeniowej. Powstałe blisko siebie mikropęknięcia ulegały 
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koalescencji, a w zjawisku tym uczestniczyły kawitacje istniejące pomiędzy powstającymi 

mikropęknięciami. Stwierdzono, że pękanie włókien następuje przez cały okres trwałości 

zmęczeniowej kompozytów poliamidowych i obserwowane jest dla wszystkich orientacji włókien. 

Pękanie pojedynczego włókna prowadzi do lokalnej redystrybucji naprężeń i sukcesywnie przyczynia 

się do uszkodzenia sąsiednich włókien i otaczającej osnowy. W przypadku pęknięcia włókna, 

w przeciwieństwie do obserwacji przeprowadzonych dla statycznego rozciągania, uszkodzenie nie 

powiększa się sferycznie, ale propaguje w postaci mikropęknięcia poprzecznie do kierunku 

makroskopowego obciążenia lub poprzez koalescencję. Stwierdzono również, że włókna pękają 

szczególnie w tych miejscach, gdzie krzyżują się i stykają z sąsiednimi włóknami. Rozwarstwianie 

włókien od osnowy następuje głównie wzdłuż włókien zorientowanych poprzecznie do kierunku 

obciążenia makroskopowego. Proces ten może zostać zapoczątkowany przez powstanie pustki przy 

końcach włókien, zwykle jednak zaczyna się od powstania  uszkodzeń wzdłuż włókna na granicy 

włókno-osnowa w przypadku bliskiego sąsiedztwa innych włókien. Rozwarstwianie obserwowane jest 

głównie na zaawansowanym etapie procesu zmęczeniowego (około 90 % trwałości zmęczeniowej) 

i znacząco przyczynia się do procesu rozwoju mikropęknięć. Autorzy zauważyli, że przy prawidłowej 

preparatyce włókna rozwarstwienie przebiega zwykle kohezyjnie (włókno pozostaje pokryte cienką 

warstwą osnowy), w rzadszych przypadkach adhezyjnie (osnowa nie pozostaje na włóknie, zostaje 

ono od niej oddzielone). Rozwarstwienie adhezyjne było zapoczątkowane przez powstanie wielu 

kawitacji na granicy włókno-osnowa i ich łączenie się. „Mostkowanie” pęknięć – powstawanie rys 

naprężeniowych – podobnie jak w cytowanych już pracach z lat wcześniejszych [41, 47, 55], zostało 

zaobserwowane i wskazane jako proces bezpośrednio związany ze zniszczeniem zmęczeniowym. 

Podkreślono jednak, że proces zostaje zapoczątkowany przez kawitacje. Wszystkie obserwowane rysy 

były zorientowane prostopadle do makroskopowego kierunku rozciągania. Co istotne, ich długość 

wynosiła od kilku do ok. 20 mikrometrów, co odpowiadało rozmiarowi sferolitów obecnych 

w osnowie poliamidowej. Autorzy przypuszczają więc, że powstanie pojedynczej rysy odpowiada 

zniszczeniu jednego sferolitu i jest inicjowane kawitacją w rdzeniu sferolitu. To z kolei oznacza, że 

wielkość sferolitów ma istotny wpływ na wytrzymałość zmęczeniową kompozytów poliamidowych. 

Mikropęknięcia o długości kilkuset mikrometrów były obserwowane przez H. Rollanda i in. 

jedynie w zaawansowanym stadium testu zmęczeniowego, jako wynik koalescencji poszczególnych 

mikrouszkodzeń (kawitacje, rozwarstwienia na końcach włókien i wzdłuż ich długości, rysy 

naprężeniowe), a prędkość i kierunek ich propagacji był silnie zależny od lokalnej mikrostrutkury, 

szczególnie kierunku ułożenia włókien. Propagacja pęknięcia jest zjawiskiem zorientowanym 

i, zależnie od lokalnej orientacji włókien, może zostać ograniczona (przebiegając prostopadle do 

orientacji włókien) lub uprzywilejowana (włókna równolegle ułożone do kierunku propagacji 

mikropęknięcia). Ścieżka rozwoju pęknięcia w próbkach pobranych pod kątem 0° do głównego 

kierunku wtrysku przebiega głównie pod kątem 45° do kierunku rozciągania łącząc powstałe 

wcześniej strefy mikrouszkodzeń. Propagacja następowała tu znacznie wolniej i ścieżka pękania była 

dłuższa niż w przypadku próbek pobranych pod kątami 90° i 45°.  W tych dwóch ostatnich 

przypadkach liczne rozwarstwienia wzdłuż włókien umożliwiały utworzenie krótkiej ścieżki rozwoju 

pęknięcia, a do zniszczenia dochodziło w sposób bardziej gwałtowny niż przy ułożeniu włókien 

bardziej równoległym do kierunku działania obciążenia [64]. Analogiczne obniżenie wytrzymałości 

zmęczeniowej wraz ze zwiększeniem udziału włókien ułożonych prostopadle do kierunku 

zmęczeniowego rozciągania-odciążania obserwowali A. Bernasconi i in. dla kompozytu poliamidu 6 

z włóknem szklanym (30 % wag.) – rys. 2.1.2.6 [58]. 
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Rys. 2.1.2.6. Zależność wytrzymałości zmęczeniowej od kąta pobrania próbki z kształtki wtryskiwanej, 

względem głównego kierunku przepływu tworzywa w formie 

 

Kompozyty poliamidów krótkołańcuchowych z napełniaczami roślinnymi 

Odrębną grupą współcześnie ukazujących się artykułów poświęconych kompozytom na osnowie 

PA 6 lub PA 6.6 są publikacje, w których analizowana jest możliwość zastosowania włókien 

naturalnych jako napełniaczy wzmacniających. Z jednej strony kompozyty z włóknem naturalnym 

bazujące na krótkołańcuchowych poliamidach mogą być odpowiedzią na oczekiwania przemysłu 

motoryzacyjnego i innych gałęzi przemysłu, gdzie duże znaczenie odgrywa wykorzystanie 

odnawialnych surowców oraz poszukiwanie kompozytów lekkich i wytrzymałych, bardziej odpornych 

termicznie niż kompozyty na osnowie poliolefin. Z drugiej strony poważnym ograniczeniem jest 

w tym przypadku mała stabilność termiczna lignocelulozowych napełniaczy, a równocześnie 

konieczność stosowania wysokich temperatur przetwórstwa charakterystycznych dla 

krótkołańcuchowych poliamidów. Mimo to w literaturze istnieją doniesienia o takich kompozytach. 

P. A. Santos i in. wprowadzili do poliamidu 6 włókna pozyskane z długich liści ananasa 

z gatunku Curauá, uprawianego w Amazonii [65]. Wyodrębnione włókna poddano dwukrotnemu 

mieleniu uzyskując frakcje o bardzo zróżnicowanej długości włókien: 0.01-100 mm po pierwszym 

mieleniu, z dominującymi włóknami długimi długości rzędu 10 mm, a po drugim mieleniu:  

0.01-0.62 mm, z przewagą bardzo krótkich włókien długości rzędu 0.1 mm. Opisany sposób 

rozdrobnienia mógł przyczynić się do niekorzystnej mechanicznej degradacji włókien. Po pierwszych 

próbach wytworzenia kompozytów z różnym udziałem włókna (20-40 % wag.), autorzy zdecydowali 

się na wprowadzenie do osnowy włókna w ilości 20 % wag. dwoma sposobami: poprzez wykonanie 

premiksu wszystkich składników kompozytu i następne wspólne dozowanie do wytłaczarki 

dwuślimakowej oraz poprzez klasyczną metodę kompandowania. W pierwszym przypadku wykonano 

mieszanki z krótkim włóknem (drugie mielenie) niepoddanym lub poddanym procesom preparacji 

(część włókien poddano merceryzacji, część obróbce zimną plazmą). Wykonano też jedną mieszankę 

z niepreparowamym włóknem długim (pierwsze mielenie). Metodą kompandowania wykonano mniej 

mieszanek, z włóknami niepreparowanymi: krótkimi lub długim włóknem. Materiałami 

referencyjnymi były wykonane metodą kompandowania kompozyty PA 6 z włóknem szklanym lub 
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talkiem – też zawierające 20 % wag. napełniaczy. Kompozyty wytłaczano w zakresie temperatur  

215–230 °C, zaś wtryskiwano w temperaturach 220–255 °C. Zgodnie z wynikami 

termograwimetrycznymi, degradacja niektórych składników włókien Curauá zaczyna zachodzić 

w temperaturze 220 °C. Należy się więc spodziewać, że podczas dwukrotnego przetwarzania włókna 

ulegały termicznym uszkodzeniom. Zgodnie z oczekiwaniami, kompozyty wytwarzane metodą 

kompandowania miały lepsze parametry wytrzymałościowe niż wytwarzane z premiksu. Ograniczoną 

poprawę wytrzymałości na rozciąganie względem nienapełnionego PA 6 uzyskano dla kompozytów 

z włóknami merceryzowanymi, w mniejszym stopniu – obrabianymi plazmowo – oraz dla 

kompozytów kompandowanych. Porównanie właściwości właściwych (odniesionych do gęstości 

materiałów) wykazało, że użycie włókien szklanych przyniosło wyraźnie większą poprawę 

wytrzymałości na rozciąganie i modułu sprężystości niż wprowadzenie włókien Curauá, zaś bardzo 

podobne właściwości uzyskano porównując temperaturę ugięcia pod obciążeniem, udarność i skurcz. 

Biorąc dodatkowo pod wagę zwiększoną chłonność wody kompozytów z włóknem Curauá, 

możliwość ich zastosowania w kompozytach poliamidowych wg przedstawionej metody jest mocno 

ograniczona. 

J. Chen i D. J. Gardner wytworzyli kompozyty drewno-polimerowe, dodając mączkę drzewną 

(43 % wag.) do mieszaniny PA 6 / PA 6.6 (z dodatkiem stabilizatora – 7 % wag.) [66]. Materiały te 

przetwarzano na wytłaczarce dedykowanej do kompozytów drewno-polimerowych, uzyskując 

wytłoczone kształtki, z których pobrano próbki do badań. Poddano je dynamicznej analizie 

termomechanicznej (DMTA), badając moduł zachowawczy, temperaturę zeszklenia, efekt fizycznego 

starzenia, podatność na pełzanie. Wyniki porównywano z danymi literaturowymi dla innych 

materiałów, w tym kompozytów z włóknem szklanym. Wprowadzenie mączki drzewnej korzystnie 

wpłynęło na wartość modułu zachowawczego, odporność cieplną, ograniczenie efektu pełzania 

i zredukowało efekt starzenia fizycznego. Na podstawie wyników i analizy literatury autorzy 

stwierdzili, że wytworzony kompozyt jest obiecującym, konkurencyjnym cenowo materiałem do 

zastosowań przemysłowych, w tym do wytworzenia elementów pracujących pod maską samochodu. 

Może to być jednak zbyt daleko idący wniosek, biorąc pod uwagę ograniczoną liczbę badań 

i wykorzystanie wytłaczanych - nie wtryskiwanych - kształtek.  

A. Kiziltas i in. również skupili się na badaniach mechano-termicznych (DMTA, TGA, DSC), 

poddając im kompozyty poliamidu 6 zawierające 2,5 - 30 % wag. proszku mikrokrystalicznej 

celulozy, o średniej wielkości cząstek 50 μm [67]. Celuloza mikrokrystaliczna stosowana jest 

tradycyjnie jako wypełniacz w produktach farmaceutycznych czy spożywczych. Kompandowanie 

przeprowadzono w komorze mieszalnika typu Brabender, tak aby po dodaniu włókien nie została 

przekroczona temperatura 230 °C. Po wytworzeniu granulatu, kształtki do badań wtryskiwano 

w temperaturze 250 °C. Wprowadzenie cząstek napełniacza sprzyja wzrostowi modułu sprężystości 

wraz ze wzrastającym udziałem celulozy, niewiadomy jest jednak jego wpływ na wytrzymałość 

wytworzonych kompozytów, która przy znaczącej wielkości cząstek może być bardzo niska. 

Stwierdzono, że krystaliczność poliamidu przy udziale cząstek powyżej 20 % zmniejsza się i że 

obecność napełniacza obniża w pewnym stopniu stabilność termiczną materiału, jego degradacja 

badana metodą termograwimetryczną następuje jednak dopiero po przekroczeniu temperatury 300 °C. 

Zestaw wyników badań opisany w omawianej pracy jest jednak zbyt wąski do wskazania możliwości 

praktycznego zastosowania badanych kompozytów. 

Na tle innych prezentowanych publikacji odnośnie wprowadzania włókien naturalnych do 

petrochemicznej poliamidowej osnowy, ciekawą okazała się praca Y. Amintowlieha i in. gdzie 

opisano próbę modyfikacji poliamidu 6 chlorkiem litu (LiCl) i N-butylo-benzenosulfonoamidem  

(N-BBSA) dla ułatwienia jego przetwarzania z dodatkiem włokien lignocelulozowych [68]. Dodatek 
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LiCl pozwala na obniżenie temperatury topnienia PA 6, zaś N-BBSA jest plastyfikatorem i umożliwia 

obniżenie jego lepkości. Kompozyty o osnowie modyfikowanego PA 6 wytworzono z udziałem słomy 

pszennej, mielonej do uzyskania włókien o długości 0,5–1 mm. Kompozycje z udziałem 15 % wag. 

włókien i modyfikatorów w zmiennych proporcjach kompandowano w temperaturze 225-235 °C, zaś 

próbki do badań wtryskiwano w temperaturze 250 °C. Dodanie LiCl zmniejszyło temperaturę 

topnienia PA 6, pozwalając na obniżenie temperatury przetwórstwa. Jednak dodatek ten wprowadzony 

w ilości większej niż 4 % wag. zwiększa lepkość stopu w wyniku pseudo-sieciowania, utrudniając 

kompandowanie i wtryskiwanie. Zastosowanie go w mniejszej ilości łącznie z N-BBSA dało 

korzystne efekty, obniżając temperaturę topnienia poliamidu o ok. 13 °C i zmniejszając w niewielkim 

stopniu lepkość stopu z dodatkiem włókien słomy. Stwierdzono, że kompozyt z dodatkiem 2 % wag. 

LiCl i 2 % wag. N-BBSA posiada najlepsze właściwości mechaniczne – większy moduł sprężystości 

i wytrzymałość na rozciąganie i zginanie, niż kompozyt wytworzony bez dodatku modyfikatorów. 

Jednak udarność kompozytu modyfikowanego jest mniejsza niż niemodyfikowanego przez LiCl oraz 

N-BBSA. Porównując właściwości kompozytu o najlepszych właściwościach do nienapełnionej 

osnowy należy podkreślić, że nie uzyskano poprawy wytrzymałości na rozciąganie ani na zginanie 

(właściwości te dla kompozytu i nienapełnionego PA 6 były porównywalne), zaś moduł sprężystości 

wzrósł dla kompozytu o ok. 30 %. Mimo korzystnego wpływu na pewne parametry przetwórcze, 

przeprowadzona modyfikacja i wybór napełniacza w postaci słomy pszennej nie doprowadziły do 

uzyskania kompozytu inżynierskiego dobrej jakości. 

W przeciwieństwie do wyżej opisywanych doniesień literaturowych, praca E. Ozena i in. 

wskazuje na istnienie bardzo dużego potencjału włókien naturalnych jako wzmocnienia poliamidu 6 

[69]. Poliamid został wzmocniony mieszanką włókien kenafu, lnu i konopi w ilości 5, 10 i 20 % wag. 

Włókna wprowadzane do osnowy, po procesie mielenia miały długość rzędu 850 μm. 

Kompandowanie w komorze mieszalnika typu Brabender, granulowanie i wtryskiwanie kształtek do 

badań przeprowadzono w warunkach analogicznych jak w cytowanej wyżej pracy A Kiziltas [67]. Nie 

przeprowadzono żadnej dodatkowej preparacji, obróbki powierzchniowej włókien, nie dodano 

kompatybilizatorów. Mimo to uzyskane kompozyty odznaczały się bardzo dobrymi parametrami 

wytrzymałościowymi, oznaczonymi w próbie rozciągania i zginania. Zaskakująca jest jednak 

wskazana w wynikach niezwykle niska wartość odkształcenia przy zerwaniu nienapełnionego PA 6, 

wynosząca jedynie 1 %. Stwierdzono, że badane kompozyty wykazują większe odkształcenia przy 

zerwaniu niż nienapełniona osnowa, co nie jest powszechnym zjawiskiem dla kompozytów  z krótkim 

włóknem, zwłaszcza że w prezentowanych wynikach odkształcenie rośnie wraz ze zwiększeniem 

udziału włókien w kompozycie. Ponieważ równocześnie podkreślono, że dodatek włókien prowadzi 

do bardzo znacznej poprawy wytrzymałości kompozytów na rozciąganie, poddaje to w wątpliwość 

poprawność prezentowanych wyników. Wskazanym przez autorów niekorzystnym efektem 

modyfikacji było obniżenie udarności Izoda z karbem, która dla kompozytów była o 30-50 % niższa 

niż dla nienapełnionej osnowy. Wykazano, że dodanie 20 % wag. mieszanki włókien naturalnych daje 

porównywalne lub lepsze efekty niż dodanie 20 % wag. włókien jednego typu (kenafu, lnu lub 

konopi). Biorąc pod uwagę wskazany zestaw właściwości badanych kompozytów i ich niską gęstość, 

mogłyby okazać się ciekawym zamiennikiem kompozytów z włóknem szklanym, jakkolwiek w pracy 

nie przeprowadzono takiego porównania. Nie badano też odporności cieplnej, chłonności wody lub 

innych cieczy. 

Dwa lata później, zespół badawczy o podobnym składzie osobowym opublikował kolejną pracę, 

poświęconą wpływowi obróbki cieplnej drewna na właściwości kompozytów drewno-polimerowych 

na osnowie PA 6 [70]. Wytworzono 16 rodzajów kompozytów o zawartości 5, 10, 20 i 30 % wag. 

napełniaczy: mączki drzewnej uzyskanej z dwóch rodzajów drewna (drewno sosnowe i klonowe), 
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poddanego i niepoddanego obróbce cieplnej (wygrzewanie w temperaturze 212 °C przez 8 h). 

Kompandowanie w mieszalniku typu Brabender i wtryskiwanie kształtek przeprowadzono 

w temperaturze 230 °C. Dla obu rodzajów drewna uzyskano zbliżone właściwości. Kompozyty 

napełniane mączką drzewną po obróbce cieplnej wykazywały zwiększoną stabilność cieplną, powyżej 

temperatury 250 °C. Zaobserwowano nawet dwukrotny wzrost wytrzymałości na rozciąganie dla 

kompozytów zawierających 20 i 30 % wag. mączki drzewnej podanej obróbce cieplnej. Ich 

wytrzymałość na rozciąganie była większa o ok. 10-30 % niż uzyskana po dodaniu drewna 

niemodyfikowanego. Co ciekawe, wytrzymałość na zginanie kompozytów wzrosła w stopniu znacznie 

mniejszym – maksymalnie o ok. 10 % względem nienapełnionego PA 6. Tak duża rozbieżność między 

wynikami próby rozciągania i zginania oraz tak znaczący wzrost wytrzymałości na rozciąganie dla 

kompozytów, w których napełniacz ma postać mikrometrycznych cząstek (nie włókien), jest 

zaskakujący i budzi wątpliwości. Bardziej typowe i zbliżone wyniki uzyskano określając moduł 

sprężystości na rozciąganie i zginanie, który dla kompozytów o maksymalnym stopniu napełnienia 

mączką drzewną wzrastał średnio o ok. 70 % względem właściwości PA 6.   

Reasumując, przedstawione dane literaturowe dotyczące PA 6 z napełniaczami roślinnymi nie 

wydają się wystarczająco potwierdzać ich potencjału aplikacyjnego. W omawianych pracach nie 

poruszono tematu estetyki wytworzonych próbek do badań, która mogłaby dać dodatkowe informacje 

odnośnie stopnia degradacji włókien, następującej podczas wytłaczania i wtrysku.  

 

2.1.3. Kompozyty na osnowie długołańcuchowych biopoliamidów – przegląd literatury 

Badania poświęcone kompozytom na osnowie biopoliamidów prowadzone w różnych 

zagranicznych ośrodkach badawczych, których wyniki są publikowane w czasopismach 

recenzowanych, skupiają się w znacznej mierze na modyfikacji biopoliamidów nanonapełniaczami. 

Z. Liu i in. badali kompozyty poliamidu 10.10 z montmorylonitem (MMA) o zwiększonej 

stabilności cieplnej [71]. Kompozyty wytworzono na drodze kompandowania na wytłaczarce 

dwuślimakowej z zawartością napełniaczy wynoszącą: 1, 2, 3, 5, 7 i 10 % wag. Maksymalny wzrost 

wytrzymałości (dla kompozytu zawierającego 10 % wag. MMT) wynosił 25 %, zaś modułu 

sprężystości – ponad 60 %. Zaobserwowano też znaczący wzrost stabilności termicznej – temperatura 

ubytku 5 % masy próbki wzrosła o ok. 50 °C w stosunku do PA 10.10. Analogiczne badania nad PA 

11 modyfikowanym MMA podjęli Liu T. i in. [72], uzyskując podobne, a pod względem parametrów 

wytrzymałościowych, lepsze rezultaty. Tu również nanokompozyty  przygotowano poprzez 

kompandowanie na wytłaczarce dwuślimakowej. Przy zawartości MMA w ilości poniżej 4 % wag. 

uzyskano kompozyty o strukturze eksfoliowanej, natomiast przy większej zawartości – o strukturze 

interkalowanej. Dzięki uzyskaniu eksfoliowanej struktury udało się poprawić stabilność termiczną 

kompozytu o 20 °C w stosunku do nienapełnionej osnowy, zaś głównym wskazanym pozytywnym 

rezultatem modyfikacji był wzrost wytrzymałości na rozciąganie o ok 40 % i wzrost modułu 

sprężystości o przeszło 80 %. Równocześnie spadek odkształcalności dla eksfoliowanych 

kompozytów nie był drastyczny. Badania nad poliamidem 10.10 z dodatkiem montmorylonitu 

prowadzili też G. Zhang i in., oceniając jego zdolność do krystalizacji i proces topnienia. 

Wprowadzenie MMA przyczyniło się do wzrostu stopnia krystaliczności, do rozdrobnienia 

i zwiększenia liczby krystalitów, przy czym ten nukleujący wpływ obserwowany był wyraźniej dla 

małej zawartości nanonapełniacza (1 % wag.) [73]. Podobne wnioski wyciągali cytowani wyżej inni 

badacze [71, 72].  
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Inni autorzy wprowadzali do PA 10.10 proszkowe napełniacze mineralne w postaci mikrocząstek. 

Z. Lu i in. badali wpływ kaolinitu oraz kaolinitu pokrytego TiO2 na PA 10.10 pod kątem właściwości 

mechanicznych, zużycia oraz odporności na starzenie pod wpływem promieniowania UV [74]. 

Wprowadzając od 2,5 do 10 % wag. napełniaczy obu rodzajów w postaci mikrometrycznych 

proszków, uzyskali wzrost wytrzymałości na rozciąganie i analogiczny wzrost twardości  

(do 10 % w stosunku do właściwości nienapełnionej osnowy przy napełnieniu 10 % wag.), zaś  

obecność TiO2 korzystnie wpłynęła na odporność na starzenie  

Bardziej pokrewne  z tematyką niniejszej pracy są badania publikowane przez J. J. Rajesha  

i J. Bijwe, którzy donosili o dużym wzroście właściwości mechanicznych, właściwości ślizgowych 

i odporności na zużycie poliamidu 11 napełnionego krótkim włókiem szklanym (20 % wag.) 

i proszkiem miedzi lub brązu (6 % wag.) [75]. Szczególnie dobre rezultaty przyniosło wprowadzenie 

do kompozytu proszku miedzi, które spowodowało znaczące zmniejszenie współczynnika tarcia 

i szybkość zużycia ściernego. 

Poliamid 11 był też badany pod kątem możliwości zastosowania go jako osnowy kompozytów 

drewno-polimerowych. P. Zierdt i in. skupili się na kompozytach PA 11 z włóknami drewna 

bukowego poddanych obróbce termicznej i merceryzacji [76]. Kompozyty zawierające  

30, 40 i 50 % wag. napełniacza wytworzono za pomocą mieszalnika, a następnie przetwarzano metodą 

wtrysku. Temperatura stopu wynosiła 220 °C, co stanowi górny skrajny zakres temperaturowy 

przetwarzania kompozytów z napełniaczami lignocelulozowymi (zobacz: Rozdział 2.2.4). Największy 

wzrost wytrzymałości uzyskany dla kompozytu o największym stopniu napełnienia (50 % wag.) 

wynosił ok. 35 % w stosunku do nienapełnionego PA 11, zaś moduł sprężystości wzrósł prawie 

trzykrotnie. Równocześnie zanotowano znaczny spadek odkształcalności, jednak udarność Charpy’ego 

z karbem dla wszystkich kompozytów, niezależnie od stopnia wzmocnienia, utrzymywała się na 

podobnym poziomie (ok. 3 kJ/m2). Biorąc pod wagę trudność zadania, jakim było wytworzenie 

kompozytów przetwarzalnych metodą wtrysku z niestabilnym termicznie napełniaczem w osnowie 

o dość wysokiej temperaturze topnienia i równocześnie wprowadzenie tego napełniacza w tak 

znacznej ilości, efekty cytowanej pracy należy uznać za korzystne. Wprowadzenie włókna prowadzi 

do znaczącej poprawy parametrów wytrzymałościowych, przy utrzymaniu niskiej gęstości kompozytu 

(duże właściwości właściwe) i zastąpieniu znacznej objętości i masy drogiej osnowy polimerowej 

tańszym napełniaczem. Należy mieć jednak na uwadze, że przy tak znacznym stopniu napełnienia, 

kompozyt drewno-poliamidowy może być narażony na niekorzystne działanie wody i wilgoci oraz 

może być mało stabilny wymiarowo. 

Z kolei badania A. K. Błędzkiego i in. dotyczyły kompozytów na bazie PA 10.10 i PA 6.10 

napełnionych włóknem regenerowanej celulozy lub włóknem abaki (w ilości 15 – 30 % wag.). 

Dodatek włókien w tym przypadku spowodował wyraźną poprawę właściwości wytrzymałościowych 

biopoliamidów, a także wzrost udarności dla syntetycznych włókien celulozowych i jej spadek dla 

włókien naturalnych [77, 78]. Wprowadzenie włókien regenerowanej celulozy w ilości 30 % wag. 

skutkowało ponad dwukrotnym wzrostem wytrzymałości na rozciąganie kompozytów względem 

nienapełnionej osnowy. Tak korzystne efekty uzyskano dzięki zastosowaniu zmodyfikowanej metody 

wytwarzania granulatu kompozytowego, polegającej na doprowadzaniu pasm rowingu celulozy lub 

abaki do specjalnej głowicy wytłaczarki i powlekaniu ich poliamidową osnową, podobnie jak 

w produkcji kabli. Z otrzymanego granulatu wytwarzano następnie próbki do badań metodą wtrysku. 

Zastosowanie zmodyfikowanej głowicy wytłaczarki umożliwiło skrócenie czasu przesycania włókien 

osnową poliamidową, co umożliwiło ich przetwarzanie w temperaturach z zakresu do 240 °C, bez 

widocznych oznak degradacji włókna. 
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Większość badań nad omawianymi biokompozytami prowadzona jest dla koncernów 

produkujących biopoliamidy i ich wyniki nie są publikowane. Producenci wprowadzają do swoich 

biopoliamidów włókna szklane i węglowe. Wyjątek stanowi firma Evonik, która poza kompozytami 

z udziałem włókien szklanych i węglowych testowała również biopoliamidy napełnione włóknami 

bambusowymi, mączką drewna osikowego, włóknami celulozy, wiskozy i włóknami bazaltowymi. 

Niewielka część wyników tych badań była prezentowana na kongresie w Kolonii w 2012 r.: 

5th International Congress on Bio-Based Plastics and Composites - jednym z najważniejszych 

wydarzeń dotyczących materiałów z surowców biopochodnych w Europie. Włókna celulozowe 

i wiskozowe zastosowane zostały jako stosunkowo odporny termicznie napełniacz pozyskiwany 

z odnawialnych surowców, który powoduje mniejsze zużycie narzędzi przetwórczych niż np. włókno 

szklane. Tańszymi ekologicznymi napełniaczami są włókna bambusowe i drzewne. Z kolei włókna 

bazaltowe były badane pod kątem zastosowania ich jako zamiennika dla włókien węglowych [79]. 

 

2.1.4. Obszary i przykłady zastosowań kompozytów poliamidowych 

Kompozyty na osnowach krótkołańcuchowych poliamidów, szczególnie PA 6.6 znajdują typowo 

konstrukcyjne zastosowania (detale wysokoobciążone, praca w podwyższonej temperaturze), 

szczególnie w motoryzacji, budowie maszyn i urządzeń, elektrotechnice i elektronice, ale też winnych 

branżach przemysłu, np. w sprzęcie sportowym, rehabilitacyjnym. Duża ilość dostępnych gatunków 

poliamidowych kompozytów jest modyfikowana za pomocą antypirenów w celu ograniczenia ich 

palności. Powszechnie stosowane są szczególnie kompozyty PA 6 i PA 6.6 z włóknem szklanym 

wilości ok. 30 % wag. W branży motoryzacyjnej wykorzystywane są m.in. w kolektorach ssących 

powietrza, układzie chłodzenia, pokrywach silnika, pokrywach reflektorów, pokrywach paliwa, 

poduszek powietrznych, sprzęgłach oraz innych wewnętrznych lub zewnętrznych elementach 

samochodów, takich jak panele drzwiowe, klamki, lusterka, kratki wlotu powietrza, i inne. Wśród 

innych zastosowań warto wymienić komponenty i złącza elektryczne, elektronarzędzia (obudowa 

i inne elementy), części maszyn, w tym, np.: koła zębate, łożyska, czy zastosowania w sporcie: 

np. narciarski sprzęt sportowy. Ponadto kompozyty poliamidowe wypełnione dodatkami 

przewodzącymi prąd elektryczny, mogą zapewniać antystatyczność i ekranowanie pola 

elektromagnetycznego. Tu dobre właściwości zapewniają takie napełniacze jak włókno węglowe, 

proszek stopów żelaza, niklu.  

Kompozyty na osnowie biopoliamidów napełnione włóknem szklanym są dostępne w ofertach 

takich firm jak Arkema, Evonik, DSM Engineering Plastics i innych. Ich wykorzystanie jest jeszcze 

ograniczone ze względu na początki przemysłowej dystrybucji i stosunkowo wysoką cenę. 

Pierwszymi sektorami gospodarki, które zaczęły wprowadzać kompozyty na osnowie poliamidu 

z odnawialnych surowców jest przemysł samochodowy i sektor sprzętu elektronicznego. 

Biopoliamidowe tkaniny są wykorzystywane w sporcie oraz w przemyśle odzieżowym. 

Długołańuchowe poliamidy są również stosowane jako materiał na powłoki.  

Przykładem wyrobu, w którym zastosowano kompozyt na osnowie biopoliamidu jest podpora 

pod głowę i kark dla kierowców rajdowych HANS Sport II. Takie podpory są obecnie wykonywane 

m.in. z mieszaniny biopoliamidów 10.10 oraz 6.10 (Zytel RS, DuPont) z dodatkiem włókien 

szklanych lub węglowych. Zaletą zastosowania nowych materiałów, jest m.in. redukcja masy wyrobu. 

Kompozyt na osnowie poliamidu 6.10 (BASF) z dodatkiem 10 % wag. włókna szklanego i 20 % wag. 

napełniacza mineralnego, został użyty również na obudowę filtru powietrza, wyprodukowanego przez 

firmę  MANN+HUMMEL. W 2009 roku produkt ten został wyróżniony nagrodą Związku VDI 
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Technika Materiałowa za innowacyjne zastosowania materiałów. Kolejny przykład wykorzystania 

kompozytu biopoliamidu z włóknem  szklanym (Zytel RS, DuPont) to zbiornik chłodnicy Toyoty 

Camry z 2009 roku.  

 

2.2. Wybrane włókna wzmacniające w kompozytach termoplastycznych 

2.2.1. Włókna szklane 

Włókna szklane zaczęto stosować w komercyjnych kompozytach polimerowych już pod koniec 

lat trzydziestych XX wieku i ich właściwości nadal są ulepszane. Stanowią ponad 90 % włókien 

stosowanych w kompozytach z krótkim włóknem. Są bowiem tanie w produkcji i charakteryzują się 

dużą wytrzymałością, dużym modułem sprężystości (w stosunku do tworzyw sztucznych), dość dobrą 

odpornością chemiczną i dobrą charakterystyką izolacyjną. Istnieją również pewne ich wady, w tym 

względnie niski moduł sprężystości w porównaniu do innych konkurencyjnych komercyjnych włókien 

wzmacniających, samo-ścierność, mała odporność na obciążenia zmęczeniowe i słaba przyczepność 

do polimerowej osnowy [80]. 

Włókna szklane produkuje się pod kątem różnorodnych metod formowania kompozytów: 

układania ręcznego, natryskiwania, pultruzji, układania prepregu, formowania wtryskowego, infuzji, 

formowania tłocznego i innych procesów. Zgodnie z prognozami rynkowymi na lata 2017 - 2024 

oczekuje się, że proces formowania wtryskowego będzie rozwijał się w najszybszym tempie w okresie 

prognozy, a następnie zaś proces pultruzji. Oczekuje się, że rosnące zużycie włókien szklanych 

w kilku gałęziach przemysłu końcowego, szczególnie w motoryzacji i budownictwie, zwiększy 

globalne zapotrzebowanie na włókna szklane. Światowy rynek włókien szklanych nakierowany jest na 

takie branże przemysłu jak: transport, budownictwo, przemysł stoczniowy, przemysł lotniczy, rury 

i zbiorniki, urządzenia elektryczne i elektroniczne, energia wiatrowa, dobra konsumpcyjne i inne. 

Światowy rynek włókien szklanych został wyceniony na 10,47 miliarda USD w 2017 roku i, według 

raportu  Zion Market Research, ma osiągnąć 17,04 miliarda USD w 2024 roku [81]. 

Włókna szklane dzielą się na dwie kategorie: niedrogie włókna ogólnego zastosowania i włókna 

specjalne. Ponad 90 % wszystkich włókien szklanych to produkty ogólnego przeznaczenia. Włókna te 

są znane jako włókna szklane typu E. Szkło E jest cenione w przemyśle ze względu na swoją 

korzystną wytrzymałość statyczną i bardzo dobre właściwości elektryczne (małe wartości 

przenikalności elektrycznej względnej i współczynnika strat dielektrycznych). Produkowane jest 

głównie metodą jednostopniową Owens Corning. Stopiona masa szklana wypływa przez dysze 

o średnicy 1 – 2 mm, a powstałe w ten sposób grube włókna nanoszone są bezpośrednio na obracający 

się bęben i wyciągane są do założonej średnicy, najczęściej 7 – 15 µm. Równocześnie są gwałtownie 

ochładzane do temperatury otoczenia. Struktura powstałego szkła  to struktura przechłodzonego stopu 

o gęstości nieco mniejszej niż dla szła masywnego [82]. 

Szkło E składa się z krzemionki (SiO2) i tlenku wapnia (CaO) oraz, w mniejszym udziale, 

z tlenku glinu (Al2O3) i manganu (MgO). Jest szkłem o znikomej zawartości alkalicznych tlenków 

sodu (Na2O) i potasu (K2O), czemu zawdzięcza wspomniane dobre właściwości elektryczne i dobrze 

znosi kontakt z wodą. Odporność na hydrolityczne działanie wody można dodatkowo zwiększyć 

poprzez odpowiednią preparację powierzchniową włókna. Na rynku dostępne są obecnie dwa główne 

rodzaje włókna typu E. Pierwsze z nich to szkło tradycyjne i powszechnie dostępne, zawierające 

dodatkowo od 5 do 10 % wag. tlenku boru. Zarówno obecność boru, jak i innego niebezpiecznego dla 

zdrowia pierwiastka – fluoru - ułatwiają proces topienia wsadu i uzyskiwanie włókien. Obecność boru 
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oraz fluoru wiąże się jednak z możliwością ich emisji podczas procesu wytwarzania szkła, co jest 

niekorzystne z punktu widzenia ochrony środowiska. Alternatywą jest drugi typ – szkło E 

niezawierające tlenków boru. Przykładem jest zmodyfikowana wersja szkła E - szkło ECR. 

Charakteryzujące się podwyższoną odpornością chemiczną, szczególnie na działanie kwasów. 

Gatunek ten nie zawiera tlenku boru lub zawiera jego małe ilości (do 2 % wag.) [82]. Najważniejsze 

komercyjne włókna szklane typu ECR obecne na rynku dostępne są pod nazwami handlowymi: 

Advantex® (firma Owens Corning), INNOFIBER® CR (PPG Industries, Inc.) czy E6-CR (Jushi 

Group Co. Ltd.) [83].  

Wśród innych, specjalnych typów włókien szklanych, które również znajdują zastosowanie do 

wyrobu kompozytów polimerowych, wyróżnić można następujące: 

− Szkło typu C – jego podstawową zaletą jest bardzo dobra odporność korozyjna 

w obecności kwasów, jednak posiada gorsze parametry wytrzymałościowe i mniejszą 

odporność na hydrolityczne działanie wody niż szkło E, a proces jego produkcji jest 

bardziej energochłonny [84]. 

− Podobne do siebie szkła typu S, S-2 i R, w skład których wchodzą głównie tlenki MgO, 

Al2O3 i SiO2, pierwotnie były opracowane dla komponentów samolotów, osłon 

rakietowych, zastosowań militarnych. Odznaczają się największą wytrzymałością na 

rozciąganie spośród dostępnych włókien szklanych, jednak znacznym ograniczeniem 

w ich rozpowszechnieniu jest istotnie wyższy koszt produkcji niż włókien typu E, 

związany podwyższoną temperaturą topnienia i trudnością formowania włókien [85]. 

Dążąc  do usprawnienia procesu produkcyjnego, rozwój włókien typu S w ostatnich 

latach polegał na zastosowaniu łącznie tlenków MgO i CaO zamiast samego MgO, w celu 

obniżenia temperatury topnienia wsadu  (o ponad 150 °C). Wprowadzenie CaO 

przyczynia się jednak do obniżenia wytrzymałości i modułu sprężystości włókien (rys. 

2.2.1.1), dlatego równocześnie w składzie nowych włókien S znalazły się tlenki ziem 

rzadkich. Prace nad nowym włóknem typu R skupiały się na dopracowaniu stosunku  

CaO / MgO oraz wprowadzeniu niewielkiej ilość tlenku litu (Li2O), w celu polepszenia 

topienia wsadu i ciągnienia włókien [86]. 

W Tabeli 2.2.1.1 zestawiono wybrane przybliżone właściwości fizyczne włókien różnych typów. 

 

 

Rys. 2.2.1.1. Linowy model ilustrujący wpływ udziału poszczególnych tlenkowych składników szkła  

na jego moduł sprężystości [85] 
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Tabela 2.2.1.1. Wybrane właściwości fizyczne włókien szklanych [82] 

Typ 

włókna 

Wytrzymałość na 

rozciąganie, MPa 

Moduł sprężystości 

przy rozciąganiu, GPa 

Temperatura 

mięknienia, °C 

E 3500 77 846 

ECR 3445 81 880 

C 3400 70 750 

S 4585 85,5 1056 

S-2 4890 86,9 1056 

R 4750 86 952 

 

Krytycznym czynnikiem wpływającym na wytrzymałość włókna szklanego są uszkodzenia 

wywołane kontaktem powierzchniowym lub inne wady powierzchniowe. Wady powierzchniowe są 

miejscami koncentracji naprężeń. Ocenia się, że wady te są większe o ponad rząd wielkości niż 

defekty struktury wewnętrznej, wynikające z lokalnych różnic gęstości lub naprężeń termicznych [85]. 

Źródłem wad powstałych w trakcie stosowania włókien, może być atak ośrodka korozyjnego 

(roztwory, opary), a także woda (ciecz lub para wodna). Jednak na mechaniczne uszkodzenia są one 

bardzo narażone już na etapie ich produkcji. Włókna „surowe”, otrzymane bezpośrednio w procesie 

produkcyjnym i niezabezpieczone, są ławo ścieralne i łamliwe. Bez zabezpieczenia włókien powłoką 

ochronną bardzo trudne byłoby nawinięcie włókien na szpulę, a korzystanie z nich i stosowanie do 

wyrobu kompozytów byłoby niemal niemożliwe. Na włókna nanoszone są więc preparacje 

powierzchniowe, złożone z wielu substancji. Jedne z głównych składników, które zawierają, to 

substancje łączące włókna w paśmie (błonotwórcze). Zapobiegają one uszkodzeniom włókien, ale też 

korzystnie wpływają na gęstość nasypową włókien ciętych. Równocześnie muszą umożliwić 

rozdzielenie włókien w kontakcie z ciekłą czy uplastycznioną osnową polimerową i ich zwilżenie. 

W żywicach utwardzalnych związki błonotwórcze dobiera się zwykle tak, aby rozpuszczały się 

w żywicy. Jednak w przypadku termoplastów, często przyczyniają się one do zwiększenia adhezji 

między włóknem a osnową, dlatego nie są w niej rozpuszczalne, a rozdzielenie włókien następuje 

w wytłaczarce, dzięki siłom ścinającym, podczas mieszania osnowy i włókna. Środki błonotwórcze, 

z pewnymi wyjątkami, są chemicznie podobne do osnowy polimerowej, dla której włókno jest 

projektowane. Kolejny kluczowy składnik preparacji to dodatki zwiększające adhezję miedzy 

włóknem a osnową. Zwykle są to alkoksysilany, umożliwiające połączenie dwóch bardzo odmiennych 

materiałów – hydrofilowego włókna szklanego i bardziej hydrofobowej osnowy. Wprowadzane są też 

inne substancje, m.in. antystatyczne czy poślizgowe. Przykładowo, włókna projektowane do 

wzmacniania poliamidów, szczególnie dla takich zastosowań jak samochodowe układy chłodzenia, 

mogą być preparowane z udziałem substancji zwiększających odporność włókna na hydrolizę. 

Uwzględniając dodatki wprowadzane w celu spełnienia specjalnych funkcji, preparacja włókna może 

zawierać osiem do dziesięciu lub więcej składników. Włókna są preparowane bezpośrednio po 

opuszczeniu dysz, przez które są wyciągane z dużą prędkością [87]. Włókna typu E dostarczane przez 

różnych dostawców są do siebie bardzo podobne, jeżeli chodzi o skład chemiczny i właściwości szkła, 

jednak różnice w preparacji mogą być bardzo znaczące. Producenci nie ujawniają złożonego składu 

chemicznego substancji używanych do preparacji włókien.  
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2.2.2.  Włókna węglowe 

Włókna węglowe zbudowane są niemal wyłącznie z atomów węgla – zawierają go od 90 do 100 

% wag. Dostępnie komercyjnie włókna mają zwykle średnicę od 5 do 10 µm. W zależności od rodzaju 

charakteryzują się bardzo dużą wytrzymałością na rozciąganie (do 7 GPa) lub bardzo dużym modułem 

sprężystości (do 900 GPa). Odznaczają się też bardzo dobrą odpornością na pełzanie i małą gęstością 

(ρ = 1,75-2 g/cm3), niższą niż gęstość włókien szklanych. Są narażone na utlenianie w obecności ognia 

i gorącego powietrza, poza tym posiadają jednak bardzo dobrą odporność na różnorodne substancje 

chemiczne.  Do kompozytów wprowadzane są zwykle w postaci tkanin i rowingu, są też jednak 

wykorzystywane do wzmacniania tworzyw termoplastycznych w produkcji wysokoobciążonych 

wtryskiwanych wyprasek. Tematyka kompozytów termoplastycznych z włóknem węglowym, w tym 

kompozytów z włóknem ciętym na osnowie poliamidowej,  była poruszana również w publikacjach 

naukowych ostatnich lat [88 – 93]. 

Przemysł włókien węglowych stale się rozwija, szczególnie pod kątem takich branż jak: 

lotnictwo, militaria, budownictwo oraz medycyna, sport i motoryzacja. W przypadku przemysłu 

motoryzacyjnego, zastosowanie termoplastycznych kompozytów wzmacnianych włóknem węglowym 

pozwalają na znaczne zmniejszenie masy samochodu, co jest szczególnie istotne choćby w przypadku 

pojazdów elektrycznych [94]. Główni światowi producenci włókien węglowych to firmy: Toray, Toho 

Tenax (Teijin), Mitsubishi Rayon Company, Hexcel, Cytec, Zoltek i SGL. Produkowane przez nich 

włókna stanowią prawie 80 % globalnego rynku włókien węglowych [95]. 

Około 96 % komercyjnie produkowanych włókien węglowych powstaje z prekursora jakim są 

włókna poliakrylonitrylowe (PAN) – włókna polimerowe syntetyzowane z akrylonitrylu. Niewielki 

udział w rynku mają też włókna produkowane z paku mezofazowego [96]. Pak jest wieloskładnikową 

substancją bitumiczną, z przeważającym udziałem węglowodorów aromatycznych. Naturalnym 

źródłem paku są procesy przeróbki węgla i ropy naftowej [97]. W produkcji włókien węglowych 

korzystniejsze jest wykorzystanie paku z ropy naftowej, ponieważ pak węglowy jest trudny do 

oczyszczenia z naturalnych wtrąceń, charakteryzuje się dużą zawartością heteroatomów (gł. tlenu) 

i ma niski stopień aromatyczności [98]. Włókna węglowe otrzymywane z włókien PAN odznaczają się 

bardzo dobrą wytrzymałością przy ograniczonym module sprężystości, przy czym ich wytrzymałość 

maleje wraz ze wzrostem modułu sprężystości. Włókna z paku mezofazowego wykazują z kolei 

mniejszą wytrzymałość na rozciąganie, niestety są również droższe w produkcji. Możliwe jest jednak 

osiągnięcie dla nich poziomu modułu sprężystości zbliżonego do wartości teoretycznej dla grafitu (ok. 

1000 GPa) – rys. 2.2.2.1. Zwykle też lepiej przewodzą ciepło i prąd niż włókna oparte na PAN. Te 

ostatnie są więc preferowanym wzmocnieniem dla kompozytów konstrukcyjnych, podczas gdy 

włókna na bazie paku mezofazowego sprawdzają się szczególnie tam, gdzie kluczowe jest 

przewodnictwo cieplne i elektryczne [99]. 

Bardzo uproszczony opis procesu produkcji włókna węglowego z wymienionych prekursorów 

można opisać następująco: uzyskane wcześniej włókno prekursorowe utlenia się w powietrzu 

w temperaturach 200-400 °C (warunki procesu silnie zależą od rodzaju i składu chemicznego 

prekursora). W drugim etapie, w temperaturze do 1600 °C, utleniony prekursor jest karbonizowany 

(poddawany pirolizie), w celu usunięcia wodoru, tlenu, azotu i innych niewęglowych pierwiastków, 

a struktura ulega aromatyzacji. W ten sposób uzyskuje się włókna zawierające 90 – 98 % wag. węgla 

o module sprężystości od niskiego do średniego. Dodatkowy proces, w którym stosuje się wyższe 

temperatury do 3000 °C, nazywa się grafityzacją. W jego wyniku, zawartość węgla we włóknie 

wzrasta nawet do 99,9 %. Wysoka temperatura grafityzacji wraz z równoczesnym rozciąganiem 

włókien prowadzą do wzrostu zorientowania struktury w kierunku rozciągania – na długości włókna. 
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W wyniku tego znacząco wzrasta wartość modułu sprężystości, przewodność elektryczna 

i przewodność cieplna. Dzieje się to jednak kosztem wytrzymałości na rozciąganie i ściskanie, ze 

względu na tworzenie się dużych ziaren krystalicznych i zwiększoną obecność nanopustek - defektów 

struktury [95]. Wysokomodułowe włókna uzyskiwane w tym procesie nazywa się włóknami 

grafitowymi [82, 94]. Dostępne komercyjnie grafityzowane włókna PAN charakteryzują się modułem 

sprężystości z zakresu: 230 – 588 GPa, przewodnością elektryczną: 55-143 kS/m i przewodnością 

cieplną: 5-156 W/m/K [95]. 

 

 

Rys. 2.2.2.1. Zależność między modułem sprężystości i wytrzymałością na rozciąganie  

dla dostępnych na rynku włókien węglowych otrzymywanych z paku mezofazowego i włókien PAN [95]. 

 

Włókna węglowe bywają różnie klasyfikowane ze względu na swoje właściwości 

wytrzymałościowe, można jednak przyjąć następujący podział, uwzględniający w głównej mierze 

uzyskiwaną dla nich wartość modułu sprężystości:  

− włókna o niskim module sprężystości (ang. low modulus, LT), włókno karbonizowane, 

− włókna o standardowym module sprężystości, w tym włókna o wysokiej wytrzymałości na 

rozciąganie (ang. high tensile, HT), włókno karbonizowane, 

− włókna o średnim module sprężystości (ang. intermediate modulus, IM), włókno 

karbonizowane, 

− włókna o wysokim module sprężystości (ang. high modulus, HM), włókno grafitowe, 

− włókna o ultra-wysokim module sprężystości (ang. ultra-high modulus, UHM), włókno 

grafitowe. 

Przybliżone zakresy właściwości mechanicznych tych włókien podano w tabeli 2.2.2.1. Podobnie 

jak w przypadku innych typów włókien (szklanych, bazaltowych) korzystne jest dążenie do 

zmniejszenia średnicy włókna węglowego. Pozwala to na uzyskanie włókna o bardziej jednolitej 

strukturze i lepszych parametrach wytrzymałościowych. Wyniki badań L. Konga i in. pokazują, że 

zmniejszenie średnicy włókna sprzyja wyeliminowaniu jego warstwowej struktury, zmniejszeniu 

liczby wiązań C-N, zwiększeniu zawartości węgla we włóknie i ułatwia sieciowanie, zwiększenie 

stopnia grafityzacji włókien [102]. 
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Tabela 2.2.2.1. Właściwości mechaniczne włókien węglowych oznaczone w próbie rozciągania [100-101] 

Typ włókna 

węglowego 

Moduł sprężystości przy 

rozciąganiu, GPa 

Wytrzymałość na 

rozciąganie, MPa 

LT < 200 < 3500 

HT 200 - 280 2500 - 5000 

IM 280 - 350 3500 - 7000 

HM 350 - 600 2500 - 5000 

UHM > 600 2500 - 4000 

 

Aby włókno węglowe efektywnie przenosiło obciążenia w kompozytach polimerowych, istotna 

jest jego właściwa preparacja, modyfikacja jego powierzchni, umożliwiająca zwiększenie adhezji 

włókno-osnowa. Metody modyfikacji powierzchni włókien węglowych w celu ich lepszego związania 

z osnową polimerową można sklasyfikować w dwóch kategoriach. Pierwsza to metody fizyczne 

zwiększające chropowatość włókna, jego powierzchnię właściwą i liczbę mikroporów. Należy 

zauważyć, że wykorzystanie tych metod może wpływać niekorzystnie na właściwości mechaniczne 

samego włókna. Druga grupa, to reakcje chemiczne prowadzące do włączenia reaktywnych grup 

funkcyjnych, które promują wiązanie chemiczne z osnową polimerową. Do przykładowych metod 

modyfikacji powierzchni włókien należą procesy: utleniania, sulfonowania, wprowadzania metali 

ziem rzadkich, czy związków alifatycznych i aromatycznych, a także trawienie kwasem, obróbka 

plazmowa i inne [103]. 

 

2.2.3.  Włókna bazaltowe 

 

Bazalt to zwięzła, wylewna skała magmowa. W jej składzie mineralnym dominują plagioklazy 

(skalenie sodowo-wapniowe) oraz pirokseny, w mniejszej ilości oliwiny. W składzie tlenkowym 

dominują więc: SiO2, Al2O3, CaO, MgO, Fe2O i FeO. To obecności tlenków żelaza bazalty 

zawdzięczają barwę, od brązowej i ciemno szarej do czarnej. Udział poszczególnych minerałów 

i skład chemiczny bazaltów mogą jednak znacząco różnić się w zależności od lokalizacji złoża [104]. 

Producenci włókien bazaltowych mają więc mniejszą kontrolę nad czystością i jakością surowca niż 

w przypadku wytwarzania włókien szklanych. Tylko niektóre złoża bazaltowe są odpowiednie do 

wykorzystania jako surowiec w produkcji włókien bazaltowych o średnicy od 9 do 25 µm. Obecnie 

włókna bazaltowe wytwarzane są głównie ze złóż zlokalizowanych w Ukrainie i Rosji [105]. 

Proces produkcji włókna bazaltowego jest podobny do procesu produkcji włókna szklanego. Nie 

wymaga on jednak wprowadzania dodatków ani szkodliwych dla zdrowia i środowiska składników, 

takich jak tlenki boru i fluoru, obecne w większości włókien szklanych typu E [106]. Tu wsadem są 

jedynie naturalnie występujące skały bazaltowe. Z tego względu włókna bazaltowe klasyfikuje się 

niekiedy do włókien naturalnych, choć jest to pewien skrót myślowy. Należy je uznać jednak za 

materiał otrzymywany w całości z naturalnych, lecz nie odnawialnych surowców. 

Etapy procesu przędzenia, obecnie stosowanego do wytwarzania ciągłych włókien bazaltowych, 

zostały opisane przez kilku autorów w literaturze [105, 107, 108]. Skały bazaltowe topi się 

w temperaturach z zakresu od ok. 1350 do 1700 °C. Podczas gwałtownego chłodzenia włókna 

bazaltowe przędzone ze stopu zachowują amorficzną strukturę. Wolniejsze chłodzenie powoduje 

jednak powstawanie struktury częściowo krystalicznej. Obecność krystalitów we włóknach 

bazaltowych nie jest pożądana [105]. Włókna wysokiej jakości mogą być formowane tylko w dość 

wąskim oknie procesowym – węższym niż w przypadku włókien szklanych. Również odchyłki od 
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wymiarów nominalnych średnicy włókien szklanych są zwykle mniejsze niż włókien bazaltowych. 

Wynika to m.in. z nierównomiernego rozkładu temperatur na przekroju włókna bazaltowego podczas 

jego formowania – ze względu na zbliżony do czarnego kolor, absorbuje ono promieniowanie 

podczerwone w warstwie wierzchniej [109].  

Skład chemiczny włókien bazaltowych przypomina skład syntetycznych włókien szklanych – 

w odniesieniu do podstawowego składu tlenkowego. Główną różnicą w składzie chemicznym włókien 

bazaltowych i szklanych jest wysoki udział żelaza w bazalcie. Ilość i udział tlenków żelaza (Fe2O3 

i FeO) wpływają na właściwości cieplne i przetwórcze, a także właściwości mechaniczne i optyczne 

włókien [110-112]. Proces przędzenia ze stopu, wymaga użycia surowca zawierającego ponad 46 % 

krzemionki (SiO2) [105]. Wyższe wartości procentowe dodatkowo poprawiają proces przędzenia [113] 

i właściwości mechaniczne włókien. Podobnie tlenek glinu (Al2O3) sprzyja poprawie tych właściwości 

w zależności od zawartości [114]. Właściwości wytrzymałościowe dobrej jakości włókien 

bazaltowych są pośrednie między charakterystycznymi dla włókien szklanych typu E i S. Wysoka 

zawartość krzemionki, tlenku glinu i żelaza w bazalcie skalnym powoduje podwyższoną lepkość 

i wysoką temperaturę przędzenia, wyższą niż stosowana w przypadku włókien szklanych [114, 115]. 

Innymi tlenkami, które zwykle występują we włóknach bazaltowych są CaO, MgO, Na2O, K2O i TiO2.  

W części publikacji naukowych, jedną z głównych zalet wskazywanych dla włókien bazaltowych 

jest ich niepalność i doskonała odporność cieplna w porównaniu do szkła typu E. Podawany jest też 

bardzo szeroki zakres temperatur pracy włókien bazaltowych wynoszący od -260 °C do 700 °C  

[116-118]. Część autorów nie potwierdza jednak tych doniesień. T. Bhat i in. badali zachowanie 

kompozytów z włóknem bazaltowym i szklanym typu E w strumieniu ciepła, imitując pożar wg tego 

samego, prawdopodobnego scenariusza [119]. Zarówno kompozyty z włóknem szklanym jak 

i bazaltowym miękły i ulegały degradacji w podobnym czasie, jednak kompozyt z włóknem 

bazaltowym nagrzewał się szybciej i do wyższych temperatur. P. G. Jenkins i in. porównali 

wytrzymałość na rozciąganie włókien szklanych i włókien bazaltowych z preparacją epoksydową, po 

ich uprzednim nagrzewaniu do temperatur z zakresu 300 – 600 °C [120]. Włókna bazaltowe 

wykazywały większą wytrzymałość na rozciąganie do ok. 400 °C, po czym nastąpiło gwałtowne 

obniżenie wytrzymałości bazaltu i do temperatury  600 °C to włókno szklane odznaczało się istotnie 

większą wytrzymałością na rozciąganie. Takich samych obserwacji dokonał E. Kessler i in. [121]. 

Inne, zgodnie wskazywane przez różnych autorów, korzystne właściwości włókien bazaltowych, 

to duża zdolność tłumienia drgań, izolacja cieplna i akustyczna oraz duża twardość i odporność na 

ścieranie [122]. Włókna bazaltowe mają też dobrą odporność na działanie czynników 

atmosferycznych, zasad i kwasów. W porównaniu do włókien szklanych odznaczają się większą 

odpornością na działanie mocnych zasad, ale nieco mniejszą na działanie mocnych kwasów. Gęstość 

włókien bazaltowych (2,6 -2,7 g/cm3) jest zbliżona do gęstości włókien szklanych (2,5 – 2,6 g/cm3) 

[105]. 

Włókno bazaltowe było początkowo otrzymywane i optymalizowane pod kątem zbrojenia 

betonów. Budownictwo nadal pozostaje głównym sektorem zastosowania włókien bazaltowych, 

wykorzystywanych m.in. w postaci włókna ciągłego do wyrobu prętów kompozytowych (na osnowie 

żywicy utwardzalnej, np. epoksydowej) - jako zamienników dla prętów z włóknem szklanym lub 

prętów stalowych - oraz w postaci włókien ciętych do bezpośredniego wzmacniania betonu (tzw. 

„fibrobeton”) [123-124]. 

Wiele badań poświęcono też jednak laminatom polimerowym wzmacnianym ciągłym włóknem 

bazaltowym. Poczynając już od lat 80. XX wieku, prowadzono prace nad wykorzystaniem tkanin 

bazaltowych w produkcji kompozytów na osnowie żywic: poliestrowej [125, 126], epoksydowej [127 

– 136], winyloestrowej [129,137, 138] czy fenolowej [ 139-141]. W większości publikowanych prac 
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podkreślano konkurencyjność lub przewagę włókien bazaltowych nad szklanymi, jako komponentów 

umożliwiających uzyskiwanie lepszych parametrów wytrzymałościowych - zarówno pod działaniem 

obciążeń statycznych jak i dynamicznych. S. Carmisciano i in. badali kompozyty na osnowie 

winyloestrowej z tkaniną szklaną lub bazaltową [138]. Na podstawie wyników statycznych prób 

mechanicznych i oceny właściwości dielektrycznych (zespolona przenikalność dielektryczna) 

stwierdzili, że istnieje możliwość zastosowania włókien bazaltowych jako alternatywy dla włókien 

szklanych w laminatach polimerowych. Wytrzymałość na zginanie i mechanizm zniszczenia były 

bardziej korzystne w przypadku kompozytu winyloestrowo-szklanego. Jednak dla kompozytów 

z udziałem bazaltu, autorzy uzyskali większe wartości modułu sprężystości oraz wytrzymałości 

na międzywarstwowe ścinanie (ang. interlaminar shear strength  - ILSS), podczas gdy właściwości 

dielektryczne w zakresie częstotliwości 10 kHz - 1 MHz obu kompozytów było niemal identyczne. 

Również autorzy innej pracy, W. Mingchao i in., twierdzili, że badane przez nich kompozyty 

epoksydowo-bazaltowe odznaczały się lepszym połączeniem na granicy osnowa-włókno niż uzyskane 

dla analogicznego kompozytu epoksydowo-szklanego (z włóknem szklanym typu S-2) – oceny tej 

dokonali na podstawie analizy właściwości mechanicznych [131]. V. Lopresto i in. prowadzili badania 

mechaniczne kompozytów epoksydowo-bazaltowych i eposkydowo-szklanych, otrzymanych metodą 

worka próżniowego [132]. Ich laminat z tkaniną bazaltową wykazał moduł sprężystości o 35-42 % 

większy, a także lepszą wytrzymałość na ściskanie i zginanie, podczas gdy dla kompozytu szklanego 

stwierdzono wyższą wytrzymałość na rozciąganie. Tu również potwierdzono istnienie dobrej adhezji 

na granicy włókno-osnowa, nie gorszej niż uzyskana w kompozycie z włóknem szklanym E. Q. Liu 

i in. badając szklane i bazaltowe laminaty na osnowie żywicy epoksydowej (37,7 % obj. włókna 

w kompozycie), dowodzili podobieństwa obu materiałów, poddanych statycznym obciążeniom 

mechanicznym. Nie stwierdzili istotnych różnic w wytrzymałości na rozciąganie, ścinanie i ściskanie 

pomiędzy żywicą epoksydową z włóknem bazaltowym, a kompozytami z włóknem szklanym. Wbrew 

oczekiwaniom autorów, wszystkie badane kompozyty wykazały też podobny moduł sprężystości. Jako 

możliwe przyczyny modułu niższego niż założony, wskazywali oni geometryczne cechy użytych 

tkanin bazaltowych, gdzie obecne były skręcone włókna i gdzie falistość tkaniny byłą większa niż 

tkaniny szklanej [128]. Dalsze prace badawcze tego samego zespołu naukowców wykazały ponadto, 

że winyloestrowe i, w mniejszym stopniu, epoksydowe kompozyty wzmacniane włóknem bazaltowym 

z preparacją silanową, są wrażliwe na hydrolityczne działanie wody. W kompozytach tych 

w większym stopniu, niż w analogicznych kompozytach  z włóknem szklanym, dochodzi do 

osłabienia oddziaływań na granicy włókno-osnowa [129].  

A. Dorigato i A. Pegoretti porównywali nie tylko statyczne, ale też dynamiczne właściwości 

mechaniczne kompozytów epoksydowych wzmocnionych za pomocą tanin: węglowych, bazaltowych 

lub szklanych [133]. Laminaty wykonano w procesie ręcznego nakładania. Kompozyty z włóknem 

bazaltowym charakteryzowały się większym modułem sprężystości niż odpowiednie laminaty 

z włóknem szklanym, zaś pod względem wytrzymałości na rozciąganie, kompozyty z bazaltem 

dorównywały kompozytom z tkaniną węglową. Również testy zmęczeniowe potwierdziły lepsze 

właściwości laminatów bazaltowych w odniesieniu do analogicznych kompozytów z włóknem, 

szklanym. Kompozyty wzmacniane bazaltem wykazały bowiem większą trwałość zmęczeniową 

i lepsze właściwości tłumiące. W związku z tym podkreślono potencjał włókien bazaltowych jako 

substytutu tradycyjnych włókien szklanych do produkcji kompozytów konstrukcyjnych, łączących 

dobre właściwości mechaniczne i interesujące możliwości rozpraszania energii. Z. Wu i in. również 

prowadzili statyczne i zmęczeniowe badania kompozytów z udziałem tkanin wykonanych z włókien 

bazaltowych, węglowych, szklanych, poli(p-fenyleno-2,6-benzobisoksazolu) (PBO) i hybrydowych 

(włókno węglowe / włókno szklane oraz włókno węglowe / włókno bazaltowe) na osnowie 
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epoksydowej [136]. Tu moduł sprężystości kompozytu z bazaltem był nieco większy niż z włóknem 

szklanym, jednak jego wytrzymałość na rozciąganie była istotnie mniejsza. Właściwości obu 

kompozytów hybrydowych oznaczone w statycznej próbie rozciągania były natomiast bardzo 

zbliżone. Zbliżone były również właściwości zmęczeniowe kompozytów z włóknem bazaltowym 

i szklanym, zaś wyraźną poprawę tych właściwości zaobserwowano dla kompozytów hybrydowych 

z bazaltem.  

Laminaty zbrojone tkaninami bazaltowymi były również badane pod kątem ich odporności na 

zużycie ścierne [141-144]. C. Chairman i in. porównywali w ten sposób kompozyty epoksydowo-

bazaltowe (53.4 % wag. włókna) i epoksydowo-szklane (57,8 % wag. włókna) [143]. W badaniach 

zużycia wykorzystane zostało stanowisko typu trzpień–tarcza. Kompozytowe próbki do badań   

(5 × 5 × 3 mm3), uprzednio polerowane, naklejano za pomocą kleju na trzpień. Włókna osnowy tkanin 

w próbkach były równoległe do kierunku ścierania, a włókna wątku - prostopadłe do niego. Podczas 

testu, próbki były ścierane na wodoodpornym papierze ściernym karborundowym (SiC) (400). 

Prędkość ślizgania wynosiła 2 m/s, na drodze tarcia: 25, 50, 75 i 100 m. Zastosowano obciążenia:  

5, 10 i 15 N. W próbach mechanicznych wyznaczono również takie parametry badanych kompozytów 

jak:  wytrzymałość na rozciąganie, wytrzymałość na ściskanie, wytrzymałość na międzywarstwowe 

ścinanie (ILSS). Każdy z tych parametrów miał znacząco większą wartość dla laminatu epoksydowo-

bazaltowego. Na podstawie wyników statycznych testów mechanicznych oraz wyników badań 

ścieralności, autorzy wyciągnęli wnioski, że kompozyty wzmocnione tkaniną bazaltową odznaczają 

się znacznie większą, niż uzyskiwana dla kompozytów szklanych, odpornością na zużycie ścierne, 

dzięki większej sile oddziaływań na granicy włókno-osnowa. Wskazali więc kompozyt epoksydowo-

bazaltowy jako lepszy do zastosowań w warunkach tarcia ślizgowego. 

W porównaniu do dostępnej literatury dotyczącej włókien bazaltowych wzmacniających żywice 

utwardzalne i betony, publikacji dotyczących kompozytów termoplastycznych z włóknem bazaltowym 

jest relatywnie niewiele. Prace nad kompozytami termoplastycznymi wzmocnionymi ciętym włóknem 

bazaltowym nie są jeszcze zaawansowane i choć materiały te wydają się bardzo obiecujące, wiele 

wyzwań wiąże się z ich komercjalizacją – szczególnie związanych z preparacją włókien dostosowaną 

do przetwórstwa wtryskowego i wzmacniania różnorodnych kompozytów termoplastycznych. 

Komercyjnie dostępne są szczególnie włókna krótkie przygotowane do wzmacniania polipropylenu. 

Kompozytom PP/włókno bazaltowe poświęcono również kilka publikacji [145-152]. W jednej z tych 

prac, właściwości włókien bazaltowych, otrzymywanych dwoma sposobami, zestawiono 

z właściwościami włókien szklanych typu E [151]. Włókna poddano próbie statycznego rozciągania, 

zaś kompozyty na osnowie PP badano zarówno podczas testów statycznych jak i dynamicznych. 

Przędzone włókna bazaltowe oraz włókna szklane, podobnie jak kompozyty nimi wzmocnione, miały 

porównywalne właściwości mechaniczne.  

Pojedyncze doniesienia literaturowe dotyczą też kompozytów z ciętym włóknem bazaltowym 

o innych osnowach termoplastycznych, takich jak: polilaktyd, poli(tereftalan etylenu), poli(tereftalan 

butylenu), poliacetal, poliimid czy polietylen wysokiej gęstości [153 – 160]. Istnieje też niewielka 

liczba publikacji poświęcona kompozytom poliamidowo-bazaltowym [161-163]. T. Deák i T. Czigány 

badali kompozyty poliamidowe zbrojone włóknem bazaltowym w celu określenia ich statycznych 

i dynamicznych właściwości mechanicznych [161]. Kompozyty wytwarzano metodą kompandowania 

na wytłaczarce, a następnie próbki do badań formowano wtryskowo. Zbadano również kompozyt 

wzmocniony włóknem szklanym – jako materiał referencyjny. Zastosowano włókno bazaltowe 

z preparacją silanową oraz włókno bez silanowego środka wiążącego. Uzyskane przez autorów wyniki 

pokazują, że kompozyty z włóknami bazaltowymi pokryte silanami mają właściwości podobne do 

kompozytów wzmacnianych włóknem szklanym, podczas gdy włókna bez preparacji silanowej mają 
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wyraźnie mniejszą wytrzymałość i większą kruchość. W opublikowanym dwa lata później artykule, 

podobny zespół autorów przedstawił wyniki poszerzonych badań nad doborem odpowiedniego środka 

wiążącego dla włókien bazaltowych przeznaczonych do wzmacniania poliamidu 6 [162].  

Udowodniono, że silanowe związki proadhezyjne opracowane dla włókien szklanych znajdują 

zastosowanie również do włókien bazaltowych. Wynika to z podobieństwa składu chemicznego 

i struktury włókien szklanych i bazaltowych.  Wszystkie trzy zastosowane w ramach badań preparacje 

silanowe wpływały korzystnie na wszystkie badane właściwości kompozytów, oznaczone w próbie 

statycznego rozciągania, zginania, próbie udarności Charpy’ego z karbem i bez karbu oraz 

dynamicznej analizie mechanicznej (DMA). Najlepsze wyniki uzyskano przy zastosowaniu  

3-glicydoksypropylotrimetoksysilanu w ilości 4 % wag. W przypadku kompozytu wzmocnionego 

włóknem bazaltowym o takiej preparacji, wytrzymałość na rozciąganie kompozytu wzrosła o 42 %, 

wytrzymałość na zginanie wzrosła o 37 %, a wytrzymałość na uderzenie wzrosła o 223 % 

w porównaniu z kompozytem bez preparacji. Wyniki DMA również ujawniły istnienie  dobrej jakości 

połączeń między włóknem a osnową w kompozytach z włóknami po preparacji. Autorzy cytowanej 

pracy twierdzą, że właściwości badanych kompozytów PA 6 z ciętym włóknem bazaltowym pokrytym 

silanami czynią je materiałem inżynierskim, który może być stosowany w przemyśle we wszystkich 

dziedzinach, w których wykorzystywane są kompozyty PA 6 z włóknem szklanym. Poprawę adhezji 

na granicy włókno-osnowa dzięki silanom uzyskiwano też dla innych osnów polimerowych 

z dodatkiem włókien bazaltowych [154,156]. Podobnie było w przypadku modyfikacji włóknem 

bazaltowym poliamidu długołańcuchowego – PA 10.12 opisanej w pracy J. Songa i in. [163]. Song 

i in. badali wpływ dodatku włókna bazaltowego na morfologię, właściwości mechaniczne, strukturę, 

kąt zwilżania oraz topnienie i krystalizację PA 10.12. Dla włókien z preparacją silanową odnotowali 

znaczącą poprawę właściwości wytrzymałościowych i jakości połączeń na granicy włókno-osnowa. 

Stwierdzono też, że silne oddziaływanie między grupami epoksydowymi silanowego środka 

sprzęgającego i grupami amidowymi poliamidu zwiększają hydrofobowość kompozytów. Obecność 

włókna miała też wpływ na temperaturę topnienia i stopień krystaliczności poliamidu. Udział fazy 

krystalicznej w kompozycie zawierającym 30 % wag. włókna bazaltowego był większy niż dla 

niewzmocnionego PA 10.12. 

Wyniki cytowanych prac świadczą o dużym potencjale włókien bazaltowych jako zamiennika 

włókien szklanych, zarówno w kompozytach wzmocnionych włóknem krótkim jak i długim, 

na osnowie utwardzalnej lub termoplastycznej - w tym poliamidowej. 

 

2.2.4. Włókna naturalne 

Włókna naturalne są to włókna naturalnego pochodzenia, nie syntetyzowane - roślinne, zwierzęce 

lub mineralne. Jednak w odniesieniu do kompozytów polimerowych pod pojęciem tym kryją się 

praktycznie zawsze techniczne włókna roślinne. Mogą one być pozyskiwane z różnych części roślin: 

z łodyg (np.: len, juta, konopie kenaf), liści (np.: sizal, abaka), owoców (np.: kokos). Jako napełniacze 

biokompozytów stosuje się zwykle długie lub cięte włókna techniczne. Stanowią one zespół tysięcy 

włókien elementarnych zespolonych ze sobą. W trakcie przetwórstwa z termoplastycznymi 

tworzywami często dochodzi do ich rozwarstwienia do włókien elementarnych. Poza włóknami, do 

biokompozytów wprowadza się bardzo często napełniacze roślinne w innej postaci, bardziej zbliżone 

do cząstek i mające postać proszku, takie jak: mączka drzewna, zmielone łuski ryżu, kukurydzy, łupin 

orzechów. W literaturze anglojęzycznej popularne jest rozróżnienie kompozytów z napełniaczami 

naturalnymi na kompozyty z włóknami naturalnymi (ang. Natural Fiber Composites lub Natural Fiber 
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Reinforced Composites - NFC lub NFRC) i kompozyty drewno-polimerowe WPC (ang. Wood Plastic 

Composites). Przy czym do kompozytów drewno-polimerowych niekiedy zalicza się też kompozyty ze 

„zdrewniałymi” i przypominającymi mączkę drzewną napełniaczami, takimi napełniaczami jak np. 

łuski ryżu. Najpowszechniej stosowane i badane napełniacze roślinne wprowadzane do osnów 

polimerowych to właśnie mączka drzewna oraz popularne i szeroko produkowane na świecie włókna 

techniczne juty, konopi, sizalu, kenafu, bambusa czy lnu.  

Ze względu na skład chemiczny, włókna roślinne nazywa się często włóknami 

lignocelulozowymi. Elementarne włókno roślinne składa się z celulozowych fibryl (celuloza stanowi 

40 – 99 % suchej masy włókna) połączonych za pomocą hemicelulozy, ligniny i pektyny [164,165]. 

Bardzo istotna, biorąc pod uwagę zarówno właściwości użytkowe jak i przetwórcze, jest budowa 

włókna elementarnego i obecność w nim pustych przestrzeni: równoległego do osi włókna pustego 

kanału (lumen) oraz licznych mikroporów, szczelin kapilarnych i innych pustek. Wykorzystywane 

lignocelulozowe napełniacze różnią się pod względem morfologii, średnicy, udziału poszczególnych 

budujących je składników i właściwości. 

Najczęściej w literaturze poświęconej biokompozytom włókna roślinne opisuje się podkreślając 

ich zalety w porównaniu do włókien szklanych (Tabela 2.2.4.1). Główną podkreślaną cechą włókien 

naturalnych jest, iż posiadają one bardzo dobre właściwości mechaniczne właściwe (odniesione do 

gęstości), porównywalne do właściwości właściwych włókien szklanych (rys. 2.2.4.1). 

Mała gęstość włókien lignocelulozowych zwiększa ich atrakcyjność. Jednak prawidłowe 

określenie ich gęstości jest dużym wyzwaniem i wymaga objaśnienia. Gęstość ta nie może być 

charakteryzowana przez unikalną wartość w taki sam sposób, jak w przypadku włókien szklanych czy 

węglowych. Ze względu na złożoną budowę włókna i wspomnianą już obecność pustych przestrzeni 

(rys. 2.2.4.2), gęstość włókien naturalnych silnie zależy od metody i parametrów pomiaru. 

Przykładowo, ważenie na powietrzu i w cieczy (metoda hydrostatyczna) daje wartości nawet 

o kilkanaście procent niższe, niż określanie gęstości włókien roślinnych za pomocą piknometru 

helowego (Tabela 2.2.4.2). W pierwszym przypadku mierzy się gęstość zbliżoną do pozornej, 

w drugim – zbliżoną do gęstości rzeczywistej. W metodzie ważenia hydrostatycznego istotny jest 

wybór płynu, w którym dokonuje się pomiaru masy oraz czasu zanurzenia w nim włókien. Wyniki 

badań A. Amiri’ego i in. pozwalają wykazać znaczące różnice wynikające z przyjęcia różnych metod 

(piknometryczna helowa, hydrostatyczna) i parametrów pomiaru na uzyskiwane wyniki gęstości – na 

przykładzie włókna lnianego [170].  

 

Tabela 2.2.4.1 Porównanie niektórych cech włókien naturalnych i szklanych [166, 167, 168] 

Właściwości  Włókna roślinne Włókna szklane 

Gęstość  mała wyraźnie większa 

Elastyczność duża mała 

Odnawialność  tak nie 

Zużycie narzędzi w czasie przetwórstwa  małe duże 

Ryzyko zdrowotne podczas wdychania  małe duże 

Biodegradowalność  tak nie 

Palność tak nie 

Utylizacja w procesie spalania  tak nie 

Jednorodność pod względem właściwości mała duża 

Wodochłonność duża pomijalnie mała 

Termostabilność mała duża 

Dozowanie w procesie kompandowania  utrudnione łatwiejsze 
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Rys. 2.2.4.1. Porównanie zakresów właściwego modułu sprężystości osiąganych dla różnych włókien 

naturalnych i dla włókna szklanego – na podstawie [168, 169] 

 

 

Rys. 2.2.4.2. Przekrój (160 × 300 μm2) wiązki włókien elementarnych lnu, z widocznymi dużymi kanałami – 

pustymi przestrzeniami [171] 

 

Tabela 2.2.4.2. Wyniki pomiaru gęstości włókien lnianych metodą hydrostatyczną, z wykorzystaniem 

dwóch cieczy immersyjnych (wody destylowanej i oleju rzepakowego) i różnych czasów immersji,  

oraz metodą piknometryczną [170] 

Metoda pomiaru gęstości 

Czas zanurzenia przy 

pomiarze masy w cieczy, 

min 

Gęstość włókna 

(g/cm3) 

Piknometria helowa  -  1.4900 ± 0.0022 

Metoda hydrostatyczna  

- woda destylowana 

1 1.4227 ± 0.1075 

3 1.4464 ± 0.1487 

6 1.4779 ± 0.1709 

Metoda hydrostatyczna  

- olej rzepakowy 

1 1.3641 ± 0.0238 

3 1.3665 ± 0.0235 

6 1.3698 ± 0.0250 
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Zmienna zawartość wilgoci we włóknie również wpływa na wyniki pomiaru gęstości. Wybór 

metody pomiaru nie jest łatwy, szczególnie w wypadku, gdy wynik ma być użyty do obliczeń – np. 

obliczeń teoretycznego modułu sprężystości kompozytów na podstawie gęstości i udziału 

objętościowego poszczególnych komponentów. Przykładowo, rezultaty badań M. Le Galla i in. 

świadczą o tym, że wyniki pomiaru gęstości włókien lnianych metodą ważenia hydrostatycznego 

zapewniają lepszą korelację z mierzonymi wartościami modułu sprężystości, niż gęstość określona 

metodą piknometrii gazowej. Dlatego autorzy zalecają, aby tą pierwszą metodę stosować do 

określania gęstości włókien lnianych dla przewidywania właściwości mechanicznych kompozytów 

[171]. 

Włókna naturalne posiadają pewne wady, ograniczające możliwy obszar ich zastosowań. Są to 

między innymi: palność, mała termostabilność, duża hydrofilowość, nasiąkliwość, niejednorodność 

(duży rozrzut właściwości mechanicznych) związana ze zmiennymi warunkami upraw. Cechy te 

wpływają zarówno na ich przetwarzalność jak i na właściwości użytkowe i dopuszczalne warunki 

użytkowania.  

Jednym z głównych wyzwań związanych z uzyskiwaniem i przetwórstwem tworzyw 

termoplastycznych napełnionych włóknami naturalnymi, jest ich mała stabilność cieplna, skłonność do 

rozkładu w trakcie procesów przetwórczych. F. Yao i in. porównywali temperatury i szybkości 

rozkładu różnych włókien: włókno trzciny cukrowej (bagassa), bambusowe, kenafu, juty, bawełniane, 

konopne, a także słomę ryżową, łuski ryżu oraz mączkę drewna klonowego i sosnowego [172]. Dla 

wszystkich badanych roślinnych napełniaczy, temperatura początku rozkładu wynosiła  

ok. 215 ± 10 °C, co odpowiadało ubytkowi masy o ok. 5 %. Maksymalną szybkość rozkładu i ubytek 

masy przekraczający 45 % dla większości napełniaczy rejestrowano w zakresie 290 ± 10 °C. Dla 

mączki drzewnej uzyskano wyższą wartość: ok. 310 °C. Podczas termicznego rozkładu włókien 

roślinnych, hemiceluloza ulega degradacji jako pierwsza, następnie celuloza, w nieco wyższym 

zakresie temperatur, a na końcu - lignina, która ulega degradacji w szerszym zakresie temperatur [173, 

174]. C. Grande i F. Torres obserwowali zmiany koloru (ciemnienie) włókien, świadczące o ich 

degradacji, przy różnych nastawach parametrów przetwórczych podczas wytłaczania kompozytów na 

osnowie polietylenu wysokiej gęstości z włóknami juty lub sizalu [175]. Włókna sizalu i juty 

w kompozycjach wytłaczanych w 180 °C, przy różnych prędkościach obrotowych ślimaków, nie 

wykazały większych zmian koloru w stosunku do koloru pierwotnego. W temperaturze 210 °C i przy 

prędkości obrotowej 30 obr/min włókna sizalu miały już jednak znacznie ciemniejszy kolor, 

przechodząc z żółtawego do ciemnobrązowego, głównie w pobliżu powierzchni wytłoczki. Gdy 

włókna sizalu były przetwarzane w temperaturze 240 °C i prędkości 30 obr/min, testy zostały 

zatrzymane, ze względu na intensywny zapach, zmianę koloru włókien na czarny i znaczną 

porowatość powierzchni wytłoczek. W przypadku włókien juty,  gwałtowna zmiana koloru nastąpiła 

podczas wytłaczania w temperaturze 240 °C dla prędkości obrotowej ślimaka poniżej 60 obr/min, 

podczas gdy przy 60 i 90 obr./min zauważono tylko nieznaczną zmianę koloru. Wydłużanie czasu 

nagrzewania włókien naturalnych (czasu ich przebywania w cylindrze wytłaczarki, wtryskarki) 

w temperaturach powyżej 170 °C, podobnie jak podniesienie temperatury, wpływa na zwiększenie 

stopnia ich rozkładu i ma negatywny wpływ na ich właściwości mechaniczne [176-178]. Aby 

zapobiec ich degradacji termicznej, maksymalne, krótkotrwałe temperatury ich przetwarzania 

z osnowami termoplastycznymi nie powinny przekraczać 210 – 220 °C. Jeżeli proces trwa długo 

i towarzyszy mu intensywne ścinanie uplastycznionej masy, degradacja może zachodzić już 

w temperaturach 180 – 190 °C) [179]. W związku z tym istnieje ograniczona ilość tworzyw 

sztucznych, do których można wprowadzać napełniacze roślinne. Są to przede wszystkim tworzywa 

biodegradowalne, zwykle przetwarzane w temperaturach 180–210 °C, poliolefiny,  
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poli(chlorek winylu), polistyren. Potencjalnie możliwe wydaje się użycie jako osnowy również 

poliamidów długołańcuchowych, w tym plastyfikowanych, o niższych temperaturach przetwórstwa 

niż klasyczne poliamidy krótkołańcuchowe. Włókna naturalne można też dodawać do żywic 

utwardzalnych.  

Włókna lignocelulozowe silnie chłoną wodę – dzięki znacznej hydrofilowości i pustym 

przestrzeniom we włóknie. To dodatkowo utrudnia ich przetwarzanie i może bardzo negatywnie 

wpływać na właściwości mechaniczne wzmocnionych nimi biokompozytów i zmiany tych 

właściwości podczas użytkowania. Ma równocześnie duży wpływ na ich małą stabilność wymiarową 

i jakość powierzchni [180]. Hydrofilowy charakter włókien roślinnych może też być utrudnieniem 

z punktu widzenia tworzenia dobrego połączenia na granicy włókno-osnowa – dotyczy to szczególnie 

silnie hydrofobowych osnów poliolefinowych. Wiąże się to z koniecznością opracowania specjalnych 

preparacji włókien roślinnych i kompatybilizatorów, odmiennych niż dla tradycyjnych włókien 

szklanych czy węglowych [167]. 

Kolejna trudność związana z wytwarzaniem kompozytów zawierających krótkie (cięte, mielone) 

włókna naturalne, to problem z ich klasycznym dozowaniem w procesie kompandowania 

i blokowaniem w strefie zasypu układu uplastyczniającego. Wynika to z bardzo małej gęstości 

nasypowej, skłonności do skłębiania się i aglomeracji włókien. Dotyczy to szczególnie mielonych, 

„niezdrewniałych” włókien roślinnych [181].  Cięte włókna szklane, bazaltowe czy węglowe 

posiadają znacznie większą gęstość nasypową, dzięki gładkiej powierzchni, pasmach włókien 

sklejonych w postaci regularnych pakietów oraz dzięki większemu ciężarowi właściwemu. 

Zwiększenie udziału objętościowego włókien roślinnych w kompozycie to większe trudności 

z dozowaniem i termiczną degradacją. Dlatego duża część publikowanych badań nad 

termoplastycznymi kompozytami z włóknami naturalnymi kompandowanymi i przetwarzanymi 

wtryskowo, dotyczy kompozytów o udziale włókien nie większym niż 20‒30 % wag. [182-184]. 

Należy jednak zaznaczyć, że objętościowo oznacza to większą zawartość włókna, niż w kompozytach 

zawierających wagowo 23-30 % włókien szklanych czy bazaltowych. 

Mimo dużych wyzwań związanych z wytwarzaniem kompozytów z udziałem włókien 

naturalnych i zapewnieniem ich długotrwałej funkcjonalności, są to materiały cieszące się rosnącym 

zainteresowaniem i już znajdują zastosowanie w motoryzacji (gł. kompozyty NFC), budownictwie  

(gł. kompozyty WPC) i innych gałęziach przemysłu. Przemawia za nimi szczególnie fakt 

wykorzystania naturalnych surowców odnawialnych, a więc względy ekologiczne, oraz mała gęstość 

i dobre właściwości mechaniczne, a niekiedy również względy estetyczne (imitacja drewna, 

„naturalny” wygląd). 
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3. TEZA NAUKOWA I CEL PRACY 

 

Cel pracy: 

 

Głównym celem pracy jest określenie skutków modyfikacji długołańcuchowych biopochodnych 

poliamidów różnymi rodzajami napełniaczy (o różnej geometrii, mikrostrukturze i pochodzeniu: 

naturalnych i syntetycznych) przy dodatkowym uwzględnieniu zróżnicowanego stopnia napełnienia.  

Analiza wyników badań ma doprowadzić do określenia możliwości zastępowania tradycyjnych 

kompozytów (opartych na surowcach petrochemicznych) badanymi kompozytami z odnawialnych 

surowców, poprzez wskazanie konkretnych zastosowań. 

 

 

Teza pracy: 

 

Wprowadzenie napełniaczy do biopoliamidowej osnowy pozwala osiągnąć poprawę właściwości 

mechanicznych i termicznych materiału. Równocześnie zróżnicowana zwilżalność, morfologia, 

wielkość i ilość zastosowanych włókien i cząstek prowadzi do różnych typów dekohezji uzyskanych 

kompozytów i  ich różnorodnej zdolności do rozpraszania energii mechanicznej. Pozwala to 

kształtować właściwości nowych materiałów biopochodnych konkurencyjnych dla tworzyw 

petrochemicznych w szerokim zakresie zastosowań. 
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4. WSTĘPNE BADANIA WŁASNE 

4.1. Materiały 

Termoplastyczne całkowicie i częściowo biopochodne poliamidy dostępne są zarówno jako 

typowe tworzywa konstrukcyjne jak i materiały plastyfikowane, o cechach zbliżonych do 

elastomerów. W badaniach wstępnych wykorzystano komercyjne biopoliamidy zarówno pierwszego, 

jak i drugiego rodzaju. Badano je pod kątem możliwości wzmocnienia różnorodnymi napełniaczami 

proszkowymi i włóknistymi, w tym napełniaczami pochodzenia naturalnego. 

 

Kompozyty na osnowie plastyfikowanego poliamidu 10.10 

Pierwszą fazę badań wstępnych poświęcono kompozytom na osnowie plastyfikowanego 

poliamidu 10.10 o handlowej nazwie Hiprolon 211, produkowanego do 2011 roku przez Suzhou 

HiPro Polymers w Chinach. Firma HiPro Polymers była jednym z pionierów na rynku 

konstrukcyjnych tworzyw biopochodnych i specjalizowała się w produkcji biopoliamidów, w tym 

poliamidu 10.10. W 2011 roku została przejęta przez francuską firmę Arkema, która tym samym 

poszerzyła swoje portfolio o nowe biopolimery. W ofercie Arkema zamiennikiem materiału Hiprolon 

211 jest tworzywo Rilsan TESNO P413 TL.  

Plastyfikowany poliamid 10.10 to materiał o małym module sprężystości i dużej 

odkształcalności, podobny do blend tradycyjnego poliamidu 12 przeznaczonych do produkcji 

elastycznych przewodów, ale pojawiających się również w zastosowaniach na osnowy kompozytów. 

Aby częściowo zachować cechy elastycznej osnowy, a równocześnie zwiększyć parametry 

wytrzymałościowe, wprowadzono do niej napełniacze proszkowe lub włókniste w ilości do 20 % lub 

30 % wagowo.  

Pierwsza grupa wprowadzonych napełniaczy, to włókniste i proszkowe materiały roślinne: 

⎯ Cięte techniczne włókna lniane zostały udostępnione za pośrednictwem firmy Safilin 

Polska. Długość cięcia rowingu wynosiła 20 mm. Safilin specjalizuje się w produkcji 

nisko skęconego rowingu lnianego, przeznaczonego do produkcji kompozytów 

utwardzalnych - do bezpośredniego wykorzystania w pultruzji i nawijaniu lub do 

produkcji tkanin technicznych. 

⎯ Mączka łupin orzecha włoskiego o nazwie handlowej Rehofix UNG 300 została 

dostarczona przez firmę J. Rettenmaier & Söhne. Dostępny handlowo proszek 

mielonych łupin orzecha charakteryzuje się znaczną wielkością cząstek i stosowany jest 

tradycyjnie jako składnik technicznych środków czyszczących i ściernych czy 

substancji kosmetycznych. Mączkę Rehofix UNG 300 dostarczono w postaci cząstek 

o wymiarach nominalnych od 170 do 230 µm. 

 

Wymienione napełniacze roślinne dodawano do osnowy w ilości 10, 20 i 30 % wagowo. Ze 

względu na problemy technologiczne związane z dozowaniem włókien lnianych i uzyskaniem 

kompozytu o udziale 30 % wag. w procesie kompandowania, zastosowano w tym przypadku 

odmienną metodę wprowadzania włókien do osnowy (zobacz: Rozdział 4.2), zaś jako osnowę użyto 

zamiennika materiału Hiprolon 211 - Rilsan TESNO P413 TL (Arkema).  

Drugą grupą napełniaczy wprowadzanych do tworzywa Hiprolon 211 w ilości 10 i 20 % wag., 

były syntetyczne włókna wzmacniające, stosowane tradycyjnie w poliamidowych kompozytach 

termoplastycznych: 
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⎯ Cięte włókna szklane typu E o nazwie handlowej TGSC 473HP, produkowane przez 

Taiwanglass Group, o średnicy 11 ± 1,4 µm  i długości cięcia 3,2 ± 1 mm 

(wg deklaracji producenta) 

⎯ Cięte włókna węglowe PX35 typ 45 produkowane przez Zoltek Corporation, o średnicy 

nominalnej 7,2 µm i nominalnej długości cięcia 6 mm (wg deklaracji producenta). 

Włókna te należy zaliczyć do włókien węglowych karbonizowanych typu HT – 

o standardowym module sprężystości i wysokiej wytrzymałości na rozciąganie. 

 

Skład wszystkich badanych kompozycji na osnowie plastyfikowanego poliamidu 10.10 

przedstawiono w tabeli 4.1.1 i 4.1.2 

Tabela 4.1.1. Skład kompozycji poddanych badaniom wstępnym, wytwarzanych metodą kompandowania 

Osnowa Napełniacz 
Udział napełniacza,  

% wag. 
Oznaczenie 

Plastyfikowany  

poliamid 10.10  

(Hiprolon 211) 

- - Hpr 

Mączka łupin orzecha 

10 Hpr/10N 

20 Hpr/20N 

30 Hpr/30N 

Włókna lnu 
10 Hpr/10F 

20 Hpr/20F 

Włókna szklane 

10 Hpr/10G 

20 Hpr/20G 

30 Hpr/30G 

Włókna węglowe 

10 Hpr/10C 

20 Hpr/20C 

30 Hpr/30C 

 

Tabela 4.1.2. Skład kompozycji z włóknem lnianym poddanych badaniom wstępnym,  

wytwarzanym wieloetapowo metodą wtryskiwania 

Osnowa Napełniacz 
Udział napełniacza,  

% wag. 
Oznaczenie 

Plastyfikowany  

poliamid 10.10  

(Rilsan TESNO P413 TL) 

- - Ril 

Włókna lnu 

10 Ril/10F 

20 Ril/20F 

30 Ril/30F 

 

Kompozyty na osnowie poliamidu 10.10 niemodyfikowanego 

W drugiej fazie badań wstępnych skupiono się na nieplastyfikowanym poliamidzie 10.10 

i podjęto pierwsze próby wytworzenia z jego udziałem konstrukcyjnych kompozytów 

termoplastycznych z włóknem krótkim.  

Osnową był poliamid o nazwie handlowej Vestamid Terra DS 16 udostępniony do badań przez 

niemiecki koncern Evonik Industries.  Jest to całkowicie biopochodny, podstawowy gatunek PA 10.10 

o barwie naturalnej i średniej lepkości (liczba lepkościowa 160 cm3/g, ISO 307 - wg danych 

producenta).  
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Podobnie jak w przypadku poliamidu plastyfikowanego, zastosowano zarówno te same 

syntetyczne włókna wzmacniające: 

⎯ Cięte włókna szklane TGSC 473HP, Taiwanglass Group,  

⎯ Cięte włókna węglowe PX35 typ 45, Zoltek Corporation,  

jak i włókna naturalnego pochodzenia, jednak nie roślinne, a skalne:  

⎯ Cięte włókna bazaltowe Fiberbet SBF dostarczyła firma 

Eastern Europe Consulting (EEC group). Ich głównym przeznaczeniem jest zbrojenie 

betonu. Włókna mają znaczną średnicę nominalną (20 µm). 

 

Włókna wprowadzano do osnowy w ilości 20 i 40 % wagowo. Skład kompozycji przedstawiono 

w tabeli 4.1.3. 

Tabela 4.1.3. Skład kompozycji na osnowie nieplastyfikowanego PA 10.10 poddanych badaniom wstępnym 

Osnowa Napełniacz, 

Udział 

napełniacza, 

% wag. 

Oznaczenie 

PA 10.10 

(Vestamid  

Terra DS) 

- - VT 

Włókna szklane 20 VT/20G 

Włókna węglowe 
20 VT/20C 

40 VT/40C 

Włóka bazaltowe 
20 VT/20B 

40 VT/40B 

 

 

4.2. Wytworzenie próbek do badań 

Granulaty kompozytów biopoliamidowych, których skład przedstawiono w tabelach 4.1.1 i 4.1.3 

wytworzono metodą kompandowania za pomocą linii do granulacji z wytłaczarką dwuślimakową 

współbieżną MARIS TM30. Standardowe próbki wiosełkowe typu 1A (ISO 527) wytworzono metodą 

wtrysku na wtryskarce Engel ES 200/40 HSL.  Parametry wtrysku opisano w tabeli 4.2.1. Procesy 

kompandowania i wtrysku zostały przeprowadzone w  Laboratorium Tworzyw Sztucznych Grupy 

Azoty SA w Tarnowie. 

Napełniacze roślinne (mączkę łupin orzecha włoskiego i włókna lnu) wprowadzano jedynie do 

plastyfikowanych odmian poliamidu 10.10, ze względu na niższe temperatury topnienia i zalecane 

temperatury przetwórstwa, niż w przypadku PA 10.10 nieplastyfikowanego. Miało to ograniczyć 

możliwą degradację termiczną lignocelulozowych dodatków podczas produkcji granulatów i kształtek 

do badań.  

Ze względu na utrudnione dozowanie skłębionych włókien lnianych o bardzo małej gęstości 

nasypowej, próbę wytworzenia kompozytów zawierających 30 % wag. włókien prowadzono 

kilkuetapowo, w Zakładzie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Politechniki Warszawskiej. 

W pierwszym etapie, mieszankę osnowy (Rilsan TESNO P413 TL) i włókien lnianych w ilości  

10 % wag. plastyfikowano w cylindrze wtryskarki (średnica ślimaka: 45 mm) i wtryskiwano 

uzyskując płytki o wymiarach 150 x 150 mm2. Płytki zmielono, a następnie z części przemiału metodą 

wtrysku (wtryskarka UT.90.T, Ponar, średnica ślimaka 35mm) wykonano standardowe próbki 

wiosełkowe. Pozostałą część przemiału połączono z włóknem lnianym dla uzyskania stopnia 
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napełnienia 20 % wag., dozowano do cylindra wtryskarki i wtryskiwano kolejne płytki, postępując 

dalej analogicznie jak dla kompozytu o niższym stopniu napełnienia. Tak samo uzyskano kompozyty 

o udziale 30 % wag. włókna lnianego. Wszystkie kompozycje przetwarzano przy tych samych 

parametrach. Temperatury stref cylindra grzewczego i dyszy wynosiły 190 °C, temperatura formy: 

60 °C. W ten sposób uzyskano kompozyty, których skład podano w tabeli 4.1.2. 

 

Tabela 4.2.1. Parametry wtrysku materiałów wykonanych w ramach badań wstępnych 

Materiał 
Temperatury stref cylindra, °C Temperatura 

formy, °C I II III dysza 

Hpr 

200 200 200 200 

60 

Hpr/10F 

Hpr/20F 

Hpr/10N 

220 220 220 220 Hpr/20N 

Hpr/30N 

Hpr/10G 

220 220 225 230 Hpr/20G 

Hpr/30G 

Hpr/10C 

220 230 235 240 Hpr/20C 

Hpr/30C 

VT 220 220 225 230 

VT/20G 

260 260 260 260 

VT/40G 

VT/20C 

VT/40C 

VT/20B 

VT/40B 

 

 

4.3. Metodyka badań 

We wstępnej fazie badań analizowano podstawowe właściwości fizyko-mechaniczne 

różnorodnych, nowowytworzonych kompozytów biopoliamidowych i przeprowadzono pierwsze 

próby mechaniczne pod obciążeniami zmiennymi w czasie. Badania systematyczne wraz z pogłębioną 

analizą zależności między właściwościami fizycznymi i strukturą przeprowadzono następnie dla 

wybranej grupy materiałów biopoliamidowych i referencyjnych kompozytów tradycyjnych oraz 

opisano w rozdziale pt.: „Zasadnicze badania własne” (Rozdział 5). 

 

4.3.1. Oznaczenie gęstości i udziału napełniaczy w kompozytach 

Gęstość badanych biopoliamidów oraz kompozytów na ich osnowie została wyznaczona przy 

użyciu elektronicznej wagi analitycznej RADWAG WAS 220/X z oprzyrządowaniem. Gęstość 

oznaczono metodą ważenia hydrostatycznego według normy PN-EN 1936. Jako cieczy wzorcowej 

o znanej gęstości użyto etanolu cz.d.a,   

Dokonano również pomiaru gęstości napełniaczy lignocelulozowych metodą piknometryczną wg 

normy ISO 12154. Badanie przeprowadzono z użyciem piknometru helowego Pycnomatic 

w temperaturze 20 °C. Metodę tę wybrano ze względu na proszkową postać mączki łupin orzecha 

włoskiego. 
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Gęstość wykorzystywanych w badaniach włókien szklanych, węglowych bazaltowych została 

podana w ich kartach technicznych, udostępnionych przez producentów. Wartości te podano w  Tabeli 

4.3.1.1. 

 

Tabela 4.3.1.1. Gęstość użytych do badań wstępnych włókien szklanych, węglowych i bazaltowych  

wg danych udostępnionych przez ich producentów 

Napełniacz Gęstość, g/cm3 

Włókno szklane (TGSC 473HP, Taiwanglass Group)  2,55 

Włókno węglowe (PX35 typ 45, Zoltek Corporation) 1,81 

Włókno bazaltowe (Fiberbet SBF, ECC Group) 2,65 

 

Mimo iż w praktyce kompozyty polimerowe z włóknem krótkim są sporządzane zgodnie 

z założonymi udziałami wagowymi komponentów, analiza ich właściwości fizycznych jest zwykle 

przeprowadzana z uwzględnieniem udziałów objętościowych włókien w kompozycie. Wiele 

podstawowych właściwości wykazuje bowiem liniową zależność od udziału objętościowego 

komponentów. Znając teoretyczny – założony – udział wagowy napełniaczy i osnów w badanych 

kompozytach, a także zmierzone lub udostępnione przez producentów wartości gęstości 

poszczególnych komponentów, obliczono teoretyczny udział objętościowy napełniaczy (VFn) 

w badanych kompozytach: 
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gdzie: 

ρn – gęstość napełniacza 

ρo – gęstość osnowy 

WFn – udział wagowy napełniacza 

 

Znając teoretyczny – założony – udział wagowy napełniaczy i osnów w badanych kompozytach, 

a także zmierzone lub udostępnione przez producentów gęstości poszczególnych komponentów, 

obliczono teoretyczny udział objętościowy włókien w badanych kompozytach. Powszechną praktyką 

jest przyjmowanie w tego typu obliczeniach, że gęstość osnowy kompozytu jest tożsama z gęstością 

osnowy niewzmocnionej. Należy mieć przy tym na uwadze, że zawsze istnieje prawdopodobieństwo, 

iż osnowa została zmodyfikowana przez obecność włókien i że jej gęstość może być różna od gęstości 

niewzmocnionego tworzywa, np. ze względu na nukleujący wpływ włókien, efekty konformacji 

makrocząsteczek polimerowych na granicy faz, wpływ preparacji włókien.  

Poznanie przybliżonego teoretycznego udziału objętościowego komponentów, umożliwiło też 

obliczenie teoretycznej gęstości badanych kompozytów (ρk) na podstawie prawa mieszanin: 

 

 )1( nonnk VFVF −+=   (2) 

Przeprowadzono również postępowanie odwrotne: mając oznaczone wartości gęstości 

kompozytów i poszczególnych komponentów przekształcono wzór (2), obliczając przybliżony 

rzeczywisty udział objętościowy napełniaczy w kompozytach. Na podstawie tak otrzymanych 
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wyników, obliczono przybliżony rzeczywisty udział napełniaczy – korzystając z przekształconego 

wzoru (1). 

Porównanie teoretycznych i rzeczywistych gęstości kompozytów oraz udziałów wagowych 

napełniaczy, pozwoliło na dokonanie szacunkowej oceny poprawności dozowania napełniaczy 

podczas wytwarzania kompozytów.  Im bardziej wartość teoretyczna i rzeczywista są do siebie 

zbliżone, tym udział wagowy włókien w kompozycie bliższy jest założonemu (15, 20, 30, 40 % wag.). 

 

4.3.2. Pomiar absorpcji wody 

Pomiar absorpcji wody przeprowadzono wg normy ISO 62. Przyjęto metodę standardową 

określania chłonności w wodzie o temperaturze pokojowej. Próbki suche ważono z dokładnością do 

0,001 g i umieszczono w naczyniu z wodą o temperaturze 23 °C ± 2 °C. Czas inkubacji w wodzie 

wynosił: 1 i 7 dni. Po wyjęciu próbek z wody osuszono je na bibule usuwając wodę powierzchniową 

i ponownie zważono. Jako miarę wodochłonności przyjęto nasiąkliwość wagową. 

 

4.3.3. Statyczna próba rozciągania 

Statyczną próbę rozciągania przeprowadzono wg normy ISO 527-1 na próbkach płaskich 

wiosełkowych w stanie suchym,  z prędkością przesuwu trawersy 5 mm/min. Próbę przeprowadzono 

na maszynie wytrzymałościowej MTS Criterion Model 43 (zakres obciążeń maksymalnych do 30 kN). 

Maszyna wyposażona jest w szczęki samozaciskowe do standardowych próbek płaskich z tworzyw 

sztucznych. Dokładny pomiar przemieszczenia, umożliwiający wyznaczenie modułu sprężystości, 

przeprowadzany został za pomocą ekstensometru osiowego MTS. Sterowanie maszyną prowadzone 

było z poziomu oprogramowania MTS TestSuite TW, umożliwiającego wykonywanie precyzyjnych 

i powtarzalnych testów mechanicznych. Wyznaczono: wytrzymałość na rozciąganie, moduł 

sprężystości przy rozciąganiu, wydłużenie względne przy zerwaniu. 

 

4.3.4. Badania fraktograficzne 

Do badań wykorzystano elektronowy mikroskop skaningowy (SEM) JEOL JSM5510LV oraz 

Phenom Pro (PIK Instruments). Badaniom poddano przełomy próbek po rozciąganiu. Obserwowano 

morfologię przełomu i wykonano zdjęcia mikroskopowe. Obserwacji dokonano na przełomach 

napylonych złotem. 

 

4.3.5.  Przyspieszone badania zmęczeniowe 

Badania prowadzono w oparciu o założenia metody Lehra. Metoda ta została opracowana dla 

materiałów metalicznych jako alternatywa dla czasochłonnej metody Wohlera [185-187]. W metodzie 

Lehra wykorzystano obserwację, że zniszczeniu zmęczeniowemu towarzyszy nagły wzrost energii 

dyssypacji, odkształcenia i temperatury próbek poddanych testom. Istotą metody jest określenie tych 

parametrów w przyspieszonym teście zmęczeniowym w warunkach cyklicznego obciążenia 

o stopniowo rosnącej amplitudzie, a następnie przedstawienie ich w funkcji maksymalnego 

naprężenia. Wykres ten jest następnie wykorzystywany do wyznaczania wytrzymałości zmęczeniowej, 

co przedstawiono graficznie na rys. 4.3.5.1. Metoda ta okazała się przydatna do wyznaczania 
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wytrzymałości zmęczeniowej jako parametru porównawczego opisującego właściwości zmęczeniowe 

kompozytów polimerowych o termoplastycznej osnowie [188-190]. 

 

 
Rys. 4.3.5.1. Schemat wyznaczania wytrzymałości zmęczeniowej metodą Lehra na podstawie wykresów: 

energii rozproszonej (1), temperatury (2) i odkształcenia (3) względem naprężenia [190] 

 

Kompozyty plastyfikowanego poliamidu 10.10 (Hiprolon 211) zawierające 10 % wag. 

napełniaczy włóknistych: szklanych, węglowych i lnianych, zostały poddane przyspieszonym 

badaniom zmęczeniowym z wymuszeniem siłowym o profilu sinusoidalnym. Badania prowadzono 

w trybie obciążenie – odciążenie, z częstotliwością 5 Hz, na hydraulicznej maszynie 

wytrzymałościowej Instron 8511.20, wyposażonej w kontroler MTS i oprogramowanie TestWork 4.0. 

Dla wszystkich kompozytów wartość minimalnej siły wymuszającej była niezmienna podczas całego 

testu i wynosiła 0,1 kN. Maksymalną wartość obciążenia w pierwszych 5000 cykli testu wynosiła 

0,3 kN. Co 5000 cykli zwiększano poziom obciążenia maksymalnego o  0,05 kN. Próby prowadzono 

do czasu zerwania próbek. Rejestrowano pętle histerezy mechanicznej oraz: maksymalne wydłużenie 

i maksymalną wartość energii dyssypacji uzyskane na każdym z poziomów obciążenia. Na tej 

podstawie, zgodnie z metodą Lehra, wyznaczono wytrzymałość zmęczeniową jako parametr 

porównawczy dla kompozytów badanych tą samą metodą. Obliczono też względną wytrzymałość 

zmęczeniową, dzieląc wartość wytrzymałości zmęczeniowej wg metody Lehra przez wartość 

wytrzymałości na rozciąganie danego kompozytu. Badania przeprowadzono dla materiałów w stanie 

suchym (powstryskowym). Wyniki przedstawiono jako średnią  z dwóch pomiarów. 

 

4.3.6.  Statystyczne opracowanie wyników badań 

W opracowaniu statystycznym wyników badań właściwości mechanicznych, pomiaru chłonności 

wody i oznaczenia gęstości przyjęto hipotezę, że rozkład uzyskiwanych wyników jest rozkładem 

normalnym Gaussa. Na podstawie uzyskiwanych wyników badań obliczano średnią arytmetyczną dla 

badanej populacji próbek oraz odchylenie standardowe skorygowane. Dane te przedstawiano 

w zamieszczonych w pracy w tabelach i na wykresach słupkowych. Słupki błędów umieszczane na 

wykresach stanowią odchylenie standardowe skorygowane od wartości średniej. 
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4.4. Wyniki badań i ich omówienie 

4.4.1. Gęstość i udział napełniaczy w kompozytach 

W porównaniu do wielu inżynierskich tworzyw sztucznych, poliamidy odznaczają się małą 

gęstością. Dotyczy to szczególnie poliamidów długołańcuchowych, w tym badanego poliamidu 10.10 

w odmianach: plastyfikowanych (Hiprolon 211, Rilsan TESNO P413 TL) i podstawowej odmianie 

nieplastyfikowanej (Vestamid Terra DS. 16). Gęstość oznaczona dla tych materiałów wahała się 

w granicach 1,05 – 1,06 g/cm3 (rys. 4.4.1.1 – 4.4.1.2). Wprowadzenie do nich napełniaczy roślinnych 

skutkowało małym wzrostem gęstości – w przypadku badanych kompozycji zawierających 30 % wag. 

(22-24 % obj.) napełniaczy lignocelulozowych gęstość wzrosła o ok. 7% (rys. 4.4.1.1). Dodanie  

30 % wag. (ok. 15 % obj.) włókien szklanych do tej samej osnowy doprowadziło już do  

17-procentowego wzrostu gęstości.  

 

 

Rys. 4.4.1.1. Gęstość badanych materiałów na osnowie plastyfikowanego PA 10.10 

 

Rys. 4.4.1.2. Gęstość badanych materiałów na osnowie PA 10.10 nieplastyfikowanego 

W Tabeli 4.4.1.1 podano wyniki pomiaru gęstości włókien lnianych i mączki łupin orzecha 

włoskiego, użytych jako dwa napełniacze roślinne w kompozytach na osnowie plastyfikowanego PA 

10.10. Oznaczona wartość gęstości włókien lnianych jest zbliżona do danych literaturowych dla tych 

włókien, gdzie dla metody piknometrycznej odnotowywano wartości 1,49 – 1,57 g/cm3 [170, 171].  
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Tabela 4.4.1.1. Gęstość napełniaczy naturalnych oznaczona metodą piknometrii helowej – wartość średnia 

Napełniacz Gęstość, g/cm3 

Włókno lnu (Safilin) 1,48 

Mączka łupin orzecha włoskiego (Rehofix UNG 300) 1,46 

 

Powyższe wyniki, wraz z danymi producentów odnośnie gęstości włókien szklanych, węglowych 

i bazaltowych, zostały wykorzystane do obliczenia: teoretycznego udziału objętościowego napełniaczy 

w kompozytach, teoretycznej gęstości kompozytów oraz przybliżonych wartości rzeczywistego 

udziału objętościowego i wagowego napełniaczy w kompozytach – Tabela 4.4.1.2 i 4.4.1.3. Dokonane 

pomiary i obliczenia mogą świadczyć o tym, że w przypadku niektórych kompozytów udział wagowy 

napełniacza był istotnie mniejszy niż zamierzony. Dotyczy to szczególnie kompozytów z włóknem 

lnianym, mączką łupin orzecha włoskiego i włókien bazaltowych o największym stopniu napełnienia 

(Hpr/30N, Ril/20F, Ril/30F, VT/40B). Istotną różnicę w teoretycznych i rzeczywistych wartościach 

gęstości i udziału wagowego zaobserwowano też dla kompozytu plastyfikowanego PA 10.10 

z włóknem szklanym – Hpr/30G. Wyraźne odstępstwa zaznaczono w Tabelach 4.4.1.2 i 4.4.1.3 

pogrubieniem. Może to świadczyć o problemach technologicznych związanych z dozowaniem tych 

napełniaczy do osnowy w procesie kompandowania. Należy wziąć pod uwagę zaniżone udziały 

wagowe, a więc i objętościowe, analizując wpływ zawartości włókien na inne właściwości fizyczne 

badanych kompozytów. 

 

Tabela 4.4.1.2. Wyniki obliczeń i pomiarów gęstości oraz udziałów wagowego i objętościowego włókna 

w kompozytach na osnowie plastyfikowanego PA 10.10 – wartości średnie. Gęstość osnowy przyjęta do 

obliczeń: 1,054 g/cm3 

Materiał 

Założony 

udział 

wagowy 

napełniacza 

Udział 

objętościowy 

napełniacza 

przeliczony 

z udziału 

wagowego 

Gęstość 

napełniacza, 

g/cm3 

Teoretyczna 

gęstość 

kompozytu, 

g/cm3 

Zmierzona 

gęstość 

kompozytu, 

g/cm3 

Obliczony 

rzeczywisty* 

udział 

objętościowy 

napełniacza 

Obliczony 

rzeczywisty* 

udział 

wagowy 

napełniacza 

Hpr/10F 0,10 0,07 1,48 1,09 1,09 0,07 0,10 

Hpr/20F 0,20 0,15 1,48 1,12 1,12 0,15 0,20 

Hpr/10N 0,10 0,07 1,46 1,08 1,09 0,08 0,10 

Hpr/20N 0,20 0,15 1,46 1,11 1,11 0,13 0,18 

Hpr/30N 0,30 0,24 1,46 1,15 1,14 0,20 0,26 

Hpr/10G 0,10 0,04 2,55 1,12 1,11 0,04 0,09 

Hpr/20G 0,20 0,09 2,55 1,19 1,19 0,09 0,19 

Hpr/30G 0,30 0,15 2,55 1,28 1,24 0,12 0,25 

Hpr/10C 0,10 0,06 1,81 1,10 1,10 0,06 0,10 

Hpr/20C 0,20 0,13 1,81 1,15 1,14 0,11 0,18 

Hpr/30C 0,30 0,20 1,81 1,20 1,21 0,20 0,30 

Ril/10F 0,10 0,07 1,48 1,09 1,08 0,07 0,10 

Ril/20F 0,20 0,15 1,48 1,12 1,10 0,11 0,15 

Ril/30F 0,30 0,23 1,48 1,16 1,13 0,19 0,25 

* wartości przybliżone 
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Tabela 4.4.1.3. Wyniki obliczeń i pomiarów gęstości oraz udziałów wagowego i objętościowego włókna 

w kompozytach na osnowie nieplastyfikowanego PA 10.10 – wartości średnie. Gęstość osnowy przyjęta do 

obliczeń: 1,056 g/cm3 

Materiał 

Założony 

udział 

wagowy 

włókna 

Udział 

objętościowy 

włókna 

przeliczony z 

udziału 

wagowego 

Gęstość 

włókna, 

g/cm3 

Teoretyczna 

gęstość 

kompozytu, 

g/cm3 

Zmierzona 

gęstość 

kompozytu, 

g/cm3 

Obliczony 

rzeczywisty* 

udział 

objętościowy 

włókna 

Obliczony 

rzeczywisty* 

udział 

wagowy 

włókna 

VT/20G 0,20 0,09 2,55 1,20 1,18 0,08 0,18 

VT/20C 0,20 0,13 1,81 1,15 1,15 0,12 0,19 

VT/40C 0,40 0,28 1,81 1,24 1,24 0,25 0,37 

VT/20B 0,20 0,09 2,65 1,20 1,18 0,08 0,18 

VT/40B 0,40 0,21 2,65 1,39 1,29 0,15 0,31 

* wartości przybliżone 

 

 

4.4.2.  Absorpcja wody  

Jedną z głównych zalet biopoliamidu i jego kompozytów jest niska wodochłonność. Rys. 4.4.2.1 

przedstawia chłonność wody plastyfikowanego PA 10.10 (Hiprolon 211, Rilsan TESNO P413 TL) 

i kompozytów na jego osnowie zawierających 10 % wag. napełniaczy, po 1 i 7 dniach inkubacji w 

wodzie. 

Wyniki dla plastyfikowanego poliamidu oraz kompozytów z włóknem szklanym i węglowym 

statystycznie nie różnią się, widać jednak tendencję ograniczenia chłonności wody przez 

wprowadzenie włókien węglowych lub szklanych. Dla kompozytów z włóknami lnu nastąpił 

spodziewany wzrost chłonności wody, nadal jednak ich nasiąkliwość jest mniejsza niż dla 

standardowych, nienapełnionych poliamidów 6 (przykładowo: chłonność wody dla Tarnamidu T-27, 

Grupa Azoty SA, wynosi 1,8 % po jednym dniu i ok. 9,5 % do nasycenia wg danych producenta). 

 
 

 

Rys. 4.4.2.1. Absorpcjia wody przez plastyfikowany PA 10.10 i jego kompozyty  

z udziałem napełniaczy 10 % wag, po 1 i 7 dniach inkubacji 
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Wyniki przedstawione na rys. 4.4.2.2 dla materiałów na osnowie poliamidów 

nieplastyfikowanych, świadczą o spodziewanym, znaczącym ograniczeniu nasiąkliwości kompozytów 

poprzez wprowadzenie do nich włókien szklanych, węglowych i bazaltowych. Dla wszystkich tych 

włókien efekt ograniczenia absorpcji wody był podobny (zwłaszcza, jeżeli uwzględniony zostanie 

zaniżony udział włókien bazaltowych w kompozycie VT/40B w stosunku do kompozytu VT/40C). 

 

 

Rys. 4.4.2.2. Absorpcjia wody przez nieplastyfikowany PA 10.10 i jego kompozyty  

z udziałem napełniaczy 10 % wag, po 1 i 7 dniach inkubacji 

 

 

4.4.3.  Właściwości wytrzymałościowe oznaczone w statycznej próbie rozciągania 

Plastyfikowany poliamid 10.10 (Hiprolon 211, Rilsan TESNO P413 TL), wybrany jako osnowa 

omawianych biokompozytów z włóknami naturalnymi oraz węglowymi i szklanymi, już w stanie 

suchym charakteryzuje się właściwościami pośrednimi pomiędzy charakterystycznymi dla 

elastomerów, a typowymi dla inżynierskich tworzyw sztucznych. Cechuje go mały moduł sprężystości 

oraz znaczy udział odkształceń sprężystych. W trakcie próby statycznego rozciągania nie pojawia się 

szyjka (przewężenie), zaś maksymalne naprężenia rozciągające sięgające wartości typowych dla 

nienapełnionych poliolefin osiągane są przy zerwaniu, w zakresie wydłużenia względnego  

100–300 %. Nieplastyfikowany PA 10.10 (Vestamid Terra DS) w stanie suchym posiada właściwości 

wytrzymałościowe zbliżone do typowych inżynierskich poliamidów i wykazuje granicę plastyczności 

w zakresie wydłużeń względnych 15-25 %. Wykresy rozciągania typowe dla badanych 

biopoliamidowych osnów przedstawiono na rys. 4.4.3.1. 
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Rys. 4.4.3.1. Przykładowe krzywe rozciągania badanych biopoliamidów: plastyfikowanych (Hiprolon 211, 

Rilsan Tesno) oraz nieplastyfikowanego (Vestamid Terrra DS) – stan suchy (powtryskowy) 

 

Wyniki statycznych prób rozciągania dla kompozytów bazujących na plastyfikowanym PA 10.10 

przedstawiono na rys. 4.4.3.2-4.4.3.4 zaś dla nieplastyfikowanego PA 10.10 – na rys. 4.4.3.5-4.4.3.7. 

W niemal wszystkich przebadanych kompozytach wytwarzanych metodą kompandowania 

i następnego wtrysku, osiągnięto poprawę wytrzymałości na rozciąganie oraz korzystny wzrost 

modułu sprężystości przy rozciąganiu. Niskonapełnione kompozyty (10 % wag. napełniacza) cechuje 

znaczna odkształcalność.  

Mączka łupin orzecha wykazała najmniejszy wpływ na mechaniczne właściwości kompozytów 

z jej udziałem, nie miała też korzystnego wpływu na wytrzymałość na rozciąganie, co jest uzasadnione 

jej postacią – mikrometryczny proszek o cząstkach znacznej wielkości (170 do 230 µm). Kompozyty 

z mączką łupin orzecha włoskich scharakteryzowano dodatkowo w publikacji naukowej [185]. 

Wyraźnie korzystniejszy wpływ na właściwości mechaniczne wykazują włókna lniane, jest on jednak 

znacznie mniejszy, niż obserwowany dla włókien szklanych. W przypadku kompozytów z włóknem 

lnianym wytwarzanych kilkuetapowo poprzez wtryskiwanie (zobacz: Rozdział 4.2) uzyskano wzrost 

modułu sprężystości przy rozciąganiu oraz wzrost naprężenia rozciągającego w zakresie odkształceń  

0–30 %. Efekt wzmocnienia jednak trzeba uznać za ograniczony. Znacznie lepsze efekty uzyskano dla 

kompozytów z włóknem lnianym (10, 20 % wag. włókna) wytwarzanych metodą klasyczną – poprzez 

kompandowanie na wytłaczarce. Dodatek włókien powodował też oczywisty spadek wartości 

wydłużenia względnego przy zerwaniu, mimo to dla kompozytu zawierającego 30 % wag. włókna 

lnianego zachowane zostały znaczne wydłużenia względne, sięgające 10 %. Wyniki badań nad 

kompozytami plastyfikowanego PA 10.10 (Rilsan Rilsan TESNO P413 TL) z włóknem lnianym 

zaprezentowano szerzej w publikacjach naukowych [181, 186]. Zgodnie z oczekiwaniami, największy 

efekt wzmocnienia, zarówno dla osnowy plastyfikowanej jak i nieplastyfikowanej, zaobserwowano 

dla włókien węglowych. Szczególnie wyraźnie widać to w przypadku kompozytu Hpr/30C, gdzie 

moduł sprężystości był niemal 30-krotnie większy, a wytrzymałość na rozciąganie niemal 4-krotnie 

większa niż dla nienapełnionej osnowy. Właściwości kompozytów nieplastyfikowanego PA 10.10 

z włóknem węglowym opisano szerzej w publikacji naukowej [187]. 
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Rys. 4.4.3.2. Moduł sprężystości przy rozciąganiu kompozytów plastyfikowanego PA 10.10 (stan suchy) 

 

Rys. 4.4.3.3. Wytrzymałość na rozciąganie kompozytów plastyfikowanego PA 10.10 (stan suchy) 

 

Rys. 4.4.3.4 Odkształcenie przy zerwaniu dla kompozytów plastyfikowanego PA 10.10 (stan suchy) 
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Rys. 4.4.3.5. Moduł sprężystości przy rozciąganiu kompozytów nieplastyfikowanego PA 10.10 

 

Rys. 4.4.3.6. Wytrzymałość na rozciąganie kompozytów nieplastyfikowanego PA 10.10 

 

Rys. 4.4.3.7. Odkształcenie przy zerwaniu kompozytów nieplastyfikowanego PA 10.10 
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4.4.4.  Fraktografia przełomów z prób statycznego rozciągania 

Na rys. 4.4.4.1 przedstawiono obrazy SEM przełomów po próbie rozciągania dla wybranych 

kompozytów, na osnowie plastyfikowanego PA 10.10 (Hiprolon 211). Ujawniają one zróżnicowaną 

morfologię i wielkość wprowadzonych do kompozytów napełniaczy. Zdjęcia 4.4.4.1 A-D wykonano 

dla kompozytów włókien szklanych i węglowych w obszarze przełomu plastycznego. 

W bezpośrednim otoczeniu włókien dochodzi do bardzo dużego plastycznego odkształcenia  osnowy – 

szczególnie dla włókien węglowych.  

Rys. 4.4.4.1 E-F przedstawiają przełom dla kompozytu z włóknem lnianym – obszar przełomu 

kruchego. W obszarze przełomu plastycznego jego powierzchnia jest bardzo rozwinięta, co utrudnia 

wykonanie zdjęć mikroskopowych wysokiej jakości. Widoczne są pojedyncze, elementarne włókna 

lniane, rozdzielone z pasma (obraz SEM pasma włókien lnianych wprowadzanych do kompozytów 

przedstawiono na rys. 4.4.4.2). Część włókien lnianych jest wyciągnięta z osnowy. Efekt wyciągania 

włókien sprzyja uzyskiwaniu większych wartości wydłużenia przy zerwaniu czy udarności 

kompozytów z karbem, równocześnie jednak prowadzi do uzyskiwania małych efektów wzmocnienia 

(szczególnie – ogranicza wytrzymałość na rozciąganie kompozytu).  

Zarówno dla kompozytów z włóknami syntetycznymi jak i naturalnymi, włókna były dość 

równomiernie rozmieszczone w objętości kompozytów. Jednak w przypadku kompozytów z mączką 

łupin orzecha włoskiego (rys. 4.4.4.1 G-H), obserwować można było miejsca aglomeracji cząstek. 

Należy oczekiwać, że poza samą morfologią napełniacza, był to dodatkowy czynnik wpływający na 

pogorszenie właściwości wytrzymałościowych kompozytów. Na podstawie obserwacji 

mikroskopowych nie stwierdzono natomiast, by cząstki łupin orzecha były źle związane z osnową.  

Na rys. 4.4.4.3 przedstawiono przełomy po rozciąganiu materiału Ril/10F – kompozytu 

plastyfikowanego PA 10.10 (Rilsan TESNO) z włóknem lnianym, wytwarzanego metodą 

wieloetapowego wtryskiwania. Mikrostruktura przełomów uzasadnia otrzymane wyniki, a więc 

znikomy efekt wzmocnienia i zachowanie znacznych wydłużeń przy zerwaniu. Widoczne są mocno 

rozdrobnione (głównie w wyniku wieloetapowego przetwórstwa) włókna wyciągane z osnowy 

podczas próby rozciągania, o czym świadczą liczne pustki. Ponieważ włókna były wyciągane 

z osnowy, kompozyty nie pękały krucho, nie uzyskano też wzrostu naprężeń maksymalnych, co 

równocześnie spowodowane było istnieniem obszarów koncentracji części włókien i ułożenia 

w kierunku prostopadłym do kierunku obciążenia. 
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Rys. 4.4.4.1. Przełomy kompozytów na osnowie plastyfikowanego PA 10.10 z napełniaczami w ilości 10 % 

wag.: A, B – włókna szklane, C, D – włókna węglowe, E, F – włókna lniane, G, H – mączka łupin orzecha 

włoskiego 

A B 

C D 

E F 

G H 
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Rys. 4.4.4.2. Obraz SEM pasma włókien lnu złożonego z włókien elementarnych.  

W tej postaci włókna były wprowadzane do badanych kompozytów. 

 

 

Rys. 4.4.4.3. Obraz SEM przełomu po rozciągania kompozytu PA 10.10 z włóknem lnianym (10 % wag.), 

wykonanego metodą wieloetapowego wtrysku 

 

4.4.5. Właściwości zmęczeniowe wyznaczone w badaniach przyspieszonych 

W ramach badań wstępnych, przeprowadzono pierwsze przyspieszone próby zmęczeniowe 

kompozytów plastyfikowanego PA 10.10 (Hiprolon 211) zawierających 10 % wag. włókien lnianych, 

szklanych i węglowych.  

Na rys. 4.4.5.1 przedstawione zostały pętle histerezy mechanicznej rejestrowane dla tych 

materiałów (po jednej pętli na każdy poziom obciążenia). Wykresy te pozwalają na dokonanie 

wstępnej jakościowej oceny zachowania badanych kompozytów pod działaniem obciążeń zmiennych 

w czasie. Kompozyt z włóknem lnianym jest materiałem najbardziej podatnym na cykliczne pełzanie, 

równocześnie wykazuje największą zdolność tłumienia drgań. Dla kompozytu z włóknem szklanym 

obserwowany jest z kolei najbardziej intensywny wzrost energii dyssypacji i odkształceń na ostatnich 

trzech poziomach obciążeń, co najbardziej predysponuje go do wyznaczania przybliżonej 

wytrzymałości zmęczeniowej metodą Lehra. Jednak dla wszystkich badanych kompozytów, 
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początkowo liniowy charakter wzrostu dyssypowanej energii i odkształceń, po wyczerpaniu zdolności 

do przenoszenia obciążeń dynamicznych zaczyna nabierać nieliniowego charakteru.  

Na rys. 4.4.5.2 przedstawiono wykresy energii dyssypowanej w cyklach na kolejnych poziomach 

obciążenia względem odpowiadających im naprężeń maksymalnych. Na ich podstawie obliczono 

wytrzymałość zmęczeniową wg metody Lehra  i jej wartości przedstawiono w Tabeli 4.4.5.1.  

Porównując wartości wytrzymałości zmęczeniowej i wytrzymałości na rozciąganie należy 

zauważyć, że względna wytrzymałość zmęczeniowa (odniesiona do wytrzymałości na rozciąganie) 

jest porównywalna dla kompozytów z włóknem lnianym i szklanym, podczas gdy dla kompozytu 

z włóknem węglowym jest bardzo mała – zniszczenie zmęczeniowe następuje przy naprężeniach 

wynoszących zaledwie ok. 23 % wartości wytrzymałości na rozciąganie. 

 

 

  

 

Rys. 4.4.5.1. Pętle histerezy mechanicznej dla kompozytów plastyfikowanego PA 10.10 z włóknem lnianym (A), 

szklanym (B) i węglowym (C), przy minimalnej sile wymuszającej równej 0,1 kN i rosnących co 5000 cykli 

wartości maksymalnej siły wymuszającej 
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Rys. 4.4.6.2. Wykres energii dyssypacji w funkcji naprężenia dla wybranych kompozytów na osnowie 

plastyfikowanego PA 10.10 z włóknem lnianym (A), szklanym (B) i węglowym (C). 

 

 

 

Tabela 4.4.5.1. Wytrzymałość zmęczeniowa wyznaczona metodą Lehra (Zz),  

wytrzymałość na rozciąganie (σM), oraz względna wytrzymałość zmęczeniowa  

(odniesiona do wytrzymałości zmęczeniowej) dla kompozytów plastyfikowanego PA 10.10 

Materiał Zz,  MPa σM , MPa (Zz /σM )·100 % 

Hpr/10F  12,5 27,9 45 

Hpr/10G 16,0 33,9 47 

Hpr/10C 17,5 77,1 23 

 

 

Powyższe badania opisano również w publikacji naukowej [194]. 
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4.5. Wnioski z badań wstępnych 

 
Badania wstępne pozwoliły na uzyskanie podstawowych informacji o fizyko-mechanicznych 

właściwościach badanych kompozytów na osnowie plastyfikowanego i nieplastyfikowanego PA 10.10 

z różnorodnymi napełniaczami – głównie włóknistymi. Tradycyjne włókna wzmacniające: szklane 

i węglowe, zastosowano jako materiał referencyjny dla napełniaczy pochodzenia naturalnego: 

roślinnych włókien i cząstek oraz włókien bazaltowych. 

Mimo iż temperatury przetwórstwa plastyfikowanego PA 10.10 są niższe niż gatunków  

nieplastyfikowanych i niższe niż dla poliamidów krótkołańcuchowych, uzyskanie dobrej jakości 

kompozytów o takiej osnowie z napełniaczami lignocelulozowymi jest utrudnione. Napełniacze 

roślinne, szczególnie włókniste, mają małą gęstość nasypową i dużą skłonność do aglomeracji, co 

utrudnia ich dozowanie w tradycyjnym procesie kompandowania. Możliwe było wytworzenie tą 

metodą kompozytów o niewielkiej zawartości włókien roślinnych (10 – 20 % wag.), jednak 

równocześnie uzyskano niewielki stopień wzmocnienia, wyraźnie zwiększyła się zaś chłonność wody 

– względem nienapełnionego PA 10.10. Wytworzono estetyczne kształtki o gładkiej powierzchni, 

jednak kolor kształtek wykonanych z kompozytów zawierających 20 – 30 % wag. napełniaczy 

lignocelulozowych był wyraźnie ciemniejszy niż dla kształtek wykonanych z kompozytów 

niskonapełnionych (10 % wag. napełniaczy roślinnych). Plastyfikowany PA 10.10 może być 

potencjalną osnową biokompozytów z udziałem włókien lub cząstek lignocelulozowych, jednak 

dopracowania wymaga metoda ich wytwarzania. Materiały takie mogłyby być stosowane w produkcji 

wyrobów, które nie są narażone na bezpośrednie działanie wody oraz tam, gdzie poszukiwana jest 

równowaga między parametrami wytrzymałościowymi, a elastycznością i zdolnością tłumienia drgań 

- z korzyścią płynącą z zastąpienia części drogiej osnowy tańszym, ekologicznym napełniaczem 

o małej gęstości. 

Wstępne badania własne ukazały potencjał nieplastyfikowanego PA 10.10 jak osnowy 

kompozytów konstrukcyjnych. Materiał ten odznacza się małą gęstością i małą chłonnością wody, 

posiada też korzystne właściwości wytrzymałościowe, co w niektórych zastosowaniach może czynić 

go konkurencyjnym dla poliamidu 6. Dzięki zastosowaniu włókien bazaltowych, szklanych, 

a szczególnie węglowych, uzyskano dla niego znaczny stopień wzmocnienia. Ze względu na duży 

obszar potencjalnych zastosowań inżynierskich, nieplastyfikowany PA 10.10 wytypowano jako 

osnowę kompozytów poddanych szerszej analizie w ramach badań zasadniczych. Próby wytworzenia 

kompozytów z napełniaczami roślinnymi na osnowie nieplastyfikowanego PA 10.10 zakończyły się 

niepowodzeniem. W trakcie ich przetwarzania dochodziło do znaczącej degradacji włókien 

i powstawania pęcherzy powietrza. Do dalszych badań wytypowano więc inny napełniacz 

pochodzenia naturalnego – włókna bazaltowe. Ze względu na pewne podobieństwo właściwości, jako 

materiał referencyjny wybrano kompozyty z włóknem szklanym. Zdecydowano się jednak na wybór 

włókien innego gatunku niż użytych w badaniach wstępnych, tak aby w badaniach zasadniczych 

stosować włókna szklane i bazaltowej o tej samej średnicy nominalnej. Włókna bazaltowe 

wzmacniające kompozyty poddane badaniom wstępnym miały średnicę nominalną niemal dwa razy 

większą (ϕ = 20 µm) niż średnica włókien szklanych (ϕ = 11 µm). Oczekiwano, że zastosowanie 

włókien bazaltowych o mniejszej średnicy pozwoli na uzyskanie lepszych parametrów 

wytrzymałościowych dla kompozytów z ich udziałem, bardziej konkurencyjnych dla kompozytów 

poliamidowo-szklanych. 
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5. ZASADNICZE BADANIA WŁASNE 

Badania zasadnicze poświęcono konstrukcyjnym kompozytom biopoliamidowym, skupiając się 

na dwóch rodzajach wzmocnień włóknistych: tradycyjnych włóknach szklanych oraz nowym 

napełniaczu kompozytów termoplastycznych - włóknach bazaltowych. Właściwości użytkowe 

nowych biokompozytów oceniano w odniesieniu do kompozytów o osnowie petrochemicznego 

poliamidu 6. Analizowano właściwości decydujące o zastosowaniu materiałów polimerowych jako 

tworzyw inżynierskich - głównie właściwości mechaniczne i ich zmianę wraz ze zmianą temperatury 

i wilgotności. Podjęto próbę oceny poprawności wytworzenia kompozytowych wyprasek 

i skorelowania uzyskiwanych właściwości z mikrostrukturą kompozytu. Efektywność wzmocnienia 

oceniono na podstawie porównania teoretycznych i rzeczywistych wartości modułów sprężystości 

wzdłużnej kompozytów obciążanych wzdłuż głównego kierunku przepływu tworzywa w formie 

wtryskowej. Badano też zjawiska zachodzące podczas działania na badane materiały obciążeń 

statycznych oraz zachowanie kompozytów pod obciążeniami zmiennymi w czasie. 

 

 

5.1. Materiały  

Do badań zasadniczych wybrano jedną spośród biopoliamidowych osnów stosowanych w trakcie 

badań wstępnych – nieplastyfikowany poliamid 10.10, Vestamid Terra DS 16 (Evonik Industries) – 

zobacz: Rozdział 4.1.  

Jako materiał referencyjny wykorzystany został poliamid 6 produkowany przez koncern 

chemiczny Grupa Azoty SA pod nazwą handlową Tarnamid T-27, naturalny, o średniej lepkości. Jest 

to odmiana dedykowana do produkcji wyrobów o wysokich wymogach wytrzymałościowych 

i wytwarzania granulatów kompozytowych metodą kompandowania. Kompozyty poliamidu 6 

zawierające 15 – 60 % wag. ciętych włókien szklanych to dojrzałe materiały, jedne z najważniejszych 

polimerowych materiałów inżynierskich.  

Zastosowano dwa rodzaje ciętych włókien wzmacniających – gatunki o nominalnej średnicy 

włókna elementarnego wynoszącej 13 µm: 

⎯ włókna bazaltowe BSC 13-3,2 o długości cięcia 3,2 mm, dostarczone przez firmę 

Basaltex. Włókna nie są dostępne z aperturą dla poliamidów. Nie zostały też poddane 

dodatkowej preparacji w ramach badań własnych. 

⎯ Włókna szklane CS EC 13 672 typu E z preparacją silanową, produkowane przez firmę 

Johns Manville (JM), jednego z wiodących producentów włókien szklanych. 

Dedykowane dla wzmacniania poliamidów 6 i 6.6. Długość cięcia wynosi 2-5 mm, 

średnica: 12,4 – 13,6 mm – wg danych producenta. 

Obie poliamidowe osnowy wzmacniano wprowadzając do nich napełniacze włókniste w ilości 

15, 30 i 45 % wag. Są to typowe udziały wagowe włókien szklanych w tradycyjnych komercyjnych 

kompozytach poliamidowych. Referencyjne materiały poliamidowo-szklane stanowią więc dobry, 

praktyczny i równocześnie bardzo wymagający punk odniesienia w dokonywaniu porównań z nowymi 

kompozytami biopoliamidowo-bazaltowymi.  

 Skład i oznaczenia badanych materiałów biopoliamidowych oraz bazujących na poliamidzie 6 

zaprezentowano w tabeli 5.1.1. 
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Tabela 5.1.1. Oznaczenie oraz skład materiałów wykorzystanych w badaniach zasadniczych 

 

 

5.2. Wytworzenie próbek do badań. 

Granulaty kompozytów, których skład przedstawiono w Tabeli 5.1.1 wytworzono za pomocą linii 

do granulacji z wytłaczarką dwuślimakową współbieżną MARIS TM30. W przypadku kompozytów 

z włóknem szklanym wykorzystano klasyczną metodę kompandowania, wprowadzając cięte włókna 

do osnowy uplastycznionej w cylindrze wytłaczarki. Dostarczone cięte włókna bazaltowe 

charakteryzowały się dużo mniejszą gęstością nasypową (mała ilość włókien elementarnych 

w paśmie) i próba ich klasycznego dozowania podczas kompandowania zakończyła się 

niepowodzeniem. Wytworzono więc przymieszkę osnów z włóknami bazaltowymi, którą następnie 

wytłaczano i granulowano. 

 Standardowe próbki wiosełkowe typu 1A (wg normy ISO 527) wytworzono metodą wtrysku na 

wtryskarce Engel ES 200/40 HSL.  Parametry wtrysku opisano w Tabeli 5.2.1. Procesy 

kompandowania i wtrysku zostały przeprowadzone w  Laboratorium Tworzyw Sztucznych Grupy 

Azoty SA w Tarnowie. 

 

Tabela 5.2.1. Parametry wtrysku PA 10.10 (VT) i PA 6 (TA) oraz kompozytów na ich osnowie  

z włóknem szklanym (G) i bazaltowym (B) 

Materiał 
Temperatury stref cylindra, °C Temperatura 

formy, °C I II III dysza 

VT 260 260 260 260 

80 

VT/15-45G 

VT/15-45B 
260 260 260 260 

TA 250 250 250 250 

TA/15-45G 

TA/15-45B 
280 280 280 280 

 

Skład kompozycji Udział napełniacza,  

% wag. 
Oznaczenie 

Osnowa Typ napełniacza 

PA 10.10 

(Vestamid Terra DS 16) 

-  VT 

Włókna bazaltowe 

15 VT/15B 

30 VT/30B 

45 VT/45B 

Włókna szklane 

15 VT/15G 

30 VT/30G 

45 VT/45G 

PA 6 

(Tarnamid T-27) 

 

- - TA 

Włókna bazaltowe 

15 TA/15B 

30 TA/30B 

45 TA/45B 

Włókna szklane 

 

15 TA/15G 

30 TA/30G 

45 TA/45G 
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5.3. Metodyka badań 

W zasadniczej fazie badań skupiono się na pogłębionej analizie właściwości fizyko-

mechanicznych nowowytworzonych biopoliamidowych kompozytów konstrukcyjnych i ich 

interpretacji z odniesieniem do mikrostruktury oraz obserwacją zjawisk towarzyszących obciążeniom 

statycznym i dynamicznym działającym na badane wypraski.  

 

5.3.1. Oznaczenie gęstości i udziału włókien w kompozytach. 

Gęstość poliamidów oraz kompozytów na ich osnowie została wyznaczona przy użyciu 

elektronicznej wagi analitycznej RADWAG WAS 220/X z oprzyrządowaniem. Gęstość oznaczono 

metodą ważenia hydrostatycznego według normy PN-EN 1936. Jako cieczy wzorcowej o znanej 

gęstości użyto etanolu cz.d.a,   

Gęstość wykorzystywanych w badaniach włókien szklanych i bazaltowych została udostępniona 

przez producentów włókien. Wartości te podano w  Tabeli 5.3.1.1. 

 

Tabela 5.3.1.1. Gęstość użytych do badań wstępnych włókien szklanych i bazaltowych  

wg danych udostępnionych przez ich producentów 

Napełniacz Gęstość, g/cm3 

Włókno szklane (CS EC 13 672, Johns Manville)  2,55 

Włókno bazaltowe (BSC-13-3,2, Basaltex) 2,67 

 

Znając teoretyczny – założony – udział wagowy włókien i osnów w badanych kompozytach, 

a także zmierzone lub udostępnione przez producentów wartości gęstości poszczególnych 

komponentów, obliczono teoretyczny udział objętościowy włókien - wzór (1), Rozdział 4.3.1. 

Następnie obliczono teoretyczną gęstość badanych kompozytów na podstawie prawa mieszanin – 

wzór (2), Rozdział 4.3.1. Analogicznych obliczeń dokonano dla materiałów testowanych w ramach 

badań wstępnych. 

 

Oceny rzeczywistego udziału objętościowego lub wagowego włókien w kompozytach można 

dokonywać różnymi metodami, przy czym do najczęściej stosowanych należą: 

⎯ opisana wyżej metoda oparta na porównaniu gęstości kompozytu wyznaczonej 

eksperymentalnie z teoretyczną - obliczoną na podstawie prawa mieszanin  

⎯ obserwacje mikroskopowe i metody analizy obrazu: płaskiego lub przestrzennego  

⎯ metody polegające na pomiarze początkowej masy suchej próbki kompozytowej, 

następnym usunięciu osnowy i ponownym pomiarze masy pozostałego napełniacza 

(metody celowe dla kompozytów dwukomponentowych): 

▪ metoda wypalania osnowy, 

▪ metoda termograwimetryczna, 

▪ metoda rozpuszczania osnowy w odpowiednio dobranych rozpuszczalnikach.  

W ramach zasadniczych badań własnych wykorzystano dwie z tych metod: gęstościową i metodę 

wypalania osnowy, opisaną w kolejnym podrozdziale. 
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5.3.2. Metoda wypalania osnowy – ocena rzeczywistego udziału wagowego i długości włókien 

w kompozytach 

 

Metoda wypalania osnowy, opisana normą ASTM D2584 lub pokrewną jej normą europejską 

ISO 3451, jest metodą zalecaną i powszechnie stosowaną do określania wagowego udziału 

komponentów oraz długości włókien w komercyjnych kompozytach polimerowych z włóknami 

niepalnymi. Wykorzystywana jest też w wielu pracach naukowych. Może być stosowana dla 

kompozytów, w których napełniacz wykazuje stabilność termiczną w temperaturach wypalania 

osnowy (np.: włókno szklane, bazaltowe); osnowa zaś jest materiałem organicznym, który w trakcie 

wypalania rozkłada się całkowicie do substancji gazowych, a ilość innych substancji  (np. pochłoniętej 

wody) jest na tyle mała, że można ją zaniedbać. 

Badania przeprowadzono zgodnie z zaleceniami normy ISO 3451-4. Standardowe próbki do 

badań – po 3 z każdego rodzaju kompozytów - suszono, ważono w ceramicznych, wysuszonych 

i zważonych wcześniej tyglach i wypalano w piecu w temperaturze 600°C przez 6 godzin. Następnie 

pozostałe po wypalaniu włókna  ważono razem z tyglami, bezpośrednio po usunięciu z pieca. Na tej 

podstawie określono masę włókien i odniesiono ją do masy całej próbki kompozytowej, obliczając 

w tej sposób udział wagowy włókien w kompozycie. Procedurę tą powtórzono dwukrotnie. 

Opisaną metodę zastosowano w niniejszej pracy jako porównawczą z metodą gęstościową 

(Rozdział 5.3.1), dla oceny poprawności wagowego dozowania komponentów podczas wytwarzania 

kompozytów. Wykorzystano ją również, aby wyodrębnić włókna szklane i bazaltowe z osnowy, 

a następnie poddać je obserwacjom mikroskopowym i zmierzyć ich długość. Wyodrębnione włókna 

nanoszono na podkładki węglowe, napylano złotem i obserwowano pod mikroskopem skaningowym 

SEM (JEOL JSM5510LV). Pomiary długości włókien przeprowadzono przy wykorzystaniu funkcji 

oprogramowania mikroskopu skaningowego, analizując serię 100-150 elementów. Sposób 

przeprowadzenia pomiarów zilustrowano na rys. 5.3.2.1. Z zastosowaniem oprogramowania MiniTab 

15, sporządzono histogramy długości włókien i obliczono wartości podstawowych parametrów 

statystycznych: średniej i odchylenia standardowego. Umożliwiło to dokonanie szacunkowej oceny 

stopnia rozdrobnienia włókien w wyniku przetwórstwa. 

 

 

Rys. 5.3.2.1. Pomiar długości włókien z wykorzystaniem funkcji mikroskopu skaningowego 
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5.3.3. Mikrotomografia komputerowa  

Analiza mikrostruktury kompozytów na osnowie PA 10.10 została przeprowadzona na obrazach 

z rentgenowskiego tomografu komputerowego firmy GE typ nanotom. Próbki do badań wycięto ze 

środka części pomiarowej standardowych próbek wiosełkowych, prostopadle do bocznych 

powierzchni próbek – miejsce pobrania próbek zaznaczono na rys. 5.3.3.1 A. Wycięte próbki miały 

wymiary 10 x 4 x 2 mm3. Podczas akwizycji dla wszystkich próbek stosowano następujące parametry 

ekspozycji: 80 kV, 145 µA, rozmiar woksela: 3 µm/vox, czas ekspozycji: 500 ms.  Uzyskane obrazy 

3D zapisano w formie serii zdjęć przekrojów w formacie JPEG. Uzyskane obrazy wykorzystano m.in. 

do oceny orientacji włókien szklanych i bazaltowych w wytworzonych kompozytach. 

Do prezentacji wyników badań wybrano po trzy przekroje, wykonane w płaszczyźnie YZ  

równoległej do głównego kierunku przepływu tworzywa w formie (oś Z), w odległości 0,1 mm, 1 mm 

i 2 mm od szerszego boku próbki (10 x 2 cm3), wzdłuż boku próbki o długości 4 mm. Płaszczyznę 

przekroju przedstawiono na rys. 5.3.3.1 B. W ten sposób zobrazowano układ włókien w warstwie 

naskórkowej (przypowierzchniowej), pośredniej (tzw. warstwa ścinania) oraz rdzeniowej próbki.  

 

   

Rys. 5.3.3.1. Miejsce pobrania próbki do badań mikrotomograficznych z próbki wiosełkowej (A)  

oraz sposób wykonania przekroju w płaszczyźnie YZ (B). Oś Z wyznacza główny kierunek  

przepływu tworzywa w formie wtryskowej. 
 

 

 

5.3.4. Pomiar absorpcji wody 

Pomiar absorpcji wody przeprowadzono wg normy ISO 62. Przyjęto metodę standardową 

określania chłonności w wodzie o temperaturze pokojowej. Próbki suche ważono z dokładnością do 

0,001 g i umieszczono w naczyniu z wodą o temperaturze 23 °C ± 2 °C. Czas inkubacji w wodzie 

wynosił: 1, 7, 30 i 90 dni. Po wyjęciu próbek z wody osuszono je na bibule usuwając wodę 

powierzchniową i ponownie zważono. Jako miarę wodochłonności przyjęto nasiąkliwość wagową. 

 

5.3.5. Statyczna próba rozciągania i ocena efektywności wzmocnienia 

Statyczne próby rozciągania przeprowadzono zgodnie z normą ISO 527-1  z prędkością przesuwu 

trawersy 5 mm/min, na maszynie wytrzymałościowej MTS Criterion Model 43. Wyznaczono: 

wytrzymałość na rozciąganie, moduł sprężystości przy rozciąganiu, wydłużenie względne przy 

z 

x 
y 

A B 
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zerwaniu. Pomiarów dokonywano na próbkach płaskich wiosełkowych z materiałów: PA 10.10 i PA 6 

oraz ich kompozytów w stanie: 

⎯ suchym, powtryskowym  

⎯ kondycjonowanym (kondycjonowanie przyspieszone) 

⎯ mokrym, po 90 dniach inkubacji w wodzie o temperaturze pokojowej 

 

Dodatkowo dokonano oceny efektywności wzmocnienia kompozytów włóknami na podstawie 

porównania wartości teoretycznego i wyznaczonego eksperymentalnie modułu sprężystości 

wzdłużnej. Teoretyczną wartość modułu sprężystości wyznaczono korzystając z praw mikromechaniki 

kompozytów [194]. W najbardziej korzystnym przypadku, w którym włókna ułożone są równolegle 

do kierunku działania obciążenia i posiadają długość większą od krytycznej, teoretyczny moduł 

sprężystości kompozytu obliczany jest zgodnie z prawem mieszanin: 

 

 
owwwk EVFEVFE )1( −+=   (3) 

gdzie:   

 Ek, Ew, Eo – moduł sprężystości kompozytu, osnowy i włókna, 

 VFw, VFo – udział objętościowy włókna, udział objętościowy osnowy, 

zaś przy najmniej korzystnym przypadku prostopadłego ułożenia włókien w stosunku do 

kierunku obciążania, moduł sprężystości obliczany jest z odwrotnego prawa mieszanin: 
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Teoretyczne moduły sprężystości kompozytów obliczone dla wzdłużnego i poprzecznego 

ułożenia włókien, dla różnych udziałów objętościowych włókna w kompozycie, stanowią swoiste 

okno, w którym powinny znaleźć się wyniki eksperymentalne. Im wartość eksperymentalna jest 

bliższa teoretycznej wartości modułu dla włókien równoległych, tym większa jest efektywność 

wzmocnienia.  

Teoretyczne moduły poprzeczne i wzdłużne w zakresie udziału objętościowego włókien od 0 do 

28 % obliczono dla kompozytów poliamidowo-bazaltowych i poliamidowo-szklanych podstawiając 

do wzorów (3) i (4):  

⎯ wartości modułów sprężystości osnów PA 10.10 i PA 6 wyznaczone w próbie 

statycznego rozciągania 

⎯ wartości modułów sprężystości przy rozciąganiu włókien bazaltowych i szklanych, które 

zostały udostępnione przez producentów włókien – Tabela 5.3.5.1. 

 

Tabela 5.3.5.1. Gęstość użytych do badań wstępnych włókien szklanych i bazaltowych  

wg danych udostępnionych przez ich producentów 

Napełniacz 
Moduł sprężystości  

przy rozciąganiu, GPa 

Włókno szklane (CS EC 13 672, Johns Manville)  75 

Włókno bazaltowe (BSC-13-3,2, Basaltex) 84 
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5.3.6.  Statyczna próba rozciągania z rejestracją sygnałów AE 

Badania statycznej próby rozciągania z rejestracją sygnałów emisji akustycznej (ang. acoustic 

emmision, AE) wykonano na maszynie wytrzymałościowej Zwick/Roell Z100 z uchwytami 

hydraulicznymi. Do rejestracji sygnałów AE wykorzystano system pomiarowy AMSY-6 oraz 

rezonansowe czujniki typu SE25-P (DECI), a także przedwzmacniacze zewnętrzne AEP4 

(wzmocnienie 34 dB) firmy Vallen Systeme GmbH. 

Na rys. 5.3.6.1 pokazano widok oraz schemat stanowiska badawczego. Zgodnie ze schematem, na 

każdej badanej próbce montowano dwa czujniki przeznaczone do rejestracji AE bezpośrednio ze 

strefy zniszczenia - odległość pomiędzy czujnikami wynosiła 50 mm. Dla rejestracji siły oraz drogi 

w systemie AMSY-6 użyto kanałów parametrycznych połączonych z wyjściowymi kanałami 

parametrycznymi maszyny wytrzymałościowej Zwick/Roell Z100. Przed każdym badaniem 

przeprowadzano kalibrację torów pomiarowych za pomocą źródła Hsu-Nielsena 2H/0,5 mm zgodnie 

z wytycznymi normy PN-EN 13554:2011. 

 

 

Rys 5.3.6.1. Schemat stanowiska badawczego z rejestracją AE 

 

Badaniom poddano standardowe próbki wiosełkowe poliamidów i ich kompozytów z włóknem 

szklanym i bazaltowym w stanie kondycjonowanym. Skupiono się na analizie wyników dotyczących 

maksymalnej amplitudy sygnału, aktywności emisyjnej oraz częstotliwości sygnału dla maksymalnej 

amplitudy sygnału. Amplituda sygnału AE to maksymalne napięcie mierzone na wyjściu czujnika 

w obrębie jednego sygnału emisji akustycznej. Amplitudę można wyrazić w jednostkach dB. 

Aktywność, odnosząca się do liczby zdarzeń (zliczeń) AE, to liczba wskazująca ile razy sygnał emisji 

akustycznej przekroczył wartość napięcia progowego. 

Badania przeprowadzono w Laboratorium Badań stosowanych Politechniki Krakowskiej. 
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5.3.7.  Próba udarności Charpy’ego 

Badania udarności Charpy’ego zostały przeprowadzone zgodnie z normą ISO 179 metodami: 

z karbem (metoda 1eA) i bez karbu (metoda 1eU), na próbkach znormalizowanych, wyciętych 

z próbek wiosełkowych. Pomiaru energii łamania dokonano na urządzeniu Zwick/Roell HIT5.5P  

o zakresie pomiarowym do 5 J. Oznaczono udarność Charpy’ego z karbem (acN) i bez karbu (acU), 

a następnie obliczono udarność względną (awz): 

 

%100=
cU

cN
wz

a

a
a  

 

Próby przeprowadzono na próbkach w stanie kondycjonowanym. Wyniki przedstawiono jako 

średnią z trzech pomiarów. 

 

 

5.3.8. Oznaczenie temperatury ugięcia pod obciążeniem 

Oznaczenia temperatury ugięcia pod obciążeniem (ang. heat deflection temperaturę, HDT) 

dokonano według normy ISO 75 metodą A (naprężenie zginające: 1,8 MPa). Badanie wykonano na 

urządzeniu Zwick/Roel HDT/Vicat A apparatus-B6-6300ALL.001. Testom poddano próbki 

poliamidów i ich kompozytów o wymiarach 80 x 10 x 4 mm3 wycięte z części pomiarowej 

standardowych próbek wiosełkowych. Wynik stanowiła średnia z trzech równoległych oznaczeń. 

Temperaturę ugięcia pod obciążeniem wyznaczono jako miarę porównawczą odporności cieplnej 

badanych kompozytów (odporności na deformację pod wpływem dostarczenia ciepła). Badania 

przeprowadzono w Laboratorium Tworzyw Sztucznych Grupy Azoty SA. 

 

5.3.9.  Przyspieszone badania zmęczeniowe 

Badania przeprowadzono w oparciu o metodę Lehra, której ideę przedstawiono w rozdziale 4.3.5. 

Standardowe próbki wiosełkowe wytworzone z kompozytów na osnowie poliamidu 10.10 oraz 

wybranych kompozytów poliamidu 6, zostały poddane przyspieszonym badaniom zmęczeniowym 

z wymuszeniem siłowym o profilu sinusoidalnym. Badania prowadzono w trybie rozciąganie – 

odciążenie (cykl tętniący dodatni), z częstotliwością 5 Hz, na serwohydraulicznej dynamicznej 

maszynie wytrzymałościowej MTS Bionix z siłomierzem o zakresie pomiarowym do 5kN. Testy 

wykonano w laboratorium Katedry Mechaniki i Inżynierii Materiałowej Politechniki Wrocławskiej. 

Dla wszystkich kompozytów wartość minimalnej siły wymuszającej była niezmienna podczas 

całego testu i wynosiła 0,1 kN zaś wartość siły maksymalnej zwiększano co 5000 cykli, tym samym 

rosła amplituda siły. Początkowa wartość maksymalnego naprężenia rozciągającego podczas testów 

wynosiła 30% wartości wytrzymałości na rozciąganie statyczne. W kolejnych cyklach naprężenie 

maksymalne zwiększano o  5% wartości wytrzymałości na rozciąganie. Wartości tych naprężeń 

podano w Tabeli 5.3.9.1.  
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Tabela. 5.3.9.1. Poziomy obciążeń maksymalnych przyjęte dla przyspieszonych testów zmęczeniowych 

w odniesieniu do wartości wytrzymałości na rozciąganie (σMt) wyznaczonej w testach statycznych 

Oznaczenie 
σMt, 

MPa 

Maksymalne naprężenie wymuszające w kolejnych 5000 cyklach testu, MPa 

30% 

σMt 

35% 

σMt 

40% 

σMt 

45% 

σMt 

50% 

σMt 

55% 

σMt 

60% 

σMt 

65% 

σMt 

VT/15B 57,1 17,1 20 22,8 25,7 28,6 31,4 34,3 37,2 

VT/30B 84,5 25,4 29,6 33,8 38 42,3 46,5 50,7  - 

VT/45B 114,8 34,4 40,2 45,9 51,7 57,4 63,1 68,9 - 

VT/15G 92,2 27,7 32,3 36,9 41,5 46,1 50,7 55,3 59,9 

VT/30G 117,6 35,3 41,2 47,0 52,9 58,8 64,7 70,6 - 

VT/45G 152,8 45,8 53,5 61,1 68,8 76,4 84,0 - - 

TA/30B 62,1 18,6 21,7 24,8 27,9 31,1 34,2 - - 

TA/45B 76,0 22,8 26,6 30,4 34,2 38,0 41,8 - - 

TA/30G 108,0 32,4 37,8 43,2 48,6 54,0 59,4 64,8 - 

TA/45G 158,9 47,7 55,6 63,6 71,5 79,5 87,4 - - 

 

Próby prowadzono do czasu zerwania próbek.  Rejestrowano pętle histerezy mechanicznej oraz: 

maksymalne wydłużenie i maksymalną wartość energii dyssypacji uzyskane na każdym z poziomów 

obciążenia. Na tej podstawie, zgodnie z metodą Lehra, wyznaczono wytrzymałość zmęczeniową 

kompozytów jako parametr porównawczy. Badania przeprowadzono dla materiałów w stanie 

kondycjonowanym. Wyniki przedstawiono jako średnią  z dwóch pomiarów. 

Współczynnik rozpraszania energii (φ) obliczono odnosząc energię rozproszoną w pojedynczym 

cyklu (pole powierzchni pętli histerezy, energia dyssypacji) do energii dostarczonej podczas 

rozciągania, co graficznie przedstawiono na rys. 5.3.9.1. Pola powierzchni obliczono metodą 

trapezów. 

 

 
Rys. 5.3.9.1. Metoda obliczania współczynnika rozpraszania energii (φ) 

 

 

5.3.10. Mikroskopowe obserwacje przełomów z prób mechanicznych 

Do badań wykorzystano elektronowy mikroskop skaningowy (SEM) JEOL JSM5510LV. 

Badaniom poddano przełomy próbek poliamidowych i kompozytowych po rozciąganiu statycznym 
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oraz po przyspieszonych próbach zmęczeniowych. Obserwowano morfologię przełomu i wykonano 

zdjęcia mikroskopowe. Obserwacji dokonano na przełomach napylonych złotem. 

 

5.3.11. Badania starzeniowe oraz analiza DSC i FTIR osnów poliamidowych 

Przeprowadzono również dodatkowe badania porównawcze użytych do badań osnów: 

biopochodnego poliamidu 10.10 oraz poliamidu 6. Ponieważ materiały te znacząco różnią się pod 

względem nasiąkliwości wodą i odporności na hydrolizę oraz pod względem odporności i stabilności 

cieplnej, ciekawym uzupełnieniem przeprowadzonych badań miało być poddanie ich starzeniu 

w warunkach dużej wilgotności i temperatury.  

Standardowe próbki wiosełkowe poddano przyspieszonym badaniom starzeniowym w autoklawie 

firmy Perr (rys. 5.3.11.1) zgodnie z normą EN ISO 2440, w temperaturze 120 °C, wilgotności 

względnej 100% i ciśnieniu ok. 206,9 kPa. Czas starzenia wynosił 16 h, 22 h, 72h oraz 96 h. Po 

zakończeniu każdego z okresów starzenia próbki wyjęte z autoklawu były suszone w temperaturze 

70°C przez 3 h na każde 2,5 mm grubości.  

 

 

 

Rys 5.3.11.1. Schemat budowy reaktora oraz przykład stanowiska badawczego 

 

 

Dokonano obserwacji wizualnych, analizy DSC (różnicowa kalorymetria skaningowa) i FTIR 

(spektroskopia w podczerwieni z transformacją Fouriera) poliamidów przed i po starzeniu. Pomiar 

DSC przeprowadzono w atmosferze azotu (30 ml/min). Próbki do badań o masie 5,24 – 5,36 mg 

pobrano z próbek wiosełkowych. Próbki ogrzewano w zakresie temperatur 25–260 °C z szybkością 

10 °C/min, następnie wygrzewano w temperaturze 260 °C przez 2 minuty, chłodzono z szybkością 

10 °C/min do temperatury 25 °C, utrzymywano w tej temperaturze przez 2 minuty i w kolejnej fazie 

nagrzewano do temperatury 260 °C z szybkością 10 °C/min. 
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Pomiaru FTIR dokonano w trybie ATR (przystawka diamentowa, indeks refrakcyjny 240, kąt 

nominalny 45°). Liczba skanów próbka/tło wynosiła 32, rozdzielczość 4 cm-1. Dla każdej próbki 

pobranej do badań z próbek wiosełkowych, wykonano po ok. 10 widm w celu ich uśrednienia. 

Próbki starzone poddano też statycznej próbie rozciągania. Przeprowadzono ją analogicznie jak 

dla materiałów niestarzonych (zobacz: Rozdział 5.3.5). 

 

5.3.12. Statystyczne opracowanie wyników badań 

Statystycznego opracowania wyników badań zasadniczych dokonano analogicznie, jak 

w przypadku badań wstępnych (zobacz: Rozdział 4.3.6). 
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5.4. Wyniki badań i ich omówienie 

5.4.1.  Gęstość poliamidów i kompozytów poliamidowych 

Wyniki dokonanych pomiarów i obliczeń gęstości rzeczywistej i teoretycznej, uwidaczniają 

różnice między kompozytami na osnowie długołańcuchowego biopochodnego PA 10.10, 

a materiałami bazującymi na krótkołańcuchowym PA 6. Wyniki te przedstawiono na rys. 5.4.1.1. 

Gęstość badanych materiałów na osnowie PA 6 jest o 6-8% większa, niż analogicznych na osnowie 

PA 10.10. Jest to istotna różnica z punktu widzenia możliwości zastosowania takich kompozytów 

w motoryzacji i innych gałęziach przemysłu, gdzie dąży się do redukcji masy wyrobów. Włókna 

bazaltowe mają nieznacznie większą gęstość niż włókna szklane. Różnica w teoretycznych 

gęstościach kompozytów szklanych i bazaltowych o tym samym udziale objętościowym napełniaczy 

i tej samej osnowie wynosi zaledwie od 0,2 do 1 %. Co oczywiste, najmniejsza różnica występuje przy 

najmniejszym, a największa przy największym udziale objętościowym włókien. 

 

 

Rys. 5.4.1.1. Gęstość badanych kompozytów określona na podstawie pomiarów (rzeczywista)  

oraz obliczona dla zamierzonego udziału wagowego, przeliczonego na udział objętościowy 

Tabela 5.4.1.1. Gęstość poliamidowych osnów oraz włókien wzmacniających  

– wartości użyte do obliczenia gęstości teoretycznej kompozytów 

Materiał Gęstość, g/cm3 

VT (PA 10.10) 1,056 

TA (PA 6) 1,140 

Włókno szklane 2,55* 

Włókno bazaltowe 2,67* 

* wg danych producenta 

 

W Tabeli 5.4.1.1 podano wartości gęstości osnów (zmierzone w ramach badań własnych) 

i włókien, które użyto do obliczenia teoretycznej gęstości kompozytów. Porównanie wartości 

rzeczywistych (zmierzonych) i teoretycznych (obliczonych) wskazuje na istnienie pewnych 

rozbieżności – szczególnie dla kompozytów z włóknem bazaltowym. Mogą one świadczyć 

o uzyskaniu innych udziałów objętościowych włókien w kompozytach, niż zamierzone. Do tego 

problemu odniesiono się w kolejnym rozdziale (Rozdział 5.4.2). 
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5.4.2. Udział objętościowy i wagowy włókien w kompozycie 

5.4.2.1. Udział objętościowy włókien na podstawie pomiarów gęstości 

Przedstawione w rozdziale 5.4.1 wyniki pomiarów i obliczeń gęstość posłużyły do wyznaczenia 

rzeczywistego udziału objętościowego włókien w kompozytach metodą gęstościową (opartą na prawie 

mieszanin). Na rys. 5.4.2.1.1 przedstawiono też teoretyczny udział objętościowy włókien w badanych 

kompozytach, przeliczony na podstawie założonego udziału wagowego (15, 30 i 45 % wag.). 

W przypadku kompozytów z włóknem bazaltowym o największej zawartości włókien, ich udział 

objętościowy jest zaniżony w stosunku do oczekiwanego – bardzo duża różnica widoczna jest 

szczególnie dla kompozytu TA/45B (kompozyt PA 6 z włóknem bazaltowym o założonym udziale 

włókien 45 % wag.) Z kolei kompozyty z włóknem szklanym o najmniejszej zawartości włókna mają 

wyraźnie zawyżone rzeczywiste udziały objętościowe.  

Warto dodatkowo zauważyć, że chcąc wprowadzić takie same udziały wagowe napełniaczy do 

obu badanych osnów poliamidowych, uzyskamy nieco inne udziały objętościowe, choć dla badanych 

kompozytów są to różnice niewielkie. Podczas gdy dla kompozytu VT/45B teoretyczny udział 

objętościowy włókna bazaltowego wynosiłby ok. 25 %, dla kompozytu TA/45G byłoby to ok.  

27 % obj. włókna szklanego. Ma to znaczenie przy ocenie wpływu udziału napełniaczy na 

właściwości mechaniczne kompozytów.  

 

 

Rys. 5.4.2.1.1 Przybliżony rzeczywisty udział objętościowy włókien w badanych kompozytach  

w porównaniu z udziałem zamierzonym (teoretycznym – przeliczonym z zamierzonego udziału wagowego) 

 

5.4.2.2. Udział wagowy włókien na podstawie metody wypalania osnowy 

Metoda wyodrębniania włókien z kompozytu poprzez wypalanie osnowy pozwala na 

bezpośrednie porównanie  rzeczywistych i zamierzonych udziałów wagowych włókien w kompozycie 

- bez konieczności stosowania przeliczeń, jak w przypadku udziałów objętościowych. Wyniki 

oznaczenia rzeczywistego udziału wagowego oraz założony udział wagowy włókien w kompozytach 

ukazano na rys. 5.4.2.2.1. Wyniki te są zgodne z wynikami oceny udziałów objętościowych 

uzyskanymi metodą gęstościową.  
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Rys. 5.4.2.2.1. Rzeczywiste udziały wagowe włókien w kompozytach oznaczone metodą  

wypalania osnowy porównane z udziałami zamierzonymi (teoretycznymi) 

 

Na rys. 5.4.2.2.2 przedstawiono zestawienie prezentujące udziały objętościowe:  

− rzeczywiste, uzyskane metodą gęstościową (opisane jako „Rzeczywiste 1”), 

− rzeczywiste, przeliczone z rzeczywistych udziałów wagowych oznaczonych metodą 

wypalania osnowy (opisane jako „Rzeczywiste 2”), 

− teoretyczne, przeliczone z założonych udziałów wagowych. 

Widać dużą zbieżność między wartościami rzeczywistych udziałów objętościowych 

wyznaczonych oboma metodami. W dalszej części pracy posłużono się wartościami udziałów 

objętościowych uzyskanymi na podstawie metody wypalania osnowy, gdyż jest to praktyka 

powszechnie stosowana w przypadku kompozytów binarnych z niepalnymi napełniaczami. 

 

 

Rys. 5.4.2.2.2. Rzeczywiste udziały objętościowe włókien w kompozytach uzyskane  

metodą gęstościową (1) i wypalania osnowy (2) porównane z udziałami teoretycznymi 
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5.4.3.  Długość włókien w kompozycie 

Powszechnie wiadomo, że przetwarzanie włókien i osnów w formowane wtryskowo kompozyty 

prowadzi do znacznej redukcji długości włókien [32-34, 195-196]. Rys. 5.4.3.1-5.4.3.2 przedstawiają 

histogramy długości włókien, opracowane na podstawie dokonanych pomiarów włókien po wypaleniu 

osnów poliamidowych. Rys. 5.4.3.3 pokazuje zaś średnią długość włókien w poszczególnych 

kompozytach. Włókna o wejściowej długości cięcia ok. 4 mm zastosowane do wytworzenia 

kompozytów zostały rozdrobnione w procesie kompandowania i wtrysku do długości znacznie 

mniejszej niż 1 mm. Znaczące różnice w stopniu rozdrobnienia włókien zaobserwowano między 

włóknami szklanymi i bazaltowymi, niezależnie od zastosowanej osnowy kompozytów. 

Najprawdopodobniej wynika to jednak w głównej mierze nie z różnic właściwości materiałowych 

napełniaczy, ale z zastosowania odmiennych metod wytwarzania kompozytów z włóknem szklanym 

i bazaltowym. W procesie kompandowania, który stosowany był w przypadku kompozytów 

z włóknem szklanym, włókna dozowane są w wytłaczarce do już uplastycznionej osnowy. Jeżeli 

jednak najpierw wykonuje się suchą przedmieszkę, mieszając granulat osnowy z włóknami i następnie 

przedmieszkę taką dozuje do cylindra wytłaczarki, włókna narażone są na pękanie dłużej i pod 

działaniem większych naprężeń. Tak było w przypadku kompozytów z włóknem bazaltowym. 

 

 
Rys. 5.4.3.1. Histogramy długości włókien w kompozytach na osnowie PA 10.10  

z włóknem bazaltowym (A, C, E) i szklanym (B, D, F).  
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Rys. 5.4.3.2. Histogramy długości włókien w kompozytach na osnowie PA 6  

z włóknem bazaltowym (A, C, E) i szklanym (B, D, F) 

 

 

Rys. 5.4.3.3. Średnia arytmetyczna długości włókien w kompozytach na osnowie PA 10.10 i PA 6 
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Kolejny czynnik, który wskazywano w publikacjach naukowych jako istotnie wpływający na 

ostateczną długość włókien w kompozytach, to udział objętościowy włókien [196]. Rys. 5.4.3.3 

pokazuje, że w badanych kompozytach długość włókien zmniejsza się bardziej lub mniej istotnie wraz 

ze zwiększeniem ich udziału. Zwiększenie liczby włókien w tej samej objętości materiału 

kompozytowego prowadzi do zwiększonego prawdopodobieństwa wzajemnego oddziaływania 

włókien między sobą i włókien z narzędziami przetwórczymi oraz do zwiększonej pozornej lepkości 

stopu. Należy zauważyć, że efekt stopniowego zwiększenia stopnia rozdrobnienia wraz ze 

zwiększeniem udziału objętościowego włókien jest najwyraźniej widoczny dla kompozytów 

wytwarzanych metodą kompandowania. Inaczej jest dla kompozytów z włóknem bazaltowym 

wytwarzanych z przedmieszki. Tu, już dla małego udziału włókien (15% wag., czyli ok. 7% obj.) 

dochodzi do bardzo znacznego rozdrobnienia, większego nawet niż charakterystyczne dla 

kompozytów z włóknem szklanym zawierających 45% wag. (ok. 25% obj.) napełniacza. Dalsze 

zwiększenie udziału objętościowego nie wpływa już znacząco na stopień rozdrobnienia włókien 

bazaltowych. Nie zawsze więc musi być tak, że długość włókien zmniejsza się liniowo wraz ze 

zwiększeniem ich udziału objętościowego w kompozycie. 

 

5.4.4.  Orientacja włókien w kompozycie 

Orientację włókien w kompozytach na osnowie poliamidu 10.10 z włóknem szklanym 

i bazaltowym oceniano jakościowo na podstawie obrazów 3D uzyskanych metodą mikrotomografii 

komputerowej. Przykładowe obrazy przekrojów wykonanych w płaszczyźnie YZ dla kompozytów 

VT/15B i VT/15G przedstawiono kolejno na rys. 5.4.4.1 i 5.4.4.2. Obrazy te, ze względu na mniejszą 

liczbę włókien niż w materiałach o większym stopniu napełnienia są bardziej czytelne. Pokazują one 

układ włókien szklanych i bazaltowych w warstwie przypowierzchniowej, czyli naskórkowej 

(rys. 5.4.4.1 A i 5.4.4.2 A), warstwie pośredniej (rys. 5.4.4.1 B i 5.4.4.2 B) oraz rdzeniowej 

(rys. 5.4.4.1 C i rys. 5.4.4.2 C) próbki. Widać na nich, iż kompozyt z włóknem bazaltowym zawiera 

krótsze włókna, ułożone bardziej chaotycznie, niż kompozyt z włóknem szklanym. Szczególnie 

charakterystyczne jest, że dla próbki kompozytu VT/15B układ włókien w obszarze, który powinien 

odpowiadać warstwie pośredniej (tzw. warstwie ścinania), bardziej odpowiada układowi 

charakterystycznemu dla warstwy naskórkowej. Włókna wydają się być ułożone losowo. W każdej 

z warstw duża liczba włókien bazaltowych ułożona jest w przybliżeniu prostopadle do osi Z, co jest 

zjawiskiem niekorzystnym. Oś Z jest osią głównego kierunku przepływu tworzywa w formie 

wtryskowej i kierunku działania obciążenia w próbach rozciągania. W warstwie pośredniej w próbce 

kompozytu VT/15G dłuższe włókna szklane układają się bardziej równolegle w stosunku do osi Z, co 

powinno mieć korzystny wpływ na parametry wytrzymałościowe kompozytu. Między układem 

włókien w warstwie naskórkowej, pośredniej i rdzeniowej widoczne są tu znaczne różnice.  

Obrazy po rekonstrukcji 3D dla próbek kompozytów VT/15B i VT/15G przedstawiono 

poglądowo na rys. 5.4.1.3 i 5.4.1.4. Dają one lepsze wyobrażenie o układzie włókien szklanych 

i bazaltowych w objętości kompozytów niż same obrazy przekrojów. Tu również, porównując układ 

włókien widoczny na powierzchniach bocznych, można zauważyć, że kompozyt z włóknami 

bazaltowymi ma bardziej anizotropową strukturę  niż ten z włóknem szklanym. 
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Rys. 5.4.4.1. Układ włókien bazaltowych w kompozycie na osnowie PA 10.10 (VT/15B) w warstwie 

naskórkowej (A), pośredniej (B) i rdzeniowej (C) – obrazy uzyskane metodą mikrotomografii komputerowej  
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Rys. 5.4.4.2. Układ włókien szklanych w kompozycie na osnowie PA 10.10 (VT/15G) w warstwie naskórkowej 

(A), pośredniej (B) i rdzeniowej (C) – obrazy uzyskane metodą mikrotomografii komputerowej  
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Rys. 5.4.4.3. Obraz 3D próbki kompozytu VT/15B uzyskany metodą mikrotomografii komputerowej 

 

Rys. 5.4.4.4. Obraz 3D próbki kompozytu VT/15G uzyskany metodą mikrotomografii komputerowej 
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5.4.5.  Absorpcja wody 

Ze względu na zwartość hydrofilowych grup amidowych, poliamidy odznaczają się dużą 

chłonnością wody - w porównaniu z innymi tworzywami sztucznymi i innymi materiałami 

inżynierskimi.  Dla poliamidów krótkołańcuchowych, w których liczba grup alkilowych 

w monomerze jest niewielka, wodochłonność jest szczególnie duża. Widać to jaskrawo na rys. 5.4.5.1 

obrazującym nasiąkliwość badanych poliamidowych osnów i kompozytów. Po 90 dniach inkubacji, 

absorpcja wody sięga 9,3 % dla PA 6 niewzmocnionego. Absorpcja wody w poliamidach 

długołańcuchowych jest znacząco mniejsza i dla niewzmocnionego PA 10.10 po 90 dniach inkubacji 

wynosi 1,3 %.  Wprowadzenie nienasiąkliwych włókien szklanych oraz bazaltowych do obu 

poliamidowych osnów prowadzi do ograniczenia chłonności wody kompozytów – większego, niż 

wynikałoby to z samego faktu zastąpienia części objętości materiału nasiąkliwego nienasiąkliwym. 

Wraz ze zwiększeniem udziału objętościowego napełniaczy, wodochłonność maleje niemal liniowo, 

co pokazano na przykładzie wodochłonności po 30 dniach inkubacji na rys. 5.4.5.2. Dla obu rodzajów 

zastosowanych włókien zaobserwowano analogiczny wpływ ich udziału objętościowego na redukcję 

wodochłonności. Różnice w geometrii włókien szklanych i bazaltowych oraz obecność lub brak 

preparacji powierzchniowej nie wydaje się więc mieć w tym przypadku istotnego wpływu na ilość 

pochłanianej przez badane kompozyty wody. 

 

 
Rys. 5.4.5.1. Absorpcja wody przez badane materiały po 1, 7, 30 i 90 dniach inkubacji 

 

 

Rys. 5.4.5.2. Absorpcja wody w funkcji udziału objętościowego włókien szklanych (G) i bazaltowych (B) 

w osnowach PA 10.10 (VT) i PA 6 (TA) po 30 dniach inkubacji 
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5.4.6.  Podstawowe właściwości mechaniczne i ocena efektywności wzmocnienia 

Właściwości oznaczone w próbie statycznego rozciągania  dla poliamidów i ich kompozytów 

badanych w stanie suchym, kondycjonowanym i mokrym, przedstawione na rys. 5.4.6.1 – 5.4.6.3 

uwidaczniają szereg zalet materiałów biopoliamidowych względem tradycyjnych. Równocześnie 

jednak wskazują na konieczność rozważenia, co warunkuje różnice istniejące między kompozytami 

wzmocnionymi włóknem bazaltowym i szklanym. 

W stanie suchym poliamid 6 wykazuje średnio o ok. 30% większą wytrzymałość i moduł 

sprężystości niż PA 10.10. Dla kompozytów na osnowie PA 10.10 i PA 6 różnica ta jest już jednak 

mniejsza – szczególnie tych wzmacnianych włóknem bazaltowym. Zaś w stanie kondycjonowanym to 

materiały bazujące na PA 10.10 wykazują większe parametry wytrzymałościowe. 

 

 

Rys. 5.4.6.1. Wytrzymałość na rozciąganie dla materiałów badanych w stanie suchym,  

kondycjonowanym i mokrym 

 

Rys. 5.4.6.2. Moduł sprężystości przy rozciąganiu dla materiałów badanych w stanie suchym, 

kondycjonowanym i mokrym 
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Rys. 5.4.6.3. Procentowe wydłużenie względne przy zerwaniu dla kompozytów badanych w stanie suchym, 

kondycjonowanym i mokrym. Odkształcenie przy zerwaniu dla niewzmocnionych poliamidów już w stanie 

suchym wynosi ponad 100% dla PA 10.10 i ponad 200 % dla PA 6 

Kompozyty wzmacniane włóknami bazaltowymi wykazują mniejszą wytrzymałość na 

rozciąganie i moduł sprężystości niż kompozyty z włóknami szklanymi. Lepsze wyniki uzyskano 

wprowadzając włókna bazaltowe do osnowy PA 10.10. Kompozyty z włóknem bazaltowym wykazują 

też większe odkształcenie przy zerwaniu – zwłaszcza kompozyty na osnowie PA 6, co może 

świadczyć o intensywnym wyciąganiu włókien i małej zdolności włókien do blokowania poślizgu 

w osnowie.   

Porównując właściwości mechaniczne kompozytów, należy uwzględnić długość włókien, ich 

rzeczywisty udział objętościowy, orientację, adhezję włókno-osnowa. Na rys. 5.4.6.4 i 5.4.6.5 

przedstawiono zależność między wytrzymałością na rozciąganie badanych kompozytów, a udziałem 

objętościowym obecnych w nich włókien. 

 

 

Rys. 5.4.6.4. Wytrzymałość na rozciąganie w funkcji udziału objętościowego włókien  

dla kompozytów w stanie suchym 
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Rys. 5.4.6.5. Wytrzymałość na rozciąganie w funkcji udziału objętościowego włókien  

dla kompozytów w stanie kondycjonowanym 

 

Zależność między modułem sprężystości a udziałem objętościowym przedstawiono zaznaczając 

równocześnie teoretyczne „okno” właściwości – teoretyczne wartości modułu sprężystości 

kompozytów obliczone dla przypadku włókien ułożonych równolegle i prostopadle do kierunku 

rozciągania (rys. 5.4.6.6-5.4.6.9). Aby obliczyć teoretyczne wartości modułów sprężystości 

kompozytów, konieczne jest podanie wartości modułu sprężystości osnowy i włókna wzmacniającego. 

W obliczeniach przyjęto wyniki z opisanej powyżej próby rozciągania oznaczone dla osnowy w stanie 

suchym oraz wartości modułów sprężystości włókna szklanego i bazaltowego udostępnione przez 

producentów tych włókien. Wartości średnie przyjęte do obliczeń podano w tabeli 5.4.6.1. 

 

Tabela 5.4.6.1. Wartości średnie modułu sprężystości przy rozciąganiu  

dla osnów i włókien badanych kompozytów (stan suchy).  

Komponent Moduł sprężystości przy rozciąganiu, GPa 

VT (Vestamid Terra DS 16 - PA 10.10) 2,05 

TA (Tarnamid T-27 – PA 6) 3,03 

Włókno bazaltowe (Basaltex) 84* 

Włókno szklane E (Johns Manville) 75* 

  * - dane udostępnione przez producentów włókien 

 

Uzyskane wyniki wskazują na małą efektywność wzmocnienia kompozytów włóknem 

bazaltowym. Nieco lepsza jest ona dla kompozytów na osnowie PA 10.10 niż tych na osnowie PA 6. 

Dla włókien szklanych efektywność wzmocnienia jest wyraźnie większa – mniejsza jest różnica 

między rzeczywistym modułem sprężystości, a maksymalnym modułem teoretycznym kompozytu. 

Największą efektywność wzmocnienia uzyskano dla kompozytów z włóknem szklanym na osnowie 

PA 6. Nie powinno to dziwić, gdyż włókna szklane od lat opracowywane są pod kątem wzmacniania 

krótkołańcuchowych poliamidów. Skutkuje to uzyskaniem dobrej adhezji na granicy włókno-osnowa 

i ułatwia wytwarzanie kompozytów metodą kompandowania. 
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Rys. 5.4.6.6 Moduły sprężystości oznaczone dla kompozytów z włóknem bazaltowym w funkcji rzeczywistego 

udziału objętościowego włókna w kompozycie na tle krzywych teoretycznego modułu sprężystości dla 

przypadku włókien ułożonych prostopadle i równolegle do kierunku rozciągania – stan suchy 

 

 

Rys. 5.4.6.7. Moduły sprężystości oznaczone dla kompozytów z włóknem szklanym w funkcji rzeczywistego 

udziału objętościowego włókna w kompozycie na tle krzywych teoretycznego modułu sprężystości dla 

przypadku włókien ułożonych prostopadle i równolegle do kierunku rozciągania – stan suchy 
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Rys. 5.4.6.8 Moduły sprężystości oznaczone dla kompozytów z włóknem bazaltowym w funkcji rzeczywistego 

udziału objętościowego włókna w kompozycie na tle krzywych teoretycznego modułu sprężystości dla 

przypadku włókien ułożonych prostopadle i równolegle do kierunku rozciągania – stan kondycjonowany 

 

 

Rys. 5.4.6.9. Moduły sprężystości oznaczone dla kompozytów z włóknem szklanym w funkcji rzeczywistego 

udziału objętościowego włókna w kompozycie na tle krzywych teoretycznego modułu sprężystości dla 

przypadku włókien ułożonych prostopadle i równolegle do kierunku rozciągania – stan kondycjonowany 
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5.4.7.  Zjawiska zachodzące podczas rozciągania kompozytów poliamidowych - statyczne 

próby rozciągania z emisją akustyczną 

Emisja akustyczna (ang. acoustic emission, AE) wykorzystywana jest powszechnie 

w diagnostyce stanu technicznego konstrukcji, wczesnym wykrywaniu istotnych wad materiałowych 

i pęknięć, zapobieganiu katastrofalnym w skutkach czy kosztochłonnym uszkodzeniom obiektów 

technicznych. Może też być jednak niezwykle przydatnym, bardzo czułym narzędziem służącym 

identyfikacji zjawisk zachodzących podczas obciążania materiałów, w tym kompozytów 

polimerowych. Pozwala na uzupełnienie informacji uzyskanych na podstawie standardowych testów 

wytrzymałościowych i obserwacji mikroskopowych. 

Na rys. 5.4.7.1 – 5.4.7.7 pokazano wybrane wyniki badań sygnałów emisji akustycznej 

towarzyszących próbom rozciągania PA 10.10 i PA 6 oraz kompozytów na ich osnowie, 

zawierających 30% wag. włókien. Są to wykresy rozkładu maksymalnej amplitudy (5.4.7.1-5.4.7.6) 

i maksymalnej częstotliwości sygnału dla maksymalnej amplitudy (rys. 5.4.7.7). Ze względu na dużą 

ilość wyników, pozostałe wykresy AE umieszczono w Aneksie (Rozdział 8). Zawarto w nim m.in. 

wykresy aktywności emisji akustycznej (liczba zliczeń AE) dla wszystkich badanych kompozytów 

oraz pozostałe wykresy amplitudy i częstotliwości sygnału. Dzięki przedstawieniu tych wyników na 

tle wykresów rozciągania, jesteśmy w stanie wykryć kiedy (przy jakim odkształceniu lub naprężeniu) 

w badanych materiałach intensywnie zachodzą procesy, które są źródłami emisji akustycznej. 

Głównymi źródłami emisji akustycznej, które mogą być rejestrowane w trakcie prób mechanicznych 

kompozytów termoplastycznych z krótkim włóknem są: 

− odkształcenie plastyczne osnowy, 

− pękanie osnowy, 

− powstawanie rozwarstwień między osnową i włóknem na końcu i wzdłuż włókna (ang. 

debonding), 

− wyciąganie włókien z osnowy (ang. pull-out), 

− pękanie włókien. 

Najmniejszą aktywność AE zarejestrowano dla nienapełnionych osnów – szczególnie dla 

nienapełnionego poliamidu 6 (rys. 5.4.7.2). PA 6 wykazuje bardzo dużą zdolność tłumienia energii 

mechanicznej (zobacz: Rozdział 5.4.10), istotnie większą niż nienapełniony poliamid 10.10, dlatego 

nie rejestrujemy sygnałów towarzyszących jego odkształceniom plastycznym. Nieco inaczej jest 

w przypadku PA 10.10, dla którego zarejestrowano więcej sygnałów, szczególnie w zakresie 

odkształceń 2-4 %. Nadal jednak aktywność akustyczna niewzmocnionej osnowy jest niewielka. 

Dopiero analiza wyników uzyskanych dla materiałów kompozytowych daje znaczącą ilość informacji 

i pozwala na porównywanie zachodzących w nich zjawisk i na ocenę ich jakości. 

W przypadku wszystkich badanych kompozytów aktywność emisyjna gwałtownie wzrasta na 

granicy zakresu lepkosprężystych odkształceń (zobacz: Aneks, rys. 8.1-8.12). Zakresowi zwiększonej 

aktywności emisyjnej, generowanej dzięki obecności włókien, odpowiada zakres zapoczątkowania 

odkształceń plastycznych osnów. To tu następuje kumulacja rejestrowanych zjawisk. Dla badanych 

kompozytów, emisja akustyczna pozwala na wykrycie momentu, w którym zaczynają zachodzić 

nieodwracalne zmiany, które ostatecznie przyczynią się do rozwoju pęknięcia i do dekohezji.  
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Rys. 5.4.7.1 Maksymalna amplituda EA na tle wykresu rozciągania PA 10.10 

 

Rys. 5.4.7.2 Maksymalna amplituda EA na tle wykresu rozciągania PA 6 
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Rys. 5.4.7.3. VT/30B - maksymalna amplituda i liczba zliczeń EA na tle wykresu rozciągania 

   
Rys. 5.4.7.4 VT/30G - maksymalna amplituda i liczba zliczeń EA na tle wykresu rozciągania 
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Rys. 5.4.7.5. TA/30B - maksymalna amplituda i liczba zliczeń EA na tle wykresu rozciągania 

   
Rys. 5.4.7.6. TA/30G - maksymalna amplituda i liczba zliczeń EA na tle wykresu rozciągania 
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Dla wszystkich kompozytów z włóknem szklanym oraz dla części kompozytów z włóknem 

bazaltowym gwałtowny wzrost aktywności następuje po przekroczeniu wydłużenia względnego 

0,4 lub 0,5 %. Aktywność ta dla kompozytów z włóknem szklanym zanika po osiągnięciu wydłużenia 

względnego 1%. Inaczej jest jednak dla kompozytów z włóknem bazaltowym, szczególnie tych 

o małym stopniu napełnienia włóknem oraz tych na osnowie PA 6. Dla kompozytów TA/15B 

i TA/30B pierwsze sygnały pojawiają się później, przy odkształceniach ok. 1 %, co potwierdza małą 

efektywność wzmocnienia i oznacza, że włókna niewystarczająco blokują plastyczne odkształcenia 

osnowy (rys. 5.4.7.5 i Aneks: rys. 8.7 i 8.8). Kompozyty poliamidu 6 z bazaltem (zwłaszcza: TA/15B 

i TA/30B) wyróżniają się też na tle innych materiałów aktywnością emisyjną – ogromna liczba 

sygnałów AE jest w ich przypadku rejestrowana niemal w pełnym zakresie odkształceń, do zerwania 

próbki (rys. 5.4.7.5). Przy czym im więcej włókna w tych kompozytach, tym bardziej ich zachowanie 

zbliżone jest do zachowania kompozytów z włóknem szklanym, a aktywność emisyjna zmniejsza się 

(zobacz: Aneks). Również dla kompozytów PA 10.10 z bazaltem aktywność emisyjna jest większa niż 

dla kompozytów PA 10.10 z włóknem szklanym, jednak charakter obserwowanych zjawisk jest 

podobny, a zmieniający się udział włókien nie ma dużego wpływu na aktywność AE. Świadczy to 

o lepszej jakości kompozytów PA 10.10 z bazaltem niż kompozytów PA 6 z bazaltem. 

W identyfikacji zjawisk zachodzących podczas odkształcania badanych kompozytów szczególnie 

pomocne okazały się wykresy maksymalnej częstotliwości AE przy maksymalnej amplitudzie 

sygnału, na których wyraźnie odznaczają się trzy charakterystyczne zakresy: 50 – 200 kHz,  

300 – 450 kHz i 550 – 600 kHz. Przykład takiego wykresu, dla PA 6 z włóknem szklanym, 

przedstawiono na rys. 5.4.7.7, pozostałe wykresy umieszczono w Aneksie (Aneks, rys. 8.13-8.18).  

 

 
Rys. 5.4.7.7. TA/30B – rozkład maksymalnej częstotliwości sygnału dla maksymalnej amplitudy sygnału  

na tle wykresu rozciągania 
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Biorąc pod uwagę zakresy częstotliwości podawane w literaturze jako odpowiadające zjawiskom 

zachodzącym  w osnowie, na granicy włókno-osnowa i we włóknie w kompozytach polimerowych 

[197], można dokonać następującego przyporządkowania:  

− rozwarstwienie na granicy włókno-osnowa: 50 – 200 kHz, 

− wyciąganie włókien z osnowy: 300 – 450 kHz, 

− pękanie włókien: 550 – 600 kHz. 

Zarówno wykresy częstotliwości, jak i zakresy rejestrowanych maksymalnych amplitud sygnałów 

AE świadczą o tym, iż główne sygnały, które zostały zarejestrowane, związane są z efektem 

rozwarstwienia zachodzącego przy końcach i wzdłuż włókien oraz wyciągania włókien z osnowy. Jest 

to również zgodne z doniesieniami literaturowymi, w których podano zakresy amplitud odpowiadające 

tym zjawiskom [198-199]. Zjawiska te potęgują się szczególnie w przypadku bardzo krótkich włókien, 

o długości mniejszej od krytycznej. Włókna bazaltowe uległy znacznemu rozdrobnieniu w procesie 

wytwarzania granulatu kompozytowego i następnego wtrysku, co równocześnie miało wpływ na ich 

orientację (zobacz: Rozdział 5.4.4), szczególnie przy małej ilości włókna w kompozycie (15 % wag.). 

Największe rozdrobnienie obserwowano dla kompozytów PA 6 z bazaltem. Uzyskane wyniki 

wskazują, że podczas ich rozciągania, bardzo duża liczba sygnałów o szerokim zakresie amplitud 

maksymalnych jest rejestrowana w całym zakresie odkształceń. Świadczy to o nasileniu efektów 

wyciągania i rozwarstwiania bardzo wielu, mocno rozdrobnionych włókien. Jednocześnie ze 

zwiększaniem ilości włókien zmienia się ich orientacja, zwiększa się zdolność do przenoszenia 

obciążeń. Powinno to skutkować zmniejszeniem intensywności rozwarstwiania na granicy włókno-

osnowa – potwierdza to malejąca emisyjność oraz mniejszy zakres rejestrowanych amplitud. Ponadto, 

duża ilość włókien z jednej strony oznacza dużą liczbę źródeł sygnałów AE, z drugiej jednak jest też 

fizyczną barierą w propagacji fali sprężystej i może mieć wpływ na obserwowane zmniejszenie 

aktywności EA przy rosnącym udziale włókien w kompozycie.  

Wyniki uzyskiwane dla wszystkich kompozytów z włóknem szklanym, ale też dla kompozytów 

PA 10.10 z włóknem bazaltowym w ilości 30% i 45 % wag. są porównywalne, zarówno jeżeli chodzi 

o zakres amplitud maksymalnych, aktywności jak i zakres odkształceń przy których sygnały są 

rejestrowane.  

Należy również stwierdzić, że wszystkie badane kompozyty wykazują aktywność akustyczną 

i można poddać je diagnostyce technicznej metodą emisji akustycznej, w przypadku wykorzystania 

ich na odpowiedzialne elementy konstrukcji. 

 

 

5.4.8.  Udarność badanych poliamidów i kompozytów poliamidowych 

Zarówno nienapełniony poliamid 10.10 jak i kompozyty na jego osnowie wykazują bardzo dużą 

udarność w stanie kondycjonowanym (rys. 5.4.8.1), porównywalną do udarności  materiałów 

bazujących na poliamidzie 6.  

Udarność bez karbu dla badanych kompozytów jest mniejsza niż dla nienapełnionych 

poliamidów. Jednak większość kompozytów na osnowie PA 10.10 wykazuje większą udarność 

z karbem niż niewzmocniona osnowa. W większości przypadków wraz ze wzrostem stopnia 

napełnienia udarność kompozytów z włóknem szklanym i bazaltowym rośnie. Wyjątkiem są wyniki 

uzyskane dla próbek kompozytów poliamidu 6 z włóknem bazaltowym bez karbu. 

Kompozyty wykazują mniejszą wrażliwość na działanie karbu niż niewzmocnione poliamidy, 

o czym można wnioskować porównując wartości udarności względnej (rys. 5.4.8.2). Dotyczy to 
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szczególnie kompozytów o największym udziale objętościowym włókien, zarówno szklanych jak 

i bazaltowych.  Kompozyty na osnowie PA 10.10 wykazują podobną, a nawet nieco mniejszą 

wrażliwość na działanie karbu w porównaniu do kompozytów na osnowie PA 6. Udarność 

kompozytów z włóknem bazaltowym, niezależnie od zastosowanej osnowy i metody pomiaru, jest 

mniejsza, a wrażliwość na działanie karbu nieco większa niż w przypadku kompozytów z włóknem 

szklanym. Po raz kolejny, czynnikiem decydującym o tym może być mniejsza długość i mniej 

korzystna orientacja włókien bazaltowych. 

 

 

Rys. 5.4.8.1. Udarność Charpy’ego z karbem i bez karbu. Niewzmocnione poliamidy  

oraz kompozyt PA 6 z włóknem bazaltowym 15 % wag. nie ulegają złamaniu podczas testów 

 

 

Rys. 5.4.8.2. Udarność względna. Wskaźnik ten przyjmuje najmniejsze wartości  

dla niewzmocnionych poliamidów i kompozytu PA 6 z włóknem bazaltowym 15 % wag. 
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5.4.9.  Temperatura ugięcia pod obciążeniem 

Poliamidy i ich kompozyty często narażone są na pracę w podwyższonych temperaturach. Skoro 

analizowane w tej pracy kompozyty biopoliamidowe badane są pod kątem możliwości zastosowania 

ich jako materiałów konstrukcyjnych, konkurencyjnych dla kompozytów na osnowie PA 6, istotne jest 

zbadanie ich odporności cieplnej. W przypadku kompozytów polimerowych, parametrem 

powszechnie w tym celu wykorzystywanym jest temperatura ugięcia pod obciążeniem (HDT). Jest to 

parametr pozwalający porównywać odporność cieplną materiałów badanych w tych samych 

warunkach. Wyniki pomiarów dokonanych dla PA 10.10 i PA 6 oraz kompozytów na ich osnowie 

przedstawiono na rys. 5.4.9.1. Poliamidy niewzmocnione wykazują podobną wartość HDT (56-58 °C), 

bliską ich temperaturom zeszklenia (zobacz: Rozdział 5.4.12: rys. 5.4.12.6 i 5.4.12.8). Podobnie jak 

w przypadku innych tworzyw semikrystalicznych, wprowadzenie do nich włókien wzmacniających 

prowadzi do znaczącego zwiększenia odporności cieplnej.  

 

 

Rys. 5.4.9.1. Temperatura ugięcia pod obciążeniem (HDT) badanych materiałów  

wyznaczona metodą A (naprężenie 1,8 MPa) 

 

 

Rys. 5.4.9.2. Temperatura ugięcia pod obciążeniem (HDT) w funkcji udziału objętościowego włókien  

w badanych kompozytach 
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Wpływ zawartości włókien w kompozycie na parametr HDT dokładniej ilustruje rys. 5.4.9.2. 

W przypadku włókien szklanych, po początkowym gwałtownym wzroście HDT dla kompozytów 

zawierających ok. 9 % obj. włókien, następuje pewna stabilizacja i wzrost odporności cieplnej dla 

rosnących udziałów objętościowych jest już mniej wyraźny. Dla kompozytów z krótszym włóknem 

bazaltowym, HDT rośnie bardziej stopniowo. Ponownie najgorsze właściwości wykazuje kompozyt 

PA 6 z włóknem bazaltowym – dla udziałów objętościowych do ok. 15 % kompozyty na osnowie 

PA 10.10 wykazują od niego wyraźnie większą odporność cieplną. Największą odpornością cieplną 

dla każdego udziału objętościowego włókien, charakteryzuje się poliamid 6 z włóknem szklanym.  

 

 

5.4.10.  Właściwości zmęczeniowe wyznaczone w badaniach przyspieszonych 

 

Próbom zmęczeniowym poddano kompozyty na osnowie PA 10.10 oraz kompozyty na osnowie 

PA 6 zawierające 30 i 45 % wag. włókien. Wykazywały one zróżnicowane właściwości: odmienną 

trwałość i wytrzymałość zmęczeniową, podatność na cykliczne pełzanie i zdolność do tłumienia 

drgań, warunkowane rodzajem zastosowanej osnowy i wprowadzonych włókien.  

Wykresy pętli histerezy uzyskane dla badanych materiałów i stanowiące istotne uzupełnienie 

prezentowanych w tym rozdziale wyników badań, umieszczono w Aneksie (Rozdział 8, rys. 8.19-

8.20).  

W Tabeli 5.4.10.1 zestawiono wybrane parametry uzyskane w przyspieszonych testach 

zmęczeniowych, prowadzonych wg metody Lehra. Trwałość zmęczeniowa, wyrażona liczbą cykli 

obciążenia o rosnącej amplitudzie do zniszczenia próbki, była największa dla kompozytów 

o najmniejszej zawartości włókien, zarówno bazaltowych jak i szklanych. Najmniejsza była zaś dla 

kompozytów o największym udziale włókien, szczególnie dla kompozytów z włóknem szklanym 

(VT/45G i TA/45G). Trwałość zmęczeniowa kompozytów na osnowie PA 10.10 była nieco większa, 

niż kompozytów bazujących na PA 6.   

 

Tabela 5.4.10.1. Wybrane parametry badanych kompozytów oznaczone  

w przyspieszonych testach zmęczeniowych 

Materiał 
Liczba cykli do 

zniszczenia., % 

Odkształcenie w ostatnim cyklu na 

danym poziomie naprężenia, % 

Wsp. rozpraszania energii w 

ostatnim cyklu na danym 

poziomie naprężenia, % 

I poziom Ostatni poziom I poziom Ostatni poziom 

VT/15B 37380 ± 392 1,18 ± 0,03 5,26 ± 2,28 3,1 ± 0,5 18,4 ± 4,3 

VT/30B 32105 ± 153 0,82 ± 0,01 2,81 ± 0,23 3,0 ± 0,0 15,2 ± 2,0 

VT/45B 31403 ± 303 0,63 ± 0,01 2,31 ± 0,05 2,7 ± 0,1 15,4 ± 0,4 

VT/15G 37474 ± 75 0,90 ± 0,02 3,48 ± 0,74 2,3 ± 2,3 13,8 ± 3,3 

VT/30G 32792 ± 365 0,84 ± 0,00 3,61 ± 0,81 2,2 ± 2,2 16,1 ± 2,8 

VT/45G 26581 ± 409 0,75 ± 0,00 2,45 ± 0,51 2,6 ± 2,6 14,6 ± 3,3 

TA/30B 30985 ± 49 0,98 ± 0,03 6,47 ± 1,07 8,7 ± 0,2 18,3 ± 0,2 

TA/45B 30343 ± 848 0,82 ± 0,02 5,74 ± 0,89 7,9 ± 0,1 19,2 ± 0,0 

TA/30G 31626 ± 370 0,92 ± 0,01 5,39 ± 0,41 7,1 ± 0,0 16,0 ± 0,2 

TA/45G 25545 ± 423 0,81 ± 0,03 3,12 ± 0,01 6,1 ± 0,3 13,4 ± 0,1 
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W Tabeli 5.4.10.1 podano również wartości odkształcenia i współczynnika rozpraszania energii 

wyznaczone dla ostatniego cyklu na pierwszym i ostatnim poziomie obciążeń (początkowa i końcowa 

faza testu). Badane kompozyty ulegały cyklicznemy pełzaniu – kompozyty na osnowie PA 6 

w większym stopniu niż kompozyty na osnowie PA 10.10. Rodzaj zastosowanego włókna miał 

mniejszy wpływ na cykliczne pełzanie niż rodzaj zastosowanej osnowy. Wartość współczynnika 

rozpraszania energii niesie natomiast informację o zdolności materiałów do tłumienia drgań. Warto 

zwrócić uwagę na wartości tego współczynnika w ostatnim cyklu na pierwszym poziomie obciążeń. 

Zdolność tłumienia drgań maleje wraz ze zwiększeniem udziału włókien w kompozycie. Największe 

znaczenie ma tu jednak rodzaj zastosowanej osnowy. Wartość współczynnika rozpraszania energii dla 

PA 6 i kompozytów na jego osnowie jest średnio trzykrotnie większa niż dla materiałów bazujących 

na PA 10.10.  

 

Zmiany odkształceń i energii dyssypowanej w pojedynczym cyklu względem naprężenia 

względnego (maksymalnego na kolejnych pozioma obciążeń) można zobaczyć na rys. 5.4.10.1-

5.4.10.2. Posłużono się tu naprężeniem względnym (odniesionym do wytrzymałości na rozciąganie 

danego kompozytu), a nie wartościami bezwzględnymi, aby ułatwić wizualne porównywanie 

wykresów badanych materiałów. Zgodnie z zasadami metody Lehra, z zależności odkształcenie-

naprężenie oraz energia dyssypacji-naprężenie, dla każdego z badanych kompozytów wyznaczono 

jego wytrzymałość zmęczeniową. Wyniki przedstawiono na rys. 5.4.10.3, podając równocześnie 

wytrzymałość względną (wartość wytrzymałości zmęczeniowej podzieloną przez wartość 

wytrzymałości na rozciąganie, wyrażoną procentowo). Ponieważ dla wszystkich badanych materiałów 

na ostatnich poziomach obciążeń dochodzi do gwałtownego wzrostu odkształceń i wartości energii 

dyssypacji, zastosowanie dla nich metody Lehra wydaje się uzasadnione. Metoda ta pozwala 

w krótkim czasie uzyskiwać informacje pozwalające na porównanie badanych nią materiałów pod 

kątem ich właściwości zmęczeniowych. W przyszłych badaniach warto natomiast zbadać zależności 

między wynikami uzyskiwanymi metodą Lehra dla kompozytów polimerowych, a wyznaczonymi 

metodą Wöhlera (krzywa S-N).  

Wytrzymałość zmęczeniowa wg metody Lehra dla kondycjonowanych kompozytów bazaltowych 

jest mniejsza, niż kompozytów z włóknem szklanym. Jednak względne wartości wytrzymałości 

zmęczeniowej dla kompozytów z włóknem szklanym i bazaltowym są już porównywalne. Należy 

zaznaczyć, że kondycjonowane kompozyty na osnowie PA 10.10 mają większą wytrzymałość 

zmęczeniową (wartość bezwzględna) niż kompozyty na osnowie PA 6. 

Prezentowane wyniki prób zmęczeniowych świadczą o dużej konkurencyjności biopochodnego 

PA 10.10 względem PA 6. Dotyczy to szczególnie wytrzymałości zmęczeniowej, ale też odporności 

na pełzanie cykliczne. Pod względem zdolności do tłumienia drgań, PA 6 przewyższa natomiast 

PA 10.10. 
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Rys. 5.4.10.1. Wykresy zależności odkształcenia i energii dyssypacji od naprężenia maksymalnego na kolejnych 

poziomach obciążeń podczas przyspieszonych testów zmęczeniowych (metoda Lehra) dla kompozyów  

na osnowie PA 10.10 
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Rys. 5.4.10.2. Wykresy zależności odkształcenia i energii dyssypacji od naprężenia maksymalnego na kolejnych 

poziomach obciążeń podczas przyspeiszonych testów zmęczeniowych dla kompozyów na osnowie PA 6 

 

Rys. 5.4.10.3. Wytrzymałość na rozciąganie wyznaczona dla badanych kompozytów metodą Lehra  

oraz wytrzymałość zmęczeniowa względna (względem wytrzymałości na rozciąganie σMt) 
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5.4.11. Fraktografia przełomów z prób statycznych i zmęczeniowych 

 

Badania fraktograficzne kompozytów polimerowych dostarczają wielu istotnych informacji 

o przebiegu procesu zniszczenia i czynnikach materiałowych, które mają na niego wpływ. Jak 

wspomniano w rozdziale 2.1.2, pozwalają na identyfikację takich zjawisk jak: rozwarstwienia na 

granicy włókno-osnowa (ang. debonding)  na końcach i wzdłuż włókien, wyciąganie włókien 

z osnowy (ang. pull-out), pękanie włókien, powstawanie i rozrost kawitacji oraz tworzenie mikrofibryl 

i rys naprężeniowych w osnowie. Dzięki możliwości rozróżnienia przełomów kruchych 

i plastycznych, obserwacje powierzchni pękania pozwalają na wskazanie obszaru, gdzie następowało 

zarodkowanie pęknięcia. Narzędzie to bardzo dobrze sprawdza się zarówno w ocenie przełomów ze 

statycznych prób mechanicznych jak i dynamicznych czy zmęczeniowych, a także do ich 

porównywania. W tych celach wykorzystano badania fraktograficzne w niniejszej pracy. 

Zależności między rodzajem zastosowanej osnowy i napełniacza, a cechami mikrostrukturalnymi, 

można wykazać szczególnie wyraźnie dla kompozytów o najmniejszej zamierzonej zawartości 

włókien – 15 % wag. Obrazy mikroskopowe przełomów próbek takich kompozytów na osnowie 

PA 10.10 i PA 6, z włóknem szklanym i bazaltowym przedstawiono na rys. 5.4.11.1. Obserwacji 

dokonano na przełomach z próby rozciągania prowadzonej na próbkach w stanie kondycjonowanym. 

Zaobserwowano na nich zarówno plastyczne jak i kruche przełomy. Obszary plastyczne to obszary 

zarodkowania pęknięć, kruche zaś to te, gdzie następował gwałtowny rozwój pęknięcia. W przypadku 

kompozytów z włóknem bazaltowym, szczególnie tych na osnowie PA 6 (Rys. 5.4.11.1 E-F), 

widoczna jest bardzo duża liczba pustek, miejsc po wyciągniętych włóknach, co może być zarówno 

związane z małą długością włókien jak i słabymi oddziaływaniami na granicy włókno-osnowa. Za 

małą adhezją włókno-osnowa w kompozytach poliamidowo-bazaltowych przemawia również inna 

obserwacja. W ich przypadku duża część włókien uległa adhezyjnemu oddzieleniu od osnowy – 

cienka warstwa osnowy nie pokrywa włókna, jego powierzchnia jest gładka (Rys. 5.4.11.2). 

W konsekwencji, taki kompozyt charakteryzuje się małą efektywnością wzmocnienia, a równocześnie 

znacznym odkształceniem przy zerwaniu w próbie rozciągania, gdyż włókna w małym stopniu blokują 

procesy związane z plastycznym odkształceniem osnowy podczas fazy zarodkowania pękania 

(porównaj: wyniki badań wytrzymałościowych, Rozdział 5.3.5). Z kolei plastyczny przełom PA 10.10 

z włóknem szklanym (rys. 5.4.11.1 C) wskazuje na to, że pęknięcie przebiega głownie poprzez 

łączenie obszarów, gdzie powstawało rozwarstwienie na końcach włókien lub pękanie włókien, zaś 

w mniejszym stopniu dochodziło do rozwarstwienia wzdłuż włókien i  ich wyciągania z osnowy, co 

może świadczyć o dobrej adhezji na granicy włókno-osnowa. Efekt ten dominował też w obszarze 

plastycznym dla PA 6 z włóknem szklanym (rys. 5.4.11.1 G). Rozwarstwienia, do których również 

dochodzi w przypadku kompozytów z włóknem szklanym, mają charakter kohezyjny – na 

powierzchni włókna pozostaje cienka warstwa osnowy (rys. 5.4.11.3). Dzięki temu dla kompozytów 

z włóknem szklanym uzyskano znacznie lepsze parametry wytrzymałościowe, niż dla kompozytów 

z włóknem bazaltowym. 

Poza wymienionymi zjawiskami wyciągania włókien i rozwarstwień na granicy włókno osnowa, 

na obrazach mikroskopowych (zarówno na przełomach plastycznych jak i kruchych) dostrzeżono 

również przejawy pękania włókien, wiele owalnych mikropustek - najprawdopodobniej kawitacji – 

a także charakterystyczne wyciągnięte mikrowłókna (mikrofibryle) osnowy, których obecność może 

być związana z zachodzeniem procesów podobnych do powstawania rys naprężeniowych 

(Rys. 5.4.11.2 i 5.4.11.4).  
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Rys. 5.4.11.1. Powierzchnie przełomów ciągliwych (po lewej) i kruchych (po prawej) po statycznym rozciąganiu 

kompozytów z udziałem włókien 15 % wag.: A, B – VT/15B, C, D – VT/15G, E,F – TA/15B, G,H – TA/15G 

 

A B 

C D 

E F 

G H 
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Rys. 5.4.11.2. Kompozyt TA/15B, przełom plastyczny. Widoczne są gładkie powierzchnie włókien bazaltowych, 

na których nie widać warstwy osnowy (efekt rozwarstwienia adhezyjnego). Na obrazie zaznaczono dodatkowo 

przykład włókna złamanego w trakcie próby rozciągania oraz niektóre zaobserwowane kawitacje. 

 

 

 

Rys. 5.4.11.3. Kompozyty VT/15G (A) i  TA/15G (B), przełom kruchy. Widoczne są włókna szklane 

powierzchnie boczne włókien pokryte cienką warstwą osnowy (efekt rozwarstwienia kohezyjnego).  

 

 

A B 
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Rys. 5.4.11.4. Kompozyt TA/15B, przełom kruchy. Na obrazie A zaznaczono charakterystyczne miejsce pękania 

włókien. Na obrazie B przy większym powiększeniu widoczne są mikrofibryle osnowy  

(wyciągnięte z osnowy mikrowłókna) 

 

 

Rys. 5.4.11.5. Panoramiczny obraz SEM przełomu po rozciąganiu kompozytu TA/45G, z zaznaczonym 

rdzeniem – obszarem o znacznym udziale włókien ułożonych prostopadle do głównego kierunku przepływu 

tworzywa w formie wtryskowej i prostopadle do kierunku działania obciążenia 

 

 

Rys. 5.4.11.6. Fragment obszaru rdzeniowego zaznaczonego na rys. 5.4.11.6  

z widocznym efektem rozwarstwienia włókno-osnowa. 

 

A B 
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Na niektórych prezentowanych obrazach mikroskopowych można też wyraźnie wyróżnić obszar 

rdzeniowy próbki wtryskiwanej, z dużą ilością włókien ułożonych prostopadle do głównego kierunku 

przepływu tworzywa w formie i równocześnie – kierunku działania obciążenia w próbie rozciągania 

(równolegle do płaszczyzny obrazu SEM). Włókna te układają się również w przybliżeniu równolegle 

do sąsiednich ścianek próbki - wyglądają jak ułożone po okręgu. Dobrym przykładem obrazującym 

ten fragment przełomu jest rys. 5.4.11.1 F. W obszarze tym szczególnie łatwo dochodzi do 

adhezyjnego lub kohezyjnego rozwarstwienia na granicy włókno-osnowa. Na rys. 5.4.11.5 rdzeń jest 

wyraźnie widoczny na obrazie panoramicznym, przedstawiającym całą powierzchnię przełomu próbki 

kompozytu PA 6 z włóknem bazaltowym (TA/45B). Jego fragment w powiększeniu pokazano na 

rys. 5.4.11.6. 

Porównując przełomy po próbach statycznych i zmęczeniowych, największe różnice między nimi 

można zaobserwować dla kompozytów o najmniejszym stopniu napełnienia, zarówno jeżeli chodzi 

o stopień rozwinięcia powierzchni jak i udział przełomu plastycznego (rys. 5.4.11.7 – 5.4.11.10 – na 

obrazach zakreślono obszar odpowiadający przełomowi plastycznemu). Na panoramicznym obrazie 

SEM powierzchni przełomu próbki VT/15B (PA 10.10 z włóknem bazaltowym - rys. 5.4.11.7) widać, 

iż próbka podczas testu zmęczeniowego uległa bardzo dużemu przewężeniu, dużo większemu niż 

próbka tego samego materiału poddana próbie statycznego rozciągania (rys. 5.4.11.8).  

 

 

Rys. 5.4.11.7. Panoramiczny obraz SEM przełomu zmęczeniowego kompozytu VT/15B  

z zaznaczonym przełomem plastycznym 

 

Rys. 5.4.11.8. Panoramiczny obraz SEM przełomu po próbie rozciągania kompozytu VT/15B  

z zaznaczonym przełomem plastycznym 
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Również na podstawie rys. 5.4.11.9-5.4.11.10 można stwierdzić, że znacznie większy udział 

przełomu ciągliwego uzyskano w teście zmęczeniowym, niż w próbie statycznego rozciągania. Jest to 

zgodne z obserwacjami innych badaczy dokonanymi dla kondycjonowanych kompozytów 

poliamidowych [41, 50] i związane najprawdopodobniej z koalescencją mikropustek, rys 

naprężeniowych, mikropęknięć powstających stopniowo w trakcie testu zmęczeniowego, poczynając 

już od wczesnego jego stadium, podczas gdy obszar kruchego pękania powstaje w ostatnim cyklu 

testu i jest podobny do obszaru kruchego obserwowanego na przełomach po testach statycznych  

[41, 47, 55, 62]. 

 

Rys. 5.4.11.9. Panoramiczny obraz SEM przełomu zmęczeniowego kompozytu VT/15G  

z zaznaczonym przełomem plastycznym 

 

Rys. 5.4.11.10. Panoramiczny obraz SEM przełomu po próbie rozciągania kompozytu VT/15G  

z zaznaczonym przełomem plastycznym 
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Rys. 5.4.11.11. Panoramiczny obraz SEM przełomu zmęczeniowego kompozytu VT/45B  

z zaznaczonym przełomem plastycznym 

 

Rys. 5.4.11.12. Panoramiczny obraz SEM przełomu po próbie rozciągania kompozytu VT/45B  

z zaznaczonym przełomem plastycznym 

 

Na rys. 5.4.11.7 – 5.4.11.10 widać natomiast, że powierzchnia przełomu zmęczeniowego, również 

jeżeli chodzi o obszar pękania kruchego, jest znacznie bardziej rozwinięta po testach zmęczeniowych 

niż statycznych. Również na obrazach SEM prezentujących powierzchnie pękania kompozytów 

o największym udziale włókien (VT/45B – rys. 5.4.11.11 – 5.4.11.12) widoczne są, choć w mniejszym 

stopniu, różnice w udziale przełomu ciągliwego i rozwinięciu powierzchni. Odmienny charakter 

odkształceń osnowy w testach statycznych i zmęczeniowych widać również przy większym 

powiększeniu przełomu ciągliwego dla tego samego materiału (rys. 5.4.11.13). Na przełomie 

zmęczeniowym (rys. 5.4.11.13 B) można zauważyć większą lokalną deformację osnowy i powstanie 

„jamek” wokół włókien, ze względu na cykliczne obciążanie i odciążanie, które prowadzi do 

wyboczenia włókien, stopniowego rozwarstwienia, zniszczenia połączenia włókna z osnową. Dla 

kompozytów o mniejszym stopniu napełnienia włóknem, zjawisko to jest jeszcze wyraźniej widoczne 

(rys. 5.4.11.14). 

 



107 

 

 

Rys. 5.4.11.13. VT/45B - plastyczne przełomy z próby statycznego rozciągania (A) i testu zmęczeniowego (B)  

 

Rys. 5.4.11.14. VT/30B - plastyczne przełomy z próby statycznego rozciągania (A) i testu zmęczeniowego (B) 

 

5.4.12. Proces starzenia poliamidu 6 i poliamidu 10.10 

 

Poliamidy będące przedmiotem opisywanych w niniejszej pracy badań, zostały poddane 

dodatkowo przyspieszonym testom starzeniowym w warunkach podwyższonej temperatury, 

wilgotności i ciśnienia.  

Zmiany zachodzące w materiałach można było zauważyć okiem nieuzbrojonym. Wraz ze 

zwiększeniem czasu starzenia następowały wyraźne zmiany koloru – żółknięcie - badanych kształtek. 

Żółknięcie, ciemnienie próbek wraz ze wydłużeniem czasu starzenia przedstawiono na rys. 5.4.12.1. 

Żółknięcie świadczy o zachodzeniu depolimeryzacji i utleniania poliamidów. Dodatkowo na 

powierzchni próbek pojawiała się siatka pęknięć, zwiększała się ich chropowatość, zmniejszał się 

połysk. Zmiany te następowały w znacznie większym nasileniu dla PA 6 niż dla PA 10.10, co 

wyraźnie widać na rys. 5.4.12.1.  

 

A B 

A B 
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Rys. 5.4.12.1. Powierzchnie próbek PA 6 (A) i PA 10.10 (B) po kolejnych godzinach starzenia w autoklawie 

 

Procesy zachodzące w materiałach podczas starzenia miały niekorzystny wpływ na ich 

właściwości wytrzymałościowe. Rysunki 5.4.12.2-5.4.12.4 prezentują zmiany parametrów 

wyznaczonych na podstawie statycznych prób rozciągania, prowadzonych po różnych okresach 

starzenia: wytrzymałości na rozciąganie, modułu sprężystości i wydłużenia przy zerwaniu.  

Spadek wytrzymałości na rozciąganie i odkształcalności był mniejszy, bardziej stopniowy, dla PA 

10.10 niż dla PA 6 – w odniesieniu do właściwości początkowych, oznaczonych dla materiałów 

niestarzonych. Zmniejszenie wytrzymałości na rozciąganie z równoczesnym drastycznym spadkiem 

wartości wydłużenia przy zerwaniu, świadczy o zachodzeniu nieodwracalnych procesów związanych 

ze starzeniem hydrotermicznym.  

Zarówno dla PA 10.10 jak i PA 6, po początkowym zmniejszeniu modułu sprężystości 

w pierwszych szesnastu godzinach starzenia, zaobserwowano stabilizację, a nawet niewielkie 

zwiększenie wartości modułu sprężystości w wyniku dalszego starzenia. Może to być związane 

z zachodzeniem procesu sieciowania, równocześnie z procesem utleniania i hydrolizy.  

 

 

Rys. 5.4.12.2. Wytrzymałość na rozciąganie PA 6 (VT) i PA 10.10 (TA)  

po 16, 22, 72 i 96 godzinach starzenia w autoklawie 
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Rys. 5.4.12.3. Moduł sprężystości przy rozciąganiu PA 6 (VT) i PA 10.10 (TA)  

po 16, 22, 72 i 96 godzinach starzenia w autoklawie 

 

 
Rys. 5.4.12.4. Wydłużenie względne przy zerwaniu PA 6 (VT) i PA 10.10 (TA)  

po 16, 22, 72 i 96 godzinach starzenia w autoklawie 

 

Uśrednione widma FT-IR dla poliamidów przed starzeniem i po starzeniu zaprezentowano na rys. 

5.4.12.5. Na ich podstawie można wnioskować o różnicach jakościowych, uwzględniając obecność 

lub brak poszczególnych pasm, oraz ilościowych, analizując intensywność poszczególnych pasm i ich 

wzajemny stosunek. W przypadku badanych poliamidów, zaobserwowano następujące zmiany 

w materiałach poddanych starzeniu, względem niestarzonych: 

− Zmniejszenie intensywności pasm w całym obszarze widma. 

− Nieznaczne przesunięcia pasm, które mogą świadczyć o zmianach strukturalnych. 

− Znaczne obniżenie intensywności pasm przy 3081 cm-1, odpowiadających drganiom 

wiązania C-H w grupie =C-H. 

− W zakresie liczby falowej 2800-3000 cm-1, odpowiadającym drganiom wiązania C-H 

w grupie metylowej i metylenowej, materiały niestarzone wykazują tylko dwa pasma 

przy 2858 i 2930 cm-1, natomiast poliamidy po starzeniu wykazują dodatkowe pasma 
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w tym zakresie przy 2851, 2867, 2919 i 2933 cm-1. Związane jest to prawdopodobnie ze 

zmianami w strukturze krystalicznej materiału.   

− W zakresie liczby falowej 1400-1480 cm-1, odpowiadającym drganiom N-CH2 i C-H 

zginających, poliamidy niestarzone wykazują pasma przy 1419, 1436 i 1462 cm-1, 

natomiast po starzeniu: pasma 1415, 1463, 1476 cm-1 i słabsze pomiędzy 1415 a 1463 

cm-1. Pasmo 1415 i 1476 cm-1 charakteryzuje formę krystaliczną α. Następuje wzrost 

względnej intensywności pasma przy 1419 cm-1 dla materiałów po starzeniu. 

− W zakresie liczy falowej 850-1350 cm-1, odpowiadającym drganiom wiązania w grupie 

C-CO (927/959 forma α, 974 cm-1 forma γ), pasma 927/958 cm-1 wykazują większą 

intensywność, natomiast pasmo 974 cm-1 mniejszą dla PA 6 po starzeniu. 

− W zakresie liczby falowej 500-700 cm-1 odpowiadającym drganiom pasma amidowego, 

następuje wzrost względnej intensywności pasma przy 683 cm-1 i 579 cm-1 dla 

materiałów po starzeniu. Pasmo 579 cm-1 jest charakterystyczne dla formy α, natomiast 

pasmo 578 cm-1 dla fazy amorficznej. 
 

Porównanie względnych intensywności pasm charakterystycznych przedstawiono  

w Tabeli 5.4.12.1. Wyniki badań FT-IR pozwoliły stwierdzić, że proces starzenia powoduje 

w badanych materiałach zmiany strukturalne, głównie jeśli chodzi o udział poszczególnych faz 

krystalicznych – względna intensywność pasm wskazuje na zwiększenie udziału fazy α. Faza α jest 

bardziej krucha, mniej elastyczna od fazy γ [51]. 

 
Rys. 5.4.12.5. Uśrednione widma FT-IR dla PA 6 (A) i PA 10.10 (B) 

 

Tabela 5.4.12.1.Wyniki pomiarów FR-IR dla poszczególnych próbek niestarzonych i starzonych  

poliamidów: PA 10.10 (VT) i PA 6 (TA). Próbki oznaczone jako „st” to próbki po starzeniu 

Próbka Względna intensywność (względem 3296 cm-1) 

3083 2930/2933 1462 1419 1170 683 579 

TA – próbka 1 0,28 0,82 0,99 0,82 0,77 1,08 1,00 

TA – próbka 2 0,28 0,89 1,01 0,83 0,77 1,07 0,98 

TAst – próbka 1 0,18 0,69 0,93 0,92 0,67 1,51 1,43 

TAst – próbka 1 0,23 0,66 0,95 0,91 0,69 1,66 1,53 

TAst – próbka 1 0,14 0,61 0,88 0,87 0,53 1,12 1,00 

 3061 2920 1466 1420 1165 687 583 

VT – próbka 1 0,25 2,03 1,38 0,95 0,62 1,14 0,92 

VT – próbka 2 0,27 1,89 1,40 1,01 0,65 1,24 1,1 

VTst – próbka 1 0,18 1,53 1,60 1,27 0,90 2,00 1,77 

VTst – próbka 1 0,26 2,14 1,55 1,11 0,72 1,45 1,28 

A B 

Przed starzeniem 

Po starzeniu 

Przed starzeniem 

Po starzeniu 
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Wyniki analizy DSC dla poliamidów przed i po procesie starzenia przedstawiono graficznie na 

rys. 5.4.12.6 - 5.4.12.9. Charakter procesu topnienia świadczył o krystalizacji różnych form 

krystalicznych poliamidu. Materiały nie wykazały dużych zmian pod kątem temperatur 

charakterystycznych dla procesu topnienia i krystalizacji. Widoczne były natomiast zmiany w wartości 

entalpii topnienia i krystalizacji. W przypadku PA 10.10 entalpia topnienia w drugim segmencie 

ogrzewania uległa zwiększeniu po procesie starzenia, a dla PA 6 - zmniejszeniu. Proces starzenia miał 

wpływ na stopień krystaliczności poliamidów. 

 
Rys. 5.4.12.6. Termogram DSC dla PA 10.10 przed starzeniem 

 

 

Rys. 5.4.12.7. Termogram DSC dla PA 10.10 po starzeniu 
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Rys. 5.4.12.8. Termogram DSC dla PA 6 przed starzeniem 

 

 

Rys. 5.4.12.9. Termogram DSC dla PA 6 po starzeniu 
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6. WNIOSKI KOŃCOWE I KIERUNKI DALSZYCH BADAŃ 

 

W niniejszej pracy określono skutki modyfikacji długołańcuchowych biopoliamidów (PA 10.10 

plastyfikowany i nieplastyfikowany) różnymi rodzajami napełniaczy. Napełniacze te 

charakteryzowały się zróżnicowaną geometrią (mikrocząstki, włókna krótkie), mikrostrukturą 

i składem chemicznym (napełniacze lignocelulozowe, szklane, bazaltowe, węglowe) oraz 

pochodzeniem (naturalne i syntetyczne). Uwzględniono przy tym wpływ zawartości napełniaczy  

(10 – 45 % wag.) na właściwości użytkowe wytworzonych kompozytów. We wnioskach utylitarnych 

wskazano obszary zastosowań, w których materiały takie mogłyby zostać wykorzystane i zastąpić 

kompozyty na osnowie tradycyjnych poliamidów krótkołańcuchowych. Założony cel pracy został 

więc zrealizowany. 

Uzyskane wyniki badań potwierdzają również słuszność postawionej w pracy tezy naukowej. 

Napełniacze wprowadzane do osnowy PA 10.10 korzystnie wpływały na właściwości mechaniczne 

i odporność cieplną, acz w różnym stopniu - zależnie od rodzaju zastosowanego wzmocnienia. 

Znaczącą rolę odegrała tu geometria napełniaczy, ich udział objętościowy, orientacja i adhezja między 

włóknami a osnową. Na parametry te wpływ miała zastosowana metoda wytwarzania kompozytów. 

Rodzaj zastosowanych napełniaczy oraz rodzaj użytej osnowy miał istotny wpływ na badane 

mechanizmy zniszczenia, na właściwości zmęczeniowe oraz zdolność do tłumienia drgań 

mechanicznych. Dzięki zbadaniu właściwości materiałów referencyjnych, którymi były kompozyty na 

osnowie tradycyjnego, petrochemicznego PA 6, możliwe było wskazanie mocnych i słabych cech PA 

10.10 jako zamiennika tradycyjnych poliamidowych materiałów inżynierskich. Cechy te 

przedstawiono głównie we wnioskach utylitarnych. 

 

6.1. Wnioski poznawcze 

Wnioski poznawcze oparto głównie o wyniki badań zasadniczych. Jednak zarówno w przypadku 

badań wstępnych jak i zasadniczych, ograniczenia technologiczne związane z wytwarzaniem 

granulatów kompozytowych, a szczególnie z dozowaniem napełniaczy do osnowy, miały znaczący 

wpływ na wyniki badań, jak również na obierane kierunki badań. Konieczność zastosowania 

odmiennych technik wytwarzania w przypadku części kompozytów włóknistych wpłynęła na 

uzyskanie dużych rozbieżności w długości i orientacji oraz dokładności dozowania wagowego 

włókien pomiędzy badanymi kompozytami.  

Porównując parametry geometryczne włókien mineralnych (szklanych i bazaltowych) 

w kompozytach wytwarzanych metodą kompandowania i wytłaczania premiksu można stwierdzić, że 

rozdrobnienie włókien podczas wytłaczania premiksu może następować bardzo intensywnie już przy 

niewielkim udziale objętościowym włókien i dalsze zwiększanie udziału objętościowego nie musi 

prowadzić do gwałtownej redukcji długości włókien. W przypadku kompandowania zmniejszenie 

długości włókien wraz ze zwiększeniem ich udziału objętościowego następuje bardziej stopniowo i ma 

bardziej liniowy charakter. 

Stopień rozdrobnienia włókien bazaltowych i szklanych oraz ich preparacja powierzchniowa 

miały podstawowy wpływ na obserwowane w ramach badań zasadniczych zróżnicowane mechanizmy 

zniszczenia kompozytów poliamidowych pod obciążeniami statycznymi i zmiennymi w czasie. 

Potwierdzono to wynikami badań fraktograficznych i analizą sygnałów emisji akustycznej 

(zastosowanej w próbach statycznego rozciągania). Bardzo duża liczba sygnałów AE rejestrowanych 
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podczas prób rozciągania kompozytów poliamidowo-bazaltowych, szczególnie tych o mniejszym 

stopniu napełnienia (15 – 30 % wag.), świadczy o zintensyfikowaniu procesów rozwarstwiania 

i wyciągania włókien z osnowy, czemu sprzyja mała długość włókien, znacznie mniejsza od 

krytycznej, mała adhezja włókno-osnowa (co potwierdzają obrazy fraktograficzne) i niekorzystna 

orientacja włókien (znaczna ilość włókien ułożonych prostopadle do kierunku działania obciążenia - 

co ukazano dzięki obrazom uzyskanym metodą mikrotomografii komputerowej). Te niekorzystne 

cechy mikrostrukturalne sprawiły, że dla kompozytów z włóknem bazaltowym efektywność 

wzmocnienia była mniejsza, niż dla kompozytów z włóknem szklanym. Moduł sprężystości 

kompozytów poliamidowo-bazaltowych był mniejszy, niż moduł sprężystości kompozytów 

poliamidowo-szklanych, mimo iż samo włókno bazaltowe miało odznaczać się większym modułem 

sprężystości, niż szklane. 

Rozpatrując kompozyty badane w ramach badań zasadniczych, rodzaj zastosowanej osnowy 

(PA 10.10 i PA 6) miał bardzo istotny, większy wpływ niż wpływ zastosowanego rodzaju włókien 

(włókna bazaltowe i szklane), na takie parametry jak: gęstość, chłonność wody i zmiany właściwości 

mechanicznych wraz ze zwiększeniem wilgotności, tłumienie drgań, cykliczne pełzanie czy trwałość 

zmęczeniową. Poza zdolnością do tłumienia drgań, PA 10.10 przewyższa pod tymi względami 

tradycyjny PA 6. Dodatkowo efektywność wzmocnienia włóknem bazaltowym poliamidu 10.10 jest 

nieco większa niż dla PA 6. Może to być jednak związane z nieco mniejszym rozdrobnieniem włókna 

w kompozytach PA 10.10-włókno bazaltowe i wynikać m.in. z właściwości przetwórczych osnowy. 

W kompozytach na osnowie PA 6 efektywność wzmocnienia włóknem szklanym, również 

w podwyższonych temperaturach, jest nieco większa, niż efektywność wzmocnienia włóknem 

szklanym poliamidu 10.10. Należy wziąć pod uwagę, że włókna szklane użyte do badań pokryte były 

środkiem wiążącym projektowanym dla zwiększenia adhezji z poliamidem 6. 

Warto również dodać, że uzyskane wyniki badań wskazują na celowość stosowania takich metod 

i narzędzi jak: przyspieszone badania zmęczeniowe wg metody Lehra, próby wytrzymałościowe 

z rejestracją sygnałów emisji akustycznej czy mikrotomografia komputerowa, w badaniach 

kompozytów termoplastycznych z krótkimi włóknami mineralnymi. W przypadku badań 

zmęczeniowych, zastosowanie metody Lehra dla kompozytów poliamidowych jest możliwe, ze 

względu na obserwowany efekt wyraźnego wzrostu odkształceń i energii dyssypacji przed 

wystąpieniem dekohezji. Metoda pozwala na szybkie porównanie właściwości zmęczeniowych takich 

kompozytów.  

 

6.2. Wnioski utylitarne 

Pierwsza część wniosków utylitarnych dotyczy metody wytwarzania nowych kompozytów 

biopoliamidowych. Ogólnie można stwierdzić, że kompozyty wytwarzane klasyczną metodą 

kompandowania odznaczały się lepszymi parametrami wytrzymałościowymi, zarówno statycznymi 

jak i dynamicznymi, w tym zmęczeniowymi, oraz większą odpornością cieplną niż kompozyty 

uzyskiwane na drodze przetwarzania premiksu, suchej mieszanki granulatu osnowy i włókien. 

Konieczność odstąpienia od klasycznej metody kompandowania wystąpiła w przypadku dwóch 

badanych napełniaczy: włókien lnianych i włókien bazaltowych. Dostarczone do badań cięte włókna 

rowingowe lniane i bazaltowe charakteryzowały się bardzo małą gęstością nasypową i dużą 

skłonnością do skłębiania się i blokowania w strefie zasypu. Aby uzyskać poprawę parametrów 

mechanicznych i termomechanicznych w przypadku zastosowania tych napełniaczy zalecane jest: 
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− dla włókien lnianych (ogólniej – lignocelulozowych): poszukiwanie biopoliamidowej osnowy 

o niskich temperaturach przetwórstwa (np. osnowa plastyfikowana), skracanie czasu 

przebywania włókna w cylindrze maszyny przetwórczej, dodawanie niewielkiej ilości włókien 

(do 20 – 30 % wag.) dla wyrobów, które mają być przetwarzane wtryskowo oraz stosowanie 

modyfikacji standardowych metod przetwórczych, aby umożliwić kontrolowane dozowanie 

włókien lnianych o małej gęstości nasypowej do osnowy; 

− dla włókien bazaltowych – zastosowanie włókien o gęstości nasypowej zbliżonej do gęstości 

nasypowej tradycyjnych ciętych włókien szklanych przeznaczonych do wzmacniania 

termoplastów i stosowanie silanowych substancji proadhezyjnych dla zwiększenia adhezji 

włókno-osnowa poliamidowa. 

Do najważniejszych wniosków utylitarnych należy wskazanie głównych cech użytkowych oraz 

potencjalnych zastosowań badanych kompozytów na osnowie biopochodnego PA 10.10 jako 

zamienników dla tradycyjnych, petrochemicznych kompozytów poliamidów krótkołańcuchowych. 

W porównaniu do materiałów na osnowie PA 6, kompozyty PA 10.10 charakteryzują się bardzo małą 

wodochłonnością i znacznie większą stabilnością właściwości wytrzymałościowych wraz ze 

zwiększeniem wilgotności. Potwierdziły to statyczne badania wytrzymałościowe prowadzone dla 

kompozytów PA 6 i PA 10.10 w stanie suchym, kondycjonowanym i mokrym oraz badania 

zmęczeniowe prowadzone na próbkach w stanie kondycjonowanym. W warunkach działania 

podwyższonej temperatury, wilgotności i ciśnienia, PA 10.10 odznaczał się też większą odpornością 

na starzenie (większa estetyka, mniejszy spadek parametrów wytrzymałościowych). Jego zaletą oraz 

zaletą jego kompozytów była też mała gęstość. Kompozyty na osnowie PA 10.10 charakteryzowały 

się też bardzo zbliżoną udarnością Charpy’ego z karbem do kompozytów na osnowie PA 6. 

Kompozyty na osnowie PA 6 charakteryzowały się natomiast wyraźnie większą odpornością cieplną, 

niż kompozyty na osnowie PA 10.10, mimo iż nienapełnione osnowy wykazywały podobne 

właściwości (temperatura ugięcia pod obciążeniem zbliżona do temperatury zeszklenia). Poliamid 6 

charakteryzował się też znacznie większą zdolnością do tłumienia drgań, był jednak bardziej podatny 

na cykliczne pełzanie.  

Na podstawie zbadanych właściwości użytkowych można wstępnie stwierdzić, że kompozyty na 

osnowie PA 10.10 mogą zastępować kompozyty na osnowie PA 6 szczególnie w wyrobach 

narażonych na bezpośrednie działanie wody i wilgoci oraz pracujących w warunkach zmiennej 

wilgotności, w tym w wyrobach poddanych obciążeniom zmiennym w czasie i udarowym. Jednak 

należy uwzględnić ograniczenie wynikające z ich mniejszej odporności cieplnej.  

Na podstawie wyników badań wstępnych można również stwierdzić, że plastyfikowane gatunki 

PA 10.10 mogą być potencjalną osnową kompozytów z udziałem włókien lub cząstek 

lignocelulozowych, jednak, jak wspomniano wyżej, dopracowania wymaga metoda ich wytwarzania. 

Materiały takie mogłyby być stosowane w produkcji wyrobów, które nie są narażone na bezpośrednie 

działanie wody oraz tam, gdzie poszukiwana jest równowaga między parametrami 

wytrzymałościowymi, a elastycznością i zdolnością tłumienia drgań - z korzyścią płynącą 

z zastąpienia części drogiej osnowy tańszym, ekologicznym napełniaczem o małej gęstości. 

 

6.3. Kierunki dalszych badań 

Podstawowym dążeniem w dalszych badaniach powinno być uzyskanie kompozytów PA 10.10 

z włóknem bazaltowym lepszej jakości, z dłuższym włóknem i lepszą adhezją na granicy włókno-

osnowa. Badania te powinny uwzględniać wpływ metod preparacji włókna na siły oddziaływania 
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włókno-osnowa oraz na gęstość nasypową włókien i ich zdatność do dozowania w procesie 

kompandowania. Celowe może być wtedy wykonanie badań porównawczych z kompozytami 

z włóknem szklanym, wytwarzaną tą samą metodą. Warto również uwzględnić szerzej wpływ 

parametrów przetwórczych i właściwości przetwórczych osnów poliamidowych na właściwości 

użytkowe kompozytów z włóknem bazaltowym. 

W toku kolejnych badań można w większym zakresie zbadać zmiany właściwości 

mechanicznych kompozytów na osnowie PA 10.10 wraz ze zmianą temperatury – przeprowadzić 

analizę termomechaniczną i badania mechaniczne w temperaturach obniżonych i podwyższonych. 

Celowe będzie też poszerzenie zakresu badań uwzględniających wpływ wody i wilgoci, w tym wpływ 

długotrwałego działania środowiska mokrego lub wilgotnego, na właściwości biopoliamidów i ich 

kompozytów i przeprowadzenie badań starzeniowych dla biopoliamidowych materiałów 

kompozytowych. 

Warto również wykonać próby zmęczeniowe kompozytów na osnowie PA 10.10, PA 6 oraz 

innych kompozytów termoplastycznych, porównując wyniki uzyskane przyspieszoną metodą Lehra 

z wynikami standardowych badań prowadzących do wyznaczenia wykresu S-N.  

Przeprowadzoną jakościową ocenę obrazów uzyskanych metodą mikrotomografii komputerowej 

można z kolei poszerzyć o analizę ilościową, opartą na komputerowej analizie obrazu 3D. 

Zgodnie z doniesieniami literaturowymi [141-144] kompozyty wzmocnione włóknami 

bazaltowymi mogą odznaczać się zwiększoną odpornością na zużycie ścierne w porównaniu do 

kompozytów z włóknem szklanym. Warunkiem jest uzyskanie dobrej adhezji między włóknami 

a osnową. Wyznaczenie odporności na ścieranie jest więc również obiecującym kierunkiem badań dla 

kompozytów z włóknami bazaltowymi na osnowie poliamidów, pod kątem obeny możliwości ich 

zastosowania w warunkach tarcia ślizgowego. 
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8. Aneks 

A. Wyniki prób rozciągania z emisją akustyczną (rys. 8.1 – 8.16). 

 
Rys. 8.1. VT/15B - maksymalna amplituda (A) i liczba zliczeń EA (B) na tle wykresów rozciągania 

 
Rys. 8.2. VT/30B - maksymalna amplituda (A) i liczba zliczeń EA (B) na tle wykresów rozciągania 

 
Rys. 8.3. VT/45B - maksymalna amplituda (A) i liczba zliczeń EA (B) na tle wykresów rozciągania 

A B 

A B 

A B 
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Rys. 8.4. VT/15G - maksymalna amplituda (A) i liczba zliczeń EA (B) na tle wykresów rozciągania 

 
Rys. 8.5 VT/30G - maksymalna amplituda (A) i liczba zliczeń EA (B) na tle wykresów rozciągania 

 

Rys. 8.6 VT/45G - maksymalna amplituda (A) i liczba zliczeń EA (B) na tle wykresów rozciągania 

A B 

A B 

A B 
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Rys. 8.7. TA/15B - maksymalna amplituda (A) i liczba zliczeń EA (B) na tle wykresów rozciągania 

 
Rys. 8.8. TA/30B - maksymalna amplituda (A) i liczba zliczeń EA (B) na tle wykresów rozciągania 

 
Rys. 8.9. TA/45B - maksymalna amplituda (A) i liczba zliczeń EA (B) na tle wykresów rozciągania 

A B 

A B 

A B 
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Rys. 8.10. TA/15G - maksymalna amplituda (A) i liczba zliczeń EA (B) na tle wykresów rozciągania 

 
Rys. 8.11. TA/30G - maksymalna amplituda (A) i liczba zliczeń EA (B) na tle wykresów rozciągania 

 
Rys. 8.12. TA45G - maksymalna amplituda (A) i liczba zliczeń EA (B) na tle wykresów rozciągania 

A B 

A B 

A B 
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Rys. 8.13. Rozkład maks. częstotliwości dla maks. amplitudy sygnału: A) VT/15B, B) VT/15G 

 

Rys. 8.14. Rozkład maks. częstotliwości dla maks. amplitudy sygnału: A) VT/30B, B) VT/30G 

 

Rys. 8.15. Rozkład maks. częstotliwości dla maks. amplitudy sygnału: A) VT/45B, B) VT/45G 

A B 

A B 

A B 
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Rys. 8.16. Rozkład maks. częstotliwości dla maks. amplitudy sygnału: A) TA/15B, B) TA/15G 

 

Rys. 8.17. Rozkład maks. częstotliwości dla maks. amplitudy sygnału: A) TA/30B, B) TA/30G 

 

Rys. 8.18. Rozkład maks. częstotliwości dla maks. amplitudy sygnału: A) TA/45B, B) TA/45G  

A B 

A B 

A B 
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B. Pętle histerezy mechanicznej – wyniki przyspieszonych prób zmęczeniowych (rys. 8.19 – 8.20). 

  

  

  

Rys. 8.19. Pętle histerezy mechanicznej kompozytów na osnowie PA 10.10 
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Rys. 8.20. Pętle histerezy mechanicznej kompozytów na osnowie PA 6 
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Streszczenie 

 

Poliamidy otrzymywane z surowców odnawialnych to materiały, które zasługują na szczególną 

uwagę jako ciekawy zamiennik tradycyjnych tworzyw i kompozytów inżynierskich, otrzymywanych 

z nieodnawialnych, kopalnych surowców. Są to poliamidy zaliczane do długołańcuchowych, 

w przeciwieństwie do tradycyjnych, krótkołańcuchowych poliamidów 6 i 6.6, będących 

najpowszechniej stosowanymi poliamidowymi materiałami inżynierskimi. Jednym z ważniejszych 

biopoliamidów jest całkowicie biopochodny poliamid 10.10. Głównym surowcem w jego produkcji 

jest olej roślinny – rycynowy. PA 10.10 posiada ciekawy zestaw właściwości, pośredni między 

charakterystycznym dla petrochemicznego PA 6 i PA 12.  

Podobnie jak w przypadku poliamidów otrzymywanych z surowców kopalnych, zastosowanie 

napełniaczy funkcyjnych, szczególnie włóknistych, umożliwia nadanie biopoliamidom cech 

materiałów konstrukcyjnych i pozwala m.in..: poprawić właściwości wytrzymałościowe, odporność 

cieplną, odporność na zużycie ścierne, zmniejszyć wodochłonność, ograniczyć skurcz przetwórczy 

i wtórny, zwiększyć stabilność wymiarową. 

W rozprawie doktorskiej kompozyty długołańcuchowych biopoliamidów przedstawiono 

w porównaniu do tradycyjnych, petrochemicznych kompozytów poliamidowych. Badania prowadzone 

były dwuetapowo. Pierwszy etap prac miał charakter rozpoznawczy. Testowano dwa rodzaje osnów 

biopoliamidowych: plastyfikowany i nieplastyfikowany PA 10.10. Wprowadzano do nich różnorodne 

napełniacze: włókniste i proszkowe, naturalne oraz syntetyczne (mączka łupin orzecha włoskiego, 

włókno lniane, szklane, bazaltowe i węglowe) w różnych udziałach wagowych. Oceniano ich zdolność 

do przetwórstwa i podstawowe właściwości fizyko-mechaniczne. Na tej podstawie wytypowano 

materiały do dalszych badań. Po badaniach wstępnych zrezygnowano z prac nad kompozytami 

biopoliamidu z włóknami roślinnymi, dla których nie uzyskano zadowalających cech użytkowych, ze 

względu na skłonność lignocelulozowego napełniacza do degradacji termicznej w procesie 

przetwórstwa. 

Badania zasadnicze poświęcono konstrukcyjnym kompozytom biopoliamidowym, skupiając się 

na dwóch rodzajach wzmocnień włóknistych: tradycyjnych włóknach szklanych oraz nowym 

napełniaczu kompozytów termoplastycznych - włóknach bazaltowych. Włókna te wprowadzano do 

osnów w ilości 15, 30 i 45 % wag. Włókno bazaltowe posiada właściwości pozwalające konkurować 

mu z włóknem szklanym. Proces produkcji włókna bazaltowego jest podobny do procesu produkcji 

włókna szklanego. Nie wymaga on jednak wprowadzania dodatków ani szkodliwych dla zdrowia 

i środowiska składników, takich jak tlenki boru i fluoru, obecne w większości włókien szklanych 

typu E. Tu wsadem są jedynie naturalnie występujące skały bazaltowe. Włókno bazaltowe 

otrzymywane jest więc w całości z naturalnych surowców, co tym bardziej przemawia za 

zastosowaniem go jako wzmocnienia poliamidu pochodzenia naturalnego. Właściwości użytkowe 

nowych biokompozytów oceniano w odniesieniu do kompozytów na osnowie petrochemicznego 

poliamidu 6. Analizowano właściwości decydujące o zastosowaniu materiałów polimerowych jako 

tworzyw inżynierskich - głównie właściwości mechaniczne, ich zmianę wraz ze zmianą wilgotności 

czy odporność cieplną. Podjęto próbę oceny poprawności wytworzenia kompozytowych wyprasek 

i skorelowania uzyskiwanych właściwości z mikrostrukturą kompozytu. Efektywność wzmocnienia 

oceniono na podstawie porównania teoretycznych i rzeczywistych wartości modułów sprężystości 

kompozytów obciążanych wzdłuż głównego kierunku przepływu tworzywa w formie wtryskowej. 

Badano też zjawiska zachodzące podczas działania na badane materiały obciążeń statycznych. W tym 



137 

 

celu przeprowadzono statyczne próby rozciągania z rejestracją sygnałów emisji akustycznej. Badano 

również zachowanie kompozytów pod obciążeniami zmiennymi w czasie, stosując przyspieszone testy 

zmęczeniowe, oparte o metodę Lehra. Jest to jedno z pierwszych znanych zastosowań metody Lehra 

do oceny przybliżonej wytrzymałości zmęczeniowej kompozytów polimerowych. Uwzględniając 

ograniczenia technologiczne, ukazano zależności między rodzajem zastosowanych napełniaczy, 

a wybranymi właściwościami użytkowymi kompozytów biopoliamidowych. Ujawniono ich mocne 

i słabe strony i wskazano kierunki dalszych badań. 

Badania zasadnicze wykazały, iż kompozyty na osnowie biopochodnego PA 10.10 mogą 

konkurować z kompozytami na osnowie PA 6 pod względem właściwości wytrzymałościowych. Ich 

przewaga ujawnia się szczególnie w środowisku wilgotnym, wykazują bowiem znacznie mniejszą 

chłonność wody i bardziej stabilne właściwości mechaniczne wraz ze zmianą wilgotności. Ich zaletą 

jest też mała gęstość. Posiadają jednak nieco mniejszą odporność cieplną niż materiały na osnowie 

PA 6. Dla kompozytów wzmacnianych włóknem bazaltowym nie uzyskano właściwości lepszych, niż 

dla kompozytów z włóknem szklanym. Wynika to jednak głównie z odmiennych metod przetwórstwa, 

które zastosowano do wytworzenia granulatów kompozytowych poliamidowo-szklanych 

i poliamidowo-bazaltowych. W przypadku kompozytów z włóknem bazaltowym, podczas 

wytwarzania granulatów i kształtek do badań doszło do redukcji długości włókna, co z kolei miało 

wpływ na jego orientację. Udziały wagowe i objętościowe włókien bazaltowych były też zaniżone 

w stosunku do założonych. Ponadto, w badaniach użyto włókien bazaltowych bez preparacji 

zwiększającej adhezję włókno-osnowa, podczas gdy włókna szklane posiadały preparację silanową. 

Należy się spodziewać, że znaczącą poprawę właściwości kompozytów poliamidowo-bazaltowych 

powinna zapewnić prawidłowa preparacja, umożliwiająca uzyskanie pasm włókien o większej niż 

obecnie gęstości nasypowej oraz zawierająca środek wiążący, zwiększający adhezję włókna do osnów 

poliamidowych. Należy równocześnie zaznaczyć, że większą efektywność wzmocnienia, lepsze 

właściwości mechaniczne statyczne i zmęczeniowe oraz większą odporność cieplną uzyskano dla 

kompozytów z włóknem bazaltowym na osnowie PA 10.10, niż dla tych z osnową PA 6. Kompozyty 

biopoliamidowe mogą znaleźć zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, gdzie obecnie stosowane są 

kompozyty na osnowie PA 6, takich jak np.: motoryzacja, sport, sprzęt elektroniczny czy sprzęt 

rehabilitacyjny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


