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Wykaz waŜniejszych oznaczeń i skrótów uŜywanych w pracy 
 
 
PA10 – poliamid 6 z 10% zawartością włókna szklanego 

PA 20 – poliamid 6 z 20% zawartością włókna szklanego 

PA30 – poliamid 6 z 30% zawartością włókna szklanego 

PA40 – poliamid 6 z 40% zawartością włókna szklanego 

PA50 – poliamid 6 z 50% zawartością włókna szklanego 

PA10W – poliamid 6 z 10% zawartością włókna węglowego 

PA20W – poliamid 6 z 20% zawartością włókna węglowego 

PA40W - poliamid 6 z 40% zawartością włókna węglowego 

POM15 – poliacetal z 15% zawartością włókna szklanego 

POM25 – poliacetal z 25% zawartością włókna szklanego 

POM35 - poliacetal z 35% zawartością włókna szklanego 

E – moduł spręŜystości 

σsrtr – impuls napręŜenia 

ν – współczynnik zmienności średniej wartości 

T0 – energia całkowita 

T1- energia dyssypacji 

T2 – współczynnik ia energii 

U – energia aktywacji 

U0 – energia aktywacji bez przyłoŜonego obciąŜenia 

WS – włókno szklane 

WW – włókno węglowe 
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ROZPRAWA DOKTORSKA 

1. WSTĘP 
 

Rosnące wymagania dotyczące maszyn i urządzeń, nowoczesne i stale rozwijające się 

technologie wywierają zasadniczy wpływ na  ewolucje struktury i budowę materiału. 

Tradycyjne materiały konstrukcyjne nie zawsze potrafią sprostać tym wyzwaniom. Postęp 

współczesnych technologii jest nierozerwalnie związany z inżynierią materiałową, która 

zajmuje się tworzeniem nowych materiałów konstrukcyjnych. Obecne tendencje dotyczące 

konstrukcji materiałów opierają się na projektowaniu uwzględniającym warunki eksploatacji 

oraz obciążenia, którym będzie on poddany. Tym wymaganiom mogą sprostać materiały 

kompozytowe. To dzięki nim człowiek może badać przestrzeń kosmiczną oraz głębie oceanu, 

może budować samoloty ponaddźwiękowe i wykorzystywać energię atomową. Materiały 

kompozytowe teoretycznie stwarzają nieograniczone możliwości konstytuowania nowych 

materiałów o zaplanowanych właściwościach [10, 19, 31, 32, 37, 38, 41, 61] . 

Jak każdy szeroko stosowany materiał, także kompozyty doczekały się licznych 

klasyfikacji chociaż wciąż nie istnieje jednoznaczna i powszechnie akceptowana definicja 

tych materiałów. Jedna z najczęściej przytaczanych definicji, określa kompozyt jako materiał 

sztuczny (powstały na skutek działalności człowieka), składający się z co najmniej dwóch  

chemicznie różnych materiałów, o określonej granicy rozdziału a jego właściwości różnią się 

od właściwości łączonych ze sobą składników w zależności od ich udziałów objętościowych  

i ilościowych [38]. Jak już wyżej wspomniano, kompozyty można klasyfikować według 

różnych kryteriów.  Ze względu na przeznaczenie wyróżnia się kompozyty konstrukcyjne i te 

o szczególnych właściwościach fizycznych lub chemicznych. Kompozyty różnią się też 

między sobą poszczególnymi składnikami, które tworzą osnowę i wzmocnienie. W pracy tej 

zostaną omówione kompozyty polimerowe o osnowie z termoplastów, zbrojone krótkimi 

włóknami szklanymi i węglowymi. Kompozyty na osnowie z termoplastów stosunkowo 

niedawno zaczęły zdobywać rynek i do tej pory stanowią niewielki procent ogólnie 

wytwarzanych kompozytów polimerowych. W dalszym ciągu przewagę mają materiały 

oparte na osnowie z duroplastów. Porównując te dwa rodzaje materiału na osnowę, tj. 

duroplasty i termoplasty, możemy jednak wskazać na zdecydowane zalety stosowania tych 

ostatnich. Przede wszystkim przetwórstwo wzmocnionych termoplastów, głównie wtrysk       

i wytłaczanie, jest procesem prostszym i tańszym w porównaniu z przetwórstwem 

duroplastów. Oprócz ekonomi na wzrost produkcji kompozytów termoplastycznych ma 

wpływ  łatwiejszy ich recykling, większa odporność na kruche pękanie i większa udarność. 

Możliwość dowolnego kształtowania wyrobu a także niski ciężar właściwy elementów 
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wykonanych z tych kompozytów to kolejne atuty.  Największe znaczenie techniczne maja 

kompozyty na osnowie poliamidu i poliacetalu, ponieważ charakteryzują się wysoką 

wytrzymałością i sztywnością. Te dwa materiały (polimer i włókno) różnią się 

właściwościami mechanicznymi, cieplnymi oraz charakterem odkształceń i dlatego 

wzmocnienie polimerów włóknami jest bardzo efektywne. Włókno ma większą wytrzymałość 

na rozciąganie, moduł sprężystości, odporność cieplną i chemiczną, temperaturę zeszklenia    

i gęstość a jednocześnie mniejszy współczynnik rozszerzalności liniowej, są anizotropowe      

i wykazują właściwości ciał sprężystych. Polimery z kolei są izotropowe, lepkosprężyste        

a przede wszystkim ich właściwości zmieniają się w funkcji temperatury i czasu trwania 

obciążenia.  

Największy popyt na kompozyty polimerowe generuje przemysł motoryzacyjny, 

elektryczny i budownictwo. Obecnie materiały polimerowe stanowią 13% wagi samochodów 

BMW a docelowo w ciągu 5 lat wartość ta ma osiągnąć 18%. Marka BMW każdemu kojarzy 

się z luksusem i wydajnością. Można więc zadać sobie pytanie: dlaczego tak znana firma dąży 

do zwiększenia udziału tworzyw w konstruowanych przez siebie pojazdach? Zastąpienie 

części metalowych materiałami lub kompozytami polimerowymi zmniejsza masę auta czego 

skutkiem jest mniejsze zużycie paliwa oraz mniejsza emisja dwutlenku węgla. Nie bez 

znaczenia jest także przydatność tego rodzaju elementów do recyklingu oraz większa 

swoboda twórcza dla konstruktorów. Zastosowanie w samochodach zderzaków z tworzyw 

może także zredukować składkę ubezpieczeniową, a to kolejna dobra wiadomość.  

    Świat nauki docenił znaczenie tych nowych materiałów konstrukcyjnych. Świadczy        

o tym coraz szersze ich zastosowanie, ciągły wzrost produkcji, rozwój technologii i badań 

naukowych w tej dziedzinie. W 2005 roku nagrodę Nobla z chemii otrzymało 3 naukowców 

za wyjaśnienie przebiegu reakcji metatezy, która ma zastosowanie w produkcji polimerów.  

   Człowiek codziennie staje przed kolejnymi wyzwaniami, stwarza nowe technologie        

i doskonali metody badań. Właściwie dobrana metodyka badań jest szczególnie ważna          

w przypadku materiałów kompozytowych. Musimy pamiętać o tym, iż są to materiały 

złożone i wiele konwencjonalnych metod po prostu nie zdaje tutaj egzaminu. Własności 

kompozytów nie są sumą własności jego komponentów ale nowym materiałem. 

Wykorzystanie kompozytów w praktyce inżynierskiej wymaga, z uwagi na strukturę tych 

materiałów, stosowania w obliczeniach wytrzymałościowych nieco innych zależności, niż ma 

to miejsce w odniesieniu do tradycyjnych, jednorodnych materiałów konstrukcyjnych i to 

zarówno w obszarze sprężystości, jak również w obszarach granicznych, zdeterminowanych 

wytrzymałością materiału [7, 37, 38]. 
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Należy podjąć próbę opracowania nowych metod badawczych, które uwzględniałyby 

wpływ przetwórstwa na właściwości kompozytów termoplastycznych. Wysokie temperatury 

panujące podczas procesów wtryskiwania i wytłaczania, szybkie chłodzenie oraz różna 

rozszerzalność cieplna polimeru i włókna powodują pojawienie się w kompozycie naprężeń 

własnych i mikrodefektów. Poznanie skali tego zjawiska oraz jego wpływu na właściwości 

kompozytów to kolejne wyzwanie dla nauki. Miarą ich oceny mogą być pomiary wartości 

dyssypowanej energii występującej podczas pełnego cyklu obciążenia i odciążenia, jak 

również pomiary wartości energii związanej z siłami adhezji pomiędzy osnową a włóknem, 

rozumianej umownie jako energii aktywacji procesu destrukcji w polimerach. Pierwsze cykle 

obciążeń powodować muszą zrywanie głównie powiązań adhezyjnych w mikroobszarach 

najbardziej naprężonych lub usytuowanych najbardziej niekorzystnie z uwagi na przyłożone 

pole obciążeń. Kilkakrotne cykliczne obciążenia niosą informację o dynamice tego procesu    

i okresie czasu, w którym osiągnięte zostaje względne ustabilizowanie struktury z uwagi na 

naprężenia własne [25, 57, 58]. Próba oceny energii aktywacji z uwzględnieniem liczby 

równocześnie zrywających się wiązań pozwala ocenić energię wiązań odpowiedzialnych za 

dekohezję. Możliwość wyznaczenia i obserwowania zmiany tej energii w funkcji temperatury 

i naprężeń dostarczyłaby nam cennych informacji na temat procesów zniszczenia 

zachodzących w kompozytach polimerowych.  

 Kompozyty znane były ludzkości od dawna. Stanowiły odpowiedź na rosnące 

zapotrzebowanie przemysłu. Poszukiwane były materiały o lepszych wskaźnikach 

konstrukcyjnych i eksploatacyjnych. Obecnie w laboratoriach powstają polimery, w których 

po zmianie temperatury następuje zmiana postaci. Materiały te wykorzystywane są do 

produkcji fragmentów naczyń, które można wprowadzać do ludzkiego ciała. Można chyba 

zaryzykować stwierdzenie, że kompozyty „gwarantują” sukces. Może to lekka przesada ale 

patrząc na ich dzisiejsze zastosowania, na możliwości konstrukcyjne jakie stwarzają, można 

się tylko zastanawiać co jeszcze uda nam się dzięki nim osiągnąć.  
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2. STAN WIEDZY NA TEMAT BADANEGO ZAGADNIENIA 
 

Wraz z rozwojem techniki rośnie zapotrzebowanie na materiały konstrukcyjne, 

spełniające stawiane im wysokie wymagania. Do takich materiałów, jak już wspomniano, 

zaliczają się tworzywa konstrukcyjne, do których należą między innymi poliamid i poliacetal.  

Najważniejsze wymagania techniczne stawiane materiałom konstrukcyjnym to odporność 

termiczna i wytrzymałość mechaniczna. Odporność termiczna to graniczna temperatura,        

w której polimer wytrzymuje krótko- lub długotrwale obciążenia. Z kolei wytrzymałość 

mechaniczna jest charakteryzowana głównie przez udarność i odporność na pełzanie.  

 

2.1. Materiał konstrukcyjny – poliamid 

 Szeroka gama poliamidów umożliwia, w zależności od zastosowań, dobór tworzywa     

o określonych właściwościach technicznych. Już w fazie konstrukcji można uniknąć 

późniejszych kosztów związanych z korektą i naprawą zużytych elementów. Różnice we 

własnościach fizycznych istniejące pomiędzy różnymi typami są głównie spowodowane 

składem i strukturą ich łańcuchów cząsteczkowych [88, 96, 99]. 

Poliamidy mają różne odmiany strukturalne w zależności od rodzaju monomerów.  Są 

polimerami termoplastycznymi, zwykle nieprzezroczystymi, bezbarwnymi czasami 

przybierają barwę kremową. Są rozpuszczalne w kwasach i fenolach. Poliamidy mogą 

zaabsorbować do kilkunastu procent wody i zależy to od ich rodzaju i grubości ścianek 

elementów z nich wykonanych. Ulegają działaniu kwasów, stężonych zasad, utleniaczy [69]. 

 

2.1.1. Budowa poliamidów 

W łańcuchu głównym poliamidów występują ugrupowania amidowe –CO-NH-. 

Polarne grupy amidowe są rozdzielone grupami niepolarnymi, węglowodorowymi. Jeżeli 

grupami niepolarnymi są grupy metylenowe to otrzymujemy poliamidy alifatyczne.  

W przypadku występowania pierścieni aromatycznych, uzyskany w ten sposób polimer nosi 

nazwę poliamidu aromatycznego [88]. 

W zależności od stosowanych surowców do polikondensacji rozróżnia się dwie ogólne grupy 

poliamidów: 

1. Poliamidy otrzymywane w wyniku heteropolikondensacji kwasów dikarboksylowych  

i tiamin.  Do tej grupy zaliczamy PA 6.6, PA 6.9, PA 6.10, PA 6.12. 
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2. Poliamidy otrzymywane na drodze homopolikondensacji kwasów zawierających 

jednocześnie grupy kwasową i aminową. W tej grupie znajduje się najbardziej znany 

poliamid PA 6 ale również PA 11 i PA 12 [69, 99]. 

Najczęściej stosowany poliamid 6 (nylon 6 lub PA6) otrzymuje się w wyniku polikondensacji 

lub polimeryzacji anionowej e-kaprolaktamu, związanych z otwarciem pierścienia  

ε-kaprolaktamu: 

 

   NH 

 (CH2)5 ―[―NH― (CH2)5―CO―]― 

   CO 

 

 Czynnikiem, który w decydujący sposób wpływa na właściwości poliamidów alifatycznych 

jest liczba grup metylenowych znajdujących się w łańcuchu między ugrupowaniami 

amidowymi [88]. 

 

2.1.2. Właściwości poliamidów 

Poliamidy zajmują jedno z czołowych miejsc wśród tworzyw polikondensacyjnych  

i są szeroko rozpowszechnione. Mimo stosunkowo wysokiej ceny skutecznie konkurują   

z innymi tańszymi tworzywami.  

W poliamidach występuję ścisłą związek właściwości i budowy cząsteczkowej oraz  stanu 

fizycznego. Właściwości te zmieniają się w szerokim przedziale w zależności od sposobu 

przygotowania próbek i wynikającej stąd struktury. 

Standardowe poliamidy charakteryzują się; dużą wytrzymałością, sztywnością i twardością, 

wysoką temperaturą ugięcia pod obciążeniem, dużą odpornością na ścieranie, dobrą 

przetwarzalnością, dużą stabilność kształtu w warunkach oddziaływania obciążeń cieplnych, 

dobrymi  właściwościami ślizgowymi i wysoka zdolność tłumienia drgań [5, 6, 32].  

Poliamidy są polimerami semikrystalicznymi. Stopień krystaliczności mieści się w przedziale 

30-50% i zmienia się wraz z temperatura. Obecność obszarów uporządkowanych wpływa na 

wysoką wytrzymałość na rozciąganie, wysoki moduł sprężystości, twardość, odporność na 

ścieranie. Mają dużą wytrzymałość zmęczeniową na drgania i wielokrotne udary. Korzystna 

udarność oraz wytrzymałość na wielokrotne zginanie to także zalety tych polimerów.  

W przypadku badania materiałów polimerowych należy zwrócić szczególną uwagę na wpływ 

temperatury na otrzymane wyniki [5, 31, 86, 99]. 
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Oprócz licznych zalet poliamid posiada także wady. Jedną z nich jest stosunkowo duża 

chłonność wody, która wpływa z kolei na właściwości tych polimerów. Poliamid wysuszony 

jest kruchy, ma niską udarność ale wysoką wytrzymałość na rozciąganie i zginanie oraz 

wysoki moduł sprężystości. Woda ma działanie plastyfikujące i wpływa na  wzrost udarności 

i elastyczności. Absorpcja wilgoci zależy od temperatury, krystaliczności, wilgotności             

i grubości kształtek [5, 56, 91]. 

Starzenie cieplne poliamidów rozpoczyna się w temperaturze powyżej 60ºC. Zachodzą 

wówczas nieodwracalne procesy utleniania, których skutkiem jest żółknięcie polimeru            

i spadek właściwości wytrzymałościowych. Procesom tym można przeciwdziałać dodając do 

poliamidu sadze lub antyutleniacze [88]. 

Kolejną ważną grupę właściwości mechanicznych poliamidów stanowią właściwości 

reologiczne. Jeśli próbka zostanie poddana długotrwałemu naprężeniu, mniejszemu od 

granicy plastyczności, to następuje pełzanie materiału. Oprócz pełzania w polimerach 

występują także procesy relaksacyjne, związane z ruchami cząsteczkowymi, pojawiającymi 

się przy określonych temperaturach i częstotliwościach. Zjawiska relaksacji mają wpływ na 

pewne własności użytkowe polimerów, takie jak twardość, kruchość, udarność [22, 81, 85]. 

Ważniejsze właściwości badanego PA 6 znajdują się w załączniku nr 1.  

 

2.1.3. Rynek poliamidów 

W 2005 roku produkcja poliamidu w Polsce wyniosła ponad 59 tys. ton. W kraju jest 

dwóch producentów tego polimeru: Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. oraz 

Zakłady Włókien Chemicznych „Stilon” w Gorzowie Wielkopolskim. Zakłady Azotowe       

w Tarnowie-Mościcach S.A. produkują tworzywo PA 6 pod nazwą handlową Tarnamid jak 

również jego odmiany wzmocnione włóknem szklanym i węglowym.  

W tarnowskich zakładach rozpoczął się projekt intensyfikacji produkcji poliamidu 6 

do poziomu 45 tys. t/r. Zakłady Włókien Chemicznych „Stilon” w Gorzowie Wielkopolskim 

produkują włókna poliamidowe oraz tworzywa konstrukcyjnego dla przemysłu 

motoryzacyjnego i elektrotechnicznego [69, 90]. 

Polski rynek poliamidów (w masie) systematycznie wzrasta w średniorocznym tempie 

4,2% (2000-2004 r.), w podobnym tempie wzrasta produkcja, import zaś rośnie ponad 10% 

rocznie, a eksport około 8% [96, 98, 99]. 

Światowy rynek poliamidów oceniany jest na około 6 mln ton, a jego wzrost szacuje się 

na 3,5% rocznie. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest korzystna sytuacja w globalnej 
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gospodarce oraz coraz większe zużycie poliamidowych tworzyw konstrukcyjnych (wg ICIS 

16-01-2006). Najważniejszymi segmentami tego rynku są  PA 6 (około 4 mln ton) i PA 66 

(około 2mnl ton). W internetowej bazie materiałów MatWeb zarejestrowany jest około           

7 tysięcy różnych gatunków poliamidu.  Tworzywa konstrukcyjne stanowią około 30% rynku, 

a tworzywa konstrukcyjne na bazie poliamidów są najprężniej rozwijającym się segmentem 

[93, 94]. 

 
Rys. 2.1. Kierunki stosowania PA w Europie w 2004/2005 

Źródło: European Plastics News 9/2005 
 

Światowy rynek poliamidów konstrukcyjnych szacowany jest na około 1.9 mln ton 

[95, 97]. Z punktu widzenia kierunków zastosowań docelowymi segmentami rynku są: 

motoryzacja (ponad 40%), dobra konsumenckie i przemysłowe (36%) oraz elektronika            

i elektrotechnika (22%). Strukturę zużycia poliamidów konstrukcyjnych w Europie                  

z podziałem na poszczególne segmenty pokazano na rys. 2.1. Perspektywy dotyczące 

zapotrzebowania na ten rodzaj materiału też są obiecujące. Według oceny Rhodii [95], 

światowego potentata w produkcji poliamidów,  rynek tych tworzyw konstrukcyjnych rośnie 

co najmniej dwukrotnie szybciej niż gospodarka światowa. Najszybszy wzrost możemy 

zaobserwować w przemyśle motoryzacyjnym i elektronice (około 6%). W segmencie dóbr 

konsumenckich i przemysłowych poliamid ma silną konkurencje w postaci tańszych tworzyw 

i dlatego też przyrost jest tutaj znacznie mniejszy (około 4%) [96, 98, 99].  

 

2.1.4. Zastosowanie 

Z poliamidów produkuje się głownie włókna zwane nylonami i aramidami oraz materiały 

o podwyższonej odporności mechanicznej. Włókna poliamidowe stosuje się do wytwarzania 

np.: pokryć podłogowych, tkanin technicznych i odzieżowych, kamizelek kuloodpornych. 
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Włókna poliamidowe wykorzystywane są także w medycynie. Wytwarza się z nich 

niewchłanialne nici chirurgiczne [10, 88]. 

Poliamidy podwyższonej odporności mechanicznej są stosowane do produkcji części 

maszyn tj. gniazda przegubów, łożyska ślizgowe, koła zębate, a także rur ciśnieniowych do 

cieczy, folii opakowaniowych, żyłek wędkarskich, sztucznych kości i ścięgien, włókien itp. 

W elektrotechnice i elektronice PA stosowane są z uwagi na dobre właściwości termiczne, 

mechaniczne, dielektryczne oraz lekkość. Produkuje się z nich wyłączniki i elementy 

zabezpieczeń linii przesyłowych. Najszersze zastosowanie poliamidy konstrukcyjne znalazły 

w przemyśle samochodowym. Tutaj coraz częściej wykorzystuje się nie tylko czysty poliamid 

ale także jego odmiany wzmocnione. Jako przykład można wymienić: 

• pokrywy rozrządu do silników Volkswagen Passat i Audi A4, (PA 6.6 + 255 włókna 

szklanego + 15%wypełniacza mineralnego), 

• kolektory ssące, pokrywy silnika, pokrywy głowic, elementy modułów chłodnicy, (PA 

+ mieszanka włókien szklanych i napełniaczy mineralnych), 

• mechanizmy zamków, korpusy lusterek, cylinder wspomagania sprzęgła, wiązania 

narciarskie, opaski kablowe, (PA + 65% wypełniacza mineralnego), 

• elementy tłumiące w markach Subaru, Nissan i Mitsubishi, (PA 6.6 + włókna szklane 

+ kauczuk), 

• poszycia nadwozi samochodów, (żywica Noryl składająca się z poliamidu                    

i polifenyloeteru). 

Firma Rhodia Engineering Pastics opracowała technologię tworzywa poliamidowego        

o nieliniowej częściowo krystalicznej strukturze. Pierwsze zastosowania tego tworzywa to 

aplikacje w przemyśle motoryzacyjnym. Francuska firma Arkema wytworzyła 

biodegradowalny poliamid 11 – Rilsan, który posiada bardzo dobre właściwości 

wytrzymałościowe, jest odporny na działanie zmiennej temperatury, posiada wysoką 

barierowość cieplną i elektryczną a także wysoką transparentność. Przykładowe zastosowania 

pokazane są na rys.2.2. Firma MGM z Włoch - producent łyżworolek  - zmieniła surowiec     

z aluminium na poliamid. Materiał ram został zastąpiony przez wzmocniony włóknem 

szklanym i utwardzony poliamid Zytel firmy DuPont, natomiast mostek zaczęto wykonywać 

z specjalnego gatunku tego samego materiału, usztywnionego dzięki większej zawartości 

włókna szklanego. Łyżworolki z polimerową aplikacją przedstawia rys.2.3. Ponadto               

z poliamidu 6 produkuje się  zbiorniki na płyn hamulcowy, chłodnice, zbiorniki paliwa           

i miski olejne [92, 93, 96, 97, 99].  
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Rys.2.2. Przykłady zastosowania poliamidu biodegradowalnego 

 

 
Rys.2.3. Łyżworolki z polimerową aplikacją 

 

 Przedstawiono tutaj tylko niektóre możliwości zastosowania poliamidu i jego 

kompozytów w aplikacjach technicznych. Należy jednak pamiętać, że perspektywy dla tego 

materiału są ogromne. Świadczyć o tym może bardzo duża liczba gatunków tego tworzywa    

i liczne sposoby jego modyfikacji. Poliamid to polimer, który z całą pewnością zasłużył na 

miano materiału XXI wieku. 

 

2.2. Poliacetal 

Poliacetal (POM)  został wprowadzony na rynek tworzyw konstrukcyjnych w latach 

60-tych. Szybko zyskał uznanie dzięki swym specyficznym cechom, zapewniającym 

przekroczenie wielu ograniczeń stawianych konstruktorom przez inne tworzywa 

konstrukcyjne, takie jak np. poliamid. POM w stanie niewzmocnionym należy do 
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najsztywniejszych i najmocniejszych tworzyw termoplastycznych i posiada bardzo dobrą 

stabilność wymiarową. Dzięki dużej twardości powierzchniowej i małej ścieralności 

charakteryzuje się dobrym poślizgiem i dobrą odpornością na tarcie. Poliacetale zajmują 

szczególne miejsce wśród tworzyw sztucznych i są jednym z  najczęściej stosowanych 

tworzyw na elementy aparatury precyzyjnej, części dla przemysłu włókienniczego                   

i motoryzacyjnego. Unikalne właściwości tego tworzywa powodują, że stosowany jest jako 

materiał antykorozyjny, antyadhezyjny, antyfrykcyjny i jako dielektryk w najtrudniejszych 

warunkach. Dodatek PTFE umożliwia wykorzystanie poliacetali  w aplikacjach medycznych, 

z uwagi na jego całkowitą obojętność biologiczną i możliwość sterylizacji w podwyższonej 

temperaturze [69, 88, 90]. 

 

2.2.1. Budowa 

             Poliacetale to polimery z grupy tworzyw termoplastycznych, dla których 

charakterystyczną cechą jest posiadanie w głównym łańcuchu wiązania acetalowego (–O-

CH2-). Należą do grupy polieterów o budowie liniowej. Mają dużą skłonność do krystalizacji. 

Otrzymywane są głównie z formaldehydu. Produkowany jest homopolimer acetalowy – 

polioksymetylen (POM-H) oraz politrioksan, który jest kopolimerem acetalowym (POM-C).  

Tarnoform®, poliacetal produkowany przez Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach, 

należy do kopolimerów acetalowych, wytwarzanych poprzez polimeryzacje trioksanu             

w obecności komonomerów, zapewniających globalną stabilność łańcucha polimeru [69, 90]. 

 

2.2.2.  Właściwości 

Czysty kopolimer (POM-C) acetalu w stosunku do homopolimeru (POM-H) acetalu 

jest bardziej odporny na hydrolizę, mocne alkalia oraz degradację termiczno-tlenową. 

Homopolimer ma jednak wyższą wytrzymałość mechaniczną, odporność na pełzanie                

i ścieranie. Posiada również niższy współczynnik rozszerzalności cieplnej, jest sztywniejszy    

i twardszy [44, 96, 99]. Jak już wyżej wspomniano poliacetale mają dużą zdolność do 

krystalizacji. Przy właściwym procesie przetwórstwa może on osiągnąć nawet 80% [88]. 

Bardzo ważną cechą tworzyw poliacetalowych, z punktu widzenia ich 

konstrukcyjnych zastosowań, jest wysoka wytrzymałość mechaniczna, sztywność, twardość 

oraz bardzo dobra stabilność wymiarowa.  Nie bez znaczenia jest także stosunkowo szeroki 

zakres temperatur, w których można stosować elementy wykonane z tego tworzywa [69, 90]. 
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Wymuszenia występujące w praktyce zawsze mają charakter zmienny a to sprawia, iż 

koniecznym staje się ujęcie wpływu tego czynnika na właściwości wytrzymałościowe detali.  

Prowadzi to do tzw. krzywej Wöhlera, która opisuje zależność wytrzymałości zmęczeniowej 

w funkcji krotności cyklu. Wytrzymałość zmęczeniowa dla Tarnoformu wynosi około 30% 

wytrzymałości otrzymywanej w testach krótkotrwałych i jest typowa dla większości tworzyw 

sztucznych [69]. 

Badania udarności dla Tarnoformu wykonuje się głównie na próbkach z karbem. Analizując 

Należy zwrócić tutaj szczególną uwagę na fakt, iż wartość udarności wg Charpy nie zmienia 

się w funkcji temperatury i dlatego możemy stosować ten materiał w aplikacjach 

narzucających wymuszenia udarowe w szerokim zakresie temperatur [69]. 

Poliacetal charakteryzuje się także doskonałymi właściwościami tribologicznymi co stanowi 

przesłankę do stosowania tego polimeru w budowie np. łożysk tocznych i ślizgowych [ 88]. 

Poliacetal to bardzo dobry dielektryk, jeśli dodamy do tego jeszcze doskonałe własności 

mechaniczne, nawet w podwyższonych temperaturach, to otrzymamy materiał wręcz idealny 

dla przemysłu elektrotechnicznego i elektronicznego.  

Obniżenie właściwości wytrzymałościowych i zmiana barwy następuje najczęściej na skutek 

działania zewnętrznych czynników takich jak: tlen, światło i ciepło. Budowa chemiczna 

poliacetali determinuje ich cechy chemiczne a mianowicie odporność na węglowodory, 

podatność na degradację termooksydacyjną oraz interność wobec większości nieutleniających 

związków chemicznych. Pierwsza z wymienionych cech określa przydatność POMu do 

zastosowań w przemyśle motoryzacyjnym, paliwowym i energetycznym. Degradacja 

termooksydacyjna nie jest groźnym zjawiskiem, ponieważ ujawnia się w powietrzu dopiero 

po przekroczeniu temperatury 150°C, czyli poza zakresem temperatury pracy poliacetali. 

Wysoka odporność chemiczna Tarnoformu znajduje potwierdzenie w prawie całkowitej 

stabilności wobec rozpuszczalników organicznych. Wysoka jest również odporność tego 

tworzywa na mieszanki paliwowe. Jedynym zauważalnym efektem jest minimalna, bo 

wynosząca około 2%  wag. i całkowicie odwracalna chłonność tych mediów przez POM. 

Dodatkową zaletą jest niska przepuszczalność elementów z tego materiału dla par mieszanek 

paliwowych. Tarnoform może być więc stosowany na elementy wchodzące w częsty lub stały 

kontakt z paliwami [69]. 

W przeciwieństwie do poliamidów tworzywa poliacetalowe wykazują znakomitą odporność 

na wodę w temperaturze pokojowej. Zwiększenie temperatury oddziaływania nie powoduje 

istotnych zmian. Zmiany takie można zaobserwować dopiero w warunkach eksploatacji 

Tarnoformu w wodzie o temperaturze 100°C przez okres powyżej półtora roku. 
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Wytrzymałość na rozerwanie maleje wówczas do 80% wartości początkowej. Poliacetal 

chłonie minimalne ilości wody z otoczenia. Zaabsorbowana woda nie jest w trwały sposób 

związana w masie tworzywa i dlatego możliwa jest całkowita resorpcja wilgoci. Długotrwałe 

działanie pary wodnej w wysokiej temperaturze powoduje analogiczne zmiany do działania 

wody w podwyższonych temperaturach [69]. 

Ważniejsze właściwości badanego poliacetalu znajdują się w załączniku nr 2.  

 

2.2.3. Rynek poliacetali 

Ze względu na doskonałe właściwości POM zajmuje ważne miejsce wśród tworzyw 

inżynieryjnych. Objawia się to między innymi ciągłym wzrostem produkcji tego materiału 

oraz różnymi metodami modyfikacji, którym jest on poddawany. Światowa produkcja 

tworzyw poliacetalowych w 2005 roku wyniosła 760 tys. ton a w Europie wielkość ta była 

rzędu 220 tys. ton. Prognozy na rok 2015 są bardzo obiecujące, odpowiednio 1500 tys. ton 

oraz 320 tys. ton dla Europy. Największym oferentem w skali światowej jest Azja. Wytwarza 

się tam około 50% ogólnej ilość tworzyw poliacetalowych  [94, 95, 98]. 

W 1994 roku w Zakładach Azotowych w Tarnowie uruchomiono produkcje poliacetalu     

o nazwie handlowej Tarnoform®. Jest to w pełni oryginalna polska technologia opracowana 

przez zespół członków Instytutu Chemii Przemysłowej w Warszawie, Instytutu Nawozów 

Sztucznych w Puławach oraz Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach.  Uruchomienie 

tej linii produkcyjnej było wielkim osiągnięciem nauki i techniki w ostatnich latach. W chwili 

obecnej, w Zakładach Azotowych w Tarnowie,  produkowane jest sześć odmian Tarnoformu® 

[69, 90]. 

 Największym odbiorcą tworzyw poliacetalowych jest przemysł samochodowy, aż 

37% ogólnej produkcji tych tworzyw trafia na ten rynek. W elektronice i elektrotechnice 

zagospodarowanych jest około 15% POM, taka sama ilość przypada też na szeroko pojęte 

konstrukcje stosowane w przemyśle. Ponadto poliacetale stosuje się w sektorze dóbr 

konsumenckich (10%), budownictwie (4%) oraz opakowaniach (2%) [95]. 

 

2.2.4. Zastosowanie 

Poliacetale dzięki wyjątkowemu połączeniu takich właściwości mechanicznych jak 

bardzo dobra wytrzymałość i sztywność oraz dobra elastyczność i duża twardość 

powierzchni, znajdują zastosowanie w wielu aplikacjach technicznych. Tworzywa te 
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wyróżniają się również dobrymi właściwościami reologicznymi i w tym zakresie mogą być 

selektywnie modyfikowane. Są idealne do zastosowań w zmiennych obciążeniach.  

Poliacetale odznaczają się wyjątkowymi właściwościami w zakresie odporności na 

paliwa i oleje, dlatego są często stosowane w aplikacjach motoryzacyjnych, na elementy 

osprzętu silnika, elementy ruchome wewnętrznych urządzeń kontrolno-pomiarowych 

samochodów. Detale wykonane z tego tworzywa nie ładują się elektrycznością statyczną        

i z tego względu znajdują zastosowanie w pojazdach w miejscach zagrożonych wybuchem, 

np. przy wlewie paliwa. Wzrastające znaczenie ekologicznego paliwa silnikowego, jakim jest 

gaz ziemny, wymusiło na producentach znalezienie materiałów o wysokich parametrach 

wytrzymałościowych i odporności na tego typu czynniki. Odpowiedzią na powyższe 

poszukiwania okazał się POM, umożliwiający budowę gazoszczelnych układów 

transportowych dla potrzeb motoryzacji oraz gazowych sieci przesyłkowych (złączki, 

armatura, liczniki). W pojazdach, które spełniają ostre wymagania dotyczące niskiej emisji 

spalin stosowany jest poliacetal głównie w obrębie układu wentylacyjnego i baku benzyny. 

Zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom to również zadanie dla tego materiału. Poliacetal 

znajdziemy w poduszkach samochodowych i zestawach do głośnego prowadzenia rozmów w 

czasie jazdy [69, 90, 97, 99]. 

Poliacetale świetnie nadają się do obróbki na automatach tokarskich i są szczególnie 

zalecane do produkcji dokładnych części mechanicznych. Dzięki dobrej skrawalności POM 

może być używany do wytwarzania dokładnych części z minimalną chropowatością 

powierzchni. Mogą to być krzywki, gniazda zaworów, elementy zatrzaskowe, łożyska i listwy 

ślizgowe. Poliacetale mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagane jest wysokie 

bezpieczeństwo pracy przez zachowanie stałych właściwości tworzywa. Szczególnie polecane 

są do wytwarzania kół zębatych o małych modułach, mocno obciążonych łożysk i krążków, 

kół zębatych o małych luzach, wszelkiego rodzaju precyzyjnych części konstrukcji maszyn 

stabilnych wymiarowo [69, 97]. 

Dzięki małemu wchłanianiu wody jest możliwe zastosowanie tego tworzywa w 

obszarach mokrych jako elektrycznego izolatora. POM jest wykorzystywany do produkcji: 

uszczelnień, elementów mieszających i gniotących, części izolujących elektrycznie i ciągle 

pracujących w wodzie takich jak np. składowe armatury wodnej i pralek automatycznych. 

Hostaform, którego producentem jest Ticona, został użyty do wykonania bardzo precyzyjnego 

wodomierza. Tworzywo to ma bardzo dobrą odporność na biegunowo różne temperatury oraz 

długo zachowuje swoje właściwości, przez minimum 10 lat. Hostaform już od blisko 40 lat 

jest używany do aplikacji mających kontakt z wodą. Jest on odporny na uderzenia oraz 
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doskonale znosi wieloletni przepływ wody pod wysokim ciśnieniem. Wybór poliacetalu 

wpłyną także korzystnie na cenę urządzenia, znacznie ją obniżając [94, 97, 99]. Elementy 

tego wodomierza przedstawia rysunek poniżej. 

 

 
 

Rys.2.4. Wewnętrzna komora przepływowa wodomierza wykonana z POM 

 

           Najnowsze trendy w produkcji tego tworzywa są związane z zapotrzebowaniem 

sektorów, w których jest ono najszerzej stosowane. W tym zakresie  przoduje zwłaszcza 

Ticona, jako producent specjalnych gatunków barwionych i zawierających stabilizator UV do 

wtrysku na detale motoryzacyjne, np. Hostaform XAP. Natomiast w przypadku aplikacji 

elektrycznych i elektronicznych bardzo ważna jest zdolność do rozpraszania elektryczności 

statycznej. W tym celu produkowane są nie tylko gatunki w czarnym kolorze zawierające 

sadzę, ale również w jasnych kolorach, wypełnione małą ilością stalowych włókien, dzięki 

czemu zmniejsza się rezystywność. Opracowano również specjalne gatunki o dużej czystości 

do zastosowań w medycynie. Niektóre nowe gatunki POMu są odporne na działanie 

czynników chemicznych. Agresywne środki czyszczące na bazie kwasów przez długi czas nie 

zmieniają dobrych właściwości mechanicznych oraz nie zmniejszają stabilności wymiarów. 

Dzięki temu mogą one zastępować metale lub inne polimery stosowane w sektorze 

sanitarnym. Na rynku pojawiły się także gatunki poliacetali modyfikowane włóknami 

aramidowymi dla dodatkowego zmniejszenia tarcia i zużycia. Gatunki te wykorzystywane są 

przy produkcji przekładni i sprzętu sportowego [88, 97, 99]. 

Na krajowym rynku w produkcji poliacetali dominują Zakłady Azotowe w Tarnowie-

Mościcach S.A. Oprócz standardowych odmian w ich ofercie znajdują się także specjalne 
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gatunki tego tworzywa przeznaczone do pracy w określonych warunkach. Tarnoform ulega 

degradacji środowiskowej polegającej na jednoczesnym działaniu promieniowania 

ultrafioletowego oraz tlenu. Zastosowania, wymagające działania tych czynników, zrodziły 

konieczność wprowadzenia do użytku specjalnego typu Tarnoformu UV. Jest on 

stabilizowany przeciwko promieniowaniu UV i występuję w kolorze czarnym. Jego wysoka 

jakość została potwierdzona przez Przemysłowy Instytut Motoryzacji w ramach tzw. testu 

Fiat [69]. 

Tarnoform można stosować w różnego rodzaju aplikacjach, które poddawane są działaniu 

wysokiej temperatury (100°C) przez okres dwóch lat. Dla oceny temperatury stosowania 

konkretnych detali wykonanych z tarnoformu należy wziąć pod uwagę wpływ przenoszonych 

obciążeń i ich charakter [69].  

Przedstawione powyżej zastosowania tworzyw poliacetalowych to tylko przykłady 

wykorzystania tych materiałów w technice. Różne sposoby modyfikacji POMu oraz 

pojawiające się nowe gatunki tego tworzywa pozwalają wierzyć, iż materiał ten przekona do 

siebie coraz większą liczbę producentów.  

 

2.3. Włókna szklane 

Metody otrzymywania włókien ze szkła znane były już w starożytności, ale wytwarzanie 

ich na skalę przemysłową rozwinęło się dopiero w XIX w. Uzyskiwano wtedy przędzę  

szklaną do celów elektroizolacyjnych. Początkowo, takie właśnie było zastosowanie włókien 

szklanych – do izolacji cieplnych. Pod koniec drugiej wojny światowej zaczęto stosować 

włókna szklane do wzmocnienia polimerów syntetycznych [38, 45]. 

Kompozyty o osnowie polimerowej wzmocnione włóknem szklanym znajdują szerokie 

zastosowanie. Wytwarza się z nich kadłuby samolotów i szybowców, elementy nadwozi 

samochodowych, kadłuby okrętów. W przemyśle chemicznym buduje się z nich zbiorniki        

i rury. Przemysł elektrotechniczny, budownictwo, sprzęt sportowy i rekreacyjny tutaj także 

spotkamy kompozyty wzmocnione tymi włóknami [10]. 

 

2.3.1. Produkcja włókien szklanych 

Obecnie włókna szklane wytwarzana są metodą dwu- lub jednostopniową. Zasadnicza 

różnica polega na postaci szkła, które służy jako produkt wyjściowy. W metodzie 

dwustopniowej są to kulki szklane o określonym składzie chemicznym, które następnie topi 
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się w wannie. Wanna ta posiada otwory o średnicy około 1mm, przez które wyciąga się 

włókna. Metoda jednostopniowa, uważana obecnie za bardziej nowoczesną i wydajną, polega 

na stopieniu szkła w wannie i dozowaniu go z zasilacza do łódek platynowych, dodatkowo 

podgrzewanych. Bardzo ważnym elementem produkcji jest preparacja włókna. Włókno 

szklane z uwagi na dużą liczbę wiązań kowalencyjnych jest bardzo kruche. Nie wykazuje 

zakresu plastycznego podczas konwencjonalnych badań wytrzymałościowych. Warstwy 

zabezpieczające, którymi pokrywane są włókna, chronią je przed działaniem wilgoci              

z powietrza, ułatwiają dalsze zabiegi technologiczne oaz zapewniają lepsze wiązanie              

z osnową. Do preparacji włókien używa się związków chemicznych występujących pod 

handlowymi nazwami Vitrafix i Silan. W przypadku stosowania włókna do wytwarzania 

kompozytów polimerowych, preparacja powierzchniowa jest chemicznie czynna  [10, 37, 45]. 

 

2.3.2. Właściwości włókien szklanych 

 Włókna szklane w zależności od zastosowania produkowane są z różnego rodzaju 

szkła. Do zbrojenia kompozytów polimerowych najczęściej wykorzystuje się włókna ze szkła 

E i S. E - jest to szkło borowo-glinowo-krzemowe, zwane także bezalkalicznym. Wykazuje 

ono dobrą odporność na wodę i wilgoć oraz dużą wytrzymałość na rozciąganie przy niskiej 

gęstości. Jego zaletą jest też umiarkowany koszt produkcji. Do wad można zaliczyć niewielką 

wartość modułu Younga, obniżającą sztywność kompozytu. Wysokie własności 

wytrzymałościowe, utrzymujące się nawet w wysokich temperaturach, charakteryzują włókna 

ze szkła magnezowo-glinowo-krzemowego, oznaczonego symbole S. Oprócz tych dwóch 

podstawowych typów szkła, w kompozytach polimerowych można spotkać także szkło 

oznaczone symbole A, zwane alkalicznym, sodowo-wapniowe a także A’ z dodatkiem boru. 

Włókna szklane różnią się między sobą nie tylko składem chemicznym lecz również 

przekrojem. Najpopularniejsze to te o przekroju kołowym ale produkowane są również 

włókna o przekroju prostokątnym oraz włókna rurkowe. Jako wypełnienie stosuje się też 

szkło w postaci mikrosfer i mikrobaloników szklanych. Właściwości wytrzymałościowe 

włókna są uzależnione od jego średnicy. Badania statystyczne pokazują, że wytrzymałość 

włókien o małych średnicach jest większa niż włókien o średnicy przekraczającej pewną 

graniczną wartość. Wyraźny wzrost wytrzymałości odpowiada zwykle średnicy włókna nie 

przekraczającej 15 µm. Powyżej tej wartości wzrasta prawdopodobieństwo pojawienia się 

wad powierzchniowych, takich jak mikropęknięcia i uskoki. Sprzyjają one rozwojowi 

pęknięcia.  Ponadto w szczelinach kondensuje się para wodna, która niszczy włókno szklane. 
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Woda wypłukuje sole metali alkalicznych i wpływa na zmniejszenie wytrzymałości.  

Wytrzymałość włókna szklanego zależy od temperatury pracy. Po przekroczeniu temperatury 

400˚C wytrzymałość spada o około 50% ich wytrzymałości początkowej. Włókno ulega 

zniszczeniu w temperaturze ok. 600˚C. Włókna szklane są niepalne. Korzystne właściwości 

włókien, takie jak wysoka oporność, wysoka wytrzymałość na przebicie, niskie wartości 

przenikalności elektrycznej względnej i dielektrycznego współczynnika, umożliwiają 

stosowanie włókien szklanych do zbrojenia tworzyw sztucznych z przeznaczeniem dla 

elektrotechniki. Włókna szklane są materiałem nieporowatym i nie higroskopijnym. Włókno 

absorbuje wodę w minimalnych ilościach (ok. 0,15% masowych) i praktycznie nie ulega 

korozji wodnej. Włókna szklane nie ulegają też działaniu pleśni i procesowi gnicia [10, 32, 

38, 41, 44, 45, 84, 88]. 

 

2.4. Włókna węglowe 

Włókna węglowe są znane od dawna. Były wykorzystywane do budowy lamp 

elektrycznych, które posiadały jednak dość istotne wady: złe własności mechaniczne i małą 

odporność termooksydacyjną. Pod koniec lat sześćdziesiątych opracowana metodę 

wytwarzania włókien karbonizowanych o strukturze bliskiej grafitowej. Posiadają one 

znakomite własności mechaniczne, dużą odporność chemiczną i stabilność cieplna. Są jednak 

stosunkowo drogie. Stosowane są jako wzmocnienia do wytwarzania nowoczesnych 

materiałów kompozytowych na osnowie polimerów i metali. Materiały zawierające tego typu 

wzmocnienie są stosowane w lotnictwie cywilnym i wojskowym ze względu na zmniejszenie 

masy samolotu, a co za tym idzie obniżenia kosztów eksploatacji. Na terenach zagrożonych 

trzęsieniem ziemi buduje się z nich lekkie konstrukcje. Wiele elementów sprzętu sportowego 

można także wytwarzać z kompozytów z włóknem węglowym.   

Roczna produkcja włókien węglowych na świecie wynosi 38 tys. ton. Do głównych 

producentów zalicza się: Toray (9100 ton), Toho Tenax (9800 ton) oraz Mitsubishi Rayon 

(6000 ton) [93, 94]. 

 

2.4.1. Otrzymywanie włókien węglowych 

Materiałem wyjściowym do produkcji włókien węglowych są różne włókna 

organiczne. Zastosowanie przemysłowe znalazły głównie chemiczne włókna celulozowe, 

włókna poliarkrylonitrylowe (PAN) i odpowiednio rafinowany pak mezofazowy. Z włókien 
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tych otrzymuje się włókna karbonizowane wykorzystując proces pirolizy. W zależności od 

zawartości węgla oraz zastosowanej w pirolizie temperatury dzieli się ja na 3 grupy: włókna 

częściowo karbonizowane, włókna węglowe, włókna grafitowe. W produkcji światowej 

najważniejszym substratem do ich produkcji jest PAN. Włókna węglowe otrzymuje się         

w procesie trójstopniowym. W pierwszej fazie pirolizy ogrzewa się włókna w temperaturze 

220-250˚C przez okres 50 godzin, aż do ich całkowitego utlenienia. W drugiej fazie ogrzewa 

się włókna w temperaturze 1000˚C, w atmosferze obojętnej. Następuje wówczas karbonizacja 

włókna, mająca na celu głównie usunięcie innych składników poza węglem. Tworzą się 

pierścienie heksagonalne, odpowiadające strukturze grafitu, co powoduje zwiększenie 

własności wytrzymałościowych. W trzeciej fazie pirolizy, w temperaturze  do 3000˚C              

i w podwyższonym ciśnieniu, zachodzi proces krystalizacji węgla. Struktura włókna 

upodabnia się do struktury naturalnego grafitu. Wzrasta moduł Younga. Wszystkie procesy 

przekształcania włókien wyjściowych we włókna węglowe prowadzi się na ogół sposobem 

ciągłym. Używa się to tego celu pieców ogrzewanych elektrycznie o komorach wykonanych  

z materiałów termoodpornych i ogniotrwałych [10, 38, 45, 88]. 

Struktura i właściwości otrzymanych włókien węglowych zależą od rodzaju użytych 

włókien celulozowych oraz od parametrów procesu karbonizacji. Istnieje także ścisła 

zależność orientacji makrocząsteczek w substracie i orientacji struktury włókien węglowych 

[45]. 

Dużą nadzieje wiąże się ostatnio z wykorzystaniem paku mezofazowego do 

produkcji włókien węglowych. Pak formowany jest we włókno i poddawany zabiegom 

cieplnym, które prowadzą do utwardzenia cieplnego, karbonizacji i grafityzacji. Tak 

otrzymane włókno osiąga moduł Younga zbliżony do wartości teoretycznej a jednocześnie 

zachowuje dużą przewodność elektryczną i cieplną, niewielki współczynnik rozszerzalności 

wzdłuż osi, znaczną odporność na utlenianie. Wadą natomiast jest stosunkowo nieduża 

wytrzymałość na rozciąganie oraz bardzo małe wydłużenie przy zerwaniu. Technologia 

wytwarzanie włókna z tego substratu jest ciągle doskonalona a to pozwala mieć nadzieję, że 

uda się zminimalizować te wady.  

 

2.4.2. Właściwości włókien węglowych 

 W zależności od stopnia grafityzacji można otrzymać włókno węglowe o różnych 

wskaźnikach wytrzymałościowych. Symbolem HM i C1 oznacza się włókno o dużej wartości 
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modułu Younga i mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Oznaczenia SM, HT i C3 

przypisane są do włókien o dużej wytrzymałości na rozciąganie i małym module sprężystości.  

Istnieją dwa podstawowe rodzaje włókien karbonizowanych, które różnią się 

strukturą i budową: włókna węglowe i grafitowe. Włókna węglowe zawierają 80-98% węgla. 

Posiadają słabo rozwiniętą grafitową strukturę krystaliczną. Ich moduł Younga wynosi ok. 90 

GPa, a wytrzymałość na rozciągnie ok. 200 MPa. Włókna grafitowe zawierają 99% węgla 

oraz dobrze wykształconą  krystaliczną strukturę grafitową. Powstają one z włókien 

węglowych w wysokotemperaturowym procesie technologicznym. Włókna grafitowe z PAN 

cechują się bardzo dobrymi właściwościami mechanicznymi. Moduł sprężystości wynosi ok. 

420 GPa, a wytrzymałość 2500 MPa. Dużą wartość modułu Younga, nawet 700 GPa, można 

uzyskać wykorzystując ciekłokrystaliczne paki mezofazowe [88]. Z kolei dużą wartość 

modułu sprężystości, w porównaniu z włóknem szklanym, można uzyskać stosując 

wzmocnienie hybrydowe w postaci tkaniny złożonej z obu tych włókien. Włókno węglowe 

występuje najczęściej w postaci pasm nieskręconych włókien elementarnych. Średnica ich 

wynosi 7-8µm a długość 2700 m. Należy tutaj zaznaczyć, że przekrój włókna elementarnego 

niekoniecznie musi być kołowy [10]. Włókna karbonizowane wykazują duża odporność 

cieplną i chemiczną, nie topią się. Mają bardzo dobre właściwości mechaniczne, są kruche ale 

mają duża wytrzymałość na rozciąganie i moduł Younga. Własności wytrzymałościowe 

włókien grafitowych wzrastają do temperatury ok. 1700ºC, a powyżej tej temperatury 

nieznacznie maleją, a to wyróżnia jej wśród innych włókien. Mały współczynnik tarcia, dobra 

przewodność cieplna i elektryczna oraz stosunkowo małą gęstością to również cechy 

charakterystyczne dla tych włókien. Mają minimalną, zerową lub nawet ujemną 

rozszerzalność cieplną. Cechują się dobrymi właściwościami tłumienia drgań, odpornością na 

pełzanie, niska absorpcją promieniowania rentgenowskiego w porównaniu z metali. Ta 

ostatnia właściwość wykorzystywana jest w medycynie [10, 45, 88]. 

Powierzchnia włókien węglowych i grafitowych jest niejednorodna i chropowata ale 

ze względu na neutralny i niepolarny charakter źle się zwilża i źle wiąże się z matrycami 

polimerowymi. W celu polepszenia tych cech powierzchnię włókien poddaje się aktywacji   

za pomocą środków utleniających (kąpiele z roztworów HNO3 ). Powstają wówczas na 

włóknach aktywne grupy OH lub inne z atomami tlenu, które polepszają zwilżalność. Grupy 

te mogą reagować z matrycami polimerowymi lub innymi substancjami pośrednimi na 

przykład silanami, a to polepsza jeszcze ich adhezje [45]. 

 

 

- 24 -  



ROZPRAWA DOKTORSKA 

W tabeli poniżej przedstawione są wybrane właściwości włókien szklanych               

i węglowych. 

Tabela 2.1 
Porównanie własności włókna szklanego i węglowego 

 

Źródło: Królikowski W.: „Tworzywa wzmocnione i włókna wzmacniające” WNT, Warszawa 1988.  

Rodzaj 
włókna 

Gęstość γ 
[Mg*m-3] 

Wytrzymałość Rm 
[MPa] 

Moduł E 
[GPa] 

Rm/ γ  
[MPa/Mg*m-3] 

E/ γ 
[GPa/Mg*m-3] 

szklane 
(typ E) 2,54 3600 72 1417 28 

węglowe 
(typ HT) 1,75 3430 230 1960 131 

węglowe 
(typ HM) 1,81 2450 392 1354 217 

 

2.5.  Kompozyty zbrojone krótkimi włóknami 

         Właściwości mechaniczne i termiczne włókien są lepsze od polimerów i dlatego 

wzmocnienie włóknami jest bardzo efektywne. Już 10% zawartości włókna zmniejsza 

pełzanie, rozszerzalność cieplną, skurcz i skłonność do pękania a zwiększa odporność cieplną 

i mechaniczną  kompozytu [20, 24, 26]. Poniższa tabela przedstawia przykładowe 

właściwości włókna i osnowy polimerowej. 

Tabela 2.2 
Porównawcze zestawienie właściwości napełniacza w postaci włókna szklanego i polimeru 

 
Lp. Właściwości Włókno szklane Polimer 
1 Kierunkowość struktury i właściwości anizotropia izotropia 
2 Charakter odkształceń sprężysty lepkoplastyczny 
3 Moduł Younga, MPa duży (70000) mały (300) 
4 Właściwości wytrzymałościowe duże małe 

5 Wpływ zmiany temperatury na właściwości 
wytrzymałościowe mały duży 

6 Odkształcenie przy zerwaniu, % 1÷3 0,5÷100 i więcej 
7 Temperatura zeszklenia, °C ok.650 ok. 50÷150 
8 Współczynnik rozszerzalności liniowej, K-1 mały duży 
9 Nasiąkliwość wodą praktycznie brak różna, często duża 
Źródło: Królikowski W.: „Tworzywa wzmocnione i włókna wzmacniające” WNT, Warszawa 1988 

 

 Własności mechaniczne kompozytów zbrojonych krótkimi włóknami są gorsze 

niż tych posiadających napełniacz w postaci włókien ciągłych. Nie mniej jednak z roku na rok 

wzrasta produkcja materiałów zbrojonych włóknami krótkimi. Jaka jest tego przyczyna? Otóż 
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kompozyty z ciągłym włóknem to materiał stosunkowo drogi.  Powodem takiego stanu rzeczy 

jest koszt włókien, praco- i czasochłonny proces ich wytwarzania. W przypadku produkcji 

masowej wyrobów o złożonych kształtach bardziej ekonomiczną metodą wytwarzania jest 

wtrysk. Kompozyty otrzymywane tą metodą składają się z osnowy termoplastycznej                

i włókien krótkich [88]. 

 O właściwościach kompozytów z włóknami krótkimi decydują: średnica i długość 

włókna a także jego zawartość i rozmieszczenie. Losowo rozmieszczone włókna krótkie nie 

są tak skuteczne, jak specjalnie układane w różnych kierunkach włókna ciągłe. Niedogodność 

tą można jednak zminimalizować przez odpowiednie zaprojektowanie formy wtryskowej,      

a dzięki temu uzyskanie wyraźnej orientacji włókien [10]. Z dotychczasowych badań [4, 60, 

80] wynika ponadto, że podczas wtryskiwania poliamidu z włóknem szklanym większość 

włókien układa się równolegle do kierunku płynięcia materiału. Średnica włókien 

wzmacniających kompozyty termoplastyczne zwykle nie przekracza 15 µm. Wynika to          

z faktu, iż wytrzymałość włókna o małej średnicy jest większa niż włókna, którego średnica 

przekroczy pewną graniczną wartość. Przekroczenie tej granicznej wartości zwiększa 

prawdopodobieństwo pojawienia się wad powierzchniowych takich jak mikropęknięcia            

i uskoki. Właściwości sprężyste kompozytu PA z włóknem szklanym nie wykazują silnej 

zależności od  średnicy włókna w granicach 10-17 µm. W tym zakresie zmieniają się w 

sposób znaczący właściwości wytrzymałościowe. Maleją one wraz ze wzrostem średnicy 

[80]. Opisane wyżej zależności dotyczą włókna szklanego wykonanego ze szkła E. Ciekawe 

wyniki uzyskuje się dodając do tego kompozytu (PA i włókno szklane) 20% 

wysokowytrzymałych włókien ze szkła S-2. W tak powstałych kompozytach, włókna szklane 

o średnicy 17 µm, uzyskują poziom właściwości wytrzymałościowych odpowiadających 

średnicy 14 µm.  

 Na właściwości mechaniczne kompozytu w istotny sposób wpływa długość włókna. 

Jeżeli długość włókien ciętych będzie dostatecznie duża, to otrzymany produkt może 

charakteryzować się podobną sztywnością i wytrzymałością, jak w przypadku włókien 

ciągłych. Warunek jest tylko jeden, długość włókna musi być większa od tzw. długości 

krytycznej. Krytyczna długość włókna definiowana jest jako minimalna długość (dla danej 

średnicy), przy której zniszczenie kompozytu następuje wskutek pęknięcia rozciąganego 

włókna, a nie przez ścinanie na granicy włókna i osnowy. Długość ta jest wyznaczana na 

podstawie warunku równowagi sił we włóknie. Siłami tymi są: siła rozciągająca we włóknie   

i siła styczna na granicy włókno-osnowa. Naprężenie normalne rozciągające ma największą 

wartość w części środkowej włókna, a zerową na jego końcach. Naprężenie styczne 
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odwrotnie, największe wartości osiąga na końcach włókna i przy dostatecznie długim włóknie 

w części środkowej spada do zera. Taki rozkład naprężeń, uzyskany metodami analitycznymi, 

został potwierdzony doświadczalnie przy zastosowaniu elastooptyki i spektroskopii laserowej 

[10]. W kompozytach z włóknem krótkim należy liczyć się ze zróżnicowaniem długości 

włókien oraz z trójwymiarowym rozkładem orientacji włókien. Jak dotąd nie udało się          

w sposób zadowalający, opisać właściwości sprężystych i wytrzymałościowych w funkcji 

tych parametrów. Przyjmując jednak, że rozkład włókien zdeterminowany przez wtrysk, jest 

jednokierunkowy znajdziemy wiele zależności, które dają wyniki zgodne z doświadczalnymi. 

Wydawać by się mogło, że dla uzyskania wysokich właściwości wytrzymałościowych 

kompozytów wymagana jest duża zawartość włókna. Badania pokazują jednak, iż 

właściwości mechaniczne nie zależą tylko od zawartości ciętego napełniacza ale są także 

ściśle związane ze średnią długością włókna. Dopiero te dwa elementy razem kształtują 

właściwości kompozytów.  

W czasie procesu wtrysku dochodzi do łamania włókien. Z powodu wzrostu oddziaływania 

włókno-włókno oraz włókno-ściany wtryskarki, długość włókien maleje wraz ze wzrostem 

zawartości zbrojenia. Długość włókien w kompozytach termoplastycznych, wytwarzanych 

metodą wtrysku, rozciąga się co najmniej na 2 rzędy wielkości [80].  Redukcja długości 

wpływa z kolei na zmniejszenie efektywności wzmocnienia [23]. Średnia długość włókien 

szklanych i węglowych zmniejsza się z ich udziałem objętościowym, determinuje to 

ostatecznie właściwości mechaniczne podczas rozciągania kompozytów. W pracy [23] została 

podana funkcja wykładnicza, która opisuje zależność średniej długości włókna od jego 

udziału objętościowego. Wykazano ponadto, iż współczynnik efektywności włókna zmniejsza 

się wraz ze wzrostem udziału objętościowego. Współczynnik ten był wyższy dla kompozytów 

z włóknem szklanym w porównaniu do kompozytów zawierających włókna węglowe. Istnieje 

możliwość wykorzystania wysokiej zawartości włókien do uzyskania bardzo dobrych 

właściwości wytrzymałościowych. Konieczne jest w tym przypadku zastosowanie techniki 

„prasowania ciągłego” do produkcji granulatu napełnionego długim włóknem szklanym, 

który następnie zostaję przetwarzany metodą wtrysku. Uzyskanie takiego granulatu nie jest 

sprawą prostą ze względu na jego wrażliwość na warunki formowania. Pewnym 

ograniczeniem są także duże wymiary wyrobu końcowego i silna anizotropia właściwości 

[80]. Większość właściwości kompozytów zbrojonych włóknem ciętym zależy nie tyle od 

długości włókna ale od stosunku tej długości do jego średnicy. Dla tego współczynnika 

istnieje większa zdolność zmienności w procesie wtryskiwania. J.L. Thomason w swoich 

pracach zwraca uwagę na zmiany jakie zachodzą we włóknie podczas formowania 
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kompozytu. Początkowo sztywność i wytrzymałość włókna szklanego jest funkcją 

składników szkła i warunków produkcji tego włókna. Podczas procesu wytwarzania struktura 

włókna znajduje się w stanie „nierównowagi”. W konsekwencji  sztywność tego materiału, 

uważana często za stałą, może się znacząco zmienić przez efekt odprężania, do którego 

dochodzi podczas wytwarzania kompozytu. Właściwości wytrzymałościowe włókna też 

ulegają zmianie (zmniejszają się) po uformowaniu kompozytu.  

Oceniając wytrzymałość kompozytów z jednokierunkowo ułożonym włóknem krótkim 

stosujemy dwa warunki wytrzymałościowe: warunek wyciągania włókien i warunek  pękania 

włókien. Pierwszy z nich ma miejsce, gdy długość włókna jest mniejsza od długości 

krytycznej. W tym przypadku naprężenie maksymalne jest zbyt małe, by nastąpiło pęknięcie 

włókna. Gdy długość włókna jest większa od długości krytycznej zostaje przekroczony 

warunek pękania włókien [10]. 

 Właściwości kompozytu są kombinacją  właściwości włókna i osnowy. Zależą 

również od zdolności przenoszenia obciążeń na granicy tych dwóch faz. Nadanie wyrobom 

żądanego kształtu, przenoszenie obciążeń na włókna, kształtowanie właściwości cieplnych, 

chemicznych i palnych to funkcje osnowy. Efektywność wzmocnienia zależy od udziału 

objętościowego i rozmieszczenia włókien w osnowie, adhezji między tymi dwoma 

składnikami a także długości i wytrzymałości włókien. Właściwy dobór tych parametrów 

wpływa na właściwości wytrzymałościowe, cieplne i zmęczeniowe kompozytu [4, 36, 59, 60,  

73, 79]. 

 

 2.6. Adhezja 

Przez adhezje rozumiemy siły występujące miedzy powierzchniami różnych ciał. 

Przyczyną adhezji są oddziaływania między cząsteczkowe, oddziaływania jon – dipol, 

wiązania wodorowe lub siły wiązań chemicznych [54]. 

          Trwałość kompozytów w dużym stopniu zależy od struktury warstwy granicznej 

polimeru i defektów występujących na granicy faz. Po przyłożeniu zewnętrznego obciążenia 

defekty te mogą stanowić źródło mikropęknięć, a to z kolei może doprowadzić do 

przedwczesnego uszkodzenia kompozytu podczas eksploatacji. Jeśli adhezja osnowy do 

włókien będzie bliska jej kohezji, to rozwijające się pękniecie matrycy nie będzie docierało 

do granicy faz. Jeśli zaś adhezja będzie mniejsza, to mikropęknięcia będą się rozwijały 

wzdłuż najsłabszych stref, tj. wzdłuż granicy faz. Pogorszy to wytrzymałość kompozytu [41, 

61]. Wytrzymałość połączenia adhezyjnego zależy również od odkształcalności warstwy 
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międzyfazowej, gdyż w dużym stopniu określa ona koncentrację naprężeń materiału podczas 

eksploatacji. Większa energia wiązań polimeru z napełniaczem i liczba punktów styczności 

powoduje zwiększenie sztywności makrocząsteczek. Zmienia to warunki jej ułożenia na 

powierzchni napełniacza. Jednocześnie zwiększa to energie degradacji mechanicznej 

kompozycji [41]. 

Powierzchnie łączonych materiałów często modyfikuje się, aby poprawić adhezję. Jest 

to konieczne przy stosowaniu m. in. włókien szklanych, węglowych, poliamidowych oraz 

wielu proszkowych napełniaczy nieorganicznych. Modyfikatory reagują zarówno                   

z napełniaczem, jak i z polimerem. Mogą one także ułatwiać zwilżanie napełniaczy przez 

polimer, a to zwiększa prawdopodobieństwo ich styczności w wielu punktach na poziomie 

molekularnym. Często modyfikacja powierzchniowa napełniacza przynosi lepsze rezultaty niż 

modyfikacja powodująca wiązanie chemiczne napełniacza z polimerem. Większe znaczenie 

dla poprawy adhezji ma duża liczba powstających słabych wiązań, niż duża energia wiązań 

mało licznych oraz sposób ich rozmieszczenia wzdłuż makrocząsteczki [10, 32, 44, 45]. 
 Warunkiem wstępnym adhezji jest zwilżenie powierzchni stałej włókien ciekłym 

polimerem. Zwilżalność matrycy zależy od: napięcia powierzchniowego polimeru i jego 

składowych, momentu dipolowego i polaryzowalności [41]. Dodanie substancji 

powierzchniowo czynnych może zmienić, w pewnym zakresie, wartość napięcia 

powierzchniowego. Substancje te pełnią rolę plastyfikatorów strukturalnych w przypadku 

polimeru, natomiast absorbując się na powierzchni napełniacza uniemożliwiają aglomerację 

cząstek. Ich dyspergujące działanie polega na adsorpcji na powierzchniach defektów                

i mikropęknięć co zapobiega zamykaniu się tych obszarów po ustąpieniu naprężeń [41]. 

Ciała charakteryzujące się dużym napięciem powierzchniowym łatwo ulegają zwilżaniu, 

natomiast ciała o małym napięciu powierzchniowym  zwilżają się źle. Warunek zwilżalności 

został sformułowany przez Zismana i brzmi: krytyczne napięcie powierzchniowe ciała stałego 

musi być co najmniej równe napięciu powierzchniowemu cieczy zwilżającej. W przypadku 

gdy warunek ten nie jest spełniony  zwilżanie nie zachodzi lub jest złe. Dobry stopień 

zwilżenia tworzyw wzmocnionych uzyskuje się stosując włókna szklane o dużym krytycznym 

napięciu powierzchniowym i polimer wykazujący małe napięcie powierzchniowe [45].  

Z problemem poprawy adhezji spotykamy się również podczas technologii klejenia. 

W tym przypadku często używamy związków zwanych primerami a inaczej promotorami 

adhezji. Są one wykorzystywane na przykład w procesie klejenia blach ocynkowanych [70].  

Technologia produkcji włókien powoduje, że na ich powierzchni powstaje warstewka 

środków smarujących, które należy usunąć np. chemicznie za pomocą rozpuszczalników lub 
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poprzez obróbkę cieplną w podwyższonych temperaturach - wypalenie związków 

organicznych. Ten sposób nie w pełni jednak gwarantuje tworzenie dobrej warstwy 

granicznej, pozwalającej na optymalne przenoszenie obciążeń pomiędzy osnowa włóknem. 

Włókno bowiem ma zdolność do adsorpcji z atmosfery wilgoci, która na jego powierzchni 

tworzy do 20 monowarstw wody. Zatem włókno  wymaga zastosowania apretury zdolnej do 

wyparcia z powierzchni składników adsorpcji oraz poprawiającej zwilżalność. Uzyskuje się to 

przez zabieg zwany preparacja powierzchni włókien. Powstała w ten sposób warstwa 

pośrednia winna charakteryzować się dobra odkształcalnością, zdolnością do tworzenia 

wiązań wodorowych z osnową i włóknem. Wysoka jakość preparacji przesądza o wysokiej 

wytrzymałości kompozytu. Podczas przykładania obciążeń proces dekohezji w kompozycie 

rozpoczyna się praktycznie od samego początku. Sukcesywnie ulegają zniszczeniu 

najbardziej niekorzystniej usytuowane względem lokalnego pola naprężeń włókna i ich 

połączenia z osnową [10]. 

Na wytrzymałość kompozytu ma również wpływ kształt i jakość powierzchni 

włókna. Obecnie trwają prace nad produkcją włókien na powierzchni których będzie 

umiejscowiony co pewien odstęp „haczyk”, który będzie miał za zadanie zwiększenie 

przyczepności włókna do osnowy oraz utrudnienie ruchu włókna przy dużych obciążeniach. 

Taki rodzaj włókien zwiększy wytrzymałość kompozytu na rozciąganie i polepszy 

współprace włókna z osnową. Innym rodzajem polepszenia współpracy włókien i osnowy jest 

opracowanie technologii produkcji włókien o porowatej powierzchni przypominającej 

kształtem gąbkę z wieloma mikrokanalikami biegnącymi w głąb włókna tak aby osnowa 

mogła swobodnie wnikać do środka i zwilżać powierzchnię włókna, dobrze do niego 

przylegać tworząc kompozyt o wysokich właściwościach fizyko-mechanicznych [94, 98]. 

Duża wytrzymałość złącza faz polimerowych ze sobą oraz z napełniaczem 

wchodzącym w skład kompozytu jest nieodzownym warunkiem otrzymania dobrych 

właściwości wykonanych z niej wyrobów [45]. Tylko bowiem wówczas jest możliwe 

przejmowanie, przez elastyczną osnowę i sztywny napełniacz, obciążeń powstających 

podczas eksploatacji. 

 

 2.7. Energia dyssypacji 

Znajomość zależności  σ(ε)  w „aktywnym” procesie jednoosiowego rozciągania jest 

istotna dla  analizy zachowania się polimeru w cyklicznym stanie obciążenia. Taka zależność 

jest również interesująca dla przypadku odciążania i ponownego, cyklicznie zachodzącego 
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obciążenia. Wydaje  się, iż jak dotychczas liczba prowadzonych eksperymentów, w których  

obciążana jest próbka  pierwszymi kilkoma cyklicznie  zmieniającymi się obciążeniami jest 

zbyt mała w stosunku do możliwości, jakie takie badania stwarzają dla poznania mechanizmu 

dekohezji tworzywa. W szczególności interesujące to jest dla dwu i wielofazowych 

kompozycji, w których zachodzące procesy dekohezji (głównie na granicy faz) ujawniają się 

już podczas pierwszych cykli obciążenia [25]. 

 

2.7.1. Powstawanie pętli histerezy 

W przypadku tworzyw sztucznych klasyczna teoria sprężystości znajduje zastosowanie 

tylko przy małych i bardzo krótkotrwałych naprężeniach w wystarczająco niskiej 

temperaturze. W takiej sytuacji każdej wartości naprężenia odpowiada tylko jedna wartość 

odkształcenia. Lepkosprężysty charakter materiałów polimerowych sprawia, iż podczas 

deformacji naprężenia i odkształcenia nie występują w fazie. Możemy zaobserwować 

określone opóźnienie odkształcenia w stosunku do działającego naprężenia, a w konsekwencji 

pojawienie się pętli histerezy. Powierzchnia uzyskanej pętli histerezy obrazuje energię 

deformacji dyssypowaną w jednym pełnym cyklu odkształcenia. Jest ona różnicą pomiędzy 

energią zamienioną przy obciążaniu głównie na ciepło i sprężystą energię potencjalną,             

a energią  otrzymaną z powrotem przy odciążeniu [ 28, 65].  

Rysunek 2.5 przedstawia pętle histerezy. ∆W jest to energia rozproszona a W określa 

maksymalna potencjalną energię układu.  

 
Rys.2.5. Pętla histerezy [65] 

 

2.7.2. Związek między dyssypacją energii i zjawiskami dekohezji w materiałach 

reologicznych 

Zgodnie z pierwszym prawem termodynamiki dowolny proces, zachodzący                

w pewnym systemie, prowadzony jest aż do momentu uzyskania stanu równowagi. Oznacza 
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to, że wraz ze zmianą warunków zewnętrznych, w jakich znajduje się ten system, 

rozpoczynają się w nim relaksacyjne procesy przejścia w taki stan równowagi, który 

odpowiada nowym zewnętrznym warunkom. Ta zmiana zewnętrznego obciążenia prowadzi 

do naruszenia początkowej równowagi stanu i postępującej wewnętrznej przebudowy 

struktury materiału. Jedną z podstawowych charakterystyk tego procesu przebudowy są czasy 

relaksacji tzn. czasy, w trakcie których podstawowe wartości niektórych badanych 

parametrów zmniejszają się e-krotnie (e – podstawa logarytmu naturalnego). Jeśli zatem 

prędkość obciążania próbki jest znacznie mniejsza od prędkości relaksacyjnych procesów, to 

te ostatnie w pełni się zakończą w czasie eksperymentu. Badający może mierzyć wtedy 

wielkości równowagowego przemieszczenia odpowiadającego danemu obciążeniu. Z kolei 

równowagowa deformacja próbki zachodzi tylko wtedy, gdy czas działania obciążenia jest 

znacznie większy niż czas relaksacji próbki. Należy zwrócić uwagę na to, że zachowanie się 

kompozytu nie jest możliwe do opisania, jeśli stosować tylko jeden czas relaksacji. Okazuje 

się, że na przykład przy pełzaniu w warunkach działania stałego rozciągającego obciążenia 

koniecznie należy przyjąć, co najmniej dyskretne spektrum czasów relaksacji [56]. 

Podczas dynamicznego procesu obciążania materiału posiadającego widmo czasów 

relaksacji rzędu godzin i więcej, mierzone wartości przemieszczenia będą mniejsze od 

równowagowych. Oznacza to, iż wyznaczony początkowy moduł sprężystości będzie posiadał 

wartość większą w porównaniu z uzyskanym przy obciążaniu quasi statycznym. Zatem przy 

szybkim odciążaniu w próbce nie wystąpi pełna powrotna deformacja i stąd wartość 

przemieszczenia będzie większa aniżeli równowagowa. Tak więc przy nierównowagowym 

procesie deformacji materiału o charakterystyce lepkosprężystej przemieszczenia, 

odpowiadającej tej samej wartości obciążenia, będą większe przy odciążeniu aniżeli przy 

obciążeniu. To powoduje pojawienie się pętli histerezy [22, 56]. 

 

2.7.3. Wykorzystanie energii dyssypacji w badaniach kompozytów 

Pętla histerezy wyznaczona doświadczalnie jest prostą metodą zbadania natury energii 

dyssypacji w polimerach, która spowodowana jest wewnętrznym tarciem pomiędzy 

łańcuchami [47]. 

Badania zmiany energii w pierwszych cyklach obciążeń w zależności od wartości 

obciążenia oraz  przedziale temperatur od -20°C do 80°C dla poliamidu przedstawiono            

w [56]. Wykazały one interesującą zmianę tych zależności poniżej i powyżej Tg dla tego 

tworzywa. O ile poniżej Tg  wartość dyssypowanej energii osiągała pewne maksimum, to 

- 32 -  



ROZPRAWA DOKTORSKA 

powyżej Tg te wartości rosły w miarę wzrostu poziomu obciążenia. Interpretacja tego faktu 

jest następująca: w temperaturze poniżej Tg ruchy rotacyjne łańcucha są zamrożone                 

i występuje skokowa zmiana rozszerzalności cieplnej. To z kolei jest przyczyną powstawania 

naprężeń łańcuchów, mikrodefektów i mikronieciągłości w strukturze. W miarę wzrostu 

temperatury czasy relaksacji są krótsze a co za tym idzie, szybciej zachodzi proces relaksacji 

naprężeń w polimerze. Liczba naprężonych łańcuchów jest tutaj mniejsza. Temperatury te są 

jednak za niskie na to aby likwidacji ulegały mikrodefekty i mikroszczeliny. Ich rozwój jest 

proporcjonalny do przyłożonego obciążenia. Wartość „nadwyżki” dyssypowanej energii  

w podwyższonej temperaturze rośnie wraz z wzrostem naprężeń [56]. 

Topoliński i Cieszyński [14, 15] w swoich badaniach stosują próby wykorzystania 

energii dyssypacji do badań zmęczeniowych kompozytów polimerowych. Analizy 

energetyczne prowadzone są bardzo często dla wyników uzyskanych w kontrolowanych 

warunkach naprężenia lub odkształcenia, tymczasem już w temperaturach pokojowych 

tworzywa ulegają procesom relaksacji i pełzania. Mając to na uwadze, coraz częściej 

podejmuje się próby szukania innych kryteriów, które w lepszy sposób wyjaśnią zjawisko 

trwałości zmęczeniowej. Jedną z takich metod jest kryterium energii kumulowanej [15]. 

Bardzo obiecujące są badania wspomnianych wyżej autorów, polegające na przeprowadzeniu 

eksperymentu przy kontrolowanej energii dyssypacji. Przeprowadzenie odpowiedniej liczby 

badań umożliwi analizę naprężenia maksymalnego oraz powiązanych z tym zmian 

odkształcenia a to z kolei może prowadzić do określenia innych kryteriów oceny stopnia 

uszkodzenia materiału.  

Badania na przykład energii dyssypacji dla poliuretanowych nanokompozytów             

z glinka organiczną [40, 47] wykazały znaczny wzrost wartości dyssypowanej energii wraz ze 

wzrostem zawartości napełniacza a ponadto wartość tej energii w pierwszym cyklu obciążenia 

była wyraźnie większa niż w pozostałych. Energia dyssypacji zależy również od poziomu 

odkształcenia. Różna zawartość glinki nie miała wpływu na wartość energii w pierwszych 

dwóch cyklach obciążenia jedynie dla odkształcenia 50 i 100%. Jednakże dla odkształcenia 

200% różnice te silnie zależały od zawartości glinki.  

Energia dyssypacji często rozumiana jest jako „gęstość energii” czyli energia 

przypadającą na jednostkę objętości [74]. Energia całkowita składa się z energii sprężystej, 

która jest wydzielana podczas odciążania próbki do zerowego poziomu siły oraz energii 

plastycznej. Ta ostatnia powstaje w wyniku zrywania wiązań matrycy i kawitacji. Z wyników 

uzyskanych eksperymentalnie nie jest możliwe oddzielenie tych dwóch postaci energii 
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plastycznej.  Dotychczasowe badania pozwalają przypuszczać, iż energia wywołana dyfuzją 

ciepła stanowi bardzo małą część całkowitej energii [74]. 

Badania prowadzone na dużej liczbie mieszanin polimerów wykazały [74], że duże 

odkształcenie objętościowe odpowiada małej wartości energii dyssypacji, a to z kolei 

oznacza, że proces kawitacji nie jest głównym źródłem energii dyssypacji. Ten punkt 

widzenia, że energia dyssypacji pochodzi głównie od odkształcenia matrycy, jest 

powszechnie przyjęty dla mieszanin polimerów oraz polimerów napełnianych cząstkami. Na 

tej podstawie możemy stwierdzić, iż czynnikiem regulującym energię dyssypacji                   

w polimerach jest odkształcenie ścinające matrycy bez udziału kawitacji, która powoduje 

zmianę objętości. Relacje pomiędzy odkształceniem objętościowym  a energią dyssypacji 

mogą dobrze wyjaśniać mechanizm uszkodzenia oraz efekt uplastycznienia mieszanek 

polimerowych [74]. 

  

2.7.4. Energia dyssypacji w kompozytach włóknistych 

 W kompozytach wzmacnianych włóknami występują różne źródła energii dyssypacji: 

lepkosprężysta natura matrycy [13], faza między włóknem a matrycą [27], uszkodzenia [13], 

tłumienie lepkoplastyczne [43] i tłumienie termoelastyczne [17]. Adams i Bacon [2] w 1973 

sformułowali tezę, iż podatność na tłumienie może być określana jako stosunek energii 

dyssypacji do zakumulowanej energii odkształcenia. Inne badania potwierdziły tę teorię. Do 

określenia a właściwie przewidywania tłumienia stosowane są dwa modele. Jeden z nich to 

zasada odpowiedzialności, która stosowana jest do przewidywania tłumienia kompozytów 

wzmacnianych zorientowanym włóknem krótkim i długim [75, 76, 77]. Wielu autorów 

podejmuje próbę stworzenia modelu matematycznego lub mechanicznego, na podstawie 

którego można by przewidzieć zachowanie się kompozytu pod działaniem obciążeń 

cyklicznych [44, 51, 59, 62, 64, 68, 74]. Pomiary tłumienia drgań przez kompozyty są 

wykorzystywane do oszacowania uszkodzeń spowodowanych parametrami przetwórstwa [52, 

53]. Według [13] zdolność do tłumienia w przypadku kompozytów wzmacnianych włóknem 

jest często zbyt niska dla wielu zastosowań. Potrzebna jest jakaś forma modyfikacji, która 

zwiększy tą właściwość w kompozycie. W przypadku laminatów dodaje się do nich warstwę 

polimeru o dobrych własnościach tłumienia, można także użyć kompozytów hybrydowych. 

Charakterystyka materiału stosowanego do tłumienia drgań powinna przedstawiać zależność 

właściwości tłumienia od częstotliwości [18].  
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Mikro i makromechniczne modele dotyczące zdolności do tłumienia w materiałach 

kompozytowych zostały dość dokładnie zbadane dla fazy pośredniej włókno-matryca [3, 13, 

16, 17, 27, 43, 49, 62, 71, 72, 83]. Istnieje potrzeba stworzenia modeli opisujących efekt 

poprzecznego i ścinającego tłumienia występującego w kompozytach.  

 

2.8. Energia aktywacji 

 Uznawane są obecnie dwa podstawowe podejścia do problemu kruchego 

niszczenia materiałów: mechaniczny i kinetyczny [12]. Podejście mechaniczne zakłada 

istnienie stanu granicznego, po przekroczeniu którego następuje zniszczenie materiału. 

Podejście kinetyczne bazuje na atomowo - molekularnych procesach niszczenia i jest 

rozpatrywane jako proces rozwoju mikropęknięć. Czynnikiem, który odgrywa tutaj 

szczególną role jest cieplny ruch atomów oraz segmentów cząsteczek. Ruch ten wywołuje 

przemieszczenia odpowiedzialne za powstawanie naprężeń mechanicznych.  Naprężone 

wiązania chemiczne ulegają zerwaniu pod wpływem fluktuacji energii [33]. Wielu 

naukowców jest zdania, iż bez względu na budowę i skład chemiczny ciał stałych, procesy 

niszczenia mogą być opisane przy wykorzystaniu podejścia kinetycznego. 

Określenie energii aktywacji z uwzględnieniem liczby równocześnie zrywających się wiązań 

pozwala ocenić energię wiązań odpowiadających za dekohezje. Gdyby założyć, iż energia 

aktywacji jest to energia potrzebna do zerwania wiązań między włóknem a osnowa, to 

umiejętność jej wyznaczenia i obserwowania zmian, dostarczyłaby nam cennych informacji 

na temat procesów zniszczenia zachodzących w kompozytach polimerowych [67]. 

 

2.8.1. Energia aktywacji w ujęciu chemicznym 

 Energia aktywacji jest to energia, którą muszą mieć cząsteczki (jony, atomy) 

układu, aby były zdolne do określonej reakcji chemicznej. Stanowi ona barierę energetyczną, 

którą musi pokonać układ reagujących substancji aby doszło do reakcji [29]. Energię 

aktywacji dla danej reakcji można wyznaczyć na podstawie równania Arrheniusa: 

U0 = - RTlog(k/A)                                           (2.1) 

gdzie:  
U0 – energia aktywacji, R – uniwersalna stała gazowa 
T – temperatura, k – stała szybkości reakcji 
A – stała dla danej reakcji, zwana też czynnikiem przedwykładniczym. 
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Równanie Arrheniusa wiąże ze sobą stałą szybkości reakcji z energią aktywacji oraz 

temperaturą, w której zachodzi reakcja. Równanie (2.1) po przekształceniu można zapisać      

w postaci: 

k = Aexp(-U0/RT)                                             (2.2) 
 

Zaletą tego równania jest bardzo prosta zależność liniowa, którą można łatwo wykorzystać        

w praktyce. W postaci bowiem logarytmicznej równanie to przedstawia linię prostą: 

ln k = ln A – (U0/RT)                                                (2.3) 
x = 1/T;      y = ln k;    a = U0/R;     b = ln A      tg α ~ U0                 (2.4) 

 

 
ln k 

 
B B  

 
 
 
 
 
 
 
 

A   
 

1/T  
Rys.2.6. Zależność obrazująca równanie Arrheniusa. 

 
Ze stosunku wartości B/A możemy obliczyć wartość energii aktywacji. Znając doświadczalne 

wartości stałych szybkości reakcji w kilku temperaturach można łatwo wyznaczyć stałą A jak 

i energie aktywacji dla danej reakcji.  

 

2.8.2. Równanie Arrheniusa a proces dekohezji 

 Jak wiadomo [33, 89] kinetykę rozwoju defektu Vd w materiałach polimerowych w 

stałej temperaturze można zapisać w postaci : 
σσecCVd =                                                            (2.5) 

gdzie: C,c – stałe zależne od cech polimeru. 

Równanie to jest słuszne przy założeniu uśrednionej wartości naprężenia i uśrednionej 

prędkości rozwoju defektu [35, 36]. 

W ostatnich latach szereg badaczy za S.N. Żurkowem [34] podejmowało próby aplikacji 

równania Arrheniusa do procesu dekohezji z uwzględnieniem roli energii aktywacji.  
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Wzór Żurkowa jest najczęściej prezentowany w postaci: 

                                                   RT
U

e
γσ

ττ
−

=
0

0                                          (2.6) 

gdzie: 

τ – czas życia próbki do zniszczenia, 
τ0 – okres drgań atomowych wynoszących 10-10 – 10-14 [s], 
U0 – energia aktywacji [kcal/mol] 

γ – współczynnik ujmujący strukturę polimeru, wartość naprężeń własnych oraz charakter 

gęstości defektów, 

σ – naprężenie, 

R – stała gazowa [kcal/deg*mol], 

T – temperatura [K]. 

Z zależności (2.5) wynika równanie opisujące związek między naprężeniem niszczącym σr      

w warunkach badań przy stałej prędkości rozciągania: 

                                                              RT
U

r

sr

Kve
αβσ

σ
−

=
0

                                     (2.7) 

gdzie: 

v- prędkość rozwoju defektu, 
α, β – współczynniki związane z charakterem badanego materiału, 

K – stała. 

Jeśli w równaniu (2.7) zastąpimy naprężenie niszczące (σr) naprężeniem średnim (σśr) a 

prędkość V średnią prędkością defektu Vrdśr, wówczas otrzymamy zależność:  

                                       RT
U

rsr eKt
αβσ

σ
−

′=
0

                                       (2.8) 

gdzie tr oznacza czas do momentu zerwania.  

 

2.8.3. Energia aktywacji na podstawie wzoru Żurkowa 

W badaniach często jest stosowana tradycyjna metoda wyznaczania naprężenia 

niszczącego σr na podstawie charakterystyk wytrzymałościowych. Do zalet tej metody należy 

przede wszystkim szybkość określenia tej wartości, dokładność i pewność stosowanej 

aparatury. Ponadto badania można prowadzić w szerokim zakresie temperatur i prędkości 

rozciągania. Innym podejściem jest wykorzystanie zależności wynikającej ze wzoru Żurkowa 

i określenie wartości energii aktywacji występującej podczas procesu dekohezji.  
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 Żurkow wprowadził pojęcie właściwej pracy zniszczenia Aw. Krzywa rozciągania, 

odnosząca się do przekroju pierwotnego, wyznaczona dla stałej prędkości rozciągania Vconst, 

opisana jest pewną funkcją σ0(ε). Dla dowolnej chwili t, naprężenie liczone w stosunku do 

bieżącego przekroju próbki zapisuje się wzorem: 

 ( )ttt εσσ += 10  (2.9) 

gdzie: σ 0t – naprężenie w chwili t liczone w stosunku do przekroju pierwotnego. 

Następnie wprowadzić należy za [80] pojęcie średniego naprężenia σśr: 

r
sr

r

d

ε

εε
σ

ε

∫
= 0                                                                                (2.10) 

gdzie: εr – odkształcenie w momencie zerwania. 

Zapisując: 

                                                 (2.11) ( ) εεσ
ε

dA
r

w ∫=
0

0

otrzymamy po scałkowaniu 

                                             w
r

w
sr A

A
3
2

+=
ε

σ                                                            (2.12) 

Wzór Żurkowa, z którego można obliczyć energie aktywacji U0 można zapisać w postaci: 

 

     RT
U

rsr

sr

eKt
αβσ

σ
−

′=
0

                                                   (2.13) 

 

gdzie: 

tr – czas do momentu zerwania, 

α, β – współczynniki charakteryzujące obniżenie potencjalnej bariery pod działaniem 

przyłożonego zewnętrznego pola naprężeń, zależne od badanego materiału.  

Ta postać wzoru Żurkowa może posłużyć do eksperymentalnego wyznaczenia energii 

aktywacji U0
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3. TEZA NAUKOWA I CEL PRACY 
 

 Na podstawie dokonanej analizy problemu, w świetle aktualnego stanu wiedzy na ten 

temat, a także w wyniku przeprowadzonych dotychczas badań własnych można postawić tezę 

pracy: 

Istnieje związek pomiędzy wartością dyssypacji energii i charakterystykami pętli histerezy    

w pierwszych cyklach obciążeń a właściwościami mechanicznymi kompozytów. Poznanie 

tych zależności pozwoli na ocenę właściwości mechanicznych kompozytów w ich czasie 

eksploatacji, oraz może być pomocnym w poszukiwaniu optymalnych parametrów ich 

przetwórstwa. Jedną z metod poznania tych zależności może być wyznaczenie i ocena 

wartości energii aktywacji dla kompozytów polimerowych. 

 

 

 

Celem pracy będzie: 

Rozpoznanie takich zjawisk występujących w wybranych kompozytach termoplastycznych 

podczas pierwszych cykli obciążeń mechanicznych, które niosą informacje o istniejących    

w tych kompozytach relacjach naprężeniowo – odkształceniowych na granicy pomiędzy 

matryca a włóknem oraz określenie wartości energii aktywacji dla tych materiałów. Pozwoli 

to na ocenę doboru parametrów przetwórstwa i prognozowanie długotrwałych cech 

eksploatacyjnych i wytrzymałościowych tych kompozytów.  
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4. MATERIAŁ I METODY BADAŃ 
 

4.1. Materiał do badań 

 

4.1.1. Charakterystyka PA 6 z włóknem szklanym i węglowym 

 Badaniom poddano kompozyty na bazie poliamidu 6 o nazwie handlowej Tarnamid   

T-27, wytworzone w Zakładach Azotowych S.A. w Tarnowie. Tarnamid® jest nazwą 

handlową poliamidu 6, wysokiej jakości termoplastycznego tworzywa konstrukcyjnego, 

otrzymywanego poprzez polikondensacje ε-aminokaprolaktamu. Odmiana ta charakteryzuje 

się średnią masą cząsteczkową, przeznaczona jest do wtryskiwania oraz modyfikacji metodą 

mieszania.  

 Włókno szklane i węglowe, którym modyfikowano Tarnamid T-27, zostało 

wyprodukowane w Stanach Zjednoczonych. Średnica włókna szklanego wynosiła 13 µm        

a  długość ok. 150 µm. Zastosowane włókno węglowe posiadało średnicę 10 µm.  

 Dla  poliamidu zawartość napełniacza szklanego wynosiła 10% (PA10), 20% (PA20), 

30% (PA30), 40% (PA40) i 50% (PA50). Włókno węglowe zostało dodane do poliamidu      

w ilości 10% (PA10W), 20% (PA20W) i 40% (PA40W). Badania właściwości kompozytów 

na osnowie poliamidu przeprowadzone zostały dla stanu moczonego. Próbki moczone były    

w wodzie destylowanej o temperaturze 22°C przez okres 90 dni. Czas moczenia próbek 

przyjęto na podstawie danych z literatury [55], zgodnie z którymi równowagowa zawartość 

wody w próbkach, o gabarytach jak w badaniach, występuje po około 3 miesiącach. Obecność 

włókna szklanego ogranicza proces wchłaniania wilgoci kompozytu. Można więc przyjąć, iż 

pełne wchłanianie wody na wskroś grubości próbki nastąpi w podobnym czasie jak dla 

czystego PA.  

Tak przygotowane próbki poddano statycznej próbie rozciągania. Wyniki uzyskane w tej 

próbie posłużyły do określenia trzech poziomów siły, 0,4; 0,6 oraz 0,8% umownej granicy 

plastyczności, wykorzystanych do badań energii rozproszenia.  

 

4.1.2. Charakterystyka POM z włóknem szklanym 

Tarnoform® jest nazwą handlową kopolimeru acetalowego otrzymywanego poprzez 

polimeryzację kationową trioksanu. Tarnoform 300, wysokiej jakości termoplastyczne 

tworzywo konstrukcyjne,  jest odmianą przeznaczoną do wtrysku, szybko zestalającą się. 
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Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną oraz sztywnością jak również 

znakomitą stabilnością wymiarową.  

Włókno szklane użyte do modyfikacji poliacetalu posiada tą sama geometrię co          

w przypadku  PA 6. Badany  Tarnoform 300 zawierał 15% (POM15), 25% (POM25) i 35% 

(POM35) dodatku włókna szklanego. 

 

4.1.3. Wytworzenie próbek 

Znormalizowane próbki o kształcie wiosełkowym, stosowane do badań  zostały 

wytworzone metodą wtryskiwania wg PN-75/C-89012 z poliamidu 6 z włóknem szklanym     

i węglowym oraz z poliacetalu z włóknem szklanym, w Zakładach Azotowych S.A.                

w Tarnowie. Polimery były mieszane z włóknem na dwuślimakowej wytłaczarce. Dla 

lepszego połączenia składników użyto środka poprawiającego mieszalność i zwiększającego 

przyczepność włókna do osnowy. W ten sposób zapewniono także większą stabilność 

właściwości fizycznych i przetwórczych. Z tak utworzonego granulatu wtryśnięto próbki. 

Granulat z PA 6 przed wtryskiwanie poddano suszeniu w suszarkach z odwilżaczem 

powietrza w temperaturze 80-100°C przez 2 do 4 h. Po tej operacji zawartość wilgoci            

w poliamidzie wynosi 0,2%. Parametry wtrysku przedstawiono w tabelach 4.1, 4.2 i 4.3. 

 

Tabela 4.1  
Parametry wtrysku badanych próbek poliamidu z włóknem szklanym [69] 

 

Parametry Rodzaj materiału 
 PA10 PA20 PA30 PA40 PA50 

Temperatura zasypu [°C] 100 100 100 100 100 
Temperatura cylindra strefa 2 [°C] 200 200 200 200 200 
Temperatura cylindra strefy 3÷10 [°C] 215 215 215 215 215 
Obroty ślimaków wytłaczarki [obr/min] 300 300 300 300 300 
Obroty dozownika bocznego [obr/min] 200 200 200 250 250 
Moment obrotowy silnika wytłaczarki 
[Nm] 73÷83 69÷81 72÷80 74÷80 56÷62 

Ciśnienie stopu [bar] 1 1 1 1÷2 1÷2 
Temperatura stopu [°C] 248 248 253 256 258 
Wydajności linii [kg/h] 25 25 25 25 20 
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Tabela 4.2  

Parametry wtrysku badanych próbek poliamidu z włóknem węglowym [69] 

 

Parametry Rodzaj materiału 
 PA 10W PA20W PA40W 

Temperatura zasypu [°C] 100 100 100 
Temperatura cylindra strefa 2 [°C] 200 200 200 
Temperatura cylindra strefy 3÷10 [°C] 215 215 215 
Obroty ślimaków wytłaczarki [obr/min] 300 300 300 
Obroty dozownika bocznego [obr/min] 150 150 150 
Moment obrotowy silnika wytłaczarki [Nm] 60÷70 62÷72 80÷90 
Ciśnienie stopu [bar] 1 1 1 
Temperatura stopu [°C] 247 252 263 
Wydajności linii [kg/h] 20 20 20 

 
Tabela 4.3  

Parametry wtrysku badanych próbek poliacetalu z włóknem szklanym [69] 

Parametry Rodzaj materiału 
 POM15 POM25 POM35

Temperatura zasypu [°C] 100 100 100 
Temperatura cylindra strefa 2 [°C] 200 200 200 
Temperatura cylindra strefy 3÷10 [°C] 215 215 215 
Obroty ślimaków wytłaczarki [obr/min] 150 150 150 
Obroty dozownika bocznego [obr/min] 200 200 200 
Moment obrotowy silnika wytłaczarki [Nm] 66÷75 67÷76 67÷76 
Ciśnienie stopu [bar] 1 1 1 
Temperatura stopu [°C] 206 209 214 
Wydajności linii [kg/h] 15 15 15 
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4.2. Metody badań 

4.2.1. Pomiar energii dyssypacji 

Celem badania było poznanie jak zmienia się wartość dyssypowanej energii               

w kolejnych pierwszych cyklach obciążenia. Zmiany te mogą stanowić doskonałą informacją 

służącą poznaniu  struktury oraz  wzajemnych powiązań pomiędzy matrycą a napełniaczem.  

Technologia wytwarzania próbek z tworzyw sztucznych sprawia bowiem, iż występuje w 

nich niejednorodny stan naprężeń. Przejawia się on w zmianie pola pętli histerezy podczas 

kolejnych obciążeń cyklicznych, czyli w zmianie energii dyssypacji. 

Dynamiczną próbę rozciągania realizowano na maszynie wytrzymałościowej Instron typ 

8511.20 na poziomie częstotliwości 0,2 Hz, przez 10 cykli. Pętle histerezy mechanicznej 

zapisywano w układzie siła – wydłużenie próbki. Badania przeprowadzono na trzech 

poziomach sił: 0,4; 0,6 i 0,8 2%Re dla PA  i POM z włóknem szklanym i 0,2%Re dla PA       

z włóknem węglowym. Dla tych ostatnich kompozytów przyjęto wartość 0,2%Re ponieważ 

nie osiągały one 2% granicy plastyczności. Temperatura badania wynosiła +22°C±1°C           

a wilgotność 60%. Na podstawie otrzymanych danych obliczono energię całkowitą, energię 

dyssypacji, współczynnik rozproszenia energii dla poszczególnych pętli oraz wartość 

modułów sprężystości E. 

 

4.2.2. Pomiar energii aktywacji 

 Celem badania było wyznaczenie energii aktywacji, która jest tutaj rozumiana jako 

energia potrzebna do zerwania wiązań między włóknem a osnową. Możliwość jej 

wyznaczenia i obserwowania w warunkach zmieniających się temperatur i naprężeń, pozwoli 

na lepsze poznanie procesów zniszczenia w kompozytach polimerowych.  

Energię aktywacji możemy wyznaczyć na dwa sposoby. Pierwszy, opiera się na wzorach, 

które zostały opisane w rozdziale 2.8.3. Druga metoda - graficzna, polega na sporządzeniu 

odpowiednich wykresów i wyznaczeniu na ich podstawie wartości energii aktywacji. Ten 

drugi sposób posłużył do wyznaczenia energii w niniejszej pracy.    

Próby rozciągania przeprowadzono na maszynie wytrzymałościowej Instron typ 8511.20. 

Zastosowano cztery prędkości rozciągania: 50cm/min, 10cm/min, 1cm/min oraz 0,1cm/min 

Próbki rozciągano w trzech temperaturach: -10°C, 21°C i 60°C.  
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Na podstawie otrzymanych wyników obliczono średnie naprężenie (σśr) według wzoru (2.10) 

oraz czas do momentu zerwania (tr). 

Następnie sporządzono wykresy przedstawiające zależność  ln(σśr tr) od σśr  oraz ln(σśr tr) od 

1/T dla badanych prędkości rozciągania – schematycznie jest to przedstawione na rys. 4.1.  

 

 

 

 

Rys. 4.1 Graficzna metoda wyznaczenia energii aktywacji. 

 

Dla określenia energii aktywacji U należało z rys. 4.1.  wyznaczyć nachylenie ln(σśr tr) - 1/T 

dla stałych wartości σśr*. Zaprezentowana konstrukcja graficzna pozwala wyznaczyć prostą 

AA’ reprezentującą zależność ln(σśr tr) od 1/T dla σśr* = const. Powtarzając tę procedurę dla 

kilku wartości σśr* otrzymujemy rodzinę prostych AA’, których tangens nachylenia 

charakteryzuje wartość energii aktywacji U dla określonych wartości σśr.  

Przedstawiono również graficznie zależność U = U(σśr). Ekstrapolacja tej zależności  do      

σśr = 0 wyznacza wartość U0 czyli energię aktywacji występującą w kompozycie bez 

przyłożonego obciążenia. Tangens kąta nachylenia prostej U = U(σśr) określa wartość 

współczynnika αβ, omówionego na str. 70. 

 

4.2.3. Dekrement drgań 

Celem badania było wyznaczenie energii aktywacji w oparciu o drgania swobodne 

giętne. Próbki użyte w doświadczeniu miały przekrój prostokątny, temperatura badania 

wynosiła 23°C.  

Badania przeprowadzono na specjalnie do tego celu zbudowanym urządzeniu, którego 

schemat przedstawia rysunek poniżej. Urządzenie to umożliwia wyznaczenie zależności       

λ= λ (ω) wykorzystując tylko jedną próbkę.  

  
 

ln(σśrtr) ln(σśrtr) 

σśr

V1

V2 

V3 

1/T 

V3 

V2 

V1 

A

A’ 

σśr* 
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 Rys.4.2 Schemat urządzenia do badań drgań swobodnych giętnych 

 

Urządzenie zostało podłączone do wzmacniacza tensometrycznego DMC PLUS firmy 

Hottinger. Zmianę częstości drgań uzyskiwano poprzez zmianą zredukowanej  masy m0 

zawieszonej na próbce.  Obliczenie masy zredukowanej m0 przedstawione jest w załączniku 

nr 6. Z przebiegu drgań gasnących wyznaczono logarytmiczny dekrement drgań λ [42], w 

oparciu o wzór : 

                                                                   
1

ln
+

=
n

n

A
A

λ                                                          (4.1) 

Następnie sporządzono wykres zależności logarytmicznego dekrementu drgań λ od częstości 

ω i wyznaczono wartość częstości, przy której dekrement drgań osiąga maksimum. Dla tak 

wyznaczonej częstości słuszna jest zależność: 

                            12 max00 == τπτω f                                               (4.2) 

gdzie: 

τ – czas relaksacji, 

f0max – częstość liniowa, przy której λ przechodzi przez maksimum. 

Przyjmując do opisu czasu relaksacji zależność: 

 RT
U

e
∆

= 0ττ        (4.3) 

gdzie:  

τ0 ≈ 10-13 [s] 

po zlogarytmizowaniu otrzymujemy:  
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RT
U

3,2
lglg 0

∆
+= ττ                                           (4.4) 

ponieważ: 

 
RT

U

e
f ∆==

0

max0

2

1
2

1

πτ
πτ

 (4.5) 

zatem: 

 
RT
Uf

3,22
1lglg

0
max0

∆
−=

πτ
 (4.6) 

Stąd otrzymujemy wartość zmiany energii aktywacji.  

 

4.2.4. Badania strukturalne 

Badania struktury przeprowadzono na zgładach i przełomach wykonanych                   

z kompozytów poliamidu i poliacetalu z włóknem szklanym.  Do tego celu użyto mikroskopu 

skaningowego JSN 5510 LV (low vacuum) firmy JOEL. Przygotowanie zgładów polegało na: 

inkludowaniu wyciętej próbki w uchwycie i żywicy, szlifowaniu na papierze ściernym            

o gradacji od 100 do 4000, polerowaniu na pastach diamentowych o gradacji 6,3 i 1 µm oraz 

polerowaniu przy zastosowaniu mieszaniny wodnej γ – Al2O3 w zakresie jego gradacji od 0,1 

do 0,05 µm. Przełomy uzyskano w wyniku udarowego łamania w temperaturze wrzenia N2. 

Przed wykonaniem zdjęć mikroskopowych każdą próbkę napylono złotem w celu poprawy 

kontrastu i lepszego odwzorowania szczegółów.  

Do tworzenia obrazów wykorzystuje się efekty oddziaływania pierwotnej wiązki elektronów 

z elektronami atomów znajdujących się w strefie przypowierzchniowej próbki. W tym 

przypadku wykorzystano rejestracje sygnału elektronów wtórnych emitowanych przez próbkę 

w wyniku pobudzenia jej przez elektrony wiązki.  

 

4.2.5. Analiza naprężeń własnych w badanych kompozytach 

Celem badania było określenie naprężeń własnych powstałych w kompozytach na 

skutek różnej rozszerzalności cieplnej osnowy i napełniacza. Do analizy tej zastosowano 

metodę elementów skończonych (MES), przy wykorzystaniu oprogramowania Ansys – 

służącego do wykonywania symulacji inżynierskich. Stosowanie tej metody przynosi już po 

krótkim czasie korzyści znacznie przewyższające poniesione koszty. Możliwe staje się 

projektowanie optymalnych pod wieloma względami konstrukcji (np. o minimalnym ciężarze, 
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energooszczędnych itd.) drastycznie maleje liczba kosztownych prototypów, skrócony jest 

znacznie czas wprowadzania produktu na rynek. [50, 87] 

Analiza MES jest również bardzo skutecznym narzędziem w projektowaniu oraz analizie 

wytrzymałości połączeń klejowych. Przy pomocy tej metody można na przykład określić 

wpływ obecności powłoki cynkowej na rozkład naprężeń w takich połączeniach [46]. 

Etapy symulacji komputerowej zastosowanej w niniejszej pracy: 

1. Stworzenia modelu komputerowego, wyboru parametrów służących do opisu 

rzeczywistego. 

2. Określenia warunków brzegowych (utwierdzenia, danych materiałowych, symetrii 

kształtu) oraz sporządzenia modelu matematycznego. 

3. Stworzenia algorytmu obliczeń, na który składają się wybór typu analizy, rodzaju 

elementu, dyskretyzacja oraz kryteria obliczeń. 

4. Przeprowadzenia analizy MES. 

5. Interpretacja i weryfikacja wyników [87]. 

Bardzo ważne w przypadku przeprowadzenia analizy metodą MES jest wprowadzenie 

odpowiednich wejściowych danych materiałowych. Tabela poniżej przedstawia stałe 

materiałowe dla osnowy i napełniaczy w badanych kompozytach.   
 

 Moduł Younga 
[MPa] 

Współczynnik rozszerzalności 
cieplnej [K-1] ν 

Poliamid PA 3000 8·10-5 0,35 
Poliacetal POM 2800 10·10-5 0,35 
Włókno szklane 70000 4,8·10-6 0,35 
Włókno węglowe 120000 3,0·10-6 0,35 
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4.3. Statystyczne opracowanie wyników badań 

W badaniach właściwości mechanicznych oraz wyznaczeniu wartości energii 

aktywacji kompozytów została przyjęta hipoteza, iż rozkład uzyskanych wyników jest 

rozkładem normalnym Gaussa. W celu oszacowania wartości indywidualnej zmiennej 

losowej zastosowano średnią arytmetyczną z badanej populacji próbek, stanowiącą miarę 

położenia oraz odchylenie standardowe skorygowane będące miarą rozproszenia. 

Znormalizowany współczynnik zmienności średniej wartości poszczególnych wielkości 

posłużył do porównania rozrzutu wyników badań. Współczynnik ten  wyrażony jest wzorem: 

 

                                                          ν = (σn-1/X) · 100%                                                     (4.7)  

gdzie: 

σn-1 – odchylenie standardowe skorygowane 

X – wartość średniej arytmetycznej dla zbioru wartości. 

 

Wartość tego współczynnika dla obliczonych wielkości została zamieszczona w tabelkach. Na 

wykresach przedstawiających zmianę logarytmicznego dekrementu drgań w funkcji 

częstotliwości  zostały umieszczone słupki błędów, które stanowią odchylenie standardowe 

skorygowane od średniej wartości [30]. 
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5. WYNIKI BADAŃ WŁASNYCH 
 

5.1. Badania właściwości mechanicznych podczas obciążeń cyklicznych 

5.1.1. Badania energii dyssypacji 

Technologia wytwarzania próbek z tworzyw sztucznych sprawia, iż występuje w nich 

niejednorodny stan naprężeń. Przejawia się on w zmianie pola pętli histerezy podczas 

kolejnych obciążeń cyklicznych, co może być miarą zmiany energii dyssypacji.  

Na rysunkach 5.1-5.8 przedstawiono przykładowe pętle histerezy (pierwszą                  

i dziesiątą) dla badanych kompozytów, przy obciążeniach okresowo tętniących do poziomu 

0,8 umownej granicy plastyczności.  
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Rys.  5.1. Pierwsza pętla histerezy dla PA40 Rys. 5. 2.  Dziesiąta  pętla histerezy dla PA40 
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Rys. 5.3. Pierwsza pętla histerezy dla POM35 Rys. 5.4. Dziesiąta pętla histerezy dla POM35 
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Rys. 5.5. Pierwsza pętla histerezy dla PA0  Rys. 5.6. Dziesiąta pętla histerezy dla PA0 
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Rys. 5.7. Pierwsza pętla histerezy dla PA40W Rys. 5.8. Dziesiąta pętla histerezy dla PA40W

 
Badania przy obciążeniach cyklicznych pozwalają na obserwację dyssypacji energii, 

przejawiającej się w postaci występowania pętli histerezy. Jak widać powierzchnia pierwszej 

pętli jest dużo większa od powierzchni pętli dziesiątej. Zależność ta występuje we wszystkich 

badanych kompozytach.  

 
W tabeli 5.1 podane są wartości energii całkowitej (T0), dyssypacji (T1) i współczynnika 

rozproszenia energii (T2) dla PA i jego kompozytów z włóknem szklanym przy obciążeniach 

okresowo tętniący do poziomu 0,8 umownej granicy plastyczności dla pierwszych                    

i dziesiątych pętli. 
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Tabela 5.1 
Wartości energii całkowitej, dyssypacji i współczynnika rozproszenia 

 

Pierwsza pętla Dziesiąta pętla 
 

T0 [J] ν 
[%] T1 [J] ν [%] T2 T0 [J] ν 

[%] T1 [J] ν 
[%] T2

PA0 0,489 6,2 0,135 7,8 0,276 0,349 4,5 0,052 2,2 1,501 

PA10 0,606 3,4 0,158 5,2 0,261 0,512 3,6 0,062 4,1 0,121 

PA20 0,535 2,8 0,296 6,4 0,553 0,469 3,1 0,091 3,5 0,194 

PA30 1,132 5,1 0,381 8,5 0,336 0,893 4,2 0,130 2,7 0,145 

PA40 1,378 7,2 0,522 7,1 0,379 1,011 6,1 0,150 1,8 0,148 

PA50 2,016 4,1 0,929 6,8 0,461 1,346 1,9 0,237 2,9 0,176 

 
ν – współczynnik zmienności średniej wartości wg wzoru 4.7 

 

Kompozyty badane były, jak już wyżej wspomniano,  przy zastosowaniu trzech poziomów sił 

wymuszających.  Zależności energii dyssypacji od poziomu użytej siły dla pierwszej pętli 

histerezy przedstawiają rysunki 5.9 i 5.10.   

 

PA 0 PA 10 PA 20 PA 30 PA 40 PA 50 Poziom 
siły 

[KN] T1 [J] ν [%] T1 [J] ν [%] T1 [J] ν [%] T1 [J] ν [%] T1 [J] ν [%] T1 [J] ν [%] 

0,4 
2%Re 0,01 5,2 0,013 3,2 0,022 5,1 0,031 9,2 0,044 7,6 0,061 2,5 

0,6 
2%Re 0,042 2,8 0,052 4,5 0,095 9,1 0,114 4,6 0,203 6,1 0,262 4,9 

0,8 
2%Re 0,135 7,8 0,158 5,2 0,296 6,4 0,381 8,5 0,522 7,1 0,926 6,8 
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Rys. 5.9. Energia dyssypacji dla kompozytów PA z włóknem szklanym przy różnych 

poziomach obciążenia dla pierwszej pętli histerezy 
 

 

 

POM 0 POM 15 POM 25 POM 35 Poziom siły 
[KN] T1 [J] ν [%] T1 [J] ν [%] T1 [J] ν [%] T1 [J] ν [%] 

0,4 2%Re 0,001 1,9 0,003 5,2 0,005 2,8 0,007 3,1 
0,6 2%Re 0,004 4,3 0,014 1,4 0,024 3,1 0,026 4,3 
0,8 2%Re 0,01 6,9 0,038 0,9 0,069 3,4 0,081 2,2 
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 Rys. 5.10. Energia dyssypacji dla kompozytów POM z włóknem szklanym przy różnych 
poziomach obciążenia dla pierwszej pętli histerezy 

 

Jak widać na rys. 5.9 dla poliamidu  i jego kompozycji wartość dyssypowanej energii maleje 

w kolejnych pierwszych cyklach obciążeń. Natomiast przy długotrwałych badaniach 

zmęczeniowych energia dyssypacji rośnie, co jest interpretowane jako sukcesywna degradacja 

mechaniczna struktury tworzywa [31]. Dla poliacetalu ten początkowy efekt również 

występuję, jednakże jego intensywność jest zdecydowanie mniejsza. Energia rozproszenia 

rośnie również wraz ze wzrostem siły wymuszającej.  

 

Rysunek 5.11 przedstawia energię dyssypacji dla PA z 40% zawartością włókna węglowego. 

Kompozyt ten był badany w stanie suchym i po namoczeniu. W przypadku kompozytu            

z włóknem węglowym kolejne wartości energii dyssypacji są dużo mniejsze w porównaniu     

z tym samym tworzywem napełnionym włóknem szklanym. Spadek wartości energii 

rozproszenia w kolejnych cyklach również jest mniejszy. W moczonym kompozycie badane 

zjawisko występuje mniej intensywnie. Świadczyć to może o zachodzących w materiale 

procesach relaksacyjnych. Wnikająca do kompozytu woda pełni bowiem funkcje 

plastyfikatora i zmniejsza naprężenia występujące w materiale [41].   

Jest to pierwszy etap oddziaływania obciążeń cyklicznych, w którym odpowiedź tworzywa, 

nazywana „precondition” lub „trenirowką”, rozumiana jest jako adaptacja struktury do 
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zastosowanych warunków obciążeń. Na tym etapie zachodzi zjawisko dekohezji                    

w mikroobszarach znajdujących się w miejscach krytycznych naprężeń własnych. 

 
Stan mokry Stan suchy Numer pętli T1 [J] ν [%] T1 [J] ν [%] 

1 0,111 2,4 0,170 11,1 
2 0,051 6,8 0,087 8,9 
3 0,050 4,9 0,080 7,2 
4 0,049 6,4 0,077 4,9 
5 0,047 7,2 0,074 2,9 
6 0,046 1,9 0,073 5,7 
7 0,046 2,5 0,072 6,3 
8 0,045 5,7 0,071 4,8 
9 0,045 3,9 0,071 4,2 

10 0,045 3,1 0,070 1,9 
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 Rys. 5.10. Energia dyssypacji dla kompozytów PA z włóknem węglowym  dla poziomu 

obciążenia 0,8 umownej granicy plastyczności 
 

 

Na rysunkach 5.11-5.12 przedstawiono zmianę wartości energii dyssypacji w kolejnych 

cyklach obciążeń w zależności od zawartości napełniacza. Porównanie energii rozproszenia 

dla czystego poliamidu i poliacetalu ilustruje rysunek 5.13. Poziom obciążenia wynosił 0,8 

umownej granicy plastyczności.  
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Rys. 5.11. Zależność T1 od numeru pętli oraz zawartości napełniacza dla poliamidu i jego   

kompozytów 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0

250
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07
0,08
0,09

Energia 
dyssypacji [J]

Numer pętli

Zawartość 
włókna [%]

 
 

Rys. 5.12. Zależność T1 od numeru pętli oraz zawartości napełniacza dla poliacetalu i jego   
kompozytów 
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Numer 

pętli 
Energia dyssypacji [J] 

dla PA ν [%] Energia dyssypacji [J] dla 
POM ν [%] 

1 0,135 7,8 0,0102 6,9 
2 0,074 3,7 0,0081 5,4 
3 0,066 3,4 0,0076 2,6 
4 0,061 5,2 0,0075 3,5 
5 0,059 6,1 0,0071 4,7 
6 0,058 6,8 0,0070 3,8 
7 0,056 7,2 0,0069 3,1 
8 0,054 3,1 0,0069 4,6 
9 0,053 2,7 0,0068 3,4 

10 0,052 2,2 0,0067 2,1 
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Rys. 5.13. Energia dyssypacji dla czystego poliamidu i poliacetalu 

 
 

Dyskusja uzyskanych wyników 

 
Zewnętrzne obciążenia wywołują lokalne pęknięcia głównie na granicach osnowy        

i włókna. Rozpoczynają się one w tych obszarach, w których włókna usytuowane są              

w najbardziej niekorzystnej  orientacji w stosunku do pola sił zewnętrznych. 

W badanych kompozytach w miarę kolejnych cykli obciążeń, przy tych samych poziomach 

sił, obserwujemy zmniejszenie się wartości energii rozproszenia. W przypadku kompozytu 

poliamidu z włóknem węglowym kolejne wartości energii dyssypacji są dużo mniejsze           

w porównaniu z tym samym tworzywem napełnionym włóknem szklanym. Spadek wartości 
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energii rozproszenia również jest mniejszy. W taki sam sposób zachowuje się poliacetal          

z napełniaczem w postaci włókien szklanych. Świadczyć to może o korzystniejszej adhezji 

między poliamidem i włóknem węglowym oraz poliacetalem i włóknem szklanym.  

W świetle zaobserwowanych zjawisk należy na nowo spojrzeć na metodykę 

wyznaczenia modułu sprężystości oraz tzw. efektywnych właściwości mechanicznych 

kompozytów termoplastycznych.   

Różnice pomiędzy wartościami dyssypowanej energii w kolejnych pierwszych 

cyklach obciążenia mogą być doskonałą informacją służącą poznaniu struktury oraz 

wzajemnych powiązań między matrycą a napełniaczem. Można przyjąć, iż w mikroobszarach 

połączenia adhezyjne pomiędzy nimi znajdują się w mniej lub bardziej losowo rozłożonych 

pozycjach z uwagi na możliwość przejęcia obciążeń zewnętrznych, a zatem na ich 

zróżnicowane zbliżenie się do krytycznych stanów. Pierwsze cykle obciążenia pozwalają 

ujawnić ten rozkład. Eliminują one lokalne, ekstremalnie naprężone obszary w objętości 

materiału poprzez pękanie głównie połączeń adhezyjnych między włóknem a osnową. 

Manifestuje się to w postaci pętli histerezy, która jest miarą dyssypowanej energii. Za tak 

przyjętą interpretacją przemawia fakt, iż wartość tej dyssypowanej energii sukcesywnie 

maleje w kolejnych cyklach obciążenia.  

Wielkość i charakter tego zjawiska są ściśle związane z rodzajem adhezji pomiędzy osnową    

a zbrojeniem jak również z wielkością niejednorodności stanu naprężeń własnych w 

kompozycie. Wynika z tego, że ocena konstrukcyjnych właściwości kompozytu jak na 

przykład moduł sprężystości – winna być przeprowadzona po zakończeniu tego wstępnego 

treningu. 

Wydaje się iż, poprzez zadawanie pierwszych cykli obciążeń i pomiar wartości dyssypowanej 

energii można również wykrywać niejednorodności struktury i wielkość naprężeń własnych,  

a tym samym określić stopień doskonałości przetwórstwa, a w konsekwencji kompozytu, 

czyli w pewnym stopniu jego jakość [58]. 

Obserwując zmiany energii rozproszonej podczas długotrwałych badań zmęczeniowych [48] 

można zauważyć, iż na krótko przed zniszczeniem zmęczeniowym gwałtownie rośnie 

zdolność do rozpraszania energii mechanicznej.  

Tak więc po długotrwałym okresie adaptacji próbki do warunków obciążenia w pobliżu 

zniszczenia następuje spontaniczna dekohezja w mikroobszarach i rozwój mikroszczelin a to 

prowadzi do zniszczenia próbki. Towarzyszy temu wzrost temperatury samowzbudnej jako 

globalny efekt zrywania wiązań.  
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5.1.2. Badania modułu sprężystości 

Na rysunkach 5.14-5.16 pokazano zmianę wartości modułu Younga dla badanych 

kompozytów poliamidu i poliacetalu dla kolejnych cykli obciążeń. 

 

 

POM 0 POM 15 POM 25 POM 35 
Numer 
pętli 

E 

[MPa] ν [%] 
E 

[MPa] ν [%] 
E 

[MPa] ν [%] E [MPa] ν [%] 

1 3105 7,2 6811 8,5 9535 6,3 12550 5,6 
2 2911 6,9 5606 5,6 7535 2,5 9920 8,1 
3 2946 2,5 5657 2,9 7634 4,8 9857 6,9 
4 2932 12,9 5631 6,7 7610 6,4 9790 6,4 
5 2925 3,4 5621 9,1 7580 2,8 9736 10,1 
6 2920 4,5 5630 3,5 7577 4,2 9715 3,9 
7 2918 8,1 5618 4,6 7566 4,8 9723 5,7 
8 2930 4,9 5597 6,8 7551 3,1 9670 6,2 
9 2916 3,1 5593 5,1 7540 4,9 9656 3,4 

10 2916 2,4 5591 2,1 7544 3,8 9621 3,1 
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Rys. 5.14. Moduł sprężystości dla poszczególnych pętli histerezy poliacetalu i jego 

kompozytów 
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PA 10 PA 20 PA 30 PA 40 PA 50 
Numer 
pętli 

E 

[MPa] ν [%] E 
[MPa] ν [%] E 

[MPa] ν [%] E 
[MPa] ν [%] E 

[MPa] ν [%] 

1 1511 7,8 3145 6,3 4177 6,7 5570 5,7 8763 6,6 
2 1489 6,7 2457 2,3 3645 5,3 4939 6,3 5880 3,6 
3 1461 5,4 2400 5,8 3583 6,2 4907 9,4 5772 5,8 
4 1461 3,6 2400 6,8 3584 6,4 4928 7,5 5808 2,4 
5 1463 4,5 2402 4,9 3586 9,5 4948 8,1 5834 5,8 
6 1462 3,9 2402 6,7 3590 8,1 4954 3,2 5870 3,4 
7 1464 2,8 2404 4,9 3589 6,4 4984 3,6 5858 6,8 
8 1463 8,1 2409 5,7 3599 6,7 4975 4,5 5872 4,9 
9 1465 5,9 2410 9,1 3593 2,9 4992 1,9 5881 5,6 

10 1466 4,8 2410 2,5 3594 3,1 5009 3,7 5894 8,4 
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Rys. 5.15. Moduł sprężystości dla poszczególnych pętli histerezy poliamidu i jego 

kompozytów z włóknem szklanym 
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PA 10W PA 20W PA 40W 
Numer pętli E [MPa] ν [%] E [MPa] ν [%] E [MPa] ν [%] 

1 3032 6,4 5363 7,1 19600 7,8 
2 2032 5,9 3425 5,6 12400 5,7 
3 2052 8,7 3282 9,7 13900 2,9 
4 2063 6,7 3292 12,1 13900 3,8 
5 2078 5,7 3305 2,9 13900 4,8 
6 2093 3,6 3305 3,6 13900 6,1 
7 2106 4,9 3309 3,7 13900 6,7 
8 2107 3,8 3318 5,9 13900 2,6 
9 2127 11,8 3312 7,8 13900 1,9 

10 2140 9,7 3333 4,5 13900 4,3 
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Rys. 5.15. Moduł sprężystości dla poszczególnych pętli histerezy poliamidu i jego 
kompozytów z włóknem węglowym 

 
Omówienie wyników 

Wartość modułu sprężystości dla badanych kompozytów maleje wraz z kolejnymi 

cyklami obciążeń. Intensywność tego spadku zależy od stopnia napełnienia polimeru 

włóknem. Im więcej napełniacza tym ten efekt jest większy. Zatem o efektywnych, z punku 

inżynierskiego, wartościach modułu sprężystości można mówić po zakończeniu wstępnego 

etapu zwanego „trenirowką” lub „precondition”, który zależy od charakterystycznych cech 

danego kompozytu oraz parametrów jego przetwórstwa.  
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5.2. Obliczenie energii aktywacji na podstawie wzoru Żurkowa 

W celu oceny energii wiązań odpowiadających za dekohezję należy określić wartość 

energii aktywacji zrywających się wiązań. Trwałość kompozytów zależy w dużym stopniu od 

struktury warstwy granicznej między włóknem a osnową jak również od defektów 

występujących na granicy tych faz. Przyjmijmy, iż wartość energii aktywacji jest energią 

potrzebną do zerwania wiązań między włóknem i osnową, co wydaje się być logicznym 

wnioskiem z tego co zostało napisane powyżej. Możliwość wyznaczenia tej energii                 

i obserwowania jej zmiany w funkcji temperatury i naprężeń dostarczy nam cennych 

informacji na temat procesów zniszczenia zachodzących w kompozytach polimerowych.  

 W tabelach 5.2 – 5.3 znajdują się wartości naprężenia średniego (σśr) oraz impulsu 

naprężenia (σśr tr) wyznaczonego w zależności od temperatury badania i prędkości 

rozciągania.  

Tabela 5.2 
Wartości naprężenia średniego i impulsu naprężenia  

dla kompozytów poliamidu z włóknem szklanym 
 

PRĘDKOŚĆ ROZCIĄGANIA 50 CM/MIN 

temperatura minusowa temperatura pokojowa temperatura podwyższona  
σSR 

[MPa] ν [%] σSR tr ν [%] σSR 
[MPa] ν [%] σSR tr ν [%] σSR 

[MPa] ν [%] σSR tr ν [%]

PA10 81,78 5,4 130,85 5,2 65,35 12,5 91,48 5,9 52,23 9,6 208,91 8,9 
PA20 103,14 6,1 165,03 4,8 92,90 9,3 148,64 6,4 66,24 6,4 158,97 3,6 
PA30 132,31 6,7 211,70 7,4 114,13 10,1 182,61 8,1 81,37 3,8 162,74 4,2 
PA40 139,02 4,9 222,44 8,1 127,67 4,9 204,27 5,4 92,32 6,1 147,72 5,7 
PA50 165,72 5,7 265,15 5,9 144,57 8,1 231,31 4,1 71,44 7,1 107,16 6,3 

 PRĘDKOŚĆ ROZCIĄGANIA 10 CM/MIN 
PA10 76,09 7,1 289,15 7,2 56,03 8,7 134,47 4,9 46,39 8,7 417,50 4,8 
PA20 102,09 5,7 306,28 3,4 64,78 4,2 168,44 5,4 60,90 6,5 243,61 5,9 
PA30 115,87 6,5 347,60 6,8 78,52 3,5 219,86 3,6 78,10 4,3 296,80 6,4 
PA40 133,29 4,8 399,87 4,6 98,04 3,6 313,72 2,8 91,54 4,7 311,25 6,7 
PA50 160,75 4,3 482,25 4,1 117,45 3,9 375,83 2,9 100,79 3,5 342,68 5,1 

 PRĘDKOŚĆ ROZCIĄGANIA 1 CM/MIN 
PA10 81,09 5,8 2838,28 5,7 47,33 5,8 2839,90 6,7 42,08 2,3 4629,17 7,9 
PA20 95,02 6,1 2375,42 3,5 76,38 4,1 2367,85 6,1 58,18 6,5 2210,72 6,4 
PA30 107,07 2,5 2355,55 4,1 94,96 3,6 2278,95 5,9 71,85 4,8 2370,92 5,7 
PA40 119,04 4,3 2380,79 3,8 111,98 5,7 2351,55 4,2 84,80 4,7 2374,48 6,2 
PA50 151,56 3,5 3485,88 3,9 127,02 4,9 2794,38 5,1 93,38 5,1 2521,15 2,7 

 PRĘDKOŚĆ ROZCIĄGANIA 0,1 CM/MIN 
PA10 77,65 4,8 4814,18 4,8 55,24 8,7 3425,10 8,1 42,50 2,8 8501,03 7,1 
PA20 94,41 2,8 4909,21 4,2 53,76 5,7 2687,89 2,8 57,64 6,4 3746,44 2,8 
PA30 106,58 4,7 4796,03 3,7 60,73 4,9 2793,76 3,9 74,33 4,7 4459,84 3,4 
PA40 121,16 3,6 4846,32 4,1 62,67 4,2 2820,31 4,1 83,24 2,8 4578,47 6,1 
PA50 147,52 4,1 6786,09 4,8 76,17 3,1 3199,09 5,7 88,74 4,8 4614,50 2,9 
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Tabela 5.3 

Wartości naprężenia średniego i impulsu naprężenia  
dla kompozytów poliacetalu z włóknem szklanym 

 
PRĘDKOŚĆ ROZCIĄGANIA 50 CM/MIN 

temperatura minusowa temperatura pokojowa temperatura podwyższona  
σSR 

[MPa] ν [%] σSR tr ν [%] σSR 
[MPa] ν [%] σSR tr

ν 
[%] 

σSR 
[MPa] ν [%] σSR tr ν [%]

POM15 65,32 3,6 78,39 2,9 45,03 5,1 39,55 4,5 19,19 5,1 23,03 5,1 
POM25 70,89 4,8 85,07 3,8 63,32 4,9 72,79 2,6 51,18 6,3 61,42 3,6 
POM35 69,60 5,1 83,52 3,4 60,81 3,6 60,80 3,2 55,16 2,4 44,12 5,0 

 PRĘDKOŚĆ ROZCIĄGANIA 10 CM/MIN 

POM15 69,18 2,8 332,07 5,1 58,46 2,6 267,10 5,7 45,34 3,2 90,68 2,8 
POM25 65,84 4,5 263,35 2,9 58,82 3,9 132,64 6,8 47,93 6,1 86,27 3,4 
POM35 64,83 3,9 162,07 5,7 59,66 4,5 124,91 7,9 53,48 5,4 80,22 4,9 

 PRĘDKOŚĆ ROZCIĄGANIA 1 CM/MIN 

POM15 63,46 2,9 1142,31 4,8 53,08 5,8 802,40 5,1 42,34 6,4 635,14 4,8 
POM25 61,19 3,6 917,80 3,6 55,61 7,1 726,04 4,6 49,15 8,1 589,74 4,2 
POM35 60,33 4,8 784,31 5,8 53,29 6,1 600,00 6,3 48,91 5,1 489,15 3,1 

 PRĘDKOŚĆ ROZCIĄGANIA 0,1 CM/MIN 

POM15 61,67 2,9 1850,20 8,1 51,17 5,4 1447,53 2,8 39,88 4,7 1196,33 5,2 
POM25 93,05 6,4 1765,45 2,9 56,82 6,8 1404,75 3,6 47,58 5,4 1236,98 4,8 
POM35 53,24 4,7 1331,14 4,5 49,28 2,9 1173,34 4,1 46,58 3,1 982,94 3,1 
 
Dla kompozytów poliamidu z włóknem szklanym obserwujemy wyraźny wzrost wartości 

naprężenia średniego (σśr)  wraz ze wzrostem ilości napełniacza. Wzrost temperatury 

wywołuje obniżenie naprężenia średniego. Ten sam efekt daje zmniejszanie prędkości 

rozciągania.  

Dla kompozytów poliacetalu z włóknem szklanym nie obserwuje się tak wyraźnej zależności 

naprężenia średniego od zawartości napełniacza oraz od prędkości rozciągania. Można 

natomiast zaobserwować znaczny spadek naprężenia wraz ze wzrostem temperatury badania.  

 

Na rysunkach 5.16 – 5.18 przedstawiono przykładowe wykresy obrazujące metodę 

wyznaczenia energii aktywacji U dla badanych kompozytów poliamidu przy określonych 

wartościach naprężenia średniego. Równania wszystkich prostych przedstawione są w 

załączniku nr 3 i 4.  
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Rys. 5.16. Zmiana logarytmu naturalnego impulsu naprężenia w funkcji naprężenie średniego 
dla PA 50; prędkość rozciągania: 50 cm/min, 10 cm/min, 1 cm/min, 0,1 cm/min 
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 Rys. 5.17. Zmiana logarytmu naturalnego impulsu naprężenia w funkcji temperatury dla PA 
40; prędkość rozciągania: 50 cm/min, 10 cm/min, 1 cm/min, 0,1 cm/min 
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Rys. 5.18. Wyznaczenie energii aktywacji U dla POM 35 przy naprężeniu średnim 60 MPa 
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Współczynniki kierunkowe prostych na rys. 5.19-5.20 przedstawiają wartość energii 

aktywacji dla wybranych wielkości naprężenia średniego.  
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Rys. 5.19.  Energia aktywacji U dla POM 35; wartości naprężeń średnich:  

50 MPa, 60 MPa i 70 MPa 
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Rys. 5.20.  Energia aktywacji U dla PA 50; wartości naprężeń średnich:  

100 MPa, 120 MPa , 140 MPa i 150 MPa 
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Uzyskane za pomocą tej metody wartości energii aktywacji U dla pozostałym kompozytów 

poliamidu z włóknem szklanym dla określonych wartości naprężeń średnich przedstawia 

tabela 5.4. 

Tabela 5.4. 
                                                                      Wartość energii aktywacji U dla kompozytów PA 

 
Naprężenie średnie σśr [MPa] Energia aktywacji U  [kcal/mol] 

50 8,1 
60 14,7 
70 26,5 PA

10
 

80 29,8 
60 5,8 
70 5,4 
80 2,4 PA

20
 

100 1,2 
70 0,35 
80 0,73 

100 0,18 PA
30

 

110 0,13 
90 4,1 

100 0,8 
110 0,43 PA

40
 

120 0,34 
100 3,9 
120 4,0 
140 3,0 PA

50
 

160 2,5 
 

 
Analizują wyniki umieszczone w tabelce 5.4 można zaobserwować interesującą zależność. 

Od pewnego poziomu naprężeń, różnego dla poszczególnych kompozytów, następuje 

znaczący spadek energii aktywacji U. Na wykresach przedstawiających zależność 

logarytmicznego impulsu naprężeń ln (σsrtr) od temperatury  efekt ten jest widoczny               

w zmianie kąta nachylenia prostych odpowiadających danym poziomom naprężeń – rys. 5.21. 

Zjawisko to jest szczególnie wyraźne dla poliamidu z 10, 20 i 40% zawartością włókna 

szklanego. W przypadku drugiego badanego kompozytu, poliacetalu z włóknem szklanym, 

zależność ta nie jest aż tak widoczna.  
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Rys. 5.21.  Energia aktywacji U dla PA 20; wartości naprężeń średnich: 
60 MPa, 70 MPa , 80 MPa i 100 MPa 

 
 

Interpretacja tego faktu może być następująca: po osiągnięciu pewnego poziomu naprężeń     

w kompozytach poliamidu z włóknem szklanym pojawiają się mikrodefekty, które sprzyjają 

dekohezji materiału i wartość energii aktywacji potrzebnej do zerwania połączeń między 

włóknem a matrycą maleje.  

 

Rysunek 5.22 przedstawia wartość energii aktywacji U0 dla czystego poliamidu. Wyznaczona 

ona została doświadczalnie w próbie rozciągania, pełzania i drgań swobodnych. Wartości te 

układają się wzdłuż linii prostej, której ekstrapolacja do poziomu naprężeń zerowych 

wyznacza wartość energii zbliżoną do obliczonej dla poliamidów energii zrywania wiązań 

chemicznych.  
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Rys. 5.22.  Energia aktywacji U0 dla czystego poliamidu 

 

Sporządzając zależność U = U(σśr) i ekstrapolując do σśr = 0  otrzymujemy wartość U0 czyli 

energię aktywacji występującą w kompozycie bez przyłożonego obciążenia. Na podstawie 

wartości tangensa kąta nachylenia prostej U = U(σśr) wyznaczony został współczynnik αβ. 

Rysunek 5.23 przedstawia wartości energii aktywacji U0 dla kompozytów poliacetalu.  
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Rys. 5.23.  Energia aktywacji U0 dla kompozytów poliacetalu z włóknem szklanym 
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Na rysunku 5.24 przedstawiono porównanie energii aktywacji U oraz U0 dla kompozytu 

poliacetalu z napełniaczem w postaci włókna szklanego. Energia U jest w tym przypadku 

średnią arytmetyczna energii przypadającej na poszczególne naprężenia średnie wybrane dla 

każdego kompozytu. 

 

POM Energia aktywacji U [kcal/mol] ν [%] Energia aktywacji U0 [kcal/mol] ν [%]
15 9,1 2,8 27,5 3,4 
25 8,5 3,1 30 5,1 
35 3,7 3,9 8,5 4,7 
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 Rys. 5.24.  Porównanie energii aktywacji dla kompozytów poliacetalowych 

 
 

W tabeli 5.5 pokazano energię aktywacji U i U0 dla kompozytów poliamidu z włóknem 

szklanym. Wykresy przedstawiające sposób wyznaczenia tej energii dla kompozycji 

poliamidu znajdują się w załączniku nr 5. 
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Tabela 5.5. 
Wartości energii aktywacji U i U0 dla kompozytu PA 

 
Energia aktywacji U [kcal/mol] ν [%] Energia aktywacji U0 [kcal/mol] ν [%]

PA10 14,69 9,1   
PA20 3,7 10,2 13,8 9,7 
PA30 0,35 9,8 1,3 8,4 
PA40 1,41 6,9 13,5 6,3 
PA50 3,2 4,2 6,7 3,2 

 
Dla wszystkich badanych kompozytów, z wyjątkiem PA10, udało się wyznaczyć energię 

aktywacji U0 przy pomocy graficznej metody opartej na wzorze Żurkowa. Próba wyjaśnienia 

anomalii występującej dla poliamidu z 10% zawartością włókna szklanego zostanie podjęta 

we wnioskach.  

Wprowadzony został parametr L, który jest miarą obniżenia potencjalnej bariery pod 

wpływem naprężenia i wyraża się wzorem: L = αβ/U0.  

Obniżenie energii aktywacji jest spowodowane działaniem naprężeń według zależności: 

  U = U0 – γσ                                                 (5.1) 

Współczynnik γ jako wskaźnik lokalnych koncentracji naprężeń może być zapisany w postaci  
  γ = αβ                                                       (5.2) 

gdzie: 

α – elementarna aktywna kinetycznie objętość, w której odbywa się akt przejścia potencjalnej 

energii mechanicznej  w energię tworzenia nowych powierzchni i energię cieplną; 

β – bezwymiarowy współczynnik koncentracji naprężeń własnych.  

Komentarza wymaga interpretacja współczynników α i β. Omówiona poniżej interpretacja 

odnosi się do czystych polimerów. W niskich temperaturach koncentracja naprężeń 

lokalnych, której miarą jest współczynnik β, jest wysoka. Teoria Bartniewa [9, 33] zakłada, iż 

w niskich temperaturach elementarne aktywne kinetycznie objętości są większe niż w 

temperaturach podwyższonych. W tych ostatnich występuje zrywanie pojedynczych 

łańcuchów polimerów według teorii Żurkowa. Pogodzenie przytoczonych wyżej faktów 

wskazuje na zależność wartości energii aktywacji od temperatury. W niskich temperaturach 

wartość ta jest wyższa niż w temperaturach podwyższonych. Wzrost temperatury obniża 

koncentrację naprężeń  i zmniejsza objętość elementarnych jednostek kinetycznych. Dzieje 

się tak dzięki procesom relaksacyjnym.  

Wracając jednak do współczynników α i β należy podkreślić, iż wiążą one ze sobą bardzo 

złożone zależności mogące zmieniać się zarówno w obszarze objętości próbki jak i poziomu 
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naprężenia. Jednak, jeśli nie zachodzą zmiany mechanizmu zniszczenia w określonym 

przedziale temperatur, czasu i poziomu obciążenia, ich wartości możemy uznać za stałe.   

Jest sprawą otwartą, na ile i jakie fizykalne znaczenie posiadają współczynniki α i β dla 

przypadku kompozytów.  

 

W tabeli 5.6 przedstawiono wartości współczynnika αβ oraz parametru L dla badanych 

kompozytów poliamidu i poliacetalu. 

 

Tabela 5.6. 
Wartości współczynnika αβ oraz parametru L dla PA i POM  

 
 αβ L 

PA10 - - 
PA20 0,13 0,009 
PA30 0,01 0,028 
PA40 0,12 0,008 
PA50 0,025 0,003 

POM15 0,30 0,011 
POM25 0,36 0,012 
POM35 0,08 0,009 

 
 
Omówienie wyników 

       Na podstawie otrzymanych danych doświadczalnych nie jest możliwe wyznaczenie 

energii aktywacji U0 dla kompozytu PA10. Jego zachowanie pod wpływem działania 

obciążeń i temperatury wyraźnie odbiega od tego, który możemy zaobserwować w przypadku 

innych, badanych tutaj kompozytów. Można by wysunąć hipotezę, że zachowanie tego 

materiału wynika z wadliwego procesu przetwórstwa, niemniej jednak wyjaśnienie tego 

zjawiska wymaga dalszych badań na większej liczbie próbek. 

Energia aktywacji zmienia się wraz z poziomem naprężenia. Należy jednak zaznaczyć, że 

zmiany te nie mają charakteru liniowego. 
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5.3. Obliczenie energii aktywacji na podstawie dekrementu drgań 

      Badania zostały przeprowadzone dla kompozytów poliamidu i poliacetalu z włóknem 

szklanym. Na podstawie wykresu przedstawiającego zależność logarytmicznego dekrementu 

drgań λ od częstotliwości – rys. 5.25 a i b, wyznaczono częstotliwość przy której występuje 

maksimum λ.  
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 Rys. 5.25.  Zmiana logarytmicznego dekrementu drgań w funkcji częstotliwości. Drgania 
swobodne giętne; a) PA 20, b) PA 40 
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W tabeli 5.7 przedstawiono wartości częstości, dla której logarytmiczny dekrement drgań 

przyjmuje wartość maksymalną oraz wartości energii aktywacji ∆U obliczone ze wzoru 4.6.  

 
Tabela 5.7 

Wartości częstości i energii aktywacji dla badanych kompozytów 
 

 Częstość [Hz] ν [%] Energia aktywacji ∆U [kcal/mol] ν [%]
POLIAMID 

10 8 0,9 18,29 2,1 
20 7 1,5 18,33 2,5 
30 10 1,3 18,50 0,9 
40 12,5 2,5 18,62 1,3 
50 12,5 3,1 18,64 1,8 

POLIACETAL 
15 1,5 2,1 17,4 1,5 
25 1,8 0,7 17,5 1,9 
35 2,1 1,1 17,6 0,9 

 
Ta wartość częstości dla większości badanych kompozytów rośnie wraz z zawartością 

napełniacza, wyjątek stanowi PA10. O możliwych przyczynach takiego stanu rzeczy 

wspomniano już powyżej. Energia aktywacji, a dokładniej jej zmiana, również zwiększa się 

wraz z wzrostem stopnia napełnienia poliamidu i poliacetalu.  

 

5.4. Badania strukturalne 

Zdjęcia kompozytów PA 6 oraz POM z włóknem szklanym, zostały wykonane przy 

użyciu mikroskopu skaningowego JOEL JSM5510LV z zapisem cyfrowym. 

 Na fotografiach 5.26a, 5.27a i 5.28 pokazano charakterystyczne obrazy powierzchni 

ugrupowań krystalicznych kompozytów POM z różnym udziałem włókna szklanego, 

uzyskane na przełomach w N2. Przy powiększeniu 500x obserwujemy równomierne 

rozłożenie włókien szklanych w polimerowej matrycy, co świadczy o dobrym jego 

homogenizowaniu z poliacetalem w kompozycie. Na obrazach mikrostruktury obserwujemy 

włókna o średnicy 13 µm o różnej długości, częściowo popękane tak w procesie przetwórstwa 

i kompaudowania jak i udarowego złamania, najdłuższe z nich dochodzą do 150 µm. [20, 24].  

Efekty oddziaływań długotrwałych obciążeń zmiennych w czasie możemy obserwować na 

rys. 5.26b i 5.27b w postaci występowania liczniejszych i krótszych włókien, większej ilości 

pustych miejsc po nich, jak również w postaci mniej kontrastowych zmian pomiędzy 

obszarami ugrupowań krystalicznych POM. 
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a) 

 

b) 

 
 

Rys. 5.26. Obrazy mikrostruktury POM z 35% włókna szklanego, pow 500x: (a) próbka 
„dziewicza”, (b) próbka po 60.000 cykli; przełomy N2

a) 

 

b) 

 
 

Rys.5.27. Obraz mikrostruktury POM z 25% zawartością włókna szklanego pow.2000x 
widoczne pojedyncze włókna w ugrupowaniach krystalicznych: 

 (a) próbka „dziewicza”; (b) próbka po 60.000 cykli; przełomy N2

 
 

a) b) 

 

Rys.5.28. Obrazy mikrostruktury POM z włóknem szklanym: (a) 30%, pow.500x, (b) 40%, 
pow.2500; przełomy N2. 

 

Na rysunku 5.29 pokazano charakterystyczne obrazy powierzchni ugrupowań krystalicznych 

niemodyfikowanych PA6 i POM uzyskane na przełomach w N2 a na rys.5.30 pokazano 

obrazy mikrostruktury PA 6 modyfikowanego 20 i 30% zawartością włókna szklanego [39]. 
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PA6        POM   
 
 
  

Rys. 5.29. Obrazy powierzchni przełomów w N2 niemodyfikowanych  PA 6 i POM, pow.1000x. 

 

a) b) 

 
 

Rys. 5.30. Obrazy mikrostruktury PA6 z włóknem szklanym: (a) 20%, pow.500x, (b) 30%, 
pow.1000; przełomy N2. 

 

Prezentowane obrazy mikrostruktury pokazują dobrą homogenizację i równomierne 

rozłożenie włókna w wytworzonych kompozytach. Po procesie zmęczenia powierzchnia 

przełomu jest bardziej rozwinięta. W trakcie procesu zmęczenia obserwuje się niszczenie 

włókien szklanych, a to niekorzystnie wpływa na właściwości mechaniczne kompozytów.  

 
  

5.5. Analiza MES 

     Rysunki 5.31-5.33 przedstawiają rozkład naprężeń zredukowanych według hipotezy 

Hubera-Misesa-Hencky’ego dla badanych kompozytów.  
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a)  

 
b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 5.31. Rozkład naprężeń w kompozycie poliamidu z włóknem szklanym, (a)włókno 
szklane w osnowie poliamidowej, (b) włókno szklane 
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a) 

  
b) 
 

 

 

 

Rys.5.32. Rozkład naprężeń w kompozycie poliamidu z włóknem węglowym, (a) włókno 
węglowe w osnowie poliamidowej, (b) włókno węglowe 
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a) 

 
b) 

ókno 

  

 

Rys.5.33. Rozkład naprężeń w kompozycie poliacetalu z włóknem szklanym, (a) wł
szklane w osnowie z poliacetalu, (b) włókno szklane 
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Przeprowadzona analiza wykazała istnienie naprężeń własnych w badanych kompozytach. 

Naprężenia te powstają na skutek różnej rozszerzalności cieplnej materiałów wchodzących w 

skład danego kompozytu podczas technologii wtryskiwania. W tabeli 5.8 przedstawione są 

wartości otrzymanych naprężeń. 

 
Tabela 5.8 

Wartości naprężeń własnych w badanych kompozytach 
 

Poliamid z włóknem szklanym 

PA   σHMH = 31,98 MPa WS σHMH = 0,55·10-12 MPa 

Poliamid z włóknem węglowym 

PA   σHMH = 31,98 MPa WW σHMH = 0,43·10-12 MPa 

Poliacetal z włóknem szklanym 

POM  σHMH = 0,266 MPa WS σHMH = 0,55·10-12 MPa 

 

Wnioski 

Naprężenia własne w kompozytach na bazie poliamidu są zdecydowanie większe niż  

występujące w kompozytach poliacetalowych. Potwierdzeniem tego zjawiska jest również 

wyższa, niż dla poliacetalu, wartość energii dyssypacji. Jak już wyżej wspomniano, wartość 

energii rozproszenia zależy od rodzaju adhezji pomiędzy osnową a zbrojeniem ale także od  

stanu naprężeń własnych w kompozycie. Występowanie naprężeń własnych a dokładniej 

wartości tych naprężeń, potwierdzają wyniki wcześniejszych badań nad energią dyssypacji.  
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5.6 Wnioski końcowe 

• W badanych kompozytach w miarę kolejnych cykli obciążeń, przy tych samych 

poziomach sił, daje się zaobserwować zmniejszenie wartości energii rozproszenia. Jej 

wartość stabilizuje się po kilku pierwszych cyklach obciążenia. 

 

• Istnieje związek między wartościami energii dyssypacji a właściwościami 

mechanicznymi badanych kompozytów. Objawia się on między innymi w zmianie 

wartości modułu sprężystości, który maleje w pierwszych cyklach obciążenia.            

W świetle przeprowadzonych badań należy zweryfikować metodykę wyznaczania 

modułu sprężystości oraz innych tzw. efektywnych właściwości mechanicznych 

kompozytów termoplastycznych. 

 
• Różnice pomiędzy wartościami dyssypowanej energii w kolejnych pierwszych 

cyklach obciążenia dostarczają informacji na temat rodzaju adhezji między włóknem   

i polimerem oraz zmiany stanu naprężeń własnych w kompozytach. Pierwsze cykle 

obciążenia eliminują ekstremalnie naprężone obszary w objętości materiału poprzez 

pękanie głownie połączeń adhezyjnych między zbrojeniem a osnową. 

 
• Wartość energii rozproszenia w pierwszych cyklach obciążeń może świadczyć            

o stopniu doskonałości przetwórstwa i jakości kompozytu. 

 

• Od pewnego poziomu naprężeń, rożnego dla poszczególnych kompozytów, daje się 

zaobserwować wyraźny spadek energii aktywacji. Zjawisko to jest szczególnie 

wyraźne dla kompozytów poliamidu z włóknem szklanym. Osiągnięcie pewnego 

poziomu naprężeń powoduje pojawienie się mikrodefektów, które to z kolei sprzyjają 

dekohezji materiału i wartość energii aktywacji potrzebnej do zerwania połączeń 

między włóknem a osnową maleje. 

 

• Energia aktywacji zmienia się wraz z poziomem naprężenia, przy czym zmiany te nie 

mają charakteru liniowego.  

 

• Naprężenia własne w kompozytach na bazie poliamidu są zdecydowanie większe niż 

występujące w kompozytach poliacetalowych. Zjawisko to znajduje potwierdzenie w 

badaniach nad energią dyssypacji dla tych kompozytów.  
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6. KIERUNKI DALSZYCH BADAŃ 
 
 

• Przeprowadzenie badań nad zmianą wartości energii dyssypacji w pierwszych 

cyklach obciążeń w szerszym zakresie temperatur. Jak wiadomo bowiem 

temperatura wpływa w istotny sposób na właściwości reologiczne kompozytów  

      a zatem na przebieg mechaniki dekohezji i związane z tym zmiany energii 

dyssypacji.  

 

• Przeprowadzenie badań dotyczących energii dyssypacji i aktywacji na szerszej 

grupie kompozytów, obejmujących nie tylko termoplasty. Stwierdzono bowiem, że 

wartość dyssypowanej energii w zasadniczy sposób zależy od rodzaju tworzywa, 

składu komponentów a ponadto od parametrów technologii przetwórstwa.  

 

• Poszerzenie grupy wypełniaczy osnowy polimerowej ze szczególnym 

uwzględnieniem kształtu zbrojenia. Interesujące byłoby poszerzenie tej grupy 

wypełniaczy o takie składniki jak na przykład tuf, co miałoby istotne aspekty 

ekonomiczne i ekologiczne. 

 

• Przeprowadzenie analizy 3D za pomocą komputerowych programów 

symulacyjnych, na przykład typu Ansys lub przy użyciu mikrotomografu 

komputerowego a dotyczącej rozkładu włókien w kompozycie. Celem takiej 

analizy będzie dokładne wyjaśnienie procesów dekohezji zachodzących podczas 

pierwszych cykli obciążenia.   
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PARAMETRY TECHNICZNE DLA TARNAMIDÓW NATURALNYCH 
 

Właściwości Warunki 
badania Jednostki Tarnamid 

 
Gęstość 

 
 g/cm3 1,14 

 
Chłonność wody 

 
23°C/24h % 1,8 

 
Temperatura topnienia 

 
 °C 221 

 
Granica plastyczności 

 
50 mm/min MPa 78 

 
Naprężenie zrywające 

 
50 mm/min MPa 49 

 
Wydłużenie względne przy zerwaniu 

 
50 mm/min % 50 

 
Moduł sprężystości przy rozciąganiu 

 
1 mm/min MPa 2800 

 
Naprężenia zginające 

 
3-punktowe MPa 82 

 
Twardość Rockwella 

 
skala R  117 

 
Udarność z karbem wg Charpy 

 
 kJ/m2 5 

Temperatura mięknienia wg Vicata 
50N/ 

120°C/h 
 

°C 195 

 
Współczynnik rozszerzalności 

liniowej 
 

 °C-1 110 · 10-6
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ZAŁĄCZNIK NR 2 
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PARAMETRY TECHNICZNE DLA TARNOFORMU 
 

Właściwości Warunki 
badania Jednostki Tarnoform 

 
Gęstość 

 
23°C g/cm3 1,41 

 
Chłonność wody 

 
23°C % 0,7 

 
Temperatura topnienia 

 
 °C 167 

 
Granica plastyczności 

 
 MPa 62 

 
Naprężenie zrywające 

 
 MPa 49 

 
Wydłużenie względne przy zerwaniu 

 
 % 50 

 
Moduł sprężystości przy rozciąganiu 

 
 MPa 2700 

 
Naprężenia zginające 

 
3-punktowe MPa 61 

 
Twardość Rockwella 

 
skala R  114 

 
Udarność z karbem wg Charpy 

 
 kJ/m2 7 

Temperatura mięknienia wg Vicata 
50N/ 

120°C/h 
 

°C 150 

 
Współczynnik rozszerzalności 

cieplnej 
 

 °K-1 11 · 10-5
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ZAŁĄCZNIK NR 3 
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RÓWNANIA PROSTYCH WYKORZYSTANYCH W OBLICZENIACH 
ENERGII AKTYWACJI WEDLUG ŻURKOWA DLA KOMPOZYTÓW 

POLIAMIDU 
 

PA10 

50  y = - 1,05 ln (x) + 9,3 y = - 0,67x + 7,3 

10 y = - 0,5 ln (x) + 7,6 y = - 0,59x + 7,6 

1 y = - 0,1 ln (x) + 8,4 y = - 0,12x +  8,39 

0,1 y = - 0,84 ln (x) + 11,9 y = - 0,81x +  11,3 

PA20 

50 y = - 1,21 ln (x) + 10,6 y = - 0,64x +  7,4 

10 y = 0,75 ln (x) + 2,2 y = 0,17x +  4,9 

1 y = 0,15 ln (x) + 7,1 y = 0,09x +  7,4 

0,1 y = 0,87 ln (x) + 4,5 y = 0,23x +  7,4 

PA30 

50 y = 0,48 ln (x) + 2,3 y = 0,3x +  4,2 

10 y = 0,78 ln (x) + 2,1 y = 0,12x +  5,2 

1 y = - 0,05 ln (x) + 7,9 y = - 0,02x +  7,8 

0,1 y = 0,87 ln (x) + 4,5 y = - 0,02x +  8,3 

PA40 

50 y = 0,98 ln (x) + 0,6 y = 0,51x +  3,5 

10 y = 0,7 ln (x) + 2,6 y = 0,28x +  4,8 

1 y = 0,17 ln (x) + 6,9 y = 0,07x +  7,5 

0,1 y = 0,77 ln (x) + 4,9 y = - 0,04x +  8,4 

PA50 

50 y = 1,09 ln (x) + 0,007 y = 1,18x + 1,2 

10 y = 0,74 ln (x) + 2,4 y = 0,4x +  4,6 

1 y = 0,64 ln (x) + 4,9 y = 0,39x +  6,6 

0,1 y = 1,04 ln (x) + 3,7 y = 0,35x +  7,2 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 
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RÓWNANIA PROSTYCH WYKORZYSTANYCH W OBLICZENIACH 
ENERGII AKTYWACJI WEDLUG ŻURKOWA DLA KOMPOZYTÓW 

POLIAMIDU 
 
 

POM 15 

50 y = 0,93 ln (x) + 0,3 y = 1,48x - 1,4 

10 y = 3,17 ln (x) - 7,6 y = 1,68x - 0,5 

1 y = 1,44 ln (x) + 1,02 y = 0,71x + 4,3 

0,1 y = 0,97 ln (x) + 3,5 y = 0,52x + 5,5 

POM 25 

50 y = 0,96 ln (x) + 0,3 y = 0,39x + 2,9 

10 y = 3,33 ln (x) - 8,5 y = 1,34x + 0,39 

1 y = 1,99 ln (x) - 1,4 y = 0,54x + 4,7 

0,1 y = 1,22 ln (x) + 2,4 y = 0,43x +5,8 

POM 35 

50 y = 2,73 ln (x) - 7,2 y = 0,78x +1,4 

10 y = 3,66 ln (x) - 10,2 y = 0,88x +1,7 

1 y = 2,23 ln (x) - 2,5 y = 0,57x + 4,4 

0,1 y = 2,25 ln (x) - 1,73 y = 0,37x + 5,8 
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WARTOŚCI ENRGII AKTYWACJI U0 DLA KOMPOZYTÓW 
POLIAMIDU Z WŁÓKNEM SZKLANYM 
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WYZNACZENIE MASY ZREDUKOWANEJ m0
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