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PARED BY  INJECTION MOULDING METHOD WITH TMR 

DYNAMIC MIXER 

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

W pracy przedstawiono badania właściwości mechanicznych mieszanin poli(tereftalanu 
etylenu) (PET) i poli(tereftalanu etylenu) modyfikowanego glikolem (PETG) przygotowa-
nych technologią wtryskiwania z wykorzystaniem mieszalnika dynamicznego Twente 
Mixing Ring (TMR). Badania wykazały, Ŝe przy zastosowaniu mieszalnika dynamicznego 
uzyskano mieszaniny PET/PETG o bardzo dobrych właściwościach wytrzymałościowych.  
Dodatek PETG do PET powoduje spadek wytrzymałości na rozciąganie i modułu Young’a 
oraz wzrost wydłuŜenia przy zerwaniu oraz udarności otrzymywanych mieszanin 
PET/PETG. Zastosowanie mieszalnika dynamicznego do sporządzania mieszanin 
PET/PETG powoduje natomiast zdecydowana poprawę udarności i wydłuŜenia w stosunku 
do mieszanin PET/PETG wykonanych bez zastosowania mieszalnika dynamicznego.  

Słowa kluczowe: poli(tereftalan etylenu), poli(tereftalan etylenu) modyfikowany glikolem,  
mieszaniny polimerowe, właściwości mechaniczne. 

A b s t r a c t  

The paper presents the results of investigations of mechanical properties of  PET/PEG blends 
prepared with TMR dynamic mixer. The research has shown that adding of PETG to PET is 
sufficient for obtaining the essential improvement of elongation and impact strength of 
PET/PETG blends. Using the dynamic mixer for preparing the blends warranty much higher 
elongation and impact properties of obtained PET/PETG blends. The research has shown that 

                                                      
* Dr inŜ. Marek Szostak, Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, 

Politechnika Poznańska. 



 332

using the dynamic mixer improved the properties of samples obtained in injection moulding 
process.  

Keywords: poly(ethylene terephthalate), poly(ethylene terephtalate) modified by glykol, poly-
mer  blends, mechanical properties 

1.  Wprowadzenie  

Technologia wtryskiwania, obok wytłaczania, jest najbardziej rozpowszechnioną meto-
dą przetwarzania tworzyw sztucznych, które są obecne niemal w kaŜdej dziedzinie naszego 
Ŝycia. Bardzo dynamicznie rozwija się segment, zajmujący się poprawą wybarwienia 
i homogenizacji uplastycznionego tworzywa. Tworzywo w układzie uplastyczniającym 
poddawane jest ogrzewaniu i wysokiemu ciśnieniu. Oba fakty powinny mieć wystarczające 
znaczenie w wymieszaniu stopu tworzywa. W przypadku dodawania do tworzywa barwni-
ka lub przetwarzania mieszaniny dwóch lub więcej tworzyw, procedura taka często zawo-
dzi. Na ratunek przyjść wówczas mogą bardzo nowoczesne rozwiązania mieszalników 
uplastycznionego tworzywa. Urządzenia te wymuszają dodatkowy mechanizm mieszania. 
Nazywamy je mieszalnikami statycznymi i dynamicznymi. RóŜnią się one schematem 
działania, lecz sam sposób i efekt ich działania są zbliŜone. Uogólniając, działanie mieszal-
ników polega na dodatkowym wymieszaniu i polepszeniu homogenizacji uplastycznionego 
tworzywa tuŜ przed wtryskiem do formy. Mieszalniki są bowiem montowane na końcu 
ślimaka, w miejscu zaworu zwrotnego. 

Przewidywane polepszenie właściwości mechanicznych wyprasek z homo- i kopolime-
rów oraz ich mieszanin, w wyniku wykorzystania mieszalników, skłoniło mnie do podjęcia 
tematu niniejszej pracy. Tworzywami wykorzystanymi w celach badawczych były po-
li(tereftalan etylenu) (PET) i całkowicie amorficzny poli(tereftalan etylenu) modyfikowany 
glikolem (PETG).  

Celem pracy było porównanie i analiza właściwości fizyko-mechanicznych wyprasek 
otrzymanych z dwóch polimerów: PET i PETG oraz ich mieszanin o róŜnych zawarto-
ściach procentowych poszczególnych polimerów wykonanych na wtryskarce ślimakowej 
z mieszalnikiem dynamicznym Twente Mixing Ring – TMR.  

2.  Technologia wtryskiwania z wykorzystaniem mieszalnika dynamicznego Twente 
Mixing Ring (TMR)  

Technologia wtrysku z wykorzystaniem mieszalników w swoim załoŜeniu niczym nie 
odbiega od standardowego wtryskiwania. Jest to nadal proces cykliczny, gdzie tworzywo 
w postaci granulatu lub innej zostaje uplastycznione w ogrzewanym cylindrze, a następnie 
wtryśnięte przez ślimak do gniazd formujących. Jedyną róŜnicą jest zastąpienie zaworu 
zwrotnego ślimaka mieszalnikiem, który jest mocowany za pomocą połączenia gwintowego 
[1]. W technologii wtrysku, w której wykorzystuje się mieszalniki dynamiczne, parametry 
przetwórstwa i rodzaj przetwarzanego tworzywa, nie odbiegają od swoich podstawowych, 
teoretycznych załoŜeń. RóŜnica polega na wymianie zaworu zwrotnego mieszalnikiem, co 
sprzyja lepszej homogenizacji stopu i polepszeniu jakości otrzymanej wypraski. Wtrysk z 
wykorzystaniem mieszalnika dynamicznego powoduje wymuszone wymieszanie całej 
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objętości wtrysku, a co za tym idzie wyrównanie, tak jak w przypadku mieszalnika statycz-
nego, temperatury, lepkości i MFI oraz równomierne rozłoŜenie dodatków w całej masie 
tworzywa [2].  

W badaniach wykorzystano mieszalnik dynamiczny TMR zaprojektowany na Uniwer-
sytecie Twente we współpracy z firmą MAS International. Urządzenie składa się z rotora, 
zamontowanego na końcu ślimaka, na którym zainstalowany jest swobodnie obracający się 
pierścień, który dopasowany jest z pewnym luzem do cylindra (rys. 1). Rotor zawiera pół-
kuliste wgłębienia, natomiast pierścień, walcowe otwory. Ruch względem rotora, pierście-
nia i cylindra powoduje powstanie zawirowań tworzywa. Właśnie te zawirowania odgrywa-
ją główną rolę w odpowiednim efekcie mieszania oraz transferze ciepła. 

  

 
Rys.1 Schemat budowy Twente Mixing Ring; a – cylinder, b – pierścień mieszający, 

c – rotor, d – oparcie zaworu zwrotnego, e – ślimak [3] 

Fig. 1. Scheme of Twente mixing Ring; a – cylinder, b – mixing ring,c – rotor, d – Fasing of return 
Valle, e – screw extrusion 

 

 
Rys. 2. Schemat przepływu tworzywa przez mikser TMR; 1 – rotor, 2 – pierścień, 

3 – cylinder, 4 i 5 – zawirowania uplastycznionego tworzywa [3] 

Fig. 2. Scheme of the material flow through the TMR mixer; 1 –rotor, 2 – ring, 3 cylinder, 4 and 5 
turbulence of the material 

 
Na rotorze Twente Mixing Ring znajduje się pierścień pełniący jednocześnie funkcję 

zaworu zwrotnego. Zarówno pierścień, który obraca się wolniej niŜ ślimak, jak i rotor mają 
otwory wypełniane stopem tworzywa, który przemieszczany jest pomiędzy dwoma po-
wierzchniami. Cyrkularny ruch stopu w otworach pierścienia i zagłębieniach rotora powo-
duje jego intensywne mieszanie (rys. 2). KaŜde przemieszczenie stopu w otworze powoduje 
kontakt z nową powierzchnią i na skutek tarcia zapewnia dobrą homogenizację tworzywa 
[4]. 
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3.  Przedmiot i metodyka badań 

Do badań uŜyto poli(tereftalanu etylenu) PET firmy Dow Chemicals oraz poli(tereftalan 
etylenu) modyfikowany glikolem PETG z firmy Eastman. Sporządzono mieszaniny 
PET/PETG o następujących udziałach procentowych poszczególnych polimerów w mie-
szaninie: 100/0; 90/10; 80/20; 70/30; 50/50; 0/100. Próbki do badań wykonano na wtry-
skarce Engel typ ES 80/20HLS ze ślimakiem o średnicy 22 mm i stosunku L/D = 18 z wy-
korzystaniem mieszalnika dynamicznego Twente Mixing Ring (TMR). 

Dla wykonanych próbek przeprowadzono badania: maksymalnego napręŜenia i wydłu-
Ŝenia względnego podczas próby rozciągania prowadzonej zgodnie z PN-81/C-89034, 
udarności Charpy’ego z karbem wykonanej zgodnie z PN-81/C-89029 oraz  badania mikro-
struktury na skaningowym mikroskopie elektronowym (SEM) firmy TESCAN, model 
Vega 5135.  

4.  Omówienie wyników badań 

W tablicy 1 przedstawiono wyniki badań właściwości mechanicznych mieszanin 
PET/PETG otrzymanych z uŜyciem mieszalnika dynamicznego. 

T a b e l a  1 

Wyniki badań mechanicznych tworzyw PET, PETG oraz ich mieszanin 

PET/PETG 
δ    

[MPa] 
ε  

[%] 
Е     

[MPa] 
Uk 

[kJ/m2] 

100/0 60,2 157 1251 46,5 

90/10 58,2 168 1228 49,1 

80/20 56,4 179 1213 52,7 

70/30 54,1 191 1197 54,4 

50/50 51,5 203 1186 57,8 

0/100 46,4 234 1147 66,6 
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       PET    PET90%PETG10% 
 

 
        PET80%/PETG20%    PET70%/PETG30% 

 
              PET50%/PETG50%              PETG 
 

Rys. 3. Zdjęcia mikrostruktury badanych mieszanin PET/PETG 
Fig. 3. Microstructure of testing blends PET/PETG 

 
Jak widać z wartości przedstawionych w tabeli wzrost zawartości poliestru amorficzne-

go PETG w poliestrze częściowo krystalicznym PET powoduje spadek wytrzymałości na 
rozciąganie i modułu Young’a oraz wzrost wydłuŜenia i udarności z karbem. Otrzymane 
rezultaty są nieznacznie wyŜsze od podawanych przez literaturę w przypadku napręŜenia 
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maksymalnego i modułu Young’a oraz zdecydowanie wyŜsze dla wydłuŜenia i udarności 
(o około 50%). Świadczy to o pozytywnym wpływie zastosowania mieszalnika dynamicz-
nego w technologii wtryskiwania, wykorzystanej do przygotowania próbek do badań.  

Potwierdziły to badania mikrostrukturalne na skaningowym mikroskopie elektrono-
wym, które pokazały dobre wymieszanie obu polimerów.  

Obrazy mikrostruktury badanych próbek w kontraście SE, przy powiększeniu 2000x zo-
stały przedstawione na rysunku 3. Na pierwszym z nich (zdjęcie struktury dla PET) wi-
doczna jest regularność budowy na powierzchni przełomu próbki. W strukturze czystego 
PETG warto zwrócić uwagę na równomierność rozmieszczenia glikolu (ciemniejsze obsza-
ry na zdjęciu). Kolejne zdjęcia obrazują natomiast jak zmieniała się struktura mieszanin 
wraz ze wzrostem udziału PETG w mieszaninach PET/PETG. Zdjęcia świadczą o dobrym 
wymieszaniu ze sobą obu składników. 

5.  Wnioski 

1.  Przeprowadzone badania właściwości mechanicznych mieszanin PET/PETG wykazały 
wzrost wydłuŜenia i udarności z karbem oraz spadek napręŜenia maksymalnego i modu-
łu Young’a wraz ze wzrostem zawartości PETG. 

2.  Uzyskane wyniki badań zgodne są w przypadku napręŜeń i modułu Young’a z danymi 
literaturowymi natomiast wartości wydłuŜenia względnego przy zerwaniu oraz udarno-
ści z karbem są zdecydowanie wyŜsze. 

3. Zastosowanie mieszalnika dynamicznego w zdecydowany sposób zwiększyło wydłuŜe-
nie i udarność badanych mieszanin PET/PETG. Wzrost ten wyniósł około 50% w sto-
sunku do mieszanin otrzymywanych bez zastosowania mieszalnika. 

4.  Przeprowadzone badania potwierdziły oczekiwany wpływ mieszalnika dynamicznego 
na proces technologiczny wtryskiwania tworzyw sztucznych i wykazały, Ŝe moŜe być 
on uŜytecznym narzędziem w polepszaniu właściwości wyprasek wtryskowych wyko-
nywanych zwłaszcza z mieszanin tworzyw sztucznych. 
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