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S t r e s z c z e n i e  

W pracy przedstawiono badania właściwości przetwórczych (gęstość, MVR, MFR, lepkość) 
oraz właściwości mechanicznych mieszanin polimerowych PP/PS, w funkcji krotności prze-
twórstwa.  
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A b s t r a c t  

This paper presents the investigations of processing (density, MVR, MFR, viscosity) and me-
chanical properties of multiple recycled PP/PS blend. 
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1. Wprowadzenie  

Wzrastająca ilość odpadowych tworzyw polimerowych oraz duŜy koszt ich segregacji 
(odpady komunalne) wymusza konieczność poszukiwania nowych, bardziej ekonomicz-
nych metod rozdziału tworzyw lub zagospodarowania ich w postaci zmieszanej [1, 2]. 
Właściwe projektowanie technologicznych procesów (wtryskiwanie, wytłaczanie itd.) 
z zastosowaniem mieszanin polimerowych poddawanych wielokrotnemu przetwórstwu, 
wymaga określenia wpływu procesu recyrkulacji na ich właściwości. Wielokrotne prze-
twórstwo mieszanin polimerowych moŜe wywołać zmiany właściwości przetwórczych 
(reologicznych), jak i właściwości mechanicznych, a stopień tych zmian zaleŜy od składu 
mieszaniny polimerowej oraz krotności przetwarzania [2-5]. W poniŜszej pracy przedsta-
wione zostaną wyniki badań wybranych właściwości przetwórczych oraz mechanicznych 
mieszanin polimerowych PP/PS o róŜnym stosunku wagowym, w funkcji krotności prze-
twórstwa.  

2. Metodyka badań 

Jako materiał badawczy zastosowano polipropylen o nazwie handlowej „Moplen” ozna-
czony symbolem HP456J (Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.), o MFR(2,16; 230) = 3,14 g/10 
min oraz polistyren o nazwie handlowej „Polystyrol” oznaczony symbolem 495F (BASF), 
o MFR(5; 200) = 7,5 – 11,5 g/10. Mieszaniny polimerów o stosunkach wagowych PP/PS: 
100/0; 75/25; 50/50; 25/75; 0/100, zostały wytworzone w linii wytłaczarskiej, przy uŜyciu 
wytłaczarki jednoślimakowej. Mieszaninę polimerów w postaci granulatu, po wysuszeniu 
(2h, 110 °C), poddano pięciokrotnemu przetwórstwu w linii wytłaczarskiej. Po kaŜdym 
cyklu przetwórstwa pobierano cześć materiału polimerowego i poddawano ocenie wybra-
nych właściwości. Określenie wpływu krotności przetwórstwa na zmiany właściwości 
mieszaniny PP/PS przeprowadzono na drodze oceny wartości masowego i objętościowego 
wskaźnika szybkości płynięcia, przebiegów krzywych płynięcia oraz krzywych lepkości, 
właściwości wytrzymałościowych podczas statycznego rozciągania. 

2.1. Badania MFR 

Pomiar wartości wskaźnika szybkości płynięcia przeprowadzono zgodnie z normą (PN-
EN ISO 1133), przy zastosowaniu plastometru firmy Dynisco, model LM4004. Ze względu 
na brak wytycznych dotyczących pomiaru powyŜszego wskaźnika dla mieszanin polime-
rowych, w badaniach przyjęto stałą temperaturę pomiaru (230 oC) oraz stałe obciąŜenie 
(2,16 kg), dla wszystkich badanych mieszanin oraz wyjściowych materiałów polimerowych 
(PP i PS). Za pomocą plastomeru wyznaczono równieŜ gęstość analizowanych materiałów 
polimerowych w warunkach przetwórstwa (temp. 230 °C, ciśnienie 281 MPa). 

2.2. Badania reologiczne 

Badania reologiczne mieszanin polimerowych przeprowadzono za pomocą dwóch tech-
nik pomiarowych. Pierwszą technikę badawczą stanowiły pomiary reologiczne typu in-line 
(w linii), wykonane za pomocą reometru wytłaczarkowego. Opis stanowiska pomiarowego 
przedstawiono we wcześniejszych publikacjach [6-8]. Drugą technikę badawczą stanowiły 
pomiary reologiczne typu off-line (poza linią), wykonane za pomocą reometru obrotowego 
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firmy Anton Paar, model MCR 301, przeprowadzone w układzie płytka – płytka. Tempera-
tura pomiarowa, w obu przypadkach, wynosiła 230 °C. 

2.3. Badania wytrzymałościowe 

Ocenę właściwości wytrzymałościowych, wytworzonych w badaniach mieszanin poli-
merowych, przeprowadzono na drodze prób statycznego rozciągania. Pomiary wykonano 
przy uŜyciu uniwersalnej maszyny wytrzymałościowej firmy Zwick, model Roell Z020, 
z bezdotykowym ekstensometrem wideo. Szybkość przesuwu trawersy wynosiła 50 
mm/min. Próbki badawcze w postaci znormalizowanych wiosełek typ 5B, wytworzono na 
drodze wtryskiwania, przy uŜyciu wytłaczarki ślimakowej firmy KAP, model Protoject 
10/10. 

2. Wyniki badań 

Przeprowadzone badania gęstości nie wykazały istotnego wpływu pięciokrotnego prze-
twórstwa na jej zmianę, tylko w przypadku PP. Dla mieszanin polimerowych wraz ze 
wzrostem zawartości PS w układzie, gęstość zmniejsza się w funkcji krotności przetwór-
stwa. Przykładowo, dla mieszaniny PP/PS(75/25) jednokrotnie przetwarzanej gęstość wynosi-
ła 0,782 g/cm3, po pięciokrotnym przetwórstwie wartość gęstości spadła do poziomu 0,772 
g/cm3. Gęstość surowca PS wynosiła 0,934 g/cm3, pięciokrotne przetworzenie spowodowa-
ło spadek gęstości do wartości 0,918 g/cm3. 

RóŜnice zmian gęstości w funkcji krotności przetwórstwa przekładają się bezpośrednio 
na róŜnice wartości objętościowego wskaźnika szybkości płynięcia jedynie dla PS. 
W przypadku pięciokrotnie przetwarzanego polistyrenu wartość MVR, w stosunku do su-
rowca, wzrasta o 1,86 cm3/10min. Istotne zmiany wartości masowego wskaźnika szybkości 
płynięcia, w funkcji krotności przetwórstwa, występują równieŜ tylko w przypadku PS. 
Świadczyć to moŜe o degradacji polimeru, czego potwierdzenie stanowiła zmiana barwy 
PS od mleczno-białej do Ŝółto-białej. Zmiany barwy występowały równieŜ dla mieszaniny 
zawierającej 75 % wagowych PS. 

Analiza porównawcza przebiegów krzywych płynięcia oraz krzywych lepkości, wyzna-
czonych na drodze pomiarów reologicznych, wykazała róŜnicę lepkości stosowanych 
w badaniach tworzyw polimerowych, wynikające ze składu (rys. 1) oraz krotności prze-
twórstwa (rys. 2). Pięciokrotne przetwórstwo nie wpływa na zmianę lepkości jedynie poli-
propylenu. Wzrost zawartości PS w mieszaninie pociąga za sobą większe zmiany lepkości 
w funkcji krotności przetwórstwa. W przypadku PS i mieszanin, lepkość malała wraz ze 
wzrostem krotności przetwarzania; wielokrotne przetwórstwo powodowało równieŜ 
zmniejszanie stabilności procesu wytłaczania (reometr wytłaczakowy). 

ZróŜnicowanie właściwości przetwórczych, wynikające z róŜnych stosunków maso-
wych PP i PS w analizowanych mieszaninach oraz krotności przetwórstwa, nie znalazło 
odzwierciedlenia w róŜnicach właściwości mechanicznych (moduł spręŜystości, wytrzyma-
łość). Jak wynika z informacji zawartych na rys. 3, dla wszystkich mieszanin uzyskano 
zbliŜone wartości modułu spręŜystości wzdłuŜnej i wytrzymałości. Pięciokrotne przetwór-
stwo nie spowodowało wyraźnego spadku wytrzymałości analizowanych mieszanin poli-
merowych. W przypadku polipropylenu moŜna zauwaŜyć wzrost wartości E w funkcji 
krotności przetwórstwa. Wartość modułu dla surowca (x1) wynosiła 1,92 GPa, 
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w przypadku tworzywa pięciokrotnie przetworzonego wartość E wynosiła 2,19 GPa. Wy-
trzymałość PP (σm) wzrosła z 36 MPa (x1), do 43 MPa (x5). Jedynym materiałem polime-
rowym, dla którego odnotowano nieznaczny spadek wytrzymałości na zrywanie w funkcji 
krotności przetwórstwa, jest polistyren. W wyniku pięciokrotnego przetrwoŜenia wytrzy-
małość dla PS spadła o 1 MPa.  
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Rys. 1. Krzywe płynięcia i lepkości: PP, PS 
i mieszanin: PP/PS(75/25), PP/PS(50/50), PP/PS(25/75) 

– pomiary off-line (reometr obrotwy)   

Fig. 1. The flow and viscosity curve: PP, PS and 
polymer blends: PP/PS(75/25), PP/PS(50/50), 

PP/PS(25/75) –  off-line measurements (rotation 
viscometer)   

Rys. 2. Krzywe płynięcia i lepkości PS, 
w funkcji krotności przetwórstwa: x2 i x5 - 

pomiary off-line (reometr obrotwy)   

Fig. 2. The flow and viscosity curve: PS 
versus multiple recycled: x2 and x5  –   

off-line measurements (rotation viscometer)  

 

 
Rys. 3. Moduł spręŜystości wzdłuŜnej: PP, PS i mieszanin: PP/PS(75/25), PP/PS(50/50), 

 PP/PS(25/75), w funkcji krotności przetwórstwa 

Fig. 3. The elastic modulus: PP, PS and polymer blends: PP/PS(75/25), PP/PS(50/50), 
 PP/PS(25/75), versus multiple recycled 
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