
 

ZENON TARTAKOWSKI∗, DIANA J.TARTAKOWSKA** 

KOMPOZYTY RECYKLATOWE POLIETYLENOWE   
MODYFIKOWANE ODPADAMI LAMINATÓW  

TERMOPLASTYCZNYCH Z WŁÓKNEM WĘGLOWYM. 
WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE 

RECYCLING-BASED COMPOSITES MODIFIED WITH 
WASTE MATERIAL OF CARBON FIBER REINFORCED 

LAMINATE. PROPERTIES AND APPLICATION 

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

Przedstawiono nowe moŜliwości zastosowania odpadów kompozytów poliaryloeteroketon 
z włóknem węglowym jako napełniaczy dla recyklatów polietylenowych. Odpad powstaje podczas 
obróbki mechanicznej kompozytów PAEK. Napełniacz poddano procesowi rozdrabniania uzysku-
jąc cząstki  o wielkości do 0,1 mm. Określono właściwości fizyko-mechaniczne oraz przetwórcze 
kompozytów zawierających do 50% napełniacza. Stwierdzono, Ŝe kompozyty mogą mieć zasto-
sowanie na szereg wyrobów technicznych 

Słowa kluczowe: recykling ,odpady, włókno węglowe , kompozytu PAEK z włóknem węglowym  

A b s t r a c t  

New possibilities of application of polyaryletherketone  resin composite reinforced with carbon fi-
bres  as filler for polyethylene recycling materials have been studied. Waste material has been cre-
ated during the mechanical treatment of composites. The composites waste -based filler have been 
milled and the filler particle size reached up to 0,1 mm. The physical-mechanical and manufactur-
ing properties of composites filled with up to 50 % of fillers have been determined. The results ob-
tained show that these composites could be used for many technical devices.  

Keywords: Keywords: recycling, waste, carbon fibre reinforced polyaryletherketone composite, 
thermosets  
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1. Wstęp 

Kompozyty polimerowe stanowią obecnie najbardziej dynamicznie rozwijającą się 
grupę materiałów kontrukcyjnych. Najczęściej są one wykonywane z udziałem osnowy 
termoplastycznej o znanych właściwościach i napełniaczy, które mogą posiadać postać 
włóknistą, proszkową oraz  być pochodzenia organicznego lub nieorganicznego [1, 2, 3]. 
Coraz częściej kompozyty wykonywane są z uŜyciem  osnowy polimerowej z tworzyw 
wtórnych  (recyklatów ) oraz napełniaczy będących równieŜ materiałami odpadowymi, 
poprodukcyjnymi [4, 5]. Ten sposób wykorzystania materiałów pochodzenia odpadowego  
pozwala z jednej strony wykorzystać odpady co istotnie wpływa na ich zmniejszenie 
i ochronę środowiska a z drugiej strony pozwala na otrzymanie nowych materiałów które 
z powodzeniem mogą  być stosowane w produkcji wyrobów technicznych zastępując do-
tychczas stosowane do ich produkcji tworzywa pierwotne. Z informacji literaturowych 
wynika, Ŝe z kaŜdym rokiem wzrasta ilość odpadów poddawanych recyklingowi i podsta-
wowym problemem staje się wykorzystanie recyklatu [6, 7]. Tematyka  ta jest rozwijana 
w szeregu ośrodkach naukowych i przemysłowych na świecie. Spośród  róŜnych odpadów 
poprodukcyjnych stosowanych jako napełniacze do tworzyw najmniej rozpoznane  jest 
wykorzystanie odpadów z kompozytów  wzmocnionych włóknem węglowym. PoniŜej 
przedstawiono nowe materiały z recyklatów tworzyw termoplastycznych (polietylen) oraz 
napełniaczy będących odpadem z kompozytu PAEK (poliaryloeteroketon) wzmocnionego 
włóknem węglowym. 

2. Materiał badawczy 

Do wytworzenia kompozytów zastosowano jako:  
− osnowę polimerową – recyklat polietylenowy będący odpadem z kabli energetycznych. 

Odpady po rozdrobnieniu  posiadały wielkość do 8 mm, kształt nieregularny. Materiał 
określono gęstością 0,89 g/cm3 oraz wskaźnikiem szybkości płynięcia MFR 
1,2 g/10min. 

− napełniacz – rozdrobniony odpad poprodukcyjny kompozytu  (laminatu) z PAEK  (po-
liaryloeteroketon)  zawierający 60 %  włókna węglowego. Odpad w postaci wiórów z 
obróbki mechanicznej  (rys.1) rozdrobniono do wielkości cząstek 100µm (rys. 2). Ma-
teriał oznaczono symbolem RC i określono gęstość 1,47 g/cm3 . Kompozyt z PAEK  ze 
względu na swoje właściwości jest stosowany w przemyśle medycznym  
Z powyŜszych materiałów wykonano nowe kompozyty zawierające 10, 20, 30, 40, 

50% napełniacza RC. Wstępnie wykonano kompozyty przy uŜyciu mieszalnika Brabender 
w następujących parametrach (temp. komory mieszalnika 483 K, czas mieszania 60-150 s 
w zaleŜności od koncentracji napełniacza w kompozycie ). 
Dla dalszych badań wykonano materiał przy uŜyciu wytłaczarki dwuślimakowej umiesz-
czonej w linii technologicznej do granulacji na zimno. Otrzymany regranulat posłuŜył do 
wykonania metodą wtryskową (wtryskarka Monomat 80, Boy 15) próbek do badań. Para-
metry procesu wtryskowego ustalono doświadczalnie i wynosiły493-483-473 K, tempera-
tura formy wtryskowej 298 K, czas cyklu 20 s. 
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3. Metodyka badań 

Przeprowadzono badania pozwalające określić  podstawowe właściwości wykonanych 
materiałów: gęstość, wytrzymałość przy rozciąganiu statycznym, twardość, udarność, 
wskaźnik szybkości płynięcia MFR, zdolność wypełnienia formy z gniazdem o kanałach w 
kształcie spirali Archimedesa. Badania prowadzono zgodnie z obowiązującymi normami. 
Badania dotyczące wypełnienia formy z gniazdem o kanałach w kształcie spirali Archime-
desa  prowadzono według własnej opracowanej metodyki [8]. 

4. Wyniki badań 

 Badania gęstości wykonanych kompozytów wykazały, Ŝe ulega ona zmianie 
od.0,95 g/cm3 (10% RC) do 1,2 g/cm3 (50% RC). Wytrzymałość na rozciąganie kompozy-
tów uzaleŜniona jest od zawartości napełniacza. Największą wytrzymałość uzyskały kom-
pozyty zawierające 30% napełniacza ( wzrost wytrzymałości o 42% w porównaniu 
z materiałem niemodyfikowanym – PE rec). Dalszy wzrost ilości napełniacza (do 50%) 
powoduje obniŜenie wytrzymałości 17% w porównaniu z kompozytem zawierającym 
30 % napełniacza.  

Twardość kompozytów modyfikowanych wzrasta wraz z ilością napełniacza (wzrost 
twardości o 36% - kompozyt zawierający 50% RC - w porównaniu z materiałem niemody-
fikowanym ).  

Badania masowego wskaźnika szybkości płynięcia MFR kompozytów wykazały, Ŝe 
wraz ze wzrostem ilości napełniacza widoczne jest jego obniŜenie. Przebieg zmian MFR 
w zaleŜności od zawartości napełniacza oraz temperatury uplastycznienia przedstawia 
rys. 3. 
 

 
Rys. 1. Odpad  poprodukcyjny  kompozytu PAEK 

z włóknem węglowym 

Fig. 1. Postmanufacturing waste of polyarylether-
ketone  resin composite reinforced 

 with carbon fibres 
 

 
Rys. 2. Rozdrobniony napełniacz  z kompozytu             

PAEK  (wielkość cząstek do 100µm) 

Fig. 2. Milled  PAEK  composite as filler (particle 
size up to 100 µm) 
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Rys. 3. Przebieg zmian MFR dla kompozytów o róŜnej zawartości napełniacza RC w zaleŜności od 
temp. uplastycznienia kompozytu (obciąŜenie 3,36 kg) 

Fig. 3. Course of MFR changes of composites with different RC concentration, in dependence of 
plastification temperature of composites (load 3,36 kg) 

 

Badania wypełnienia formy z gniazdem  w kształcie spirali Archimedesa przeprowa-
dzono w szerokim zakresie ciśnienia wtrysku (25-125MPa) dla kompozytów o róŜnej 
zawartości napełniacza. Przebieg zmian długości spirali przedstawia rys. 4. 

Wraz ze wzrostem ilości napełniacza w kompozycie widoczne jest zmniejszenie długo-
ści wypraski spiralnej w kaŜdym badanym zakresie ciśnienia wtrysku. Dla kompozytów 
o określonej zawartości napełniacza wraz ze wzrostem ciśnienia wtrysku następuje więk-
sze wypełnienie gniazda w kształcie spirali.  

Badania wypełnienia gniazda wielostopniowego (zakres stopni od 0,5 mm do 3,5 mm) 
wykazały, Ŝe wypełnienie stopnia 0,5mm  jest moŜliwe dla kompozytów  o maksymalnej 
zawartości 40% RC  (ciśnienie wtrysku 125 MPa, temperatura wtrysku: 493-483-473 K). 
Dla mniejszych zawartości napełniacza wypełnienie stopnia 0,5mm uzyskano przy ciśnie-
niu wtrysku do 100 MPa. Jednocześnie kompozyty o zawartości 50% napełniacza dosko-
nale wypełniają gniazdo wielostopniowe o głębokości od 2 mm do 3,5 mm. 

Otrzymane wypraski są pozbawione skurczu oraz defektów powierzchniowych. 
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Rys. 4. Wpływ ciśnienia wtrysku P oraz składu kompozytu na długość wypraski spiralnej L 

Fig. 4.  Influence of injection pressure P and composite composition on the lenght L of  spiral  
(injection in spiral flow mould). 

5. Wnioski 

Przeprowadzone badania wykazały, Ŝe : 
• odpad poprodukcyjny kompozytu PAEK z włóknem węglowym  moŜe być wykorzy-

stany jako napełniacz  do wytworzenia termoplastycznych kompozytów recyklatowych 
• modyfikacja  recyklatu polietylenowego napełniaczem RC powoduje poprawę jego 

właściwości mechanicznych 
• kompozyty z udziałem napełniacza RC moŜna przetwarzać metodą wtryskową 
• na wyroby cienkościenne moŜna stosować kompozyty zawierające do 40 % napełnia-

cza 
Ze względu na specyficzne właściwości samego kompozytu PAEK z włóknem węglo-

wym prowadzone są dalsze badania w zakresie wytworzenia kompozytów z przeznacze-
niem  na wyroby elektrotechniczne o zwiększonej odporności na działanie łuku elektrycz-
nego. 

Wstępne badania wpływu czynników starzeniowych na właściwości materiałów wyka-
zały duŜą odporność kompozytów na oddziaływanie wilgoci. 
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