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

Przedmiotem niniejszej pracy było określenie wpływu napełniacza mineralnego tuf na wła-
ściwości kompozytów termoplastycznych. Wytworzono kompozyty na osnowie poliamidu, 
polipropylenu i polietylenu zawierające 10, 15, 25%wag. napełniacza tuf. Przedstawiono re-
zultaty badań właściwości wytrzymałościowych, wskaźnik mięknienia Vicata oraz wskaźnika 
szybkości płynięcia. We wnioskach stwierdzono, Ŝe kompozyty te cechuje wyŜsza sztywność, 
twardość powierzchni oraz wysoki wskaźnik płynięcia, co umoŜliwia wtrysk wyrobów 
o skomplikowanych kształtach. Oprócz tego podnoszą one swoją odporność temperaturową 
i ograniczają kurczliwość. 
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A b s t r a c t  

In this paper the influence of tuff on the mechanical properties, Vicat softening temperatures 
and melt flow index for composites based on different polymeric matrix have been presented. 
First results of investigations of mechanical properties of polymer composites with mineral 
tuff are very promising. Composites based on  PA6, PP and HDPE with different addition of 
tuff powder are characterized with good ability of dissipation of energy, increased stiffness 
and good melt flow index. The low price of making tuff powder enable to use this filler to 
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modify such polymers as polyamide and polyolefin’s in the future. In these materials tuff can 
replace glass fiber and other mineral filler increasing stiffness.  

Keywords: mineral fillers, tuff, modification, composites 

1.  Wprowadzenie 

W ostatnich latach coraz więcej uwagi poświęcanej jest polimerom modyfikowanym 
róŜnymi napełniaczami, które polepszając właściwości tworzyw, poszerzają obszar ich 
zastosowań. Aktualnie szacuje się, iŜ światowe zuŜycie napełniaczy wacha się między 12   
a 18 milionów ton rocznie. Najbardziej popularnymi napełniaczami są naturalne węglany 
wapnia i sadza (ich zuŜycie szacowane jest na ok. 30-40% udziału w rynku napełniaczy dla 
kaŜdego). Na trzecim miejscu znajduje się włókno szklane, przy około 15% udziale w ryn-
ku. Przyszłe trendy w rozwoju napełniaczy związane są z pionierskimi tworzywami, które 
mają zastąpić wiele tradycyjnych materiałów. W celu sprostania ogromnym wymaganiom 
stawianym modyfikowanym polimerom konieczne jest udoskonalenie sposobu wytwarza-
nia napełniaczy. Aktualnie prowadzonych jest wiele badań, na kilku płaszczyznach, doty-
czących: technologii modyfikowania powierzchni napełniaczy, mieszanin napełniaczy, 
nanonapełniaczy, napełniaczy kompatybilnych i wzmacniających. Obecnie wiele materia-
łów wysokiej jakości jest zbyt drogich do uŜytku w większości zastosowań, dlatego istnieje 
potrzeba zastąpienia ich materiałami tańszymi przy ich dobrych właściwościach. Stosowa-
nie napełniaczy w materiałach polimerowych podyktowane jest nie tylko zmniejszeniem 
kosztów produkcji, ale równieŜ poprawą niektórych własności fizycznych i mechanicznych, 
zwiększeniem stabilności wymiarowej oraz odporności cieplnej [1, 2, 3]. 

2. Materiał i metodyka badań 

Przedmiotem badań były kompozyty na osnowie:  
− poliamidu (PA6) wyprodukowanego przez Zakłady Azotowe w Tarnowie o nazwie 

handlowej TarnamidT-27, 
− polietylenu  Hostalen GC7260 wyprodukowanego przez firmę Basell Orlen w Płocku, 
− polipropylenu  Moplen HP648T wyprodukowanego przez firmę Basell Orlen w Płocku. 

 
Jako napełniacz została uŜyta skała wulkaniczna - tuf, która została rozdrobniona a na-

stępnie zmielona do wielkości ziaren 10-50µm, dodana do kompozytów w ilościach wago-
wych 10, 15, 25% . Skład chemiczny tufu został podany w tablicy 1. 
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Rys. 1. Zdjęcie pojedynczej bryłki oraz mikrostruktury proszku tufu 
Fig. 1. Images of single lump and microstructure of disintegrated tuff powder 

 
T a b e l a  1  

Skład chemiczny tufu 

SiO2 Fe2O3 Al 2O3 MgO CaO K2O Na2O TiO2 MnO SO3 H2O P2O5 inne 
47,20 
-
66,22 

12,31 
– 
14,49 

10,73 
– 
13,90 

0,26 
– 
7,00 

1,67 
- 
2,79 

1,48 
- 
2,43 

0,59 
- 
4,87 

0,21 
-
1,34 

0,03 
- 
2,43 

0,09 
-
0,17 

5,22 
-
0,43 

0,03 
-
2,43 

1,62 
-
2,13 

 
Próbki w kształcie wiosełek wytworzone zostały metodą wtrysku poprzez mieszanie 

granulatu polimerów z proszkiem tufu na specjalnej linii do kompaundowania. W procesie 
tym polimer mieszany jest z proszkiem tufu na dwuślimakowej wytłaczarce. Proces ten 
umoŜliwia trwałe wymieszanie składników kompozytu oraz zapewnia stabilność własności 
fizycznych i przetwórczych.  

Badania właściwości mechanicznych, kompozytów na osnowie polimerów termopla-
stycznych,  wykonano na maszynie wytrzymałościowej INSTRON 4465 w róŜnych  tempe-
raturach uŜytkowania. 

Badania fraktograficzne badanych kompozytów z minerałem tuf zostały przeprowadzo-
ne na przełomach otrzymanych w próbie rozciągania uzyskanych w temperaturze otocze-
nia. 

3. Wyniki badań 

3.1.  Kompozyty na bazie poliamidu (PA6) 

Przeprowadzone badania miały na celu ocenę moŜliwości wykorzystania tufu jako na-
pełniacza w nowym wyrobie kompozytowym. Wpływ napełniacza tuf na właściwości me-
chaniczne podczas statycznej próby rozciągania oraz zginania otrzymanego kompozytu 
przedstawiono w tablicy 2, a na rys. 4 porównano typowe wykresy rozciągania kompozytu 
PA6+25%tuf  w róŜnych temperaturach otoczenia.  
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T a b l i c a  2  

Podstawowe właściwości mechaniczne podczas rozciągania dla PA6 i jego kompozytów  
w róŜnych temperaturach otoczenia 

 Moduł spręŜystości [MPa] Wytrzymałość na rozciąganie 
[MPa] 

21OC 60OC 100OC 21OC 60OC 100OC 
PA6 3060 1100 570 77 40,5 28,2 
PA6+10%tuf 3570 2220 920 82 42,8 29,9 
PA+15%tuf 3860 2300 965 80 41,1 28,4 
PA+15%tuf ziarna grube 3930 2365 960 77 40,2 28,1 
PA+15%tuf 300OC 3960 2875 1380 89 43,1 30,3 
PA+25%tuf 4625 3010 1265 78 38 27,3 

  

Rys. 2. Porównanie modułu spręŜystości dla 
PA6 i jego kompozytów podczas zginania. 

Fig. 2. Comparison of Young’s modulus from 
bending test for PA6 and his composites. 

Rys. 3. Porównanie napręŜeń zginających dla 
PA6 i jego kompozytów. 

Fig. 3. Comparison of flex stresses from bend-
ing test for PA6 and his composites. 

Dodatek napełniacza tuf znacznie wpływa na wzrost modułu spręŜystości podczas roz-
ciągania oraz zginania. Zjawisko to szczególnie widoczne jest podczas badań przeprowa-
dzonych w podwyŜszonych temperaturach.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 4. Wykresy rozciągania dla kompozytu  PA6 z 25% zawartością minerału  

tuf w róŜnych temperaturach otoczenia 

Fig. 4. Elongation curves for polyamide 6 with 25% contents of mineral  
tuff in different temperatures of ambient 
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Rys. 5.  Temperatura mięknienia Vicata dla 

kompozytu PA6 z napełniaczem tuf 

Fig. 5. Vicat softening temperatures for com-
posites base on PA6 with tuff powder 

Rys. 6. Wskaźnik szybkości płynięcia dla Pa6 oraz 
jego kompozytów o róŜnej zawartości proszku tuf  

w róŜnych temperaturach 

Fig. 6. Melt flow for composites base on PA6 with 
addition 10, 20 and 30% of tuff powder in different 

temperature 

Kompozyty poliamidowe z dodatkiem napełniacza tuf charakteryzują się zwiększoną 
odpornością cieplną i wysokim wskaźnikiem płynięcia. Wraz ze wzrostem zawartości 
proszku tuf zauwaŜamy nieznaczny, aczkolwiek oczekiwany, spadek wskaźnika płynięcia. 

Na rys. 7 i 8 przedstawiono obrazy przełomów, wykonanych w temperaturze wrzenia 
N2, struktury kompozytów na osnowie PA6 napełnianych 15 i 25% proszku tuf.  

 

  
 

Rys. 7. Zdjęcia SEM kompozytu PA6+15%tuf 

Fig. 7. SEM images of PA6 composites filled 
with 15% of tuff. 

 

Rys. 8. Zdjęcia SEM kompozytu PA6+25%tuf 

Fig. 8. SEM images of PA6 composites filled 
with 25% of tuff. 

3.2.  Kompozyty na bazie poliolefin 

Dla oceny wpływu napełniacza mineralnego tuf przeprowadzono równieŜ badania własno-
ści mechanicznych przy statycznej próbie rozciągania oraz zginania polimerów na osnowie 
polipropylenu i polietylenu. Na rysunkach poniŜej porównano moduł spręŜystości  podczas 
rozciągania oraz ściskania w róŜnych temperaturach otoczenia. Zaprezentowano takŜe 
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najwaŜniejsze właściwości fizyczne, takie jak: temperaturę mięknienia Vicata i wskaźnik 
szybkości płynięcia, badanych kompozytów.  

 

 
Rys. 9. Porównanie modułu spręŜystości dla HDPE i PP oraz ich kompozytów podczas rozciągania  

w róŜnych temperaturach 

Fig. 9. Comparison of  Young’s modulus from tensile test for HDPE, PP and its composites 

 
Rys. 10. Porównanie modułu spręŜystości dla HDPE i PP oraz ich kompozytów podczas zginania 

Fig. 10. Comparison of Young’s modulus from bending test for HDPE, PP and its composites 

 
Rys. 11. Wskaźnik szybkości płynięcia dla HDPE 
i jego kompozytów o róŜnej zawartości proszku 

tuf  w róŜnych temperaturach 

Fig. 11. Melt flow for composites base on HDPE 
and his composites in different temperature 

Rys. 12.  Temperatura mięknienia Vicata dla 
HDPE i jego kompozytów z napełniaczem tuf 

Fig. 12. Vicat softening temperatures for compo-
sites base on PA6 with tuff powder 
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Rys. 13. Wskaźnik szybkości płynięcia dla PP 

i jego kompozytów  z napełniaczem tuf 

Fig. 13. Melt flow for composites base on PP and 
his composites in different temperature 

Rys. 14. Temperatura mięknienia Vicata dla PP      
i jego kompozytów z napełniaczem tuf 

Fig. 14. Vicat softening temperatures for compo-
sites base on PA6 with tuff powder 

Na rys. 15 i 16 przedstawiono typowe obrazy przełomów, wykonanych w temperaturze 
wrzenia N2, struktury kompozytów na osnowie HDPE i PP  napełnianych 25% zawartością 
proszku tuf.  
 

  
Rys. 15. Zdjęcia SEM kompozytu HD-

PE+25%tuf 

Fig. 15. SEM images composites base on 
HDPE+25%tuf 

Rys. 16. Zdjęcia SEM kompozytu PP z 25%tuf 
zawartością proszku tuf 

Fig. 16. SEM images composites base on 
PP+15%tuf 

4. Wnioski 

1. Dotychczas wykonane badania właściwości fizycznych, mechanicznych, przetwór-
czych oraz badania mikrostruktury kompozytów na osnowie termoplastów z napełnia-
czem mineralnym tuf potwierdzają celowość jego zastosowania jako nowego napeł-
niacza mineralnego. Kompozyty takie cechuje wyŜsza sztywność i twardość po-
wierzchni. Oprócz tego podnoszą swoją odporność temperaturową i ograniczają 
kurczliwość. Kompozyty te charakteryzują się wysokim wskaźnikiem płynięcia, co 
umoŜliwi w przyszłości wtrysk wyrobów o skomplikowanym kształcie.  
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2. W dalszych badaniach naleŜy  zwrócić  uwagę na wpływ kształtu cząstek tuf na wła-
ściwości kompozytów oraz na sposób ich preparowania oraz powlekania powierzchni.  

3. Tuf w ilościach 10% do 30% moŜe być wykorzystany w celu zmniejszenia kosztów 
materiałowych poprzez zastąpienie nim droŜszych domieszek, takich jak pigmenty, 
środki zmniejszające palność i modyfikatory uderzeniowe.  

4. Kompozyty napełniane tufem moŜemy zastosować do produkcji artykułów elektro-
technicznych (artykuły oświetleniowe), na elementy cierne (zwiększenie maksymal-
nych dopuszczalnych nacisków) oraz na elementy o zwiększonej twardości i odporno-
ści na pełzanie. 

L i t e r a t u r a  

[1] Wypych G., Handbook of mineral fillers, 2nd edition, Plastic Design Library, Toron-
to- New York 2000.  

[2] Rothon R.N., Particulate fillers for polymers, Rapra Review Reports, Volume 12, 
Numer 9, 2001 

[3] Mikuła J., Kuc iel  S., Porębska R., śmudka S.: Polymer composites filled with 
tuff, III Mi ędzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Nowoczesne materiały i techno-
logie w budowie i eksploatacji maszyn, 6–8 września 2007, Kamieniec Podolski. 

 
 

 


