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BADANIA WŁA ŚCIWOŚCI PRZETWÓRCZYCH  
KOMPOZYTÓW PVC/MĄCZKA DRZEWNA  

TESTING OF PROCESSING PROPERTIES OF PCV/WOOD 
FLOUR COMPOSITES 

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

W pracy przedstawiono wyniki badań kompozytów na osnowie PVC napełnionych mączką 
drzewną o róŜnej wielkości cząstek. Stwierdzono, Ŝe juŜ 15% dodatek napełniacza powoduje 
znaczne obniŜenie temperatury  i czasu  Ŝelowania podczas ugniatania. Wyniki badań MFR 
świadczą, Ŝe metoda przetwarzania osnowy PVC i kompozytów z mączką drzewną wpływa 
na ich właściwości przetwórcze.  
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A b s t r a c t  

In this paper the results of researches of the PVC composites with various particle’s  size 
wood flour were described. It was found, that 15% content of filler causes significant decrease 
of temperature and time gelation during kneading. The results of MFR measurements show, 
that the processing method of PVC matrix and composites with wood flour has an effect on 
their processing properties.   
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1. Wstęp 

Przetwórstwo mieszanek PVC prowadzi do przemiany ich proszkowej postaci w postać 
gotowego wytworu. Przemiana ta związana jest z Ŝelowaniem PVC, które w istotny sposób 
wpływa na właściwości uŜytkowe wytworów i zaleŜy od wielu czynników m.in. dodatków 
stosowanych w mieszance oraz warunków przetwarzania [1]. W przypadku kompozytów 
PVC istotne jest określenie wpływu napełniaczy na właściwości Ŝelującej osnowy. Celem  
niniejszej pracy była  ocena  wpływu  wielkości cząstek napełniacza drzewnego   na wła-
ściwości przetwórcze kompozytów PVC/mączka drzewna otrzymanych z wykorzystaniem 
urządzeń stosowanych w przemyśle przetwórczym.  

2.  Metodyka  

Do badań zastosowano mieszankę PVC dry blend prod. Anwil S.A. oraz mączkę 
drzewną dwóch typów Lignocel C120 (70-150 μm) i Lignocel typ C 250 S (200-300 μm) 

prod. J. Rettenmaier & Söhne GmbH Co. Kompozyty na osnowie PVC zawierające 15% 
i 30%  napełniacza przygotowano dwoma sposobami: ugniatania i metodą walcowania. 
Przetwarzanie mieszanin w komorze plastografometru Brabendera (typ PL 3S) prowadzo-
no w zakresie temperatury od 140 do 200oC stosując masę wsadu 54 g, przy obrotach 28 
min-1. Mieszaniny poddano walcowaniu na walcarce Buzuluk Komarov w temperaturze 
walców z zakresu od 170 do 190 0C. Stosowano frykcję 1: 1,2 a szczelinę regulowano w 
granicach 0,5 – 1,5 mm. ZŜelowaną mieszankę PVC i  kompozyty na jej osnowie, po roz-
drobnieniu, poddano badaniu masowego wskaźnika szybkości płynięcia (MFR). Zastoso-
wano plastometr obciąŜnikowy o temperaturze cylindra 140oC, z  obciąŜeniem tłoka 100 kg 
i dyszy o L/D=8/3 mm. 

3.  Omówienie wyników 
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Rys. 1. Plastogramy Ŝelowania mieszanki PVC (a) i mieszaniny PVC z mączką drzewną C250S 

Fig. 1. Torque curves of  the PVC compound (a)  and its mixture with wood flour C250S (b) 

Z analizy plastogramów mieszanki PVC wynika, Ŝe charakterystyczny wzrost momentu 
obrotowego związany z jej Ŝelowaniem występuje wówczas, gdy nastawiona  temperatura  

a b 
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komory jest nie niŜsza niŜ 180oC (rys. 1a). Dalszy wzrost  temperatury powoduje równieŜ 
skrócenie czasu Ŝelowania od 14 min dla 180oC do 4 min przy temperaturze komory 200oC.  

Dodatek 15% mączki drzewnej C250S do mieszanki PVC powoduje, Ŝe 
charakterystyczne dla Ŝelowania punkty na plastogramach zaczęły występować począwszy 
od nastawionej temperatury komory 150oC. Towarzyszy temu jednak duŜa wartość 
momentu obrotowego w stanie równowagi (28 Nm). Wraz ze wzrostem temperatury 
komory skraca się czas Ŝelowania  a wartość końcowego momentu obrotowego obniŜa się 
do wartości 14 Nm przy temperaturze 200 oC (rys. 1b). Podobne efekty zaobserwowano 
w przypadku zastosowania jako napełniacza  mączki drzewnej typ C120 (rys. 2a), chociaŜ 
mieszaniny z mączką o drobniejszych cząstkach ulegały Ŝelowaniu w  nieco krótszym 
czasie, a wartości końcowego momentu obrotowego były nieznacznie niŜsze. Wzrost 
zawartości napełniacza drzewnego w mieszaninie do 30% (rys. 2b) powoduje, niezaleŜnie 
od typu, nieznacznie większe obciąŜenie mechaniczne urządzenia (większa wartość 
momentu obrotowego) i niewielkie wydłuŜenie czasu Ŝelowania. 

Z zaleŜności przedstawionej na rys. 3 wynika, Ŝe wartość MFR rośnie wraz 
z temperaturą przetwarzania w zakresie od 140 do 170°C. PowyŜej temperatury 180°C 
następuje spadek wartości MFR, związany z postępującym Ŝelowaniem mieszanki PVC, co 
jest zgodne z wynikami badań Ŝelowania opisanymi w literaturze [1].  
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Rys. 2. Wpływ zawartości mączki drzewnej C120  na przebieg plastogramów Ŝelowania PVC 

Fig. 2. The influence of content of wood flour type C120 on the run of the PVC gelation plastograms 

 

 

 

 

Rys. 3. ZaleŜność MFR od temperatury ugniatania mieszanki PVC i kompozytów  
na jej osnowie z mączką drzewną 

Fig. 3.  The MFR in the function of the kneading temperature of the PVC  
ompound and its composites with wood flour 
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Napełnienie mieszanki PVC mączką drzewną oraz zwiększanie jej procentowej zawar-
tości w mieszaninie powoduje drastyczne obniŜenie wartości MFR otrzymanych kompozy-
tów. Dla mieszaniny zawierającej 15% napełniacza ugniatanej w komorze o temperaturze  
180oC wartość MFR  jest ponad pięciokrotnie mniejsza niŜ wartość MFR mieszanki PVC 
zŜelowanej w tych samych warunkach.  

Porównanie wartości MFR w zaleŜności od metody wytwarzania kompozytów (rys.4) 
pozwala stwierdzić, Ŝe w przypadku nienapełnionej mieszanki PVC wskaźnik szybkości 
płynięcia  ma znacznie wyŜszą wartość dla próbek zŜelowanych w plastografometrze Bra-
bendera w porównaniu do próbek walcowanych. Dodatek 15 % i 30%  mączki drzewnej 
powoduje, Ŝe MFR przyjmuje wyŜszą wartość dla mieszanin zwalcowanych. Z powyŜszego 
wynika, Ŝe  rodzaj uŜytych urządzeń do otrzymania kompozytów na osnowie PVC  napeł-
nionych mączką drzewną ma duŜy wpływ na Ŝelowanie osnowy, co moŜe mieć wpływ  na 
ich właściwości uŜytkowe.  
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Rys. 4. Wartości MFR dla  PVC i WPC  przetwarzanych  róŜnymi metodami (190°C) 

Fig. 4. The  MFR values of  PVC and WPC processed  by various method (190°C) 

4.  Wnioski 

Na podstawie badań plastografometrycznych moŜna stwierdzić, Ŝe juŜ 15% zawartość 
mączki drzewnej w mieszaninie z PVC powoduje obniŜenie temperatury i czasu Ŝelowania. 
Prawdopodobnie przyczyną tego efektu są  większe napręŜenia ścinające, związane z więk-
szą objętością wsadu mieszaniny PVC  z mączką drzewną. RóŜnice wartości MFR dla prób 
Ŝelowanych w róŜnych urządzeniach moŜna  tłumaczyć specyfiką cech konstrukcyjnych,  
które  wpływają na róŜnice warunków ścinania i temperatury. Zwiększanie zawartości 
mączki drzewnej powoduje pogorszenie właściwości przetwórczych kompozytów 
PVC/mączka drzewna.  
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