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CEL I ZAKRES PRACY 

Celem pracy było opracowanie kompozytów polimerowych o poprawionych 

właściwościach użytkowych dedykowanych do zastosowań w technologii szybkiego 

prototypowania. Jako matryce zastosowano popularne w wytwarzaniu przyrostowym materiały 

takie jak: kopolimer akrylonitryl-butadien-styren (ABS), poliwęglan (PC), polistyren (PS), 

poli(tereftalan etylenu) (PET), polilaktyd (PLA) oraz blendę poliwęglan/akrylonitryl-butadien-

styren (PC/ABS). Dla poprawy założonych właściwości użytkowych osnowę uzupełniono 

poprzez dodatek wytypowanych napełniaczy oraz nanonapełniaczy i zbadano ich wpływ na 

wybrane właściwości fizyczne i chemiczne otrzymanych kompozytów. 

Zakres pracy obejmował w pierwszej części przegląd literatury dotyczącej technik 

szybkiego prototypowania oraz stosowanych w nich materiałów polimerowych. Niestety, 

analiza prac/publikacji wykazała, że dotychczas stosowane tworzywa nie zapewniają 

odpowiednich właściwości użytkowych np. elementów maszyn, dlatego w ramach pracy 

opracowano kompozyty polimerowe, które będą spełniać te założenia. Do badań wykorzystano 

klasyczne konstrukcyjne tworzywa ABS, PC, PS, PET oraz w związku z ochroną środowiska 

otrzymano biodegradowalne kompozyty na osnowie PLA. Otrzymane materiały zostały 

wzbogacone o dodatek napełniaczy: modyfikowanej tlenkiem glinu krzemionki, 

modyfikowanego czwartorzędową solą amoniową bentonitu, modyfikowanej krzemionką 

ligniny, a także dodatkowo poliwęglan napełniono wielościennymi nanorurkami węglowymi. 

Natomiast w przypadku PLA zastosowano napełniacze naturalne (pył drzewny, korkowy, 

bambusowy). 

Kolejna część pracy dotyczy otrzymywania kompozytów na osnowie tworzyw 

termoplastycznych z wykorzystaniem wytłaczania mieszającego. Z tak wytworzonych 

materiałów otrzymano filamenty za pomocą specjalnie zaprojektowanej do badań 

realizowanych w ramach tej pracy innowacyjnej linii technologicznej. Kształtki do badań 

otrzymane były wytypowanymi technikami szybkiego prototypowania oraz dla porównania za 

pomocą formowania wtryskowego. 

Ostatnia część pracy zawiera badania reologiczne, mechaniczne, strukturalne oraz 

fizykochemiczne otrzymanych kompozytów. Dla uzyskania informacji dotyczącej trwałości 

materiałów w czasie wykonano również badania przyspieszonego starzenia w komorze 

klimatycznej. W związku z dużym zainteresowaniem właściwościami elektrycznymi 
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nowoczesnych materiałów polimerowych w ramach niniejszej pracy zbadano także wpływ 

użytych napełniaczy oraz nanonapełniaczy na przewodnictwo elektryczne otrzymanych 

kompozytów. Uzyskane informacje pozwalają na uzupełnienie bazy danych właściwości 

użytkowych otrzymanych kompozytów oraz zwiększenia ich zastosowania w technologiach 

szybkiego prototypowania. 
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WYKAZ SKRÓTÓW STOSOWANYCH W PRACY 

 

ABS kopolimer akrylonitryl-butadien-styren 

AFM (ang. Atomic Force Microscopy) mikroskopia sił atomowych 

AM (ang. Additive Manufacturing) produkcja addytywna 

ASA kopolimer akrylonitryl-styren-akryl 

BJ (ang. Binder Jetting) natryskiwanie wiążące 

CAD (ang. Computer Aided Design) oprogramowanie komputerowe 

DED (ang. Directed Energy Deposition) ukierunkowane osadzanie 

energii 

DLP (ang. Digital Light Processor) bezpośrednie utwardzanie światłem 

DSC (ang. Differential Scanning Calorimetry) skaningowa kalorymetria 

różnicowa 

EBM (ang. Electron Beam Melting) topienie wiązką elektronów 

EDS (ang. Energy Dispersive Spectroscopy) spektroskopia 

rentgenowska z dyspersją energetyczną  

FDM (ang. Fused Deposition Modeling) modelowanie stopionym 

materiałem 

FFF (ang. Fused Filament Fabrication) osadzanie topionego filamentu 

FT-IR (ang. Fourier Transform Infrared Spectroscopy) spektroskopia  

w podczerwieni z transformacją Fouriera 

HIPS (ang. High Impact Polystyrene) wysokoudarowy polistyren 

JM (ang. Jet Modeling) modelowanie strumieniowe 

JS (ang. Jetting System) system strumieniowy 

LENS (ang. Laser Engineering Net Shaping) laserowe kształtowanie siatki 

LOM (ang. Laminated Object Manufacturing) wytwarzanie obiektów 

laminowanych 

ME (ang. Materials Extrusion) wytłaczanie materiału 

MEM (ang. Melted and Extruded Manufacturing) modelowanie przez 

topienie i wytłaczanie 

MEP (ang. Melt Extrusion Polymer) wytłaczanie stopionego polimeru 

MFR (ang. Melt Flow Rate) masowy wskaźnik szybkości płynięcia 

MJ (ang. Materials Jetting) natryskiwanie materiału 
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MJM (ang. MultiJet Modeling) modelowanie wielostrumieniowe 

PA poliamid 

PBF (ang. Powder Bed Fusion) spajanie w złożu proszkowym 

PC  poliwęglan 

PC/ABS blenda polimerowa poliwęglan/akrylonitryl-butadien-styren 

PC-ISO biokompatybilny poliwęglan, zgodny z normami ISO 10993  

i USP Class VI 

PE polietylen 

PEI polieteroimid 

PET  poli(tereftalan etylenu) 

PET-G  poli(tereftalan etylenu) modyfikowany glikolem 

PLA  polilaktyd 

PP  polipropylen 

PS  polistyren 

RM (ang. Rapid Manufacturing) szybkie wytwarzanie 

RP  (ang. Rapid Prototyping) szybkie prototypowanie 

RT (ang. Rapid Tooling) szybkie wytwarzanie narzędzi 

SEM  (ang. Scanning Electron Microscopy) skaningowa mikroskopia 

elektronowa 

SL (ang. Sheet Lamination) laminowanie arkuszy 

SLA (ang. Stereolitography) stereolitografia 

SLS (ang. Selective Laser Sintering) selektywne spikanie laserowe 

TGA, TG  (ang. Thermogravimetric Analysis, Thermogravimetry) analiza 

termograwimetryczna, termograwimetria 

UAM (ang. Ultrasonic Additive Manufacturing) ultradźwiękowe 

wytwarzanie addytywne 

VP (ang. Vat Photopolymerization) fotopolimeryzacja kadzi 

WAXS  (ang. Wide-Angle X-ray Scattering) szerokokątowa dyfraktometria 

rentgenowska 
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WSTĘP 

W ostatnich latach obserwujemy dynamiczny rozwój zastosowania materiałów 

polimerowych w technologiach szybkiego prototypowania, a w szczególności w metodzie 

wytłaczania materiału, gdzie w formie filamentu wprowadzane są do drukarek 3D. Jak 

wspomniano detale wykonane z podstawowych, niemodyfikowanych materiałów najczęściej 

stosowane są jako prototypy koncepcyjne, ponieważ tworzywa nie zapewniają odpowiedniej 

funkcjonalności, niezbędnej wytrzymałości mechanicznej oraz użytkowej detali. Z tego 

powodu, konieczna jest intensyfikacja badań nad modyfikacją stosowanych dotychczas 

materiałów polimerowych. W szczególności obserwujemy duży postęp w opracowaniu 

hybrydowych kompozytów polimerowych, które dzięki poprawionym właściwościom 

użytkowym mogą być z sukcesem wykorzystane do otrzymywania modeli funkcjonalnych za 

pomocą technik wytwarzania przyrostowego. 

Niestety, detale wykonywane w technologii szybkiego prototypowania pod względem 

właściwości mechanicznych nadal nie dorównują elementom otrzymanym tradycyjnymi 

metodami, jak np. formowaniem wtryskowym. W przemyśle maszynowym, szczególnie 

motoryzacyjnym oraz lotniczym, technologia wtryskiwania jest szeroko rozpowszechniona, 

ponieważ pozwala uzyskać nawet kilkaset sztuk w jednym cyklu produkcyjnym. W przypadku 

produkcji małoseryjnej danego elementu formowanie wtryskowe okazuje się nieopłacalne, ze 

względu na koszt oraz czas wytworzenia niezbędnej formy wtryskowej. Dodatkowo, przemysł 

wymaga od materiałów przede wszystkim bardzo dobrych właściwości użytkowych, ale 

również innych, specyficznych cech, jak np. wysoką stabilność termiczną. Skutkiem tego, 

konieczne jest ciągłe poszukiwanie nowych rozwiązań celem opracowania układów 

spełniających wymagane założenia. Z tego powodu, wytwarzanie funkcjonalnych prototypów, 

części lub zamienników z nowo opracowanych materiałów powinno być realizowane 

nowoczesnymi technikami szybkiego prototypowania, ponieważ wytwarzanie addytywne 

umożliwia wykonanie elementów, nawet o skomplikowanej, złożonej geometrii w krótkim 

czasie, z wysoką dokładnością wymiarową. 

Kompozyty polimerowe stanowią grupę materiałów inżynierskich o znacznie lepszych 

właściwościach w porównaniu do podstawowych tworzyw sztucznych. Warto zauważyć, że 

zastosowanie kompozytów polimerowych w technologii Melt Extrusion Polymers (MEP), która 

jest znana pod nazwami handlowymi Fused Filament Fabrication (FFF) oraz Melted and 

Extruded Manufacturing (MEM), do wytwarzania produktów o doskonałych parametrach ma 
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lepszą przyszłość niż tradycyjne techniki. Kompozyty polimerowe zawierające w swoim 

składzie pojedynczy napełniacz są szeroko opisane w tekstach źródłowych, najczęściej 

otrzymane są przez zdyspergowanie jednego rodzaju napełniacza w matrycy pojedynczego 

polimeru lub mieszanki polimerów. Jednak osiągnięcie pożądanych rezultatów jest trudne ze 

względu na pojedynczą funkcję oraz strukturę dodatków, gdy są używane samodzielnie. Nadal 

rzadko do matrycy polimerowej wprowadza się hybrydowe układy napełniaczy, zbudowane  

z więcej niż jednego dodatku, aby uzyskać bardziej złożony system napełnienia. W literaturze 

znajduje się niewiele prac, które przedstawiają możliwość wykorzystania jednocześnie wielu 

napełniaczy do przygotowania kompozytów polimerowych w formie filamentu. Wykorzystanie 

hybrydowych materiałów polimerowych może uwolnić efektywność wytwarzania 

przyrostowego oraz może wpłynąć na podstawowe problemy wynikające z charakterystyki 

procesu, jak np. drukowalność (płynność oraz lepkość) materiału. Ponadto, nie wszystkie 

dodatki nadają się do przetwarzania technologią wytwarzania przyrostowego, co również 

ogranicza zastosowanie kompozytów polimerowych w technologiach FFF/MEM/MEP.  

Podsumowując, na podstawie danych literaturowych obserwujemy dynamiczny rozwój 

technik szybkiego prototypowania w szczególności tych, które opierają się na metodach 

łączenia wytłaczanego stopionego filamentu. W związku z tym wyraźnie rośnie 

zapotrzebowanie  na materiały polimerowe o zdecydowanie lepszych właściwości użytkowych. 

Niestety, w literaturze duża liczba publikacji przedstawia głównie właściwości elementów 

wykonanych z niemodyfikowanych, podstawowych tworzyw. Dlatego niniejsza praca stanowi 

uzupełnienie informacji na temat innowacyjnych kompozytów polimerowych dedykowanych 

dla technologii druku 3D spełniających wysokie wymagania stawiane tego typu materiałom.  
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I. CZĘŚĆ TEORETYCZNA 
 

I.1. Technologie szybkiego prototypowania (ang. Rapid Prototyping (RP)) wykorzystujące 

materiały polimerowe 

Rozwój szybkiego prototypowania obejmuje lata 80-te, jednak dopiero dekadę później 

technologie RP zyskały największą sławę [1]. Szybki rozwój tej techniki i jej uznanie w prawie 

wszystkich zastosowaniach doprowadziły do regularnego stosowania również terminu 

drukowanie 3D, jak i produkcja addytywna (ang. Additive Manufacturing, AM) [2]. Obecnie 

produkcja addytywna jest zaawansowaną, szybko rozwijającą się metodą wytwarzania, która 

umożliwia produkowanie modeli fizycznych, w tym złożonych struktur geometrycznych,  

z dużą dokładnością przy zachowaniu niskich kosztów procesu [3,4]. Technologia druku 3D 

jest szeroko stosowana do wytwarzania części, które są trudne i kosztowne w produkcji 

tradycyjnymi metodami, w tym do zastosowań motoryzacyjnych i lotniczych [5]. Wytwarzanie 

przyrostowe jest technologią szybko wdrażaną zarówno w warunkach domowych, jak  

i przemysłowych ze względu na wiele jej zalet, takich jak skrócony czas projektowania i cyklu 

produkcyjnego, redukcja odpadów, efektywność energetyczna oraz możliwość korzystania  

z niedrogich narzędzi [6,7]. Druk trójwymiarowy oferuje również automatyzację  

i powtarzalność na wysokim poziomie [7].  

Termin szybkie prototypowanie jest również stosowany, gdy mowa jest o szybkim 

wytwarzaniu (ang. Rapid Manufacturing) oraz szybkim wytwarzaniu narzędzi (ang. Rapid 

Tooling), ponieważ w każdym przypadku otrzymany element może być stosowany jako 

prototyp. Należy jednak zaznaczyć różnicę między wspomnianymi technikami. Szybkie 

prototypowanie (RP) służy do otrzymywania prototypów, elementów naśladujących 

rzeczywisty detal. Techniki te zapewniają otrzymanie elementów trwałych z wysoką 

dokładnością wymiarową. Otrzymany produkt może być wykorzystany do np. analizy działania 

mechanizmów, testów funkcjonalnych, badań naukowych, analizy inżynierskiej. Szybkie 

wytwarzanie (RM) stosowane jest w celu wytwarzania wytrzymałych elementów, które finalnie 

mogą zostać użyte jako gotowe produkty, części zamienne lub detale niestandardowe. Technika 

służy do produkcji małoseryjnej, jednostkowej. Szybkie wytwarzanie narzędzi (RT) 

wykorzystuje techniki przyrostowe w celu otrzymania niezbędnego oprzyrządowania 

stosowanego w przemyśle, jak np. formy, matryce. Znane jest również szybkie modelowanie 

(ang. Rapid Modeling), które jest często stosowane w celu otrzymania np. różnego rodzaju 
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makiet na pokazy, targi, ale również do analizy marketingowej, działań projektowych. 

Wytworzone detale charakteryzują się słabszą wytrzymałością oraz mniejszą dokładnością  

w stosunku do wyrobów otrzymanych tradycyjnymi metodami, jak np. za pomocą formowania 

wtryskowego [8].  

Techniki druku 3D można podzielić na siedem głównych kategorii, w zależności od 

różnych zasad drukowania [9,10]: natryskiwanie wiążące, laminowanie arkuszy, 

ukierunkowane osadzanie energii, spajanie w złożu proszkowym, fotopolimeryzacja kadzi, 

natryskiwanie materiału oraz wytłaczanie materiału.  

 

Rysunek 1. Podział technik druku 3D. Opracowanie własne na podstawie [9,10]. 

Wśród tych technik, natryskiwanie wiążące (BJ) wykorzystuje ciekły środek wiążący 

strumieniowo wprowadzany na proszek. Chemiczne spoiwo jest selektywnie osadzane w celu 

utwardzenia warstwy, połączenia cząstek proszku. Technika stosowana jest głównie do 

otrzymywania wstępnych wyrobów spiekanych, wzorców do odlewania, wyrobów o dużej 

objętości z różnego rodzaju materiałów, jak np. metale i ceramika. Laminowanie arkuszy (SL) 

łączy arkusze materiałów w celu wytworzenia przedmiotu. Technika jest opracowana głównie 

z myślą o konstrukcjach estetycznych, wizualnych składających się z papieru (wytwarzanie 

obiektów laminowanych, ang. Laminated Object Manufacturing, LOM) lub metali 

(ultradźwiękowe wytwarzanie addytywne, ang. Ultrasonic Additive Manufacturing, UAM). 

Natomiast ukierunkowane osadzanie energii (DED) wykorzystuje energię cieplną do stapiania 

materiałów podczas ich osadzania. Technika pozwala na wykorzystanie materiałów 

ceramicznych, jednak obecnie najczęściej stosuje się metale w postaci drutu lub proszku. DED 

powszechnie stosowane jest do nadbudowania dodatkowego materiału na już istniejący produkt 
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lub jego naprawy. Przykładami tej technologii jest osadzanie laserowe (ang. Laser Deposition) 

oraz laserowe kształtowanie siatki (ang. Laser Engineered Net Shaping, LENS).  

Pozostałe cztery techniki druku 3D pozwalają na wykorzystanie do procesu  polimerów 

oraz materiałów polimerowych [9,10]. 

Spajanie w złożu proszkowym (PBF) wykorzystuje laser (ang. Selective Laser 

Sintering, SLS) lub wiązkę elektronów (ang. Electron Beam Melting, EBM) jako źródło 

zasilania do topienia lub spajania sproszkowanych materiałów [11]. Technika selektywnego 

spiekania laserowego proszków polega na umieszczeniu pylistego materiału na platformie 

roboczej i kierowaniu na niego wiązki lasera, która przechodząc przez lustro wyznacza przekrój 

produktu. Materiał proszkowy mięknie pod wpływem energii cieplnej pochodzącej od wiązki 

laserowej, cząstki proszku wzajemnie się spajają, a nowo nałożona warstwa materiału spaja się 

z poprzednią. Ze względu na możliwość zastosowania kilku rodzajów materiałów o różnej 

przewodności cieplnej oraz różnej grubości warstw konieczne jest zapewnienie odpowiedniej 

gęstości energii wprowadzanej przez wiązkę lasera, tak, aby możliwe było spiekanie materiału 

i połączenie kolejnych warstw. Proces topienia wiązką elektronów przebiega podobnie, jednak 

źródło zasilania w EBM powoduje skuteczniejsze podgrzewanie materiału, co skutkuje 

krótszym czasem wytwarzania elementu [10].  

Fotopolimeryzacja kadzi (VP) odnosi się do utwardzania ciekłych, fotoreaktywnych 

polimerów w kadzi za pomocą określonego źródła, jak ultrafiolet (UV), światło lub laser. 

Technika zwykle wykorzystuje fotoutwardzalne monomery/oligomery na bazie akrylanów oraz 

epoksydów, które pod wpływem źródła światła polimeryzują mechanizmem kationowym i/lub 

rodnikowym [9,12,13]. Fotopolimeryzację kadzi reprezentują przede wszystkim dwie techniki 

stereolitografia (ang. Stereolithography, SLA) oraz bezpośrednie utwardzanie światłem (ang. 

Digital Light Process, DLP). W technice SLA proces rozpoczyna się od osadzenia warstwy 

fotopolimeru za pomocą mechanizmu ponownego powlekania na platformie roboczej. Laser 

UV rastruje wymaganą ścieżkę na powierzchni żywicy, jednocześnie sieciując płynny 

fotopolimer. Ponowne powlekanie świeżej warstwy materiału i nanoszenie jej za pomocą lasera 

UV powoduje powstawanie kolejnych warstw wyrobu [13]. Druga technika pozwala na 

wykorzystanie bardziej konwencjonalnego źródła światła, np. lampy łukowej z panelem 

ciekłokrystalicznym. W trakcie procesu panel jest nakładany na całą powierzchnię kadzi, 

dlatego znacznie szybciej następuje polimeryzacja żywicy fotopolimerowej. Technika DLP 

umożliwia odwzorowanie wzorów o rozdzielczości nawet 30 µm. Proces polega na rzutowaniu 
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wzoru 2D, dzięki któremu zostaje dostarczona energia do żywicy. Wyróżnić można dwie 

konfiguracje wytwarzania detali „top-down” oraz „bottom-up”, przy użyciu których możemy 

otrzymać odpowiednio wielkopowierzchniowe detale w dużej skali oraz detale wytworzone  

w wysokiej rozdzielczości.  

Natryskiwanie materiału (MJ), powszechnie znane jako drukowanie atramentowe, jest 

to proces drukowania elementu poprzez selektywne osadzanie kroplami materiału 

budulcowego. W trakcie procesu głowica drukująca kroplami dozuje płynny, światłoczuły 

materiał, który pod wpływem światła ultrafioletowego (UV) zestala się, tym samym tworząc 

warstwa po warstwie gotowy element. Technika pozwala na otrzymanie detali o bardzo dobrej 

stabilności wymiarowej oraz gładkiej powierzchni. Należy zaznaczyć, że MJ jest również 

nazywane modelowaniem strumieniowym (ang. Jet Modeling, JM) lub systemem 

strumieniowym (ang. Jetting System, JS). Jedną z metod natryskiwania materiału jest 

modelowanie wielostrumieniowe (ang. MultiJet Modeling, MJM) ciekłymi polimerami, jak np. 

żywice akrylowe utwardzone światłem UV [9,12]. 

Wytłaczanie materiału (ME) stanowi technikę wytwarzania przyrostowego, w której 

materiał w postaci filamentu jest wytłaczany przez głowicę drukującą pod wpływem siły 

mechanicznej, a następnie selektywnie osadzany budując zadany model. Szczegółową 

charakterystykę metody przedstawiono poniżej [9].  

 

Charakterystyka technologii druku wytłaczanym stopionym filamentem (Fused Filament 

Fabrication / Melted and Extruded Manufacturing / Melt Extrusion Polymers) 

Technologia wytłaczania materiału (ME), druku stopionym filamentem jest jedną ze 

starszych technik druku 3D. Pierwotnie została opracowana do zastosowań projektowych oraz 

tworzenia funkcjonalnych prototypów, jednak obecnie zyskała znaczne uznanie w przemyśle 

ze względu na przystępną cenę, prostotę procesu i zdolność do wytwarzania części z szeregu 

powszechnie stosowanych tworzyw termoplastycznych [13,14].  

Historycznie, technologia druku 3D, a dokładniej modelowanie stopionym materiałem 

(ang. Fused Deposition Modeling, FDM), została opracowana i opatentowana w USA przez 

małżeństwo L. Crump oraz S. Crump w 1989 roku. W tym samym roku powstała firma 

Stratasys Inc, która rozwinęła potencjał techniki, między innymi budując oparte o zasady FDM 

drukarki 3D. W kolejnych latach firma uzyskała wiele patentów (w 1992 roku uzyskała patent 
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na technologię FDM), które pozwoliły udoskonalić proces, ale również ograniczyć istniejącą 

konkurencję, która chciała wykorzystać technikę w celach zarobkowych i/lub zawodowych 

[15,16]. W 2005 roku Brytyjczyk A. Bowyer rozpoczął pracę nad tą samą technologią druku 

3D, a następnie stworzył projekt „RepRap”, czyli samoreplikującej się maszyny, drukarki 3D. 

Jednak dopiero w 2008 roku mógł otwarcie propagować swój wynalazek, ponieważ patent 

firmy Stratasys na podstawowe mechanizmy i zasadę działania drukarki FDM wygasł. Bowyer 

nazwał swój wynalazek Fused Filament Fabrication (FFF), ponieważ nazwa FDM była już 

zastrzeżona. Wyniki projektu RepRap do tej pory są dostępne za darmo, każdy ma do nich 

wgląd, co pozwala modyfikować rozwiązania do własnych celów i tworzyć nowe technologie 

wytwarzania addytywnego. Wydarzenia spowodowały powstanie w kolejnych latach na całym 

świecie mnóstwo projektów typu Open Source [15]. 

Przykładami tej metody druku jest technika wytłaczania stopionego polimeru, którą dla 

bezpieczeństwa i zgodnie z metodyką działań nazwano (ang. Melt Extrusion Polymer, MEP), 

natomiast handlowo znana jest jako osadzanie topionego materiału (ang. Fused Filament 

Fabrication, FFF), ale również modelowanie przez topienie i wytłaczanie (ang. Melted and 

Extruded Manufacturing, MEM).  

Schemat blokowy procesu druku technologiami FFF/MEM/MEP przedstawiono na  

rysunku 2. 

 
Rysunek 2. Schemat procesu druku technologiami FFF/MEM/MEP. Opracowanie własne na 

podstawie [17]. 
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Technologie FFF/MEM/MEP polegają na nakładaniu warstwowo podgrzanego do 

około 0,5℃ powyżej temperatury topnienia tworzywa, który następnie jest wytłaczany przez 

dyszę o określonej średnicy, tak że zestala się w około 0,1 s po wytłoczeniu zgrzewając  

z poprzednimi warstwami [18,19]. Stosowany materiał ma postać drutu o określonej średnicy 

(filament), pozwala to dozować materiał w sposób ciągły do komory układu topiącego [20]. 

 
Rysunek 3. Proces druku 3D w technologiach FFF/MEM/MEP. Opracowanie własne na 

podstawie [20]. 

Głowicę drukarki stanowi silnik, cewka roztapiająca oraz wspomniana już dysza. 

Podczas otrzymywania pojedynczej warstwy głowica przemieszcza się w płaszczyźnie XY nad 

detalem. Poprzez obniżenie platformy roboczej lub podniesienie dyszy możliwe jest nakładanie 

kolejnej warstwy. Cały proces jest sterowany komputerowo poprzez specjalistyczne 

oprogramowanie [21].  

 

Optymalizacja podstawowych parametrów druku 3D  

Jakość obrabianych elementów otrzymanych za pomocą FFF/MEM/MEP zależy 

głównie od starannego doboru tzw. zmiennych procesowych. Dlatego tak istotna jest znajomość 

parametrów technologii, które mają bardzo duży wpływ na jakość otrzymanych części [22]. 

Jedną z kluczowych kwestii procesu jest dobór właściwych parametrów w celu skrócenia czasu 

produkcji i zmniejszenia zużycia materiału wsadowego przy zachowaniu wysokich 
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dynamicznych właściwości mechanicznych [23,24]. W metodzie FFF/MEM/MEP istotna jest 

stała prędkość głowicy, która wpływa na grubość elementu, a także prędkość dyszy i szybkość 

wytłaczania materiału [18,19].  

Duży wpływ na właściwości mechaniczne i użytkowe ma orientacja budowy 

wytwarzanego w 3D elementu [25-29]. Detal należy ułożyć w taki sposób, aby zapewnić dobrą 

stabilność oraz odpowiednie przyleganie do platformy roboczej w trakcie procesu.  

 

Rysunek 4. Orientacja druku: a) krawędziowa (Y), b) pozioma (X), c) pionowa (Z). 

Opracowanie własne na podstawie [30]. 

Najczęściej stosowanym ułożeniem jest orientacja krawędziowa oraz płaska, ponieważ 

pozwalają one na uzyskanie bardzo dobrych właściwości mechanicznych [26,28,29], często 

dwukrotnie wyższych w stosunku do orientacji pionowej [29]. Elementy otrzymane  

w orientacji krawędziowej wykazują najwyższą wytrzymałość na rozciąganie oraz wydłużenie 

przy zerwaniu, a moduł Young’a jest zbliżony do otrzymanego w konfiguracji poziomej. 

Ułożenie w osi X zapewnia najwyższą wytrzymałość na zginanie oraz najwyższą udarność 

[26,28]. Natomiast kierunek pionowy charakteryzuje się większą liczbą warstw, a tym samym 

połączeń międzywarstwowych, które stanowią słabszy punkt w konstrukcji. Wytrzymałość 

wiązania pomiędzy kolejnymi warstwami jest zawsze niższa od wytrzymałości budującego 

materiału, dlatego detale drukowane w kierunku Z nie posiadają już tak dobrych właściwości 

mechanicznych [27]. 

Orientacja rastra w technologiach FFF/MEM/MEP jest ważnym parametrem, ponieważ 

wpływa na wytrzymałość, dokładność wymiarową, a także jakość wykończenia powierzchni 

detali.  
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Rysunek 5. Orientacja rastra: a) 0º, b) 30º, c) 45º, d) 60º, e) 90º. Opracowanie własne na 

podstawie [30]. 

 Ze względu na dobre właściwości mechaniczne, przede wszystkim bardzo dobrą 

wytrzymałość na rozciąganie często stosuje się kąt rastrowy 0º oraz 45º. Kąt ułożenia włókien 

0º pozwala otrzymać najwyższą wytrzymałość (ułożenie włókien w kierunku przyłożonych sił), 

nawet do 25% wyższą w stosunku do orientacji 90º [30-33]. Co więcej, konfiguracje zapewniają 

również bardzo dobrą odporność zmęczeniową wytworzonych detali, najlepsze rezultaty osiąga 

się przy orientacji rastra 45º [31,32]. Dodatkowo układ włókien 45º zapewnia bardzo dobrą 

udarność, dlatego jest to regularnie stosowany wariant [30,31]. W celu uzyskania dobrych 

właściwości mechanicznych najczęściej stosuje się orientację krzyżową druku 0º/90º oraz  

-45º/+45º [34,35]. 

 

Rysunek 6. Orientacja rastra: a) 0º, b) 0º/90º, c) -45º/+45º. Opracowanie własne. 
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Najważniejszym parametrem wpływającym na właściwości mechaniczne jest gęstość 

wypełnienia detali [36,37]. Nośność części wzrasta wraz ze wzrostem ilości materiału 

wewnątrz elementu, dlatego najlepsze rezultaty właściwości mechanicznych oraz użytkowych 

otrzymuje się stosując 100% wypełnienie [38,39]. Tak wytworzona część gwarantuje zwartą, 

litą budowę, jednak jest to również bezpośrednio związane z dłuższym czasem trwania procesu. 

Zdarza się, że naukowcy w celu skrócenia czasu druku lub zaoszczędzenia materiału stosują 

mniejszą gęstość wypełnienia, a także różne wzory wypełnienia [40,41]. Wzór wypełnienia 

również mocno wpływa na wytrzymałość otrzymanych detali, ponieważ określa w jaki sposób 

włókna oddziałują ze sobą pod wpływem siły. Najczęściej stosowany jest typ siatki, który 

cechuje się dobrą odpornością na rozciąganie [39,42], dzięki krzyżowemu ułożeniu warstw. 

Niestety, taki układ powoduje wzrost kruchości elementu, co skutkuje zmniejszoną udarnością 

[39]. Jednak największą wytrzymałością mechaniczną, wytrzymałością na rozciąganie oraz 

zginanie, odznacza się wzór trójkątny. Dobre wyniki można otrzymać stosując również wzór 

sześciokątny i plastra miodu [43]. Natomiast wzory ćwierćsześcienne wykazują niską 

wytrzymałość mechaniczną, szczególnie podczas prób zginania. Jest to spowodowane 

przesuwaniem poszczególnych warstw, co powoduje występowanie odsuniętych obszarów  

w konstrukcji, które nie są wspierane [39,42]. Należy jednak pamiętać, że nie każdy element 

wymaga bardzo dobrych właściwości użytkowych, np. prototypy koncepcyjne zazwyczaj 

drukowane są przy mniejszej gęstości wypełnienia oraz o dowolnym wzorze wewnątrz 

elementów.  

Wysokość warstwy to kolejny parametr drukowania w 3D, który można odpowiednio 

dobrać w zależności od oczekiwanych rezultatów procesu. Mniejsza wysokość warstw 

spowoduje wzrost ich ilości, a tym samym wzrost czasu trwania procesu, co zasadniczo wpłynie 

na właściwości wytworzonych detali [44]. Zadana większa ilość warstw spowoduje duży 

gradient temperatury w kierunku pierwszej z nich, co wiąże się bezpośrednio z występującymi 

zniekształceniami między warstwami, a także w ich obrębie. Wzrost ilości warstw przyczynia 

się także do akumulacji naprężeń szczątkowych, ponieważ zwiększona zostaje również ilość 

cykli ogrzewania i chłodzenia. Naprężenia mogą powodować odkształcenie, rozwarstwienie 

lub pękania warstw [44]. Dlatego dla kształtek drukowanych w pozycji pionowej zaleca się 

wyższą wysokość warstw, ponieważ zmniejsza ona ich ilość, a zatem liczbę wiązań między 

warstwami [44-46]. W następstwie tego, w przypadku orientacji Z większa grubość warstw 

powoduje wzrost wytrzymałości na rozciąganie oraz zginanie [34,45]. Detale drukowane  

w orientacji krawędziowej oraz pionowej wykazują odmienne zależności. Wzrost wysokości 

warstwy powoduje spadek wytrzymałości na rozciąganie (wzrasta sztywność) oraz wzrost 
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wytrzymałości na zginanie [45,47]. Zadana mniejsza grubość warstw sprawia, że stopiony 

filament wytłoczony z dyszy ulega ściśnięciu pomiędzy dyszą a istniejącą warstwą lub 

platformą roboczą drukarki. Tym samym cylindryczne włókno odkształca się plastycznie,  

a jego przekrój staje się bardziej owalny powodując zwiększenie powierzchni kontaktu  

i zwilżania, dlatego spajanie włókien staje się lepsze [42]. Optymalną i zarazem najczęściej 

stosowaną wysokością warstwy jest 0,2 mm [33,4,48]. 

Średnica dyszy również wpływa na właściwości mechaniczne elementów otrzymanych 

w technologiach FFF/MEM/MEP. Im większa średnica dyszy tym łatwiej rozprowadzić 

stopiony materiał polimerowy. Polepszoną wytrzymałość mechaniczną detali można otrzymać 

poprzez wzrost stosunku średnicy dyszy do grubości warstwy, ponieważ tym samym 

zwiększona zostaje powierzchnia styku między warstwami [49,50]. Kontrolując jednocześnie 

rozmiar dyszy i grubość warstwy można kontrolować szczelinę powietrzną między sąsiednimi 

pasmami włókien tworzywa sztucznego. 

Temperatura procesu jest bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na właściwości 

mechaniczne i użytkowe detali, ale również pozwalającym optymalizować wykończenie 

powierzchni elementów [51]. Zmiana temperatury ma bezpośredni wpływ na płynność 

materiału, co skutkuje zmianą chropowatości powierzchni. Zastosowanie wyższych temperatur 

(jednak nadal mieszczących się w temperaturze przetwórstwa tworzywa sztucznego) może 

spowodować otrzymanie lepszej jakości powierzchni [52]. W wyższych temperaturach materiał 

wolniej krzepnie, dlatego możliwe jest uzyskanie gładkiej powierzchni. Co więcej, wzrost 

temperatury powoduje spadek lepkości materiału, dlatego możliwe jest wygładzenie 

powierzchni zakończeń poszczególnych warstw (schodków), ale również wzrost siły wiązania, 

co skutkuje otrzymaniem detali o poprawionych właściwościach mechanicznych [52,53]. 

Niższa temperatura negatywnie wpływa na otrzymaną jakość powierzchni, jednak zapewnia 

lepszą dokładność wymiarową i pozwala na łatwe usunięcie, oderwanie elementu od stołu 

roboczego po zakończonym procesie [52,53].  

W tabeli 1 przedstawiono parametry procesu i ich wpływ na wybrane właściwości 

detalu. 
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Tabela 1. Zestawienie parametrów procesu wpływających na poszczególne właściwości części 

wykonanych technikami FFF/MEM/MEP. Opracowanie własne na podstawie [34]. 

Oznaczenia: + ma wpływ, - nie ma wpływu. 

 

Nadal jednak wiedza na temat wpływu wielu warunków przetwarzania na cechy 

produkowanych części techniką FFF/MEM/MEP nie jest wystarczająca [54], a zatem zużycie 

energii oraz materiałów może być większe niż planowane, co wynika z występujących podczas 

procesu błędów człowieka lub niedokładności maszyny [55]. 

 

  

Właściwości 

mechaniczne  

i użytkowe 

Parametry 

FFF/MEM/MEP 

Czas 

procesu 

Dokładność 

wymiarowa 

Chropowatość 

powierzchni 

Wytrzymałość 

na rozciąganie 

Wytrzymałość 

na zginanie 

Wytrzymałość 

na ściskanie 

Orientacja druku + + + + + + 

Orientacja rastra + + - + + + 

Grubość warstwy + + + + + + 

Ilość warstw + - - + - + 

Gęstość wypełnienia + - - + + + 

Wzór wypełnienia - - - + - + 

Średnica dyszy + + + + + + 

Szczelina powietrzna + + - + + + 

Temperatura procesu - + + + - - 

Szybkość druku + + + + + - 
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I.2. Charakterystyka materiałów polimerowych stosowanych w technologiach FFF/MEM/MEP 

 

Technologie FFF/MEM/MEP pozwalają na tworzenie części z ogólnie dostępnych 

polimerów termoplastycznych. Polimery termoplastyczne cechują się tym, że w trakcie procesu 

ich przetwórstwa w celu odpowiedniego ich ukształtowania, materiał zostaje podgrzany do 

stanu plastycznego, a następnie ochłodzony. Termoplasty charakteryzują się zazwyczaj budową 

liniową makrocząsteczek, rzadziej rozgałęzioną, dlatego w podwyższonej temperaturze są 

bardzo plastyczne, natomiast w temperaturze pokojowej stają się twarde [56]. Pod względem 

wykorzystania w druku 3D, polimery amorficzne są bardziej korzystne w porównaniu do 

semikrystalicznych. Polimery amorficzne charakteryzują się strukturą podobną do cieczy, 

lepkość stopu zmniejsza się stopniowo wraz ze wzrastającą temperaturą od temperatury 

przetwarzania do zeszklenia materiału, dlatego lepsze są ich właściwości w stanie stopionym, 

wykazują również niski skurcz przy zestalaniu. Natomiast polimery częściowo krystaliczne 

zawierają wysoki przedział temperaturowy, temperatura przetwarzania przekracza temperaturę 

topnienia i jest o około 1,5 razy wyższa od temperatury zeszklenia [57]. 

Wszystkie materiały posiadają pewne zalety, wady oraz różne wymagania dotyczące 

parametrów przetwórstwa, jak np. temperatura stosowania filamentu. Tworzywo, najczęściej 

wybierane jest ze względu na właściwości surowca, planowane końcowe zastosowanie 

otrzymanego modelu, ale również ze względu na rodzaj dostępnego sprzętu, ponieważ drukarki 

FFF/MEM/MEP nie przetwarzają wszystkich gatunków dostępnych surowców [58]. Nadal 

jednak największy problem stanowią właściwości mechaniczne produkty, które nie dorównują 

detalom wykonanym standardowymi metodami, jak formowane wtryskowe, ponieważ detale 

3D są mniej jednorodne, charakteryzują się pustymi przestrzeniami między drukowanymi 

nitkami [57]. Oczywiście, każdy konstruktor jako kolejne kryterium wyboru materiału do 

procesów FFF/MEM/MEP podaje koszt procesu, a także koszt surowca. Materiał przeznaczony 

do drukarek 3D powinien wykazywać kilka charakterystycznych cech: bezpieczeństwo, 

nietoksyczność, kompatybilność, wystarczającą lepkość materiału po stopieniu (jedynie w ten 

sposób możliwe jest spajanie warstwa po warstwie surowca), niską temperaturę zeszklenia 

tworzywa, niską temperaturę topnienia, co wpływa na mniejsze zużycia energii podczas 

procesu [59,60]. 

Drukarki FFF/MEM/MEP mogą produkować części z materiałów, tworzyw 

termoplastycznych, takich jak ABS (akrylonitryl-butadien-styren), PLA (polilaktyd), PC 

(poliwęglany), PA (poliamidy), PEI (polieteroimidy), ASA (akrylonitryl-styren-akryl),  
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PC/ABS - materiały mieszane i wiele innych [20]. Metoda Rapid Prototyping na początku 

skoncentrowana była tylko na polimerach, które następnie zostały zastąpione bądź uzupełnione 

przez kompozyty, ceramikę oraz metale. Stosowanie kompozytów polimerowych w technologii 

RP pozwala na uzyskanie pożądanego produktu oraz ułatwia proces wytwarzania. 

 

I.2.1. Kopolimer akrylonitryl-butadien-styren 

 Terpolimer akrylonitryl-butadien-styren (ABS) należy do grypy tworzyw 

amorficznych. ABS zawiera w swoim składzie grupę monomerów akrylonitryl, butadien oraz 

styren, zazwyczaj w ilości odpowiednio 15%-35%, 5%-30% oraz 40%-60%. Jednak proporcje 

poszczególnych monomerów mogą ulec zmianie w bardzo szerokim zakresie [61]. 

 
Rysunek 7. Wzór strukturalny kopolimeru akrylonitryl-butadien-styren [62]. Opracowanie 

własne wykonane za pomocą programu ChemSketch. 

Połączenie materiałów w ABS nadaje nowych, wyjątkowych właściwości, jak np. 

wysoką udarność oraz wytrzymałość mechaniczną [61,63]. Kopolimer jest najbardziej 

rozpowszechnionym tworzywem ze względu na wiele zalet, przede wszystkim bardzo dobrą 

wytrzymałość w stosunku do ceny, ale również łatwość w przetwarzaniu, wysoką estetykę 

produktów. Co więcej, materiał charakteryzuje się wysoką odpornością cieplną oraz niskim 

pełzaniem, co pozwala uzyskać dobrą stabilność wymiarową oraz dobre właściwości 

izolacyjne. Ponadto, tworzywo wykazuje wysoką odporność na wiele agresywnych mediów 

(benzyna, oleje, smary) [61,63]. Wadami tego materiału jest niska odporność na 

promieniowanie UV oraz łatwopalność. W konsekwencji kopolimer znalazł zastosowanie  

w szerokim zakresie aplikacji, głównie jako materiały konstrukcyjne, ale również jako jeden ze 

składników kompozytów polimerowych. Stosuje się go do wyrobu wielu artykułów 

gospodarstwa domowego, mebli, RTV, korpusów urządzeń elektrycznych, części maszyn 

biurowych i wiele innych. 
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Tabela 2. Wybrane charakterystyczne właściwości użytkowe ABS [64-66]. 

Właściwości ABS 

Gęstość, [g/cm3] 1,06 

Masowy wskaźnik szybkości płynięcia, [g/10 min] 1,5 

Wytrzymałość na rozciąganie, [MPa] 45 

Moduł sprężystości, [MPa] 2700 

Wytrzymałość na uderzenie bez karbu/z karbem, [kJ/m2] 70/7 

Temperatura mięknienia według Vicata (B), [℃] 110 

Temperatura zeszklenia, [℃] 100 

Chłonność wody po 96h, [%] 0,45 

 

ABS można przetwarzać wieloma metodami, jak np.: wytłaczanie, formowanie 

wtryskowe oraz wytwarzanie przyrostowe [67]. Należy jednak pamiętać, że tworzywo w ciągu 

doby absorbuje około 3% wilgoci z powietrza, dlatego wymaga suszenia przed procesami 

przetwórstwa. Co więcej, w przypadku zastosowania zbyt wysokich temperatur powyżej 250℃ 

z materiału może wydzielać się dym, który świadczy o przegrzaniu tworzywa. W celu 

zminimalizowania możliwości wystąpienia tego zjawiska zazwyczaj, np. podczas formowania 

wtryskowego, stosuje się krótszy czas wtrysku przy zwiększonym ciśnieniu.  

 

Zastosowanie kopolimeru ABS w technologiach FFF/MEM/MEP 

Kopolimer akrylonitryl-butadien-styren jest rozpowszechnionym tworzywem do 

zastosowań w druku 3D w technologiach FFF/MEM/MEP, ponieważ materiał posiada 

pożądane właściwości, jak np. odpowiednia płynność stopu, dobra jakość druku, a także 

wytrzymałość oraz sztywność [68]. W handlu dostępnych jest kilka różnych rodzajów 

filamentów wykonanych z ABS, między innymi ABS-M30, ABS-M30i, ABS-ESD7, ABSi  

i ABSplus. ABS-M30 jest tworzywem nawet do 70% mocniejszym w porównaniu do 

tradycyjnego ABS, ponadto charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na uderzenia, 

rozciąganie i zginanie. Dzięki dobrym właściwościom mechanicznym oraz bardzo silnym 

wiązaniem poszczególnych warstw ze sobą, materiał może być wykorzystany do produkcji 

funkcjonalnych modeli [69,70]. ABS-M30i jest biokompatybilnym odpowiednikiem do 

wcześniej opisanego ABS-M30, wykazuje bardzo dobre właściwości mechaniczne, jest 

odpowiedni pod procesy sterylizacji z zastosowaniem plazmy. Materiał może być 
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wykorzystany do produkcji między innymi narzędzi chirurgii międzyoperacyjnej [71]. ABS-

ESD7 również charakteryzuje się dobrymi właściwościami mechanicznym, ale co ważne 

materiał wykazuje zdolność rozpraszania ładunków elektrostatycznych. Z tego powodu, 

stosowany jest do produkcji narzędzi elektronicznych. Ostatni rodzaj ABS plus cechuje się 

wysokimi właściwościami mechanicznymi, nawet o około 40% wyższą wytrzymałością na 

rozciąganie, o około 20% na zginanie oraz niską nasiąkliwością w stosunku do tradycyjnego 

ABS [68,72]. ABS plus stosowany jest do produkcji funkcjonalnych prototypów, narzędzi 

przemysłowych, ale również wytrzymałych detali do modelowania koncepcyjnego.  

 

I.2.2. Polistyren 

 Polistyren (PS) należy do grupy tworzyw amorficznych. Właściwości mechaniczne 

polimeru ściśle zależą od jego masy cząsteczkowej (w przemyśle zazwyczaj 100 000 u -

400 000 u) oraz temperatury, ponieważ właściwości tworzywa w znacznym stopniu ulegają 

pogorszeniu w temperaturze dochodzącej do temperatury zeszklenia tworzywa (Tg około 

80°C), natomiast powyżej 300°C ulega depolimeryzacji. 

 
Rysunek 8. Wzór strukturalny polistyrenu. Opracowanie własne wykonane za pomocą 

programu ChemSketch. 

 PS pomimo wielu swoich wad, jak np. kruchość, łamliwość, rozpuszczalność w estrach, 

ketonach, węglowodorach, disiarczku węgla oraz pirydynie, nadal jest bardzo często 

stosowanym tworzywem w przemyśle. Materiał nie jest również odporny na działanie światła 

słonecznego, ponieważ pod jego wpływem ulega przyspieszonemu starzeniu oraz zmienia 

barwę (żółknie). Jako zalety polimeru można wymienić przede wszystkim jego przezroczystość 

oraz twardość. PS nie rozpuszcza się między innymi w fenolu, eterze, kwasie octowym, 

niższych alkoholach. Ponadto, polistyren charakteryzuje się przepuszczalnością światła 

widzialnego na poziomie około 90%, dzięki temu materiał znalazł zastosowanie w przemyśle 

optycznym, a także przy wytwarzaniu światłowodów [64-66]. Co więcej, PS można 

wykorzystać w przemyśle kablowym, a także jako dielektryk w przemyśle elektronicznym oraz 

elektrycznym.  
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Tabela 3. Wybrane charakterystyczne właściwości użytkowe PS [64-66]. 

Właściwości PS 

Gęstość, [g/cm3] 1,05 

Masowy wskaźnik szybkości płynięcia, [g/10 min] 5 

Wytrzymałość na rozciąganie, [MPa] 50 

Moduł sprężystości, [MPa] 3300 

Wytrzymałość na uderzenie bez karbu/z karbem, [kJ/m2] 5/2 

Temperatura mięknienia według Vicata (B), [℃] 88 

Temperatura zeszklenia, [℃] 90 

Rezystywność skośna, [Ωcm] 1018 

Rezystywność powierzchniowa, [Ω] 1015 

Chłonność wody po 96h, [%] 0,1 

 

 PS jest materiałem łatwym w przetwórstwie, można go formować prawie wszystkimi 

standardowymi metodami stosowanymi podczas przetwarzania polimerów termoplastycznych.  

 

Zastosowanie polistyrenu w technologiach FFF/MEM/MEP 

Polistyren nie stanowi popularnego materiału do druku 3D. Zazwyczaj w technologiach 

FFF/MEM/MEP stosowany jest wysokoudarowy polistyren (ang. High Impact Polystyrene, 

HIPS). Materiał wymaga wysokich temperatur druku, ponieważ temperatura dyszy powinna 

osiągnąć 230-240℃, a stół roboczy 90-100℃. Materiał zazwyczaj stosowany jest do 

wykonania podpór elementów, a w celu ich rozpuszczenia stosowany jest roztwór limonenu 

[73]. 

 

I.2.3. Poli(tereftalan etylenu) 

 Poli(tereftalan etylenu) (PET) należy do grupy polimerów półkrystalicznych. Materiał 

w temperaturze około 72℃ ze stanu stałego (twardy materiał, podobny do szkła) przechodzi  

w stan elastyczny. W takiej formie PET nadaje się do formowania, a poprzez schłodzenie 

otrzymuje się trwale uformowany produkt. W celu otrzymania formy krystalicznej PET należy 

przetrzymać materiał w temperaturze około 72℃, ponieważ prowadzi to do jego stopniowej 
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krystalizacji i wywołuje zmianę właściwości materiału, który tracąc elastyczność staje się 

bardziej kruchy [74].  

 
Rysunek 9. Wzór strukturalny poli(tereftalanu etylenu). Opracowanie własne wykonane za 

pomocą programu ChemSketch. 

Polimer ten ma dobre właściwości fizyczne – charakteryzuje się dużą twardością  

i sztywnością oraz odpornością chemiczną. Co więcej, materiał charakteryzuje się dobrymi 

właściwościami dielektrycznymi oraz poślizgowymi. PET jest odporny na kwasy, zasady, 

niektóre rozpuszczalniki oraz oleje i tłuszcze. Poli(tereftalan etylenu) posiada jednak pewne 

wady, takie jak wysoka hydrofobowość, krystaliczność i brak grup reaktywnych chemicznie. 

Często stosowany jest w przemyśle żywnościowym i w związku z tym podlega sterylizacji  

w tlenku etylenu lub poprzez napromieniowanie. Półkrystaliczny PET znalazł zastosowanie  

w produkcji butelek, folii, włókien. Natomiast tworzywo krystaliczne, które jest odporne na 

wysoką temperaturę, w produkcji tacek oraz opakowań jednorazowych (z możliwością 

podgrzewania, np. w kuchenkach mikrofalowych) [74].  

Tabela 4. Wybrane charakterystyczne właściwości użytkowe PET [75,76]. 

Właściwości PET 

Gęstość, [g/cm3] 1,39 

Masowy wskaźnik szybkości płynięcia, [g/10 min] 78 

Wytrzymałość na rozciąganie, [MPa] 86 

Moduł sprężystości podłużnej, [MPa] 3410 

Wytrzymałość na uderzenie bez karbu/z karbem, [kJ/m2] >50/3,5 

Temperatura mięknienia według Vicata (B), [℃] 75 

Temperatura zeszklenia, [℃] 70-115 

Rezystywność skośna, [Ωcm] 1017 

Rezystywność powierzchniowa, [Ω] 1016 

Chłonność wody, [%] 0,52 
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 Przetwórstwo PET najczęściej polega na jego przetworzeniu metodą wtrysku 

(temperatura 260-290℃) oraz metodą wytłaczania. Natomiast przetwórstwo PET-G jest 

łatwiejsze ze względu na niższą temperaturę mięknienia.  

 

Zastosowanie poli(tereftalanu etylenu) w technologiach FFF/MEM/MEP 

Obecnie duży nacisk położono na korektę właściwości włókien PET, dlatego najczęściej 

filamenty produkuje się z modyfikowanej glikolem wersji polimeru (PET-G) [77]. Modyfikacja 

tworzywa glikolem pozwala otrzymać włókna mniej kruche, łatwiejsze w drukowaniu oraz 

bardziej przejrzyste w przypadku transparentnych wersji tego materiału. PET-G tworzy 

wytrzymałe tworzywo o dobrych właściwościach mechanicznych [78]. Materiał ma niską 

rozszerzalność termiczną, dlatego stanowi idealny surowiec do wytwarzania złożonych detali, 

a przede wszystkim większych modeli. PET-G może być stosowany zarówno do zastosowań 

zewnętrznych, jak i wewnętrznych, co więcej, materiał nadaje się do produkcji narzędzi i części 

przemysłowych czy mechanicznych [78].  

 

I.2.4. Poliwęglan 

 Poliwęglan (PC) to liniowy poliester kwasu węglowego. PC można podzielić ze 

względu na budowę cząsteczki na alifatyczne, aromatyczno-alifatyczne oraz aromatyczne 

(najbardziej uznane w przemyśle). Materiał charakteryzuje się dużą sztywnością, niskim 

stopniem krystaliczności i wysoką temperaturą zeszklenia, która wynosi około 149℃. 

 
Rysunek 10. Wzór strukturalny poliwęglanu. Opracowanie własne wykonane za pomocą 

programu ChemSketch. 

 Polimer dzięki swojej budowie, która charakteryzuje się długimi segmentami oraz 

utrudnioną rotacją pierścieni aromatycznych, posiada wysokie ciepło topnienia. Takie 

ukształtowanie cząsteczek PC przekłada się również na znakomite właściwości użytkowe, jak 

np. wysoka udarność. Co więcej, materiał jest niepodatny na wpływ światła oraz warunków 

atmosferycznych, a także jest odporny na działanie między innymi olejów, tłuszczów, 

rozcieńczonych kwasów, alkoholi, roztworów zasad. Polimer nie jest jednak odporny na wiele 
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rozpuszczalników, metanol, stężone zasady, stężone kwasy, toluen, benzen. Jako wady PC  

w istocie należy wymienić niską chemoodporność, a także wrażliwość na korozję 

naprężeniową. Poliwęglan dzięki bardzo dobrej wytrzymałości mechanicznej, stabilności 

wymiarów, odporności cieplnej jest często wybieranym tworzywem jako materiał 

konstrukcyjny do zastosowań w przemyśle maszynowym, ale także do produkcji 

kuloodpornych szyb, artykułów gospodarstwa domowego, aparatury medycznej. Ponadto, PC 

posiada dobre właściwości dielektryczne, dzięki temu może być stosowany również  

w elektronice [64-66].  

Tabela 5. Wybrane charakterystyczne właściwości użytkowe PC [64-66]. 

Właściwości PC 

Gęstość, [g/cm3] 1,2 

Masowy wskaźnik szybkości płynięcia, [g/10 min] 9-13 

Wytrzymałość na rozciąganie, [MPa] >65 

Moduł sprężystości, [MPa] 2300 

Wytrzymałość na uderzenie bez karbu/z karbem, [kJ/m2] 5/2 

Temperatura mięknienia według Vicata (B), [℃] 148 

Temperatura zeszklenia, [℃] 150 

Rezystywność skośna, [Ωcm] >1016 

Rezystywność powierzchniowa, [Ω] >1015 

Chłonność wody po 24h, [%] 0,15 

  

Poliwęglan można przetwarzać w standardowych urządzeniach do przetwórstwa 

tworzyw termoplastycznych. Jednak przed procesem przetwórstwa należy go wysuszyć pod 

zmniejszonym ciśnieniem, ponieważ PC absorbuje w ciągu 24h wilgoć z powietrza w ilości 

0,15%. Najczęściej formowanie wtryskowe prowadzi się w temperaturze od 280℃ do 320℃ 

pod ciśnieniem do maksymalnie 220 MPa, natomiast proces wytłaczania w temperaturze od 

240℃ do 280℃.  

 

Zastosowanie poliwęglanu w technologiach FFF/MEM/MEP 

Poliwęglan jest materiałem przydatnym do wielu zastosowań druku 3D, jednak jego 

cena jest stosunkowo droga w porównaniu do innych dostępnych filamentów wykonanych  
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z tworzyw konstrukcyjnych. Materiał podczas ponownego przetwarzania wykazuje niższą 

temperaturę zeszklenia oraz początku degradacji, ponieważ łańcuch PC podczas ponownego 

ogrzewania rozszczepia się. PC jest jednym z higroskopijnych tworzyw sztucznych, aby 

zapobiec degradacji filamentu materiał należy przechowywać w hermetycznym lub suchym 

środowisku [79]. Poliwęglan modyfikuje się w celu uzyskania wysokiej biokompatybilności 

poprzez zmieszanie materiału z innymi polimerami. Blenda PC-ABS jest często stosowana do 

wyrobów w przemyśle motoryzacyjnym, ponieważ materiał gwarantuje dobrą udarność, niską 

lepkość stopu, wysoką temperaturę odkształcenia cieplnego, a także atrakcyjną ekonomię. PC-

ABS wykazuje lepszą przetwarzalność oraz odporność na pękanie w stosunku do 

standardowego PC [80,81]. Kolejną dostępna w handlu biokompatybilną blendą jest PC-ISO. 

Materiał jest wytrzymały, odporny na wysokie temperatury. PC-ISO znalazł zastosowanie  

w inżynierii biomedycznej, w przemyśle farmaceutycznym, ale także do produkcji opakowań  

na żywność [82]. 

 

I.2.5. Polilaktyd 

 Polilaktyd (PLA) należy do grupy poliestrów alifatycznych oraz stanowi polimer  

w pełni biodegradowalny. Polimer można otrzymać dwoma sposobami: poprzez polimeryzację 

z otwarciem pierścienia laktydu oraz poprzez polikondensację kwasu mlekowego. Tworzywo 

o dużej masie cząsteczkowej, a zatem lepszych właściwościach mechanicznych, otrzymuje się 

poprzez polimeryzację z otwarciem pierścienia. 

 
Rysunek 11. Wzór strukturalny racemicznego polilaktydu. Opracowanie własne wykonane za 

pomocą programu ChemSketch. 

PLA stanowi tworzywo hydrofobowe (obecność grup bocznych –CH3) o dużej 

przezroczystości oraz połysku. Materiał charakteryzuje się także dobrą wytrzymałością 

mechaniczną oraz odpornością na działanie promieniowania UV [83,84]. Jako wady tworzywa 

należy wymienić słabą stabilność termiczną oraz kruchość. W celu uplastycznienia tworzywa, 

co spowoduje zwiększenie ruchliwości łańcucha polimeru oraz zasadniczo sprzyja 

krystalizacji, można zastosować między innymi niskocząsteczkowy glikol polietylenowy. 
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Wybrane właściwości polilaktydu można kontrolować poprzez racemizacje izomeru 

izotaktyczego – L oraz ataktycznego – D. Polilaktyd ze względu na swoje właściwości 

użytkowe jest odporny na atak drobnoustrojów, a obecnie stał się alternatywą do produkcji 

materiałów opakowaniowych na żywność w stosunku do materiałów PET, PS, PVC i innych. 

Tworzywo może być przetwarzane na kompost w kompostowniach [83,84]. 

Tabela 6. Wybrane charakterystyczne właściwości użytkowe PLA [83-87]. 

Właściwości PLA 

Gęstość, [g/cm3] 1,20-1,30 

Masowy wskaźnik szybkości płynięcia, [g/10 min] 5-7 

Wytrzymałość na rozciąganie, [MPa] 30-70 

Moduł sprężystości, [MPa] 2300-3500 

Wytrzymałość na uderzenie bez karbu, [kJ/m2] 2,5-3,5 

Temperatura mięknienia, [℃] 165-180 

Temperatura zeszklenia, [℃] 60-70 

Temperatura degradacji, [℃] 320-350 

Całkowita biodegradacja –L/-D, [lat]  >2 / <1,5 

 

 Polilaktyd nadaje się do zastosowań w większości technologii przetwórstwa tworzyw 

polimerowych. Dzięki wytłaczaniu włókien możliwe jest otrzymanie ubrań, torebek na herbaty, 

formowanie wtryskowe pozwala uzyskać z PLA pudełka na płyty CD, a termoformowanie 

tacki, kubki. Należy pamiętać, że materiał jest higroskopijny i wymaga suszenia przed 

rozpoczęciem przetwarzania.  

 

Zastosowanie polilaktydu w technologiach FFF/MEM/MEP 

Polilaktyd jest zdecydowanie jednym z najpopularniejszych materiałów stosowanych  

w technologiach druku 3D. Filament wykonany z PLA posiada wiele zalet, przede wszystkim 

łatwość w druku (stosunkowo niskie temperatury przetwórstwa, łatwość procesu, nie wymaga 

podgrzewania stołu roboczego drukarki), mały skurcz przetwórczy, który gwarantuje uzyskanie 

dobrej dokładności wymiarowej. Materiał jest popularny ze względu na jego 

biodegradowalność, jednak należy pamiętać, że dodatki wprowadzane do matrycy polimeru jak 

np. barwniki najczęściej nie charakteryzują się ekologicznością. Detale wykonane z PLA mogą 
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stanowić elementy konstrukcyjne lub elementy demonstracyjne, należy jednak pamiętać, aby 

nie przekroczyć 50℃ podczas eksploatacji ponieważ materiał charakteryzuje się niską 

temperaturą mięknienia. PLA nie nadaje się do stosowania w środowisku wodnym ze względu 

na jego biodegradowalność, należy również unikać stosowania tworzywa do wytwarzania 

elementów przeznaczonych na zewnątrz pomieszczeń [88].   
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I.3. Metody modyfikacji właściwości użytkowych tworzyw termoplastycznych 

 Środki pomocnicze wprowadzane do tworzyw sztucznych w procesie syntezy 

polimerów lub na etapie ich przetwórstwa spełniają różne funkcje, jak np. modyfikują 

właściwości reologiczne, mechaniczne, a także użytkowe materiału. Modyfikacja tworzyw jest 

na ogół procesem bardziej ekonomicznym w stosunku do konieczności opracowania oraz 

zsyntezowania nowych monomerów i polimerów do wybranych zastosowań [89].  

 
Rysunek 12. Rodzaje modyfikacji polimerów [89]. Opracowanie własne. 

 

Modyfikacja fizyczna termoplastów jest metodą prostszą i tańszą w porównaniu  

z modyfikacją chemiczną. Polega ona na zmianie właściwości fizykochemicznych polimeru 

poprzez wprowadzenie składników dodatkowych, które prowadzą do zmian w kompozycji lub 

poprzez działanie czynników fizycznych, jak np. ultradźwięki, energia cieplna. Natomiast 

modyfikacja chemiczna termoplastów polega na zmianie składu chemicznego 

makrocząsteczek, a tym samym zmianie właściwości materiału. Modyfikacja może wystąpić 

podczas np. cyklizacji wewnątrzcząsteczkowej, a także podczas reakcji szczepienia, redukcji, 

utlenienia.  

Wytwarzanie włókien do druku 3D zazwyczaj odbywa się z zastosowaniem modyfikacji 

fizycznej. Do matrycy polimerowej wprowadza się różnego rodzaju środki pomocnicze, a po 

procesie homogenizacji materiał jest wytłaczany w postaci filamentu o określonej średnicy. 

Najczęściej stosowanymi środkami pomocniczymi do tworzyw termoplastycznych są 

napełniacze, plastyfikatory, stabilizatory, barwniki, pigmenty, środki antyadhezyjne, środki 

smarne, środki zmniejszające palność, środki antystatyczne. Sporadycznie stosowane są np. 

środki zapachowe, biostabilizatory.  
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I.3.1. Rodzaje i charakterystyka napełniaczy oraz nanonapełniaczy stosowanych do materiałów 

polimerowych 

Aktualnie w technologii szybkiego prototypowania modyfikacja polimerów prowadzi 

najczęściej do powstania kompozytów polimerowych lub nanokompozytów w przypadku, gdy 

wprowadzony składnik rozproszony posiada przynajmniej jednym wymiarem w skali 

nanometrycznej. Kompozyty polimerowe tworzy się poprzez wprowadzenie cząstek 

nieorganicznych, organicznych lub hybrydowych układów np. nieorganiczno-organicznych. 

Wprowadzane cząstki mogą występować w postaci proszku (takie jak np. cząstki metali), płytek 

(np. glinokrzemiany, szczególnie znany montmorylonit) oraz włókien lub prętów (jak np. 

włókna lub rurki węglowe) [90].  

Napełniacze proszkowe charakteryzują się różnym stopniem rozdrobnienia, 

gruboziarniste (>250 µm), średnioziarniste (10-50 µm) oraz drobnoziarniste (<10 µm). 

Napełniacze proszkowe mogą mieć różny kształt (np. kulisty, igłowy) oraz budowę (np. 

bezpostaciową, krystaliczną). W technologiach szybkiego prototypowania najczęściej 

stosowane są napełniacze drobnoziarniste, a co więcej ostatnio wielką popularność zyskały 

nanonapełniacze. Należy jednak pamiętać, że im większy stopień rozdrobnienia cząstek 

dodatku, tym większy jest ich koszt.  

Napełniacze płytkowe, są to przede wszystkim glinokrzemiany, przedstawicielem tej 

grupy jest montmorylonit. Kompozyty z napełniaczami płytkowymi najczęściej stosowane są 

w przemyśle kosmicznym, lotniczym, a także przy produkcji detali stosowanych do silników 

samochodowych. 

Napełniacze włókniste oparte są na włóknach syntetycznych, organicznych  

i nieorganicznych. W technologiach FFF/MEM/MEP najczęściej wykorzystywane są włókna 

syntetyczne, jak np. włókno szklane lub włókno węglowe czy grafitowe, a w postaci prętów 

nano-/rurki węglowe. Wprowadzenie dodatku do matrycy polimerowej zasadniczo wpływa na 

otrzymane właściwości. Jednak należy pamiętać, że wprowadzenie włókien, szczególnie 

włókien szklanych, może spowodować zmniejszenie ciągliwości filamentu, co z kolei znacznie 

utrudni lub uniemożliwi nawinięcie go na szpulę, ponieważ zasadniczo zmieni się jego 

kruchość [68,91,92]. Z tego powodu, najczęściej w trakcie procesu wytwarzania włókien do 

druku 3D wraz z dodatkiem napełniaczy włóknistych wprowadza się również plastyfikator. 
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W celu zwiększenia popularności druku 3D należy dążyć do osiągnięcia możliwie 

przystępnych cen filamentów. Koszt materiałów do druku 3D, w tym tworzyw 

termoplastycznych, można zmniejszyć stosując dodatek wypełniaczy, które zasadniczo są 

materiałami tanimi. Wprowadzone dodatki mogą pozytywnie wpłynąć na wzrost stabilności 

wymiarowej po zestaleniu, ale również na wzrost sztywności przy zginaniu. Jednak powodują 

również wzrost gęstości oraz spadek wytrzymałości na rozciąganie otrzymanych kompozytów. 

W pewnym stopniu twarde cząstki napełniacza mogą wpłynąć na żywotność drukarek 3D, 

zwiększając ich koszt amortyzacji [57]. Odchodzi się od wprowadzenia jednego rodzaju 

dodatku, ponieważ osiągnięcie pożądanych rezultatów jest trudne ze względu na pojedynczą 

funkcję oraz strukturę wypełniaczy, gdy są używane samodzielnie. Z tego powodu, najlepiej 

spisują się układy hybrydowe, tj. zbudowane z więcej niż jednego dodatku, aby uzyskać 

bardziej złożony system napełnienia. Jednak opracowanie oraz wprowadzenie hybrydowych 

układów napełniaczy do  matrycy polimerowej przeznaczonych do zastosowań w druku 3D jest 

nadal rzadkością. 

 

Napełniacze nieorganiczne stosowane do materiałów polimerowych przeznaczonych do 

zastosowań w druku 3D 

• Napełniacze metaliczne 

Rozwój hybrydowych filamentów metalowo-polimerowych otwiera możliwość 

rozszerzenia zastosowania druku 3D. Stosowane są szczególnie w urządzeniach do 

magazynowania energii, obwodach i półprzewodnikach. W literaturze można znaleźć 

informacje na temat opracowanych i wytworzonych włókien z dodatkiem takich proszków 

metali jak: brąz, miedź [93], aluminium [94], srebro [95], magnez [96], żelazo, a także stal 

nierdzewna [79,97]. Metaliczne proszki są często stosowane jako wzmocnienie do między 

innymi elementów konstrukcyjnych, ponieważ wykazują bardzo dobre właściwości 

mechaniczne, jak np. twardość, wytrzymałość. Ponadto, kompozyty metal/polimer są łatwe  

w druku, ponieważ ich przetwarzanie nie wymaga wytłaczarek wysokotemperaturowych.  
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a)   b)  

c) d)  

Rysunek 13. Obrazy SEM kruchych przełomów kompozytów na osnowie PLA z dodatkiem:  

a) mosiądzu, b) brązu, c) miedzi, d) stali. 

Elementy otrzymane z filamentów z dodatkiem metali są stosowane między innymi  

w urządzeniach elektrycznych, ponieważ wykazują niską impedancje oraz rezystywność 

elektronową [79]. 

 

• Napełniacze mineralne 

Wiele niedrogich, nieorganicznych napełniaczy jest szeroko stosowanych do tworzyw 

termoplastycznych, w tym krzemionka, która spośród powszechnie dostępnych dodatków jest 

często stosowana ze względu na wiele zalet: wysoką stabilność chemiczną i termiczną oraz 

brak reaktywności. Krzemionka, inaczej ditlenek krzemu, może być bezwodna lub uwodniona. 

Najbardziej aktywna wśród napełniaczy mineralnych jest krzemionka bezwodna [98]. 

Literatura potwierdza, że dodatek krzemionki jako wzmocnienia modyfikuje właściwości 

kompozytu polimerowego, takie jak moduł sprężystości i wytrzymałość na rozciąganie [99-

101].  
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a)  b)  

Rysunek 14. Zdjęcia SEM dla: a) modyfikowanej krzemionki, b) modyfikowanego bentonitu. 

Minerały są również szeroko stosowane jako dodatek do tworzyw sztucznych ze 

względu na ich niski koszt i nieskomplikowane przetwórstwo. Bentonit to naturalnie 

występujący claymineral o bardzo małych rozmiarach cząstek i wysokim poziomie 

plastyczności [96]. Badania wykazały, że wprowadzenie dodatku do matrycy polimerowej 

powoduje wzmocnienie właściwości termicznych, mechanicznych kompozytu, takich jak 

wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie i twardość [102-105].  

 

• Materiały węglowe 

Napełniacze węglowe, takie jak sadza, grafen, grafit oraz nano-/rurki węglowe są często 

stosowane jako wzmocnienie polimerów ze względu na wysoką stabilność termiczną, ale 

również elektryczną, a także dobre właściwości mechaniczne oraz niską gęstość. Kompozyty 

węglowe charakteryzujące się wysoką przewodnością elektryczną znalazły zastosowanie  

w wielu dziedzinach, ale przede wszystkim w dziedzinie elektrotechniki [79]. Wytwarzanie  

w technologiach szybkiego prototypowania pozwala na produkcję nawet złożonych 

geometrycznie detali, dlatego możliwa jest modyfikacja struktury komponentów w celu 

zminimalizowania występujących w urządzeniach elektrochemicznych lub elektrycznych 

ograniczeń, jak np. skalowalność, koszt wytworzenia czujników o wysokiej rozdzielczości.  
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Rysunek 15. Zdjęcie SEM wielościennych nanorurek węglowych [106]. 

Na podstawie literatury stwierdzono, że elementy (elektrody, czujniki) wykonane za 

pomocą druku 3D wykazują wysoką czułość, lepszą wydajność gęstości mocy i dużej 

powierzchni energii w porównaniu do detali wykonanych konwencjonalnymi metodami. 

Bardzo dobre właściwości mechaniczne kompozytów węglowych otrzymuje się przede 

wszystkim dzięki odpowiedniemu współczynnikowi kształtu napełniacza. W druku 3D 

szczególnie przebadane zostały nanorurki węglowe [107] oraz nanopłytki grafenowe [108]. 

 

• Materiały włókniste 

Kompozyty polimerowe napełnione włóknami wykazują bardzo dobre właściwości 

mechaniczne przy niewielkiej wadze, dlatego są szeroko stosowane jako materiały 

konstrukcyjne w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym. Jako napełniacz do tworzyw 

polimerowych stosowane mogą być włókna ciągłe (włókna węglowe [109], szklane [110], 

aramidowe [111]) oraz nieciągłe (cięte włókna węglowe [112], cięte włókna szklane [113], 

krótkie włókna bazaltowe [111]). Włókna ciągłe charakteryzują się wysoką wydajnością  

w porównaniu do włókien nieciągłych. Jednak krótkie włókna są również atrakcyjne ze 

względu na opłacalność oraz łatwość przetwarzania. W technologii szybkiego prototypowania 

kompozyty polimerowe wypełnione włóknami stosowane są w celu poprawy elastyczności 

projektowania oraz poprawy wytrzymałości mechanicznej [79].  

 

Napełniacze organiczne stosowane do materiałów polimerowych przeznaczonych do 

zastosowań w druku 3D 

• Włókna/proszki naturalne 

Zastosowanie w technologii szybkiego prototypowania napełniaczy pochodzenia 

naturalnego, które najczęściej pochodzą z odpadów przemysłowych lub rolniczych, gwarantuje 
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redukcję kosztów procesu, jednak nadal pozwala osiągnąć wiele dodatkowych korzyści jak 

niższa gęstość, zmniejszenie wpływu kompozytów na środowisko, a także mniejsza sztywność, 

która powoduje mniejsze zużycie drukarek 3D [57]. Jednak wprowadzenie włókien naturalnych  

jako wypełnienia do filamentów wiąże się z szeregiem ograniczeń, np. matrycę polimerową 

należy dobrać odpowiednio, tak, aby jej temperatura topnienia była niższa niż 200℃, ponieważ 

powyżej tej temperatury włókna naturalne ulegają procesowi degradacji [114]. Przed każdym 

procesem przetwórstwa napełniacza, należy pamiętać, aby dokładnie wysuszyć surowiec żeby 

zapobiec hydrolizie osnowy. W procesie druku 3D filamenty zawierające w składzie naturalne 

włókna mogą powodować niejednorodną konsystencje mieszaniny, powstawanie pustych 

przestrzeni w trakcie przetwórstwa. Pracując z napełniaczami naturalnymi należy dokładnie 

kontrolować temperaturę poszczególnych procesów. Możliwe jest zatkanie dyszy maszyny 

podczas druku, ponieważ zwiększa się lepkość stopu, a także uzyskanie dość niespójnych 

wyników badań mechanicznych. W celu poprawy jednorodności mieszanki należy zastosować 

środki pomocnicze takie jak kompatybilizator, środki sprzęgające lub poprzez obróbkę 

chemiczną [114]. Do produkcji filamentu do druku 3D stosowane są napełniacze naturalne 

wprowadzane w formie sproszkowanej, jak np. mączka drzewna [56], pył korkowy 

[56,115,116], pył bambusowy [56]. Literatura ujawnia kilka prac, gdzie otrzymano materiały 

do druku 3D zawierające naturalne napełniacze, zazwyczaj ilość wprowadzonego napełniacza 

nie przekracza wagowo 30% [117-119]. 

a) b)    c)  

Rysunek 16. Obrazy SEM kruchego przełomu kompozytów na osnowie PLA z dodatkiem:  

a) mączki drzewnej, b) pyłu bambusowego, c) pyłu korkowego. 

Literatura opisuje również możliwość wykorzystania materiałów ligninocelulozowych,  

w tym czystej ligniny, jako wypełniaczy w szerokiej grupie polimerów. Lignina stanowi drugi 

po celulozie pod względem ilości biomateriał stosowany jako dodatek do tworzyw 

termoplastycznych [120,121]. Zastosowanie ligniny jako wypełniacza polimerowego zależy  

w dużej mierze od termicznej stabilności - rozkładu termicznego biopolimeru, który zależy 

głównie od rodzaju ligniny, temperatury procesu oraz szybkości ogrzewania [121,122].  
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Rysunek 17. Zdjęcie SEM modyfikowanej ligniny. 

W literaturze dostępne są prace, w których przebadano filamenty kompozytowe 

zawierające ligninę przeznaczone do druku 3D, rezultaty jak dotąd okazały się 

niesatysfakcjonujące. Dodatek napełniacza spowodował zmniejszenie właściwości 

mechanicznych kompozytu. Dlatego, ligninocelulozowy dodatek wymaga pewnych 

modyfikacji fizycznych i chemicznych ze względu na niejednorodną i złożoną strukturę oraz 

takie właściwości, jak problemy z zapachem i kolorem [120-122].  
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I.4. Wytwarzanie modeli elementów maszyn w procesie przyrostowym z wykorzystaniem 

polimerowych materiałów kompozytowych 

Wykorzystanie elementów maszyn wykonanych z materiałów polimerowych stało się 

atrakcyjne pod względem zarówno technicznym, jak i ekonomicznym. Materiały polimerowe 

znalazły zastosowanie w produkcji przede wszystkim kół zębatych, wirników i części łożysk 

ślizgowych, elementów sprzęgła lub korpusów. Kompozyty polimerowe w porównaniu do 

tradycyjnych metali charakteryzują się wyjątkowymi właściwościami oraz możliwością ich 

zastosowania w wielu zaawansowanych, innowacyjnych technologiach, jak np. wytwarzanie 

przyrostowe [56].  

Elementy wykonane z materiałów kompozytowych przeznaczone do przemysłu 

maszynowego mogą pracować bez zewnętrznego smarowania, wykazują zdolność do tłumienia 

niewielkich uderzeń oraz drgań. Dużą zaletą jest ich mniejsza masa w porównaniu do detali 

metalowych, mniejsze tarcie oraz emisja hałasu podczas pracy maszyny, ale przede wszystkim 

niższe koszty produkcji. Dotyczy to szczególnie wytwarzania jednostkowych detali, ponieważ 

w tym przypadku proces wtryskiwania jest nieopłacalny, dlatego zazwyczaj stosuje się inne 

metody jak np. druk 3D części. Kompozyty polimerowe nie ulegają korozji chemicznej, dlatego 

detale z nich wykonane nie wymagają konserwacji. Mimo tego, elementy maszyn wykonane  

z kompozytów charakteryzują się niską odpornością na podwyższoną temperaturę, która ma 

zasadniczy wpływ na zmiany właściwości mechanicznych oraz lepkosprężystych stosowanych 

materiałów, ale również niską nośnością oraz krótszą żywotnością [56]. 
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I.5. Podsumowanie 

Obecnie techniki wytwarzania addytywnego stanowią coraz to powszechniejszą metodę 

produkcji elementów trójwymiarowych na podstawie wykonanego komputerowo modelu. 

Techniki te opierające się na wytłaczaniu stopionego materiału są bardzo interesujące,  

a asortyment dostępnych surowców polimerowych imponujący. Jednak opisane dotąd 

materiały polimerowe stosowane w technologiach szybkiego prototypowania metodami 

wytłaczania stopionego polimeru opierają się jedynie na podstawowych, standardowych, 

najbardziej dostępnych tworzywach sztucznych.  

Najczęściej stosowanym polimerem w technologii druku 3D metodami 

FFF/MEM/MEP jest ABS, ponieważ jest to polimer najbardziej uniwersalny. Części wykonane 

w terpolimeru mogą być wykorzystane praktycznie w każdej branży. Materiał posiada wiele 

zalet jak choćby wysoka udarność, czy odporność na warunki atmosferyczne. Jednak 

tworzywem uchodzącym za najłatwiejsze w drukowaniu jest polilaktyd, który jest materiałem 

w pełni biodegradowalnym. Dzięki swoim właściwościom znalazł szerokie grono odbiorców, 

którzy nieustannie poszerzają możliwości zastosowania PLA. Materiałem, który łączy cechy 

ABS oraz PLA jest poli(tereftalan etylenu) modyfikowany glikolem. PET-G jest materiałem 

wytrzymałym, elastycznym, pozwala zachować wysoką dokładność wymiarową detali. 

Natomiast typowym materiałem do zastosowań technicznych jest poliwęglan, który 

charakteryzuje się przede wszystkim dobrymi właściwościami mechanicznymi. Równie 

szeroko rozpowszechnionym polimerem do drukowania 3D jest polistyren, ponieważ PS 

zapewnia dobrą izolację termiczną, a także małą gęstość. Czasami stosuje się kilka z wyżej 

wymienionych tworzyw, najczęściej dwa, celem połączenia ich najlepszych cech, dlatego 

popularność zyskała między innymi blenda PC/ABS. Jednak ciągle rosnące wymagania 

odnośnie lepszych właściwości użytkowych w porównaniu do podstawowych materiałów 

stosowanych w technikach szybkiego prototypowania wymagają coraz to nowszych rozwiązań 

w zakresie opracowywania innowacyjnych kompozytów polimerowych.  

Modyfikacja właściwości polimerów termoplastycznych do zastosowań druku 3D jest 

nadal rzadkością i głównie opiera się na wprowadzeniu pojedynczego napełniacza do matrycy 

polimeru, a przedstawione wyniki nie są satysfakcjonujące, ponieważ nie zawierają pełnej 

charakterystyki uzyskanych kompozytów. Wprowadzenie do matrycy polimerowej jednego 

rodzaju dodatku nie gwarantuje pożądanych rezultatów, ponieważ jest to trudne ze względu na 

pojedynczą funkcję oraz strukturę napełniaczy, gdy są używane samodzielnie. Z tego powodu, 
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najlepiej spisują się układy hybrydowe, tj. zbudowane z więcej niż jednego dodatku, aby 

uzyskać bardziej złożony system napełnienia. Połączenie wielu zalet druku 3D  

z ponadprzeciętnymi właściwościami uzyskanych w ten sposób materiałów pozwoli zapewnić 

całkowicie nową jakość wytwarzania addytywnego części. 

Opracowanie i wytworzenie w ramach niniejszej pracy nowoczesnych kompozytów 

polimerowych, a także dokładne scharakteryzowanie ich właściwości reologicznych, 

mechanicznych, strukturalnych oraz fizykochemicznych pozwoliło na uzupełnienie literatury 

odnośnie baz danych charakterystyki otrzymanych materiałów oraz zwiększenia ich 

zastosowania w technologiach szybkiego prototypowania. 
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II. CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA 

 

II.1. Zastosowane materiały 

 Jako matrycę polimerową zastosowano: 

1) kopolimer akrylonitryl-butadien-styren – Magnum 3404, Trinseo Europe 

GmbH, Horgen, Szwajcaria – oznaczono ABS 

2) poliwęglan – Transparent, Polylite™, Shanghai, Chiny – oznaczono PC fil. 

3) poliwęglan/kopolimer akrylonitryl-butadien-styren – Natural, Filamentum 

Manufacturing Czech s.r.o., Hulin, Czechy – oznaczono PC/ABS 

4) polistyren  – Total 1160, Total-Chem Sp. z o.o., Kraków, Polska – oznaczono 

PS 

5) poli(tereftalan etylenu) modyfikowany glikolem - NOCTUO 3D Filaments, 

Gliwice, Polska – oznaczono PET-G 

6) poliwęglan - Makrolon ET 3227, WW Ekochem Spółka z o.o. Sp.k., Głogowo, 

Polska – oznaczono PC 

7) polilaktyd  – Natural, ColorFabb, Belfeld, Holandia – oznaczono PLA 

Jako napełniacze stosowano:  

1) krzemionki: Aerosil R208, Aerosil OX50, Supernat 350, Aerosil COK84 

(Evonic Industries, Hanau, Niemcy) – oznaczono S1, S2, S3 i S4 

2) bentonit (produkt techniczny „Specjal” Zębiec SA Zakłady Górniczo-Metalowe, 

Zębiec, Polska) modyfikowany z czwartorzędową solą amonową (BARQUAT® 

DM80, Lonza, Szwajcaria) zsyntezowany przez zespół z Wydziału 

Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej – oznaczono B 

3) krzemionka zawierająca tlenek glinu (Aerosil MOX 170, Evonic Industries, 

Hanau, Niemcy) – oznaczono S 

4) hybrydowy napełniacz lignina/dwutlenek krzemu zsyntezowany przez zespół 

prof. Jesionowskiego z Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki 

Poznańskiej – oznaczono L 

5) wielościenne nanorurki węglowe (PlasmaChem, Berlin, Niemcy) – oznaczono 

CN 

6) pył bambusowy, ColorFabb, Belfeld, Holandia – oznaczono PB 
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7) pył korkowy, ColorFabb, Belfeld, Holandia – oznaczono PK 

8) mączka drzewna, ColorFabb, Belfeld, Holandia – oznaczono PD 

Jako kompatybilizator zastosowano: 

1) chemicznie modyfikowany polietylen szczepiony bezwodnikiem maleinowym 

Fusabond E926, DuPont, Wilmington, DE, USA – oznaczono E926 

2) chemicznie modyfikowany polietylen szczepiony bezwodnikiem maleinowym 

Fusabond E226, DuPont, Wilmington, DE, USA – oznaczono E226 

 

II.2. Aparatura i sprzęt laboratoryjny 

• Aparat TGA, Mettler Toledo DSC 1 Starᵉ System, METTLER Toledo, Schwerzenbach, 

Szwajcaria 

• Aparat TGA, TGA 2050, TA Instruments, New Castle, USA 

• Drobny sprzęt laboratoryjny 

• Drukarka 3D, Tiertime Up Box+, Beijing, Chiny 

• Drukarka 3D, Ultimaker 2+ Connect, Łódź, Polska 

• Dyfraktometr NanoStar-U, Bruker Inc., Billerica, MA, USA 

• Komora klimatyczna XENOTEST ALPHA+, ATLAS, USA 

• Linia technologiczna do otrzymywania filamentu, Gamart S.A., Łańcut, Polska 

• Maszyna wytrzymałościowa INSTRON 5967, Instron, Grove City, PA, USA 

• Miernik chropowatości, Hommel Tester T1000, JENOPTIK, Schwenningen, Niemcy 

• Mikroskop Nikon ECLIPSE LV100POL wyposażony w obiektyw LU Plan Fluor 5x  

i kamerę Digital SightDS-5Mc, Nikon, Corporation, Tokio, Japonia 

• Mikroskop okularowy, stereoskopowy, SX45-TR, Vision Engineering, Woking Surrey, 

Wielka Brytania 

• Mikroskop sił atomowych, NanoScope VIII, Bruker, Warszawa, Polska 

• Młot udarnościowy, PSW GEHARD ZORN, Stendal, Niemcy 

• Plastometr, DYNISCO 4781, Kayeness INC., Honey Brook, PA, USA 

• Przyrząd do mierzenia wysokości karbu, Mitutoyo Polska Sp. z o.o., Wrocław, Polska  

• Przyrząd do nacinania karbu, CEAST-Instron, Pianezza TO, Włochy 

• Reometr Smart RHEO, Instron Ceast, USA 
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• Skaningowy kalorymetr różnicowy DSC, Mettler Toledo DSC 1 Starᵉ System, 

METTLER Toledo, Schwerzenbach, Szwajcaria 

• Skaningowy mikroskop elektronowy, Hitachi S-3400N, Red Star Vietnam Co., Lid., 

Hanoi, Vietnam 

• Skaningowy mikroskop elektronowy, Hitachi TM3000, Red Star Vietnam Co., Lid., 

Hanoi, Vietnam 

• Spektrometr do podczerwieni z diamentową przystawką ATP, Nexus, Thermo 

Scientific Inc., MA, USA 

• Spektrometr do podczerwieni z diamentową przystawką ATP, Nicolet 8700, 

ThermoFisher Scientific Inc., MA, USA 

• Suszarka próżniowa, SPT-200, Colect, Kraków, Polska  

• Suwmiarka TOPEX, Grupa Topex So. z o.o. Sp.k., Warszawa, Polska 

• Szerokopasmowy spektrometr dielektryczny, Concept 80 System, Novocontrol GmbH, 

Montabaur, Niemcy 

• Szkło laboratoryjne 

• Twardościomierz, Zwick/Roell, Zwick GmbH & Co., Ulm, Niemcy 

• Waga laboratoryjna, Radwag, WPS 360/C, Radom, Polska 

• Waga laboratoryjna, Radwag, WTB 2000, Radom, Polska 

• Wagosuszarka, MA 200/1.X2.A, Radwag, Radom, Polska 

• Wtryskarka Haake MiniJet II, ThermoScientific, Waltham, MA USA 

• Wytłaczarka dwuślimakowa z linią do granulacji, Coperion, ZSK 18ML, Niemcy 

 

II.3. Otrzymywanie kompozytów do badań 

Składy poszczególnych kompozycji zestawiono w tabelach 8-14. 

Przed zmieszaniem odpowiedniej ilości składników, zgodnie z recepturami 

zestawionymi w tabelach 8-14, materiały wrażliwe na wilgoć suszono w suszarce próżniowej. 

Parametry procesu przedstawiono w tabeli 7. 

 

  



50 
 

Tabela 7. Parametry procesu suszenia dla poszczególnych materiałów. 

Materiał Temperatura [℃] Czas [h] 

ABS 80 4 

PC fil. 100 4 

PC/ABS 90 4 

PS 80 3 

PET-G 80 4 

PC 110 4 

PLA 60 6 

S, L, B 100 24 

PK, PB, PD 60 24 

 

Dla lepszego zdyspergowania zastosowanych napełniaczy naturalnych (PK, PD, PB) 

dodatkowo je zmielono za pomocą planetarnego młyna kulowego, a następnie przesiano  przez 

sito 0,06 mm.  

Tabela 8. Oznaczenia i zawartość poszczególnych składników w kompozycjach na osnowie 

ABS.  

Materiały ABS 

[% wag.] 

ABS/ 

3%S1 

[% wag.] 

ABS/ 

3%S2 

[% wag.] 

ABS/ 

3%S3 

[% wag.] 

ABS/ 

3%S4 

[% wag.] 

ABS/ 

3%S 

[% wag.] 

ABS/ 

3%B 

[% wag.] 

ABS/ 

3%L 

[% wag.] 

ABS 100 96 96 96 96 96 96 96 

S1 - 3 - - - - - - 

S2 - - 3 - - - - - 

S3 - - - 3 - - - - 

S4 - - - - 3 - - - 

S - - - - - 3 - - 

B - - - - - - 3 - 

L - - - - - - - 3 

E226 - 1 1 1 1 1 1 1 
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Tabela 9. Oznaczenia i zawartość poszczególnych składników w kompozycjach na osnowie  

PC fil. 

Kompozycja PC fil. 

[% wag.] 

S 

[% wag.] 

B 

[% wag.] 

E926 

[% wag.] 

PC fil. 100 - - - 

PC fil./0,5%S 96 0,5 - 1 

PC fil./1%S 96 1 - 1 

PC fil./1,5%B 96 - 1,5 1 

PC fil./3%B 96 - 3 1 

 

Tabela 10. Oznaczenia i zawartość poszczególnych składników w kompozycjach na osnowie 

PC/ABS. 

Kompozycja PC/ABS 

[% wag.] 

S 

[% wag.] 

L 

[% wag.] 

B 

[% wag.] 

E926 

[% wag.] 

PC/ABS 100 - - - - 

PC/ABS/3%S 96 3 - - 1 

PC/ABS/3%B 96 - - 3 1 

PC/ABS/3%L 96 - 3 - 1 

PC/ABS/1,5%L/1,5%B 96 - 1.5 1.5 1 

 

Tabela 11. Oznaczenia i zawartość poszczególnych składników w kompozycjach na osnowie 

PS. 

Kompozycja PS 

[% wag.] 

S 

[% wag.] 

L 

[% wag.] 

B 

[% wag.] 

E926 

[% wag.] 

PS 100 - - - - 

PS/3%S 96 3 - - 1 

PS/3%B 96 - - 3 1 

PS/3%L 96 - 3 - 1 

PS/1,5%L/1,5%B 96 - 1.5 1.5 1 
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Tabela 12. Oznaczenia i zawartość poszczególnych składników w kompozycjach na osnowie 

PET-G. 

Kompozycja PET-G 

[% wag.] 

S 

[% wag.] 

L 

[% wag.] 

B 

[% wag.] 

E926 

[% wag.] 

PET-G 100 - - - - 

PET-G/3%S 96 3 - - 1 

PET-G/3%B 96 - - 3 1 

PET-G/3%L 96 - 3 - 1 

PET-G/1,5%L/1,5%B 96 - 1.5 1.5 1 

 

Tabela 13. Oznaczenia i zawartość poszczególnych składników w kompozycjach na osnowie 

PC. 

Kompozycja PC 

[% wag.] 

S 

[% wag.] 

L 

[% wag.] 

B 

[% wag.] 

CN 

[% wag.] 

E926 

[% wag.] 

PC 100 - - - - - 

PC/3%S 96 3 - - - 1 

PC/3%B 96 - - 3 - 1 

PC/3%L 96 - 3 - - 1 

PC/1,5%L/1,5%B 96 - 1.5 1.5 - 1 

PC/0,5%CN 98.5 - - - 0.5 1 

PC/0,5%CN/1,5%S 97 1.5 - - 0.5 1 

PC/0,5%CN/1,5%B 97 - - 1.5 0.5 1 

PC/0,5%CN/1,5%L 97 - 1.5 - 0.5 1 

 

Tabela 14. Oznaczenia i zawartość poszczególnych składników w kompozycjach na osnowie 

PLA. 

Kompozycja PLA 

[% wag.] 

PD 

[% wag.] 

PB 

[% wag.] 

PK 

[% wag.] 

E226 

[% wag.] 

PLA 100 - - - - 

PLA/PD 69 30 - - 1 

PLA/PB 69 - 30 - 1 

PLA/PK 69 - - 30 1 
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Następnie tak przygotowane składniki kompozycji homogenizowano z wykorzystaniem 

wytłaczarki dwuślimakowej firmy Coperion ZSK 18DL wyposażonej w linię do granulacji. 

Parametry procesu zestawiono w tabeli 15.   

Tabela 15. Parametry procesu wytłaczania mieszającego kompozytów. 

Materiał 
Prędkość wytłaczania 

[obr./min] 

Wydajność wytłaczania 

[kg/h] 

Temperatura 

 [℃] 

ABS + dodatki 400 4 210 - 240 

PC fil. + dodatki 400 4 220 - 250 

PC/ABS + dodatki 400 4 230 - 260 

PS + dodatki 400 4 220 - 250 

PET-G + dodatki 400 4 180 - 220 

PC + dodatki 400 4 260 - 290 

PLA + dodatki 400 4 180 – 210 

 

Otrzymane granulaty suszono w suszarce pod próżnią w temperaturach podanych  

w tabeli 7. 

Z tak wytworzonych kompozytów wyprodukowano filamenty o średnicy ok.  

1,75±0,05 cm z wykorzystaniem specjalnie w ramach pracy zaprojektowanej linii do 

otrzymywania filamentów (rysunek 18) i wykonanej zgodnie z projektem przez firmę Gamart. 

Parametry tego procesu zestawiono w tabeli 16.   

 
Rysunek 18. Autorska linia technologiczna do otrzymywania filamentów: a) widok wytłaczarki 

jednoślimakowej wraz z lejem zasypowym, b) widok odciągu rolkowego chłodzonego 

strumieniem powietrza wraz z pulpitem sterującym, c) system czujników szybkości odciągania 

filamentu, d) sekcja do pomiaru średnicy filamentu, e) nawijarka z pulpitem sterującym. 
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Tabela 16. Parametry procesu wytłaczania formującego poszczególnych filamentów. 

Kompozyt 
Temperatura 

[℃] 

Moc 

silnika 

[Å] 

Prędkość 

silnika 

[obr./min] 

Prędkość 

odciągu 

[mm/s] 

Prędkość 

układania 

[mm/s] 

ABS + 

dodatki 
175 - 220 3,6 185 196 171 

PC fil. + 

dodatki 
215 - 240 3,3 180 193 154 

PC/ABS + 

dodatki 
235 - 250 3,1 181 169 164 

PS + 

dodatki 
210 - 235 3,2 179 165 154 

PET-G + 

dodatki 
190 - 220 3,7 156 143 107 

PLA + 

dodatki 
175 - 190 3,2 119 120 85 

 

II.4. Otrzymywanie kształtek do badań mechanicznych i fizykochemicznych.  

Otrzymane kompozyty posłużyły do wytworzenia potrzebnych do dalszych badań 

kształtek. Próbki otrzymano na drukarkach TierTime Up Box+, Ultimaker 2+ Connect 

pracujących w technologii odpowiednio MEM oraz FFF, stosując parametry zastawione  

w tabeli 17. Dla badań porównawczych otrzymano kształtki o takich samych wymiarach 

(rysunek 20) za pomocą formowania wtryskowego na wtryskarce Haake MiniJet II. Parametry 

wtrysku zebrano w tabeli 18. 

 

 
Rysunek 19. Wymiar otrzymanych próbek odpowiednio beleczek oraz wiosełek. 
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Rysunek 20. Otrzymane próbki wykonane metodą druku 3D oraz formowaniem wtryskowym. 

 

Tabela 17. Parametry druku 3D otrzymanych kompozytów. 

Osnowa 

 

Parametry 

ABS PC fil. PC/ABS PS PET-G PC PLA 

Średnica 

dyszy 

[mm] 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Wysokość 

warstwy 

[mm] 

0,2 0,2 0,2 0,2  0,2 0,2 0,2 

Procent 

wypełnienia 

[%] 

100 100 100 100 100 100 100 

Wzór 

wypełnienia 

Prosto- 

liniowy 

± 45⁰ 

Prosto- 

liniowy 

± 45⁰ 

Prosto- 

liniowy 

± 45⁰ 

Prosto- 

liniowy 

± 45⁰ 

Prosto- 

liniowy 

± 45⁰ 

Prosto- 

liniowy 

± 45⁰ 

Prosto- 

liniowy 

± 45⁰ 

Temperatura 

wytłaczania 

[℃] 

240 250 260 250 220 290 210 

Temperatura 

stołu 

roboczego 

[℃] 

90 90 90 80 80 100 60 

Powierzchnia 

stołu 

roboczego 

Up Flex Up Flex Up Flex Up Flex Up Flex Up Flex Up Flex 

Prędkość 

druku 

[mm/s] 

70  70 70 70 70 70 70 



56 
 

Tabela 18. Parametry procesu formowania wtryskowego otrzymanych kompozytów. 

Osnowa 

Temperatura 

wtrysku 

[℃] 

Temperatura 

formy 

[℃] 

Czas 

wtrysku 

[s] 

Czas 

uplastyczniania 

[s] 

Ciśnienie 

wtrysku 

[bar] 

Ciśnienie 

docisku 

[bar] 

Otrzymywanie próbek w kształcie wiosełek 

ABS 240 70 5 120 650 600 

PC fil. 250 70 5 120 750 700 

PC/ABS 260 70 5 120 700 650 

PS 250 70 5 120 650 600 

PET-G 220 70 5 120 600 550 

PC 290 90 5 180 800 750 

PLA 210 60 5 120 650 600 

Otrzymywanie próbek w kształcie beleczek 

ABS 240 70 5 120 800 750 

PC fil. 250 70 5 120 850 800 

PC/ABS 260 70 5 120 800 750 

PS 250 70 5 120 800 750 

PET-G 220 70 5 120 750 700 

PC 290 90 5 180 950 900 

PLA 210 60 5 120 750 700 
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II.5. Metodyka badań 

 

II.5.1. Oznaczenie masowego wskaźnika szybkości płynięcia (MFR) 

MFR wyznaczono przy użyciu plastometru DYNISCO 4781. W tym celu do 

odpowiednio nagrzanego aparatu wprowadzono próbki o masie około 4 g, a następnie 

przyłożono obciążenie wstępne 1,1 kg na 240 sekund. Po tym czasie zmieniono obciążenie na 

właściwe 2,16 kg i rozpoczęto pomiary. Wytłoczoną z dyszy próbkę odcinano po zadanym 

czasie, a następnie ważono. Parametry oznaczenia dla poszczególnych materiałów zestawiono 

w tabeli 19. Dla każdej z serii przeprowadzono po trzy pomiary zgodnie z normą ISO 1133.  

 

Tabela 19. Zestawienie parametrów oznaczenia MFR dla poszczególnych materiałów. 
Kompozyt 

 

Parametr 

ABS 

+ dodatki 

PC fil. 

+ dodatki 

PC/ABS 

+ dodatki 

PS 

+ dodatki 

PET-G 

+ dodatki 

PLA 

+ dodatki 

Temperatura  

[℃] 
240 250 260 250 220 180-220 

Czas, po którym 

odcinano próbkę  

[s] 

10 5 20 15 10 10 

 

Wartość MFR obliczono wykorzystując poniższy wzór: 

𝑀𝐹𝑅𝑇,𝑃 = (𝑡 ∗ 𝑚) 𝑡𝑜𝑡⁄  

gdzie: 

T - temperatura pomiaru, ℃ 

P - obciążenie właściwe, kg 

t - czas odniesienia, s (600 s = 10 min) 

m - masa próbki, g 

tot - czas, po którym odcinano próbki, s 

 

II.5.2. Pomiar właściwości reologicznych za pomocą reometru kapilarnego 

 Pomiar lepkości przy ścinaniu wykonano wykorzystując reometr kapilarny Smart 

RHEO. Stosowano następujące temperatury cylindra dla kompozytów na osnowie: ABS 240℃, 

PC fil. 250℃, PC/ABS 260℃, PS 250℃, PET-G 220℃ oraz PC 290℃. Próbki o masie około 

10 g wprowadzono do odpowiednio nagrzanego aparatu, gdzie były termostatowane przez  
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300 s pod wstępnym obciążeniem tłoka. Pomiar prowadzono dla zadanych zakresów szybkości 

ścinania. Do pomiaru użyto kapilarę o długości 40 mm i szerokości 1,16 mm. Badanie 

wykonano zgodnie z normą 11443:2005. 

II.5.3. Oznaczenie twardości wg Rockwella 

Twardość Rockwella mierzono za pomocą twardościomierza Zwick/Roell  

w temperaturze otoczenia. Próbkę umieszczono w aparacie, przyłożono określone obciążenie 

(obciążenie, przy którym wgłębnik zapadnie się na grubość 0,15-0,35 mm) i rozpoczęto  

30 sekundowy pomiar. Dla każdej z serii przeprowadzono dziesięć oznaczeń zgodnie z normą 

ISO 6508. 

II.5.4. Oznaczenie udarności wg Charpy’ego z karbem 

Udarność Charpy'ego oznaczono wykorzystując młot udarowy PSW GEHARD ZORN 

o sile 1 J. Próbki do badań w kształcie beleczek przygotowano nacinając karb na 2 mm,  

a następnie ułożono poziomo na podporach maszyny w taki sposób, aby młotek uderzał  

w środek krawędzi próbki. Dla każdej serii wykonano pięć pomiarów zgodnie z normą 

ISP/179/1Ea. 

II.5.5. Badanie cech wytrzymałościowych podczas statycznej próby rozciągania 

Oznaczenie właściwości wytrzymałościowych podczas statycznej próby rozciągania 

przeprowadzono na maszynie wytrzymałościowej INSTRON 5967 w temperaturze otoczenia. 

Próbki w kształcie wiosełek umieszczono w uchwytach maszyny, moduł Young’a mierzono 

przy zadanej prędkości rozciągania 5 mm/min (do uzyskania 1% odkształcenia rozciągającego), 

po czym prędkość zwiększono do 50 mm/min. Postęp procesu obserwowano na komputerze. 

Dla każdej serii wykonano pięć pomiarów zgodnie z normą ISO 527. 

II.5.6. Przyspieszone starzenie kompozytów 

 Przyspieszone starzenie przeprowadzono na kształtkach wiosełkach oraz beleczkach. 

Badanie wykonano zgodnie z normą PN-EN ISO 4892-2, 2006 w komorze przyspieszonego 

starzenia XenoTest ALFA+ stosując warunki zbliżone do panujących w warunkach 

naturalnych. Każdy cykl polegał na naświetlaniu lampą UV o energii 60±2 W/m2 w zakresie 

długości fal 300 – 400 nm. Temperaturę w komorze ustawiono na 38℃, a wilgotność względną 

na 50%. Kształtki badano przez okres 100 h. 
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II.5.7. Pomiar zawartości wilgoci w badanych kompozytach 

 Pomiar zawartości wilgoci wykonano za pomocą wagosuszarki RADWAG MA 

200/1.X2.A. Wybrano standardowy tryb pomiaru (najdokładniejszy pomiar) oraz temperaturę 

120℃ dla wszystkich otrzymanych materiałów. 

II.5.8. Oznaczenie chropowatości otrzymanych kompozytów 

Do określenia chropowatości próbek opracowanych metodą druku 3D wykorzystano 

Hommel Tester T1000 wyposażony w TASTER TKL 300 L. Skanowanie prowadzono  

z prędkością 0,20 mm/s na odcinkach o długości 4,80 mm. Pomiar wykonano zgodnie z normą 

PN-EN ISO 4287:1999. 

II.5.9. Oznaczenie porowatości otrzymanych kompozytów 

Do określenia stopnia porowatości próbek wykonanych drukiem 3D użyto mikroskopu 

Nikon ECLIPSE LV100POL wyposażonego w obiektyw LU Plan Fluor 5x i kamerę Digital 

Sight DS-5Mc. Przed obserwacją próbki zamrożono w ciekłym azocie, a następnie 

wyszlifowano w celu uzyskania płaskiej powierzchni. Z uzyskanych obrazów mikrostruktury 

w programie MATLAB R 2021, obliczono stopień porowatości polimeru i kompozytów. 

II.5.10. Analiza mikrostruktury za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) 

Do obserwacji mikrostruktury zastosowano kruche przełomy otrzymane przez złamanie 

udarowe próbki po ochłodzeniu jej w ciekłym azocie. Obserwacje wykonano za pomocą 

skaningowego mikroskopu elektronowego SEM TM3000 firmy Hitachi oraz Hitachi S-3400N. 

Przed obserwacjami próbki kruchych przełomów polimerów i kompozytów napylano warstwą 

złota z palladem. Obserwacje prowadzono stosując napięcie 5keV. 

II.5.11. Analiza mikrostruktury za pomocą mikroskopu sił atomowych (AFM) 

Badania wykonano za pomocą aparatu NanoScope VIII z użyciem igły skanującej 

RTESPA, o częstotliwości rezonansowej 300 kHz i stałej sprężystości 20–80 N/m. Obrazy 

rejestrowano z szybkością skanowania 0,5 kHz i rozdzielczością 256 linii, a następnie 

analizowano przy użyciu oprogramowania NanoScope Analysis. 

II.5.12. Analiza termograwimetryczna (TGA) 

Analizę termograwimetryczną przeprowadzono za pomocą TGA/DSC 1 (METTLER 

Toledo) i TGA Q500 TA Instruments w atmosferze azotu. Dla pierwszego aparatu próbki  



60 
 

o masie 5 mg ogrzano na płytkach platynowych od 25°C do 600°C, z szybkością 10°C/min. 

Wyniki analizowano przy użyciu oprogramowania STARe (METTLER Toledo). Natomiast dla 

TGA Q500 TA Instruments próbki o masie ok. 10 mg ogrzano na platynowych szalkach od 

temperatury pokojowej do 800°C, z szybkością 10°C/min. 

II.5.13. Badanie za pomocą skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC) 

Dla określenia właściwości fizykochemicznych badanych kompozytów polimerowych 

przeprowadzono badania za pomocą DSC Q1000 TA Instruments. Pomiary wykonano  

w atmosferze helu w hermetycznych aluminiowych tyglach. Próbki o masie około 6 mg ogrzano 

od -90°C do 300°C z prędkością 10°C/min, następnie chłodzono do -90°C z prędkością 

10°C/min i ponownie ogrzewano do 300°C z prędkością 10°C/min. 

W ramach niniejszej rozprawy doktorskiej wykonano również badania za pomocą 

Mettler Toledo DSC 1 STARe, oznaczenie prowadzono w atmosferze azotu w hermetycznych 

tyglach aluminiowych. Około 15 mg materiału ogrzano od 0°C do 200°C z szybkością 

10°C/min, następnie schłodzono do 0°C z szybkością 10°C/min i ponownie ogrzano do 200°C 

przy szybkości 10°C/min. Wyniki opracowano w programie STARe Software Default DB 

V16.20. 

II.5.14. Analiza widm spektroskopii transmisyjnej z transformacją Fouriera (FTIR) 

Budowę chemiczną badanych materiałów polimerowych przeanalizowano korzystając 

z spektrofotometru Nicolet 6700 (Thermo Electron Corporation) - FTIR wyposażonego  

w jednostkę ATR (tłumione całkowite odbicie). Każdą próbkę skanowano 64 razy w zakresie 

liczby fal 4000–400 cm-1, rejestrowano widma absorpcyjne. Wyniki analizowano przy użyciu 

oprogramowania OMNIC Spectra 2.0 (Thermo Nicolet). 

Badania te kontynuowano również za pomocą spektroskopii w podczerwieni  

z transformacją Fouriera stosując spektrofotometr Nicolet 8700 z diamentowym przystawką 

ATR. Każdą próbkę skanowano 128 razy w zakresie długości fal 4000–650 cm−1, rejestrowano 

widma absorpcji. Wyniki analizowano za pomocą oprogramowania OMNIC Spectra. 

II.5.15. Analiza strukturalna badanych kompozytów z wykorzystaniem szerokokątowej 

dyfrakcji promieni rentgenowskich (WAXS) 

Pomiary z wykorzystaniem szerokokątnej dyfrakcji rentgenowskiej (WAXS) 

przeprowadzono przy użyciu dyfraktometru NanoStar-U (Bruker) z dwuwymiarowym 
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detektorem w geometrii transmisyjnej. Promieniowanie rentgenowskie o długości fali λ 1,54 Å 

wytworzono przez promieniowanie lampy miedzianej zasilanej napięciem 600 µA przy 50 kV. 

Pomiary przeprowadzono w temperaturze pokojowej (około 22°C). Zakres kąta rozpraszania 

wynosił od 0° do 28°. Badaniom poddano napełniacze i kompozyty polimerowe z ich 

dodatkiem. 

II.5.16. Pomiar przewodnictwa elektrycznego 

Przewodność elektryczną wyznaczono na podstawie pomiarów dielektrycznych 

przeprowadzonych szerokopasmową spektroskopią dielektryczną za pomocą urządzenia 

Concept 80 System. Badania przeprowadzono w stałej temperaturze 20-100C dla próbek  

w postaci krążków o średnicy 20 mm, z wykorzystaniem stanowiska badawczego znajdującego 

się w Katedrze Fizyki i Inżynierii Medycznej. 
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II.6. Omówienie wyników badań 

 

II.6.1. Analiza oznaczenia masowego wskaźnika szybkości płynięcia (MFR) 

 MFR jest ważnym parametrem reologicznym charakteryzującym płynięcie polimerów, 

ponieważ wpływa on istotnie na właściwości procesu otrzymywania kształtek zarówno metodą 

wtrysku jak i druku 3D [123]. Wzrost płynności materiałów jest bardzo korzystny w przypadku 

lepszego wypełniania w formie wtryskowej oraz gęstszego zadruku w przypadku technologii 

druku 3D. Oznaczenia wykonano zgodnie z metodyką opisaną w podrozdziale II.5.1. 

W celu zbadania wpływu stosowanych napełniaczy (3% dodatku) na płynność 

otrzymanych na osnowie ABS kompozytów wykonano oznaczenie masowego wskaźnika 

szybkości płynięcia, a uzyskane wyniki zestawiono w Tabeli 20.  

Tabela 20. Zestawienie średnich wyników badań masowego wskaźnika szybkości płynięcia 

kompozytów na osnowie ABS. 

Kompozyt ABS 
ABS/ 

3%S1 

ABS/ 

3%S2 

ABS/ 

3%S3 

ABS/ 

3%S4 

ABS/ 

3%S 

ABS/ 

3%B 

ABS/ 

3%L 

MFR 

[g/10 min] 

7,47  

± 0,21 

11,88  

± 0,59 

10,21  

± 0,49 

8,34  

± 0,08 

7,75  

± 0,18 

8,26  

± 0,02 

8,60  

± 0,38 

8,41  

± 0,19 

± odchylenie standardowe 

 Wprowadzenie do osnowy ABS modyfikowanych napełniaczy w każdym przypadku 

spowodowało wzrost otrzymanych rezultatów masowego wskaźnika szybkości płynięcia. 

Najlepszą płynność otrzymano dla kompozytów ABS/3%S1 i kolejno ABS/3%S2, które  

w składzie zawierają krzemionkę odpowiednio Aerosil R208 i Aerosil OX50, gdzie 

zaobserwowano wzrost badanego parametru o 59,04% i 36,68% w porównaniu  

z niemodyfikowanym tworzywem. Wzrost płynności materiału zanotowano również dla 

kompozytu zawierającego bentonit modyfikowany czwartorzędową solą amoniową, 

otrzymując MFR równy 8,60 g/10 min, a także dla kompozytu z dodatkiem modyfikowanej 

ligniny, otrzymując MFR równy 8,41 g/10 min. Pozostałe otrzymane materiały polimerowe 

uzyskały rezultaty niewiele wyższe w zakresie 3,75-11,65% w porównaniu do ABS. 

 Do napełnienia kompozytów na osnowie PC fil. użyto przebadane już na wcześniejszym 

etapie napełniacze w celu weryfikacji ich wpływu na właściwości użytkowe kompozytów na 

osnowie PC fil. Poniżej przedstawiono wyniki badań (tabela 21) uzyskanych materiałów  

o różnej zawartości dodatku 0,5% i 1% S; 1,5% oraz 3% B. 
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Tabela 21. Zestawienie średnich wyników badań masowego wskaźnika szybkości płynięcia 

kompozytów na osnowie PC fil. 

Kompozyt PC fil. PC fil./0,5%S PC fil./1%S PC fil./1,5%B PC fil./3%B 

MFR 

[g/10 min] 
16,8±0,17 16,37±0,23 16,91±0,02 17,87±0,49 20,23±0,06 

± odchylenie standardowe 

 Analizując wyniki otrzymane dla kompozytów na osnowie PC fil. zaobserwowano, że 

wprowadzenie napełniacza B znacznie poprawiło płynność niemodyfikowanego polimeru. 

Wprowadzenie modyfikowanego bentonitu w ilości 3% pozwoliło na uzyskanie wyniku  

o 13,21% wyższego w porównaniu do rezultatu uzyskanego przy zastosowaniu 1,5%B. 

Podobną zależność otrzymano po wprowadzeniu 1%S do matrycy polimerowej (wynik o 0,65% 

wyższy niż uzyskany dla PC fil.), w tym przypadku uzyskano wynik masowego wskaźnika 

szybkości płynięcia wyższy o 3,30% w stosunku do kompozytu zawierającego 0,5% dodatku. 

Natomiast wprowadzenie napełniacza S do osnowy ABS (Tabela 20) w ilości 3% pozwoliło 

otrzymać płynność o 10,58% wyższą w porównaniu do nienapełnionego polimeru.  

Literatura potwierdza, że kompozyty z dodatkiem napełniaczy mineralnych wykazują 

tendencję wzrostową wartości masowego wskaźnika szybkości płynięcia do 3% zawartości 

napełniacza. Wprowadzenie do matrycy polimerowej większych ilości dodatku tych 

napełniaczy może spowodować spadek płynności materiału [124,125]. 

Tabela 22. Zestawienie średnich wyników badań masowego wskaźnika szybkości płynięcia 

kompozytów na osnowie PC/ABS. 

Kompozyt PC/ABS PC/ABS/3%S PC/ABS/3%B PC/ABS/3%L PC/ABS/1,5%L/1,5%B 

MFR 

[g/10 min] 
2,23±0,12 2,97±0,01 4,69±0,11 4,89±0,06 5,59±0,11 

± odchylenie standardowe 

 Uzyskane rezultaty masowego wskaźnika szybkości płynięcia dla kompozytów na 

osnowie PC/ABS zestawiono w tabeli 22. Na podstawie otrzymanych wyników badań 

stwierdzono, że kompozyty zawierające modyfikowane napełniacze (3%S, 3%B, 3%L, 

1,5%L/1,5%B) charakteryzują się zwiększoną wartością masowego wskaźnika szybkości 

płynięcia, co pokrywa się z wynikami opisanymi w literaturze [124,126,127]. Jedynie 

wprowadzenie 3%S do matrycy polimerowej spowodowało niewielki wzrost o 33,18%  

w porównaniu do PC/ABS, natomiast kolejne kompozyty uzyskały rezultat o ponad 100% 

wyższy. Co więcej, przy zastosowaniu hybrydowego napełniacza 1,5%L/1,5%B  uzyskano 

najlepszy wynik wśród badanych materiałów, nawet o 163,88% wyższy w porównaniu do 

polimeru bazowego.  
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Tabela 23. Zestawienie średnich wyników badań masowego wskaźnika szybkości płynięcia 

kompozytów na osnowie PS. 

Kompozyt PS PS/3%S PS/3%B PS/3%L PS/1,5%L/1,5%B 

MFR 

[g/10 min] 
7,87±0,01 8,37±0,04 7,47±0,02 7,57±0,01 7,41±0,08 

± odchylenie standardowe 

 W tabeli 23 zestawiono wyniki oznaczonego masowego wskaźnika szybkości płynięcia 

otrzymanych  kompozytów na osnowie polistyrenu. Jedynie w przypadku kompozytu PS/3%S 

uzyskano płynność materiału wyższą w porównaniu do PS, w pozostałych przypadkach 

otrzymano wyniki nieco niższe o około 5,84 - 3,81%.  

Tabela 24. Zestawienie średnich wyników badań masowego wskaźnika szybkości płynięcia 

kompozytów na osnowie PET-G. 

Kompozyt PET-G PET-G/3%S PET-G/3%B PET-G/3%L PET-G /1,5%L/1,5%B 

MFR 

[g/10 min] 
3,53±0,01 5,17±0,06 4,28±0,02 4,93±0,03 4,95±0,09 

± odchylenie standardowe 

 Średnie wyniki badań masowego wskaźnika szybkości płynięcia kompozytów na 

osnowie poli(tereftalanu etylenu) modyfikowanego glikolem zestawiono w tabeli 24. Uzyskane 

rezultaty płynności badanych materiałów pozwalają stwierdzić, że dodatek modyfikowanych 

napełniaczy do PET-G spowodował wzrost uzyskanych wartości MFR. Najwyższy wynik  

o 45,63% wyższy w porównaniu do niemodyfikowanej osnowy uzyskano dla kompozytu  

z dodatkiem 3%S. Pozostałe materiały charakteryzują się wzrostem płynności w zakresie od 

21,25% do 40,23%. 

Tabela 25. Zestawienie średnich wyników badań masowego wskaźnika szybkości płynięcia 

kompozytów na osnowie PC. 

Kompozyt PC PC/3%S PC/3%B PC/3%L PC/1,5%L/1,5%B 

MFR 

[g/10 min] 
3,97±0,05 4,23±0,06 14,06±0,02 4,16±0,04 10,52±0,04 

  PC/0,5%CN PC/0,5%CN/1,5%S PC/0,5%CN/1,5%B PC/0,5%CN/1,5%L 

  3,84±0,04 3,49±0,06 4,13±0,05 3,77±0,04 

± odchylenie standardowe 

 

Analizując średnie wyniki masowego wskaźnika szybkości płynięcia zestawione w tabeli 

25 stwierdzono, że kompozyty zawierające modyfikowane napełniacze S, B, L charakteryzują 

się zwiększoną płynnością. Najwyższy rezultat otrzymano dla kompozytów PC/3%B  

i PC/1,5%L/1,5%B, gdzie w porównaniu z PC MFR wzrósł odpowiednio o 254,6% oraz 
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165,3%. Nie zaobserwowano takiego efektu w przypadku kompozytów zawierających 

niemodyfikowany napełniacz CN, co pokrywa się danymi literaturowymi [102,128]. Lepkość 

układu wzrosła po dodaniu wielościennych nanorurek węglowych PC/0,5%CN i kombinacji 

napełniaczy PC/0,5%CN/1,5%S, PC/0,5%CN/1,5%L. Jednak spadek uzyskanych wartości 

MFR otrzymano w przedziale 3,28% - 12,11%. Redukcję masowego wskaźnika szybkości 

płynięcia najprawdopodobniej można przypisać powstającym wzajemnie połączonym sieciom 

nanorurek, które utrudniają ruch molekularny łańcuchów polimeru [123,129]. Należy 

zauważyć, że obserwowany spadek MFR nie spowodował jednak zmian warunków 

przetwarzania PC.  

Tabela 26. Zestawienie średnich wyników badań masowego wskaźnika szybkości płynięcia 

kompozytów na osnowie PLA z dodatkami naturalnymi. 

Kompozyt PLA PLA/PD PLA/PK PLA/PB 

MFR 

[g/10 min] 
13,10±0,17 19,17±0,47 25,55±1,26 19,23±0,94 

± odchylenie standardowe 

 

 Wprowadzenie naturalnych napełniaczy do osnowy PLA spowodowało znaczny wzrost 

płynności tworzywa. Wyniki tych badań zestawiono w tabeli 26, na podstawie której można 

wnioskować, że wprowadzone dodatki zwiększyły wartości masowego wskaźnika szybkości 

płynięcia. W przypadku kompozytu napełnionego pyłem korkowym zaobserwowano wzrost 

MFR z wartości 13,10 g/10 min otrzymanej dla nienapełnionego tworzywa do około  

25,55 g/10 min. Należy zauważyć, że PK jest najlżejszym dodatkiem, dlatego kompozyt 

PLA/PK charakteryzuje się największą objętością wprowadzonego napełniacza. W przypadku 

pozostałych dodatków PD oraz PB uzyskano wyniki wyższe o odpowiednio 46,34% i 46,79%  

w porównaniu do PLA. Najprawdopodobniej pomimo suszenia w suszarce próżniowej 

surowców przed homogenizacją i kolejno gotowego granulatu, w sieci naturalnych dodatków 

nadal pozostała woda związana, która mogła korzystnie wpłynąć na płynność polimeru. PLA 

jest polimerem o wysokiej wrażliwości na wilgoć [130,131]. Taki efekt pozwolił na łatwe 

formowanie elementów przede wszystkim w technologii wtrysku, a powstałe produkty są 

również przyjazne dla środowiska. 
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II.6.2. Analiza pomiaru właściwości reologicznych za pomocą reometru kapilarnego 

Znajomość danych reologicznych badanych materiałów jest istotna pod względem 

prawidłowego projektowania, a także odpowiedniego prowadzenia procesów przetwórczych. 

Często dostępne właściwości reologiczne są ograniczone jedynie do podanych wartości 

masowego wskaźnika szybkości płynięcia (MFR), rzadziej wykresów lepkości. 

Na rysunkach 21-26 przedstawiono krzywe zależności lepkości w funkcji szybkości 

ścinania dla otrzymanych kompozytów. Analizę przeprowadzono zgodnie z metodyką opisaną 

w podrozdziale II.5.2.  

 
Rysunek 21. Krzywe płynięcia polimeru ABS oraz jego kompozytów.  
 

 Analizując uzyskane rezultaty dla ABS oraz kompozytów na jego osnowie stwierdzono,  

że lepkość poszczególnych układów maleje w miarę wzrostu szybkości ścinania. Dodatek 

modyfikowanych napełniaczy do matrycy polimerowej nie wpłynął znacząco na przebieg 

uzyskanych krzywych w porównaniu do otrzymanego wyniku dla polimeru. W zakresie niskich 

szybkości ścinania 500-800 s-1 uzyskano największe różnice w lepkości pomiędzy 

poszczególnymi materiałami. Najniższe wyniki w tym przedziale uzyskano dla kompozytów 

ABS/3%S3 oraz ABS/3%B, które wykazały niższą lepkość w porównaniu do ABS  

(294,90 Pa*s) o odpowiednio 45,22 Pa*s i 19,73 Pa*s. Najbardziej lepkimi układami przy 

niskich wartościach szybkości ścinania okazały się kompozyty ABS/3%S1, ABS/3%S oraz 

ABS/3%L. Najwyższy wynik uzyskano dla ABS/3%S1, który wykazał wzrost badanego 

parametru o 7,13% w porównaniu do nienapełnionego tworzywa. Jednak wprowadzenie 

napełniaczy spowodowało jedynie niewielki wzrost wartości lepkości uplastycznionych 
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kompozytów. Różnice w oporach przepływu porównywalnych materiałów zmniejszają się 

wraz ze zwiększaniem wartości szybkości ścinania. Lepkość ABS jest najniższa spośród 

badanych materiałów przy 1500 s-1 i wynosi 136,41 Pa*s.  

Analizie poddano również poliwęglan oraz kompozyty na jego osnowie, a rezultaty 

oznaczenia zestawiono na rysunku 22. 

 
Rysunek 22. Krzywe płynięcia polimeru PC fil. oraz jego kompozytów.  
 

 Na podstawie uzyskanych rezultatów badań zaobserwowano, że lepkość 

poszczególnych kompozytów maleje w miarę wzrostu szybkości ścinania. Wprowadzenie 

modyfikowanych napełniaczy do matrycy polimerowej spowodowało zasadniczą zmianę  

w lepkości otrzymanych kompozytów, szczególnie po wprowadzeniu napełniacza B. PC fil., 

PC fil./0,5%S oraz PC fil./1%S uzyskały zbliżone krzywe płynięcia przy niskich wartościach 

szybkości ścinania, otrzymując różnicę w wynikach przy np. 800 s-1 odpowiednio 238,33 Pa*s,  

228,58 Pa*s oraz 234,40 Pa*s. Najmniejszą lepkość uzyskano dla kompozytu PC fil./3%B  

i kolejno PC fil./1,5%B, które przy szybkości 800 s-1 osiągnęły lepkość mniejszą o 26,69% oraz 

10,09% w porównaniu do polimeru. Zjawisko można tłumaczyć płytkową budową bentonitu, 

która pozwoliła uzyskać wyższe wartości masowego wskaźnika szybkości płynięcia, co 

bezpośrednio wpływa na przedstawione wyniki lepkości [132]. Przy większych szybkościach 

ścinania różnice pomiędzy polimerem oraz kompozytami napełnionymi modyfikowaną 

krzemionką lub modyfikowanym bentonitem średnio pozostają bez zmian.  
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Rysunek 23. Krzywe płynięcia polimeru PC/ABS oraz jego kompozytów.  
 

W kolejnym etapie badań wyznaczono krzywe zależności lepkości w funkcji szybkości 

ścinania dla PC/ABS oraz kompozytów na osnowie PC/ABS (rysunek 23). Zauważyć można, 

że lepkość badanych układów maleje wraz ze wzrostem szybkości ścinania. Wszystkie 

kompozyty charakteryzują się mniejszą lepkością w porównaniu do PC/ABS, najniższą wartość 

badanego parametru uzyskano dla PC/ABS/1,5%L/1,5%B od lepkości 254,69 Pa*s przy 

szybkości ścinania 200 s-1 do 79,90 Pa*s przy 2500 s-1. Niewiele wyższe rezultaty otrzymano 

dla kompozytów napełnionych modyfikowaną ligniną lub modyfikowanym bentonitem. 

Uzyskane krzywe płynięcia korelują z wcześniej omówionymi wynikami MFR (tabela 22). Dla 

PC/ABS/3%B, PC/ABS/3%L i PC/ABS/1,5%L/1,%%B uzyskano sporą różnicę lepkości  

(o około 100 Pa*s) w początkowym przebiegu krzywych przy niewielkich szybkościach 

ścinania 200–700 s-1. Jednak w końcowym etapie przy zwiększonych wartościach szybkości 

ścinania 2000–2500 s-1 różnice w oporach przepływu kompozytów zmniejszają się, a tym 

samym uzyskane krzywe dla poszczególnych materiałów charakteryzują się zbliżonym 

przebiegiem. 
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Rysunek 24. Krzywe płynięcia polimeru PS oraz jego kompozytów.  
 

 Wyniki oznaczenia krzywych płynięcia dla polistyrenu i kompozytów na osnowie PS 

zestawiono na rysunku 24 w formie wykresu. Można zauważyć, że lepkość materiałów maleje 

wraz ze wzrostem szybkości ścinania. Dodatek modyfikowanych napełniaczy spowodował 

wzrost wyników lepkości otrzymanych kompozytów tylko w określonym zakresie. Jedynie 

przy niewielkich wartościach 250–500 s-1 różnica w lepkości poszczególnych kompozytów jest 

zauważalna, najniższy wynik przy 250 s-1 uzyskano dla PS 195,52 Pa*s, kolejno PS/3%L, 

PS/1,5%L/1,5%, PS/3%B, natomiast najwyższy rezultat otrzymano dla PS/3%S 266,8 Pa*s. 

Przy szybkości ścinania 1000 s-1 i wyższych wszystkie badane materiały charakteryzują się 

niemalże identyczną lepkością. 
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Rysunek 25. Krzywe płynięcia polimeru PET-G oraz jego kompozytów. 

 

 Analizując uzyskane rezultaty badań dla poli(tereftalanu etylenu) modyfikowanego 

glikolem oraz kompozytów na osnowie PET-G tak jak w poprzednich przypadkach 

stwierdzono, że lepkość poszczególnych układów maleje w miarę wzrostu szybkości ścinania. 

Wprowadzenie modyfikowanych napełniaczy do matrycy polimerowej spowodowało 

obniżenie wartości lepkości kompozytów w porównaniu do nienapełnionego poli(tereftalanu 

etylenu). Na podstawie oznaczonych krzywych płynięcia polimerem o najwyższej lepkości 

niezależnie od szybkości ścinania okazał się PET-G, ponieważ polimer charakteryzuje się 

najmniejszą płynnością (tabela 24). Dodatek hybrydowego układu 1,5%L/1,5%B spowodował 

obniżenie lepkości o około 20 Pa*s przy 300 s-1  oraz przy 1000 s-1 (rysunek 25). Natomiast 

najmniejszą lepkość uzyskano dla kompozytu napełnionego modyfikowanym bentonitem  

PET-G/3%B, dla którego uzyskano 127,35 Pa*s przy 300 s-1 i 135,76 Pa*s przy 1000 s-1 . 
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Rysunek 26. Krzywe płynięcia polimeru PC oraz jego kompozytów. 

 

 Rezultaty badań płynięcia kompozytów na osnowie PC zestawiono na rysunku 26. 

Lepkość wszystkich polimerów maleje wraz ze wzrostem szybkości ścinania. Wprowadzone 

modyfikowane napełniacze, ale również wielościenne nanorurki węglowe wpłynęły na spadek 

lepkość polimeru. W zakresie szybkości ścinania 100-500 s-1 kompozyty zawierające 

modyfikowane napełniacze S, B, L, L/B uzyskały najniższe rezultaty, w szczególności 

PC/1,5%L/1,5%B i PC/3%S, które uzyskały lepkość na poziomie 104,67 oraz 145,63 Pa*s przy 

szybkości ścinania 400 s-1. Wprowadzenie CN do matrycy polimerowej wpłynęło na 

nieznaczne obniżenie lepkości PC. Dla PC/0,5%CN uzyskano wartość lepkości o około 50 Pa*s 

mniejszą w porównaniu do niemodyfikowanego polimeru. Należy zaznaczyć, że otrzymane 

krzywe płynięcia kompozytów zawierających CN charakteryzują się wyraźnym spadkiem 

lepkości w porównaniu do kompozytów PC/3%S, PC/3%L oraz PC/1,5%L/1,5%B, gdzie 

obserwujemy łagodny spadek lepkości.  

 

Pozostałe krzywe płynięcia uzyskane dla kompozytów polimerowych w funkcji 

naprężenia ścinającego od szybkości ścinania umieszczono w rozdziale uzupełniającym pod 

tytułem DODATEK. 
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II.6.3. Omówienie wyników oznaczenia twardości wg Rockwella 

Analizując wyniki badań właściwości mechanicznych kompozytów otrzymanych 

metodami: wytwarzaniem addytywnym oraz dla porównania formowaniem wtryskowym 

można zauważyć, że próbki otrzymane metodą druku 3D zasadniczo mają gorsze właściwości 

mechaniczne. Z tego powodu wyniki uzyskane tymi dwiema technikami przedstawiono 

osobno. Obserwacja jest szeroko opisana w literaturze [133-135] i wynika z większej 

jednorodność próbek otrzymanych techniką wtryskiwania do formy [136]. 

Na rysunkach 27-33 zestawiono uzyskane rezultaty twardości mierzonej według 

Rockwella dla kształtek otrzymanych za pomocą technik FFF/MEM/MEP oraz metodą 

formowania wtryskowego. Oznaczenia wykonano zgodnie z metodyką opisaną w podrozdziale 

II.5.3. 

a)  b)  

Rysunek 27. Zestawienie wyników twardości wg Rockwella kompozytów na osnowie ABS 

otrzymanych za pomocą: a) druku 3D, b) formowania wtryskowego. 
 

 Uzyskane rezultaty dla terpolimeru akrylonitryl-butadien-styren oraz kompozytów na 

jego osnowie dla kształtek otrzymanych metodą wytwarzania addytywnego zestawiono  

w formie wykresu na rysunku 27 a). Wprowadzone napełniacze nieznacznie wpłynęły na 

twardości polimeru, jedynie w przypadku ABS/3%L (napełnionego modyfikowaną ligniną) 

oraz ABS/3%B (z dodatkiem modyfikowanego bentonitu) uzyskano zauważalnie niższe wyniki 

o odpowiednio 26,33% i 15,74%. Pozostałe kompozyty uzyskały wyniki zbliżone do 

niemodyfikowanego polimeru (39,27 N/mm2) z różnicami w zakresie od -3,46% do +3,08%. 
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Najwyższą twardość uzyskano dla ABS/3%S3 (40,48 N/mm2) i ABS/3%S (40,48 N/mm2). 

Porównując omówione rezultaty dla druku 3D z wartościami otrzymanymi dla kształtek 

wytworzonych metodą wtrysku do formy zauważono, że wprowadzone napełniacze 

każdorazowo zwiększyły twardość kształtek otrzymanych techniką wtrysku. Przedstawione 

wartości masowego wskaźnika szybkości płynięcia zestawione w tabeli 20 potwierdziły wzrost 

płynności ABS po wprowadzeniu do matrycy polimerowej stosowanych napełniaczy. Taki 

wzrost MFR korzystanie wpływa na lepsze wypełnienie formy wtryskowej (upakowanie), co 

może wpłynąć na wzrost twardości materiałów [123]. Najlepsze rezultaty badań uzyskano dla 

ABS/3%S oraz ABS/3%S4, gdzie twardość wzrosła o odpowiednio 6,93% oraz 6,61%  

w porównaniu do niemodyfikowanego ABS (79,83 N/mm2).  

a)  b)  

Rysunek 28. Zestawienie wyników twardości wg Rockwella kompozytów na osnowie PC fil. 

otrzymanych za pomocą: a) druku 3D, b) formowania wtryskowego. 

 

 W kolejnym etapie pracy badaniu poddano PC fil. oraz kompozyty na jego osnowie,  

a rezultaty zestawiono na rysunku 28. Uzyskane wyniki twardości kształtek wykonanych 

techniką wytwarzania przyrostowego (rysunek 28. a)) pozwoliły stwierdzić, że wprowadzone 

napełniacze negatywnie wpłynęły na twardość otrzymanych kompozytów. Najniższy wynik 

uzyskano dla kompozytu PC fil./0,5%S, o dokładnie 22,90 jednostek niższy w porównaniu do 

polimeru. Lepsze wyniki uzyskano przy zastosowaniu wyższych stężeń wprowadzonych 

napełniaczy 1%S oraz 3%B. Porównując uzyskane rezultaty z przedstawionymi na rysunku  

28 b) zauważono, że wprowadzone napełniacze zwiększyły twardość kształtek otrzymanych 

metodą formowania wtryskowego niezależnie od stężenia dodatku. Dla kompozytów uzyskano 

twardość wyższą w porównaniu do nienapełnionego polimeru. Najwyższy wynik uzyskano dla 

kompozytu zawierającego 3%B (115,70 N/mm2).  
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a)  b)  

Rysunek 29. Zestawienie wyników twardości wg Rockwella kompozytów na osnowie PC/ABS 

otrzymanych za pomocą: a) druku 3D, b) formowania wtryskowego. 
 

 Otrzymane wyniki twardości wg Rockwella dla PC/ABS oraz kompozytów na osnowie 

PC/ABS zestawiono w formie wykresów. Na rysunku 29 przedstawiono wyniki dla kształtek 

otrzymanych technologiami FFF/MEM/MEP oraz formowaniem wtryskowym. Analizując 

otrzymane rezultaty można zauważyć, że wprowadzenie napełniaczy w celu modyfikacji 

właściwości PC/ABS wpłynęło na uzyskane wartości twardości. W przypadku badań twardości 

dla kształtek otrzymanych w technologii szybkiego prototypowania (rysunek 29. a)) 

zauważono, że dla kompozytu PC/ABS/3%L uzyskano wyższy wynik w porównaniu do 

PC/ABS o 5,62% Najniższą twardość według Rockwella otrzymano dla kompozytu 

zawierającego hybrydowy napełniacz 1,5%L/1,5%B (27,54 N/mm2). W przypadku rezultatów 

otrzymanych dla kształtek wytworzonych formowaniem wtryskowym (rysunek 29. b)) 

zaobserwowano, że wszystkie uzyskane kompozyty charakteryzują się wyższą twardością 

w porównaniu do nienapełnionego PC/ABS. 
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a)  b)  

Rysunek 30. Zestawienie wyników twardości wg Rockwella kompozytów na osnowie PS 

otrzymanych za pomocą: a) druku 3D, b) formowania wtryskowego. 
 

 Na rysunku 30 a) zestawiono wyniki uzyskane dla polistyrenu oraz otrzymanych 

kompozytów na jego osnowie. Wprowadzenie modyfikowanych napełniaczy do polimeru 

spowodowało wzrost twardości materiału. Analizując wyniki otrzymane dla kształtek  

wykonanych w technologiach FFF/MEM/MEP zaobserwowano, że PS/3%L charakteryzuje się  

najwyższą twardością, o 24,47% wyższą w porównaniu do niemodyfikowanego polimeru 

(49,61 N/mm2). Kształtki kompozytów otrzymane metodą formowania wtryskowego 

charakteryzują się lepszą twardością  (rysunek 30. b)) w porównaniu do kształtek kompozytów 

otrzymanych metodą druku 3D (rysunek 30. a)). Wprowadzone napełniacze S, B, L, L/B 

pozwoliły na otrzymanie wyższych wartości twardości w zakresie od 126,18 N/mm2 –  

151,64 N/mm2. Najlepszą twardością charakteryzuje się kompozyt z dodatkiem 3%L, a jego 

twardość wzrosła o 28,18 % w porównaniu do nienapełnionego polimeru.  

a)  b)  

Rysunek 31. Zestawienie wyników twardości wg Rockwella kompozytów na osnowie PET-G 

otrzymanych za pomocą: a) druku 3D, b) formowania wtryskowego. 
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 Kolejnymi materiałami badawczymi, które poddano oznaczeniu twardości według 

Rockwella były kompozyty na osnowie PET-G. Analizując wyniki badań uzyskane dla 

kształtek wykonanych w technologii szybkiego prototypowana (rysunek 31. a)) dla 

poli(tereftalanu etylenu) modyfikowanego glikolem (PET-G) oraz kompozytów na jego 

osnowie stwierdzono, że wprowadzone napełniacze pozytywnie wpłynęły na uzyskane 

rezultaty twardości. Niemodyfikowany polimer charakteryzuje się najniższą twardością, która 

wynosi 41,46 N/mm2. Pozostałe materiały polimerowe oprócz PET-G/3%B uzyskały twardość 

wyższą o 11,89% - 27,35% w porównaniu do PET-G. Najlepsze rezultaty uzyskano dla 

kompozytu PET-G/3%S, gdzie twardość wynosi 52,80 N/mm2. Wyniki badania twardości 

kształtek wytworzonych formowaniem wtryskowym przedstawiono na rysunku 31 b). 

Wprowadzone wytypowane modyfikowane napełniacze pozwoliły uzyskać lepsze rezultaty 

badań w porównaniu do niemodyfikowanej osnowy. Najlepszy rezultat uzyskano dla 

kompozytów z dodatkiem modyfikowanej krzemionki (3%S; 83,49 N/mm2) oraz 

modyfikowanego bentonitu (3%B; 83,51 N/mm2). 

a)  b)  

Rysunek 32. Zestawienie wyników twardości wg Rockwella kompozytów na osnowie PC 

otrzymanych za pomocą: a) druku 3D, b) formowania wtryskowego. 
 

Na rysunku 32 a) zestawiono wyniki badań twardości dla kształtek uzyskanych metodą 

wytwarzania addytywnego. Analizując uzyskane rezultaty oznaczenia twardości stwierdzono, 

że wprowadzenie modyfikowanych napełniaczy 3%L oraz 1,5%L/1,5%B zwiększyło twardość 

kompozytu o odpowiednio 14,10% i 26,94% w porównaniu do PC. Natomiast pozostałe 

materiały polimerowe zawierające napełniacze 3%B, 3%S charakteryzują się mniejszą 

twardością. Wprowadzenie do matrycy polimeru wielościennych nanorurek węglowych 
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pozwoliło na uzyskanie kompozytu o wyższej twardości (51,20 N/mm2), co więcej hybrydowy 

układ napełniaczy 0,5%CN/1,5%B również pozytywnie wpłynął na badany parametr. Jak się 

można było spodziewać, obserwując wyniki oznaczania twardości dla kształtek wykonanych 

metodą wtrysku do formy uzyskano znacznie korzystniejsze wyniki twardości w porównaniu 

do kształtek otrzymanych z druku 3D. Wprowadzenie modyfikowanych napełniaczy do 

matrycy PC zwiększyło twardość kompozytów, co przedstawiono na rysunku 32 b). Obecność  

w kompozytach napełniaczy S, B, L oraz układu L/B pozytywnie wpłynęła na twardość 

badanych materiałów. Najlepsze rezultaty badań uzyskano dla kompozytu PC/3%L. 

Wprowadzenie CN spowodowało nieznaczny spadek badanego parametru w przypadku 

kompozytów PC/0,5%CN i PC/0,5%CN/1,5%L o odpowiednio 5,57% i 4,51% w stosunku do 

tworzywa. Kompozyty PC/0,5%CN/1,5%B i PC/0,5%CN/1,5%S charakteryzują się lepszą 

twardością, która wynosi kolejno 97,53 N/mm2 i 96,69 N/mm2 (rysunek 32. b)). 

a)  b)  

Rysunek 33. Zestawienie wyników twardości wg Rockwella kompozytów na osnowie PLA  

z napełniaczami naturalnymi otrzymanych za pomocą: a) druku 3D, b) formowania 

wtryskowego. 
 

W ostatnim etapie doświadczeń badaniom twardości poddano kompozyty na osnowie 

PLA, a uzyskane rezultaty badań zestawiono na rysunku 33. Analizując wyniki badań dla 

kształtek wytworzonych w technologii szybkiego prototypowania (rysunek 33. a)) oraz metodą 

formowania wtryskowego (rysunek 33. b)) stwierdzono, że wprowadzone napełniacze 

negatywnie wpłynęły na poprawę twardość otrzymanych kompozytów. Materiały 

charakteryzują się mniejszą twardością, której spadek zawiera się w zakresie od 35,82% do 

58,57%  (druk 3D) i od 12,32% do 36,64% (formowanie wtryskowe) w porównaniu do PLA. 

Można wnioskować, że procesy przetwarzania naturalnych napełniaczy, do których zalicza się 

mielenie, homogenizacja wysokoobrotowa, rozdrabnianie i oczyszczanie surowca, powodują 

uszkodzenie fazy krystalicznej dodatku, co niekorzystnie wpływa na właściwości  

mechaniczne [137].   
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II.6.4. Analiza oznaczenia udarności wg Charpy’ego 

 Wyniki badania udarności wg Charpy’ego z karbem dla otrzymanych kompozytów 

zestawiono w formie wykresów na rysunkach 34-40. Badanie przeprowadzono na kształtach 

otrzymanych techniką szybkiego prototypowania oraz metodą wtryskiwania do formy, zgodnie 

z metodyką opisaną w II.5.4. 

a)  b)  

Rysunek 34. Zestawienie wyników udarności wg Charpy'ego kompozytów na osnowie ABS 

otrzymanych za pomocą: a) druku 3D, b) formowania wtryskowego. 
 

 Udarność terpolimeru akrylonitryl-butadien styren oraz kompozytów na jego osnowie 

zestawiono w formie wykresów. Na rysunku 34 a) przedstawiono wyniki badań dla kształtek 

uzyskanych metodą wytwarzania addytywnego. Analizując otrzymane rezultaty badań 

udarności stwierdzono, że wprowadzone napełniacze spowodowały spadek udarność 

większości kompozytów w stosunku do nienapełnionego polimeru (8,90 kJ/m2). Jedynie dla 

kompozytu z dodatkiem modyfikowanego bentonitu (ABS/3%B) oraz ligniny (ABS/3%L) 

otrzymano poprawę udarności kolejno o 10,00% i 70,11% w porównaniu do ABS (rysunek  

34. a)). Na rysunku 34 b) zestawiono wyniki badań udarności uzyskane dla kształtek 

otrzymanych formowaniem wtryskowym. W przypadku tych badań jedynie kompozyt 

zawierający 3% modyfikowanego bentonitu (ABS/3%B) charakteryzuje się lepszą udarnością, 

która wzrosła o 5,16% w porównaniu do nienapełnionego ABS. W pozostałych przypadkach 

wprowadzone napełniacze negatywnie wpłynęły na wyniki badań udarności (rysunek 34. b)). 
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a)  b)  

Rysunek 35. Zestawienie wyników udarności wg Charpy'ego kompozytów na osnowie PC fil. 

otrzymanych za pomocą: a) druku 3D, b) formowania wtryskowego. 
 

 Kolejno badano udarność kompozytów na osnowie PC fil. Na podstawie obserwacji 

wyników udarności zestawionych na rysunku 35 a) oraz b) stwierdzono, że wprowadzenie 

napełniaczy do matrycy polimerowej spowodowało obniżenie udarności badanych materiałów. 

W przypadku kształtek uzyskanych w technologii szybkiego prototypowania (rysunek 35. a)) 

zaobserwowano wyraźne obniżenie udarności nawet o 48,78% dla kompozytu zawierającego 

1%S. Natomiast w przypadku kształtek kompozytów uzyskanych metodą formowania 

wtryskowego (rysunek 35. b)) jedynie dla PC fil./1%S uzyskano nieznaczną poprawę udarności 

w porównaniu do polimeru.  

a)  b)  

Rysunek 36. Zestawienie wyników udarności wg Charpy'ego kompozytów na osnowie 

PC/ABS otrzymanych za pomocą: a) druku 3D, b) formowania wtryskowego. 
 

 Ponieważ nie uzyskano zadawalających rezultatów badań udarności dla kompozytów 

na osnowie PC fil. zdecydowano się na sprawdzenie czy obecność drugiego polimeru może 

pozytywnie wpłynąć na poprawę tej cechy. Wyniki badań udarności wg Charpye’go dla blendy 
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polimerowej PC/ABS oraz jej kompozytów zestawiono w formie wykresu na rysunku 36. 

Obserwując uzyskane rezultaty badań udarności dla kształtek kompozytów wykonanych  

w technologii szybkiego prototypowania przedstawione na rysunku 36 a) stwierdzono, że 

wprowadzenie modyfikowanych napełniaczy do matrycy polimerowej nie wpłynęło na 

poprawę tego parametru. Jedynie zastosowanie kombinacji napełniaczy 1,5%L/1,5%B 

pozwoliło na uzyskanie niewielkiej poprawy udarności, bo tylko o 2,66%, w porównaniu do 

PC/ABS. Najgorsze rezultaty badań uzyskano w przypadku kompozytu PC/ABS/3%L, którego 

udarność zmalała o 40,75%. Analizując rezultaty udarności dla kształtek wykonanych metodą 

formowania wtryskowego (rysunek 36. a)) zauważono poprawę badanego parametru o 13,83% 

po wprowadzeniu hybrydowego układu. Natomiast obecność modyfikowanych napełniaczy  

S oraz B spowodowała spadek udarności o odpowiednio 15,73% i 8,12%. 

a)  b)  

Rysunek 37. Zestawienie wyników udarności wg Charpy'ego kompozytów na osnowie PS 

otrzymanych za pomocą: a) druku 3D, b) formowania wtryskowego. 
 

 Wyniki udarności mierzonej według Charpy’ego dla polistyrenu oraz kompozytów na 

jego osnowie zestawiono na rysunku 37. Dla kształtek kompozytów wykonanych za pomocą 

drukarki 3D dodatek modyfikowanego bentonitu oraz ligniny (PS/3%B oraz PS/1,5%L/1,5*B) 

wpłynął na poprawę udarności, ponieważ dla kompozytów uzyskano rezultaty odpowiednio 

1,84 kJ/m2 i 1,90 kJ/m2. Dla pozostałych kompozytów zaobserwowano nieznaczne pogorszenie 

udarności o około 7%. Natomiast dla kształtek kompozytów uzyskanych w technologii wtrysku 

do formy (rysunek 37. b)) w każdym przypadku otrzymano udarność wyższą w porównaniu do 

PS (6,43 kJ/m2), nawet do 17,57%. 
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a)  b)  

Rysunek 38. Zestawienie wyników udarności wg Charpy'ego kompozytów na osnowie PET-G 

otrzymanych za pomocą: a) druku 3D, b) formowania wtryskowego. 
 

 PET-G jest często stosowanym tworzywem konstrukcyjnym, dlatego w kolejnym etapie 

doświadczeń zdecydowano się na zbadanie również udarności materiałów na jego osnowie. 

Analizując wyniki zestawione w formie wykresów na rysunku 38 stwierdzono, że dodatek 

napełniaczy S, B, L oraz L/B miał istotny wpływ na otrzymane wyniki badań zarówno dla 

kształtek uzyskanych w technologii szybkiego prototypowania jak i metodą formowania 

wtryskowego. Niestety, wprowadzenie do matrycy polimeru wytypowanych napełniaczy 

negatywnie wpłynęło na uzyskane rezultaty oznaczenia. To negatywne zjawisko można 

tłumaczyć wzrostem twardości otrzymanych kompozytów, co zostało opisane w podrozdziale 

II.6.3. Obserwując wyniki otrzymane dla kształtek wykonanych metodą druku 3D stwierdzono, 

że obecność wytypowanych napełniaczy wyraźnie obniżyła udarność badanych kompozytów 

(rysunek 38. a)). Najgorsze rezultaty uzyskano dla kompozytu PET-G/1,5%L/1,5%B, dla 

którego udarność zmalała o 51,73%. Niestety, w przypadku kształtek kompozytów 

otrzymanych metodą formowania wtryskowego uzyskano również mniejszą udarność 

kompozytów na poziomie od 3,59 kJ/m2 do 5,63 kJ/m2 w porównaniu do nienapełnionego  

PET-G (rysunek 38. b)).   
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a)  b)  

Rysunek 39. Zestawienie wyników udarności wg Charpy'ego kompozytów na osnowie PC 

otrzymanych za pomocą: a) druku 3D, b) formowania wtryskowego. 
 

 Rezultaty oznaczenia udarności dla PC oraz kompozytów na osnowie poliwęglanu 

przedstawiono na rysunku 39. Obserwując uzyskane wyniki dla kształtek kompozytów 

otrzymanych wytwarzaniem przyrostowym zaobserwowano negatywny wpływ obecności 

modyfikowanych napełniaczy. Kompozyty zawierające napełniacze: S, B, L oraz L/B 

charakteryzują się niższą odpornością na dynamiczne złamanie w stosunku do PC, gdyż 

obserwujemy spadek badanej cechy nawet o 41,46%. Najprawdopodobniej może być to 

związane ze wzrostem sztywności struktury tych kompozytów, co potwierdzają badania 

oznaczania twardości według Rockwella (rysunek 32). Natomiast zastosowanie wielościennych 

nanorurek węglowych pozwoliło na uzyskanie wyraźnej poprawy udarności  

w zakresie od o 26,09% do 70,40% w porównaniu do niemodyfikowanego polimeru. CN 

posiadają dużą powierzchnię właściwą, dlatego odpowiednio zdyspergowane w matrycy 

polimerowej PC wykazują lepszą nośność i lepsze właściwości adhezyjne, co 

najprawdopodobniej pozytywnie wpłynęło na wyniki udarności, takie zjawisko również 

opisano w literaturze [138]. Najlepszy rezultat otrzymano dla PC/1,5%CN/1,5%L, gdzie 

udarność wynosi 17,96 kJ/m2. Analizując kolejne wyniki badań udarności uzyskanych dla 

kształtek wykonanych formowaniem wtryskowym (rysunek 39. b)) stwierdzono, że 

wprowadzone modyfikowane napełniacze L oraz S spowodowały wzrost badanego parametru. 

Natomiast zastosowanie B oraz hybrydowego układu L/B wywołało negatywny wpływ na 

udarność, która zmalała w zakresie od 18,99% do 21,19% w porównaniu do PC. Obecność 
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wielościennych nanorurek węglowych ogólnie pozytywnie wpłynęła na pękanie pod wpływem 

dynamicznego uderzenia. PC/0,5%CN, PC/0,5%CN/1,5%S oraz PC/0,5%CN/1,5%B 

charakteryzują się dobrą udarnością na poziomie od 59,74 kJ/m2 do 64,79 kJ/m2. Jedynie dla 

kompozytu zawierającego 0,5%CN/1,5%L uzyskano spadek udarności o 11,59%  

w porównaniu do PC. Należy wspomnieć, że na podstawie danych literaturowych 

zaobserwowano podobne zależności udarności kompozytów od zawartości wytypowanych 

przeze mnie napełniaczy [139,140]. 

a)  b)  

Rysunek 40. Zestawienie wyników udarności wg Charpy'ego kompozytów na osnowie PLA  

z napełniaczami naturalnymi otrzymanych za pomocą: a) druku 3D, b) formowania 

wtryskowego. 
 

 Na rysunku 40 zestawiono wyniki otrzymane dla PLA oraz kompozytów na jego 

osnowie. Analizując uzyskane rezultaty oznaczenia udarności dla kształtek otrzymanych 

metodą szybkiego prototypowania (rysunek 40. a)) oraz formowaniem wtryskowym (rysunek 

40. b)) stwierdzono, że wprowadzone naturalne napełniacze negatywnie wpłynęły na wyniki 

badanego parametru. Kompozytem o najniższej udarności okazał się polilaktyd napełniony 

pyłem korkowym PLA/PK, następnie pyłem bambusowym PLA/PB i pyłem drzewnym 

PLA/PD. Obliczony spadek badanej cechy w porównaniu do niemodyfikowanego PLA wynosi 

kolejno o 55,84%, 38,85% i 31,88% dla kształtek uzyskanych wytwarzaniem przyrostowym, 

natomiast o 44,15%, 26,92% i 5,06% dla kształtek otrzymanych metodą wtryskiwania do 

formy. W literaturze opisano analogiczny wpływ dodatku naturalnych napełniaczy do matrycy 

polimerowej PLA na obniżenie udarności [141,142]. Spadek w wynikach można tłumaczyć 

niewystarczającą siłą adhezji międzyfazowej pomiędzy osnową a cząstkami napełniacza, 

ponieważ jak wiadomo energia uderzenia jest rozpraszana przez pękanie osnowy, napełniacza, 

czy odspojenie [141].  
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II.6.5. Analiza badań cech wytrzymałościowych podczas statycznej próby rozciągania 

 Statyczna próba rozciągania jest podstawową metodą badań właściwości 

wytrzymałościowych polimerów, kompozytów konstrukcyjnych. Analizę wykonano zgodnie  

z metodyką przedstawioną w podrozdziale II.5.5., a rezultaty oznaczenia zebrano w formie 

tabel 27-33.  

 

Tabela 27. Zestawienie wyników badań mechanicznych otrzymanych kompozytów na osnowie 

ABS. 

Kompozyt 

Moduł 

Young’a 

[MPa] 

Naprężenie 

rozciągające 

przy zerwaniu 

[MPa] 

Odkształcenie 

przy zerwaniu 

[%] 

Moduł 

Young’a 

[MPa] 

Naprężenie 

rozciągające 

przy zerwaniu 

[MPa] 

Odkształcenie 

przy zerwaniu 

[%] 

DRUK 3D WTRYSK 

ABS 
1445,50 

± 41,52 

34,43 

± 4,90 

4,61 

± 0,16 

1685,97 

± 7,42 

42,42 

± 0,75 

10,58 

± 0,33 

ABS/3%S1 
1004,56 

± 6,78 

19,94 

± 0,09 

4,53 

± 0,14 

1689,04 

± 0,90 

42,87 

± 0,67 

10,03 

± 0,93 

ABS/3%S2 
1123,92 

± 3,14 

24,17 

± 0,47 

3,63 

± 0,40 

1702,19 

± 11,19 

41,32 

± 5,06 

7,45  

± 0,23 

ABS/3%S3 
1447,54 

± 15,70 

35,06 

± 0,47 

3,94 

± 0,77 

1725,48 

± 8,20 

44,22 

± 0,50 

9,44 

± 1,89 

ABS/3%S4 
1398,15 

± 38,75 

33,69 

± 0,4 

4,53 

± 0,72 

1733,77 

± 19,16 

43,03 

± 3,06 

7,69 

± 1,73 

ABS/3%S 
1449,07 

± 1,07 

37,17 

± 1,05 

3,99 

± 0,30 

1745,20 

± 40,32 

44,28 

± 0,76 

9,40 

± 1,49 

ABS/3%B 
1489,82 

± 81,04 

34,44 

± 0,83 

5,11 

± 1,84 

1735,21 

± 19,31 

41,28 

± 0,16 

13,44 

± 1,50 

ABS/3%L 
908,54 

± 13,56 

18,64 

± 0,41 

5,92 

± 0,08 

1686,06 

± 20,10 

43,43 

± 1,64 

8,72 

± 2,77 

± odchylenie standardowe 

 W tabeli 27 zebrano wyniki badania właściwości mechanicznych ABS oraz 

kompozytów na jego osnowie. Pierwsze trzy kolumny zaznaczone kolorem niebieskim 

prezentują wyniki badań dla kształtek otrzymanych w technologii szybkiego prototypowania. 

Obserwując otrzymane rezultaty modułu Young’a stwierdzono, że wprowadzone wytypowane 

napełniacze do kompozytów ABS/3%S3, ABS/3%S oraz ABS/3%B pozytywnie wpłynęły na 

sztywność materiałów. Uzyskane wyniki korelują z wcześniej przedstawionymi wynikami 

twardości oraz udarności dla kompozytów na osnowie ABS, ponieważ najwyższą twardość 



85 
 

(rysunek 27) oraz niższą udarność (rysunek 34) w porównaniu do niemodyfikowanej osnowy 

polimerowej otrzymano dla ABS/3%S3 oraz ABS/3%S. Najwyższy moduł Young’a uzyskano 

dla kompozytu ABS/3%S, który wynosi 1449,07 MPa. Pozostałe materiały charakteryzują się 

niższą sztywnością niż matryca polimerowa ABS, która zmalała nawet o 37,15%. Najbardziej 

elastycznym kompozytem okazał się ABS/3%L, dla którego uzyskano najniższy wynik na 

poziomie 908,54 MPa. Otrzymany rezultat dla ABS/3%L jest potwierdzeniem określonych 

wcześniej właściwości materiału, ponieważ kompozyt charakteryzuje się również najwyższą 

udarnością (15,14 kJ/m2) oraz najniższą twardością (28,93 N/mm2) wśród badanych tworzyw. 

Natomiast analizując wyniki modułu Young’a uzyskane dla kształtek otrzymanych 

formowaniem wtryskowym (ostatnie trzy kolumny w tabeli 27 zaznaczone kolorem 

pomarańczowym) można stwierdzić, że w każdym przypadku wprowadzony napełniacz 

pozytywnie wpłynął na wynik badanego parametru. Najniższy wynik zaobserwowano dla 

nienapełnionego polimeru, który wynosi 1686,06 MPa. Pozostałe badane kompozyty 

charakteryzują się wyższą elastycznością w porównaniu do ABS (tabela 27). Rezultaty te 

potwierdzają wcześniej omówione wyniki twardości oraz udarności, ponieważ dla kształtek 

wytworzonych metodą wtrysku do formy wszystkie kompozyty na osnowie ABS 

charakteryzują się wyższą twardością niż matryca oraz niższą udarnością (z wyjątkiem 

ABS/3%B). Najwyższy moduł Young’a otrzymano również dla ABS/3%S, który wynosi 

1745,20 MPa.  

 Dla kształtek otrzymanych za pomocą wytwarzania addytywnego uzyskano naprężenie 

wyższe w porównaniu do niemodyfikowanej osnowy w przypadku materiałów ABS/3%S3, 

ABS/3%S oraz ABS/3%B. Wzrost badanego parametru nie przekracza jednak 7,96%.  

W pozostałych przypadkach uzyskano naprężenie niższe w stosunku do nienapełnionej matrycy 

polimerowej w zakresie od o 2,15% do 45,86%. Najlepsze odkształcenie przy zerwaniu 

otrzymano dla kompozytu ABS/3%L, który charakteryzuje się również największą 

elastycznością. Dodatkowo obserwując wyniki badań otrzymane dla kształtek wykonanych 

metodą wtrysku zauważono, że wprowadzenie napełniaczy pozytywnie wpłynęło na poprawę 

naprężenia rozciągającego przy zerwaniu z wyjątkiem ABS/3%S2 i ABS/3%B. Najlepsze 

rezultaty badań naprężenia zrywającego otrzymano dla ABS/3%S (44,28 MPa). 

Zaobserwowano także, że badane kompozyty uzyskały niższe odkształcenie przy zerwaniu  

w porównaniu do ABS. Obserwowany spadek odkształcenia zrywającego jest na poziomie od 

5,20% do 29,58% (tabela 27), jedynie dla kompozytu zawierającego modyfikowany bentonit 

(ABS/3%B; 13,44%) uzyskano odkształcenie większe. 
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Tabela 28. Zestawienie wyników badań mechanicznych otrzymanych kompozytów na osnowie 

PC fil. 

Kompozyt 

Moduł 

Young’a 

[MPa] 

Naprężenie 

rozciągające 

przy zerwaniu 

[MPa] 

Odkształcenie 

przy zerwaniu 

[%] 

Moduł 

Young’a 

[MPa] 

Naprężenie 

rozciągające 

przy zerwaniu 

[MPa] 

Odkształcenie 

przy zerwaniu 

[%] 

DRUK 3D WTRYSK 

PC fil. 
1846,00 

± 29,54 

67,27 

± 5,03 

6,70 

± 0,16 

1978,04 

± 87,41 

56,09 

± 0,29 

32,81 

± 20,22 

PC fil./0,5%S 
1661,02 

± 37,25 

60,21 

± 0,63 

5,69 

± 0,62 

1988,33 

± 8,16 

54,625 

± 2,31 

17,42 

± 3,53 

PC fil./1%S 
1686,59 

± 56,41 

60,93 

± 1,53 

6,16 

± 0,48 

2044,90 

± 6,03 

56,58 

± 1,86 

13,75 

± 6,56 

PC fil./1,5%B 
1799,36 

± 1,93 

63,62 

± 1,13 

5,37 

± 0,14 

2046,66 

± 18,27 

55,83 

± 0,99 

21,78 

± 9,83 

PC fil./3%B 
1747,75 

± 21,53 

59,73 

± 0,16 

5,82 

± 0,36 

2124,70 

± 33,76 

53,72 

± 2,87 

16,51 

± 10,92 

± odchylenie standardowe 

  Przy ocenie rezultatów zestawionych w tabeli 28 dla kształtek wytworzonych  

w technologii szybkiego prototypowania dla PC fil. oraz kompozytów polimerowych na 

osnowie poliwęglanu zauważono, że wprowadzone modyfikowane napełniacze zwiększyły 

elastyczność materiału. Obserwacje potwierdzają wcześniej przedstawione i omówione wyniki, 

ponieważ kompozyty uzyskały niższą twardość w stosunku do polimeru. Wprowadzenie 

modyfikowanej krzemionki spowodowało spadek modułu Young’a o 10,02% przy zawartości 

0,5% S, a przy 1% S o 8,64% w porównaniu do polimeru. Najniższą wartość modułu uzyskano 

dla materiału PC fil./0,5%S, który wynosi 1661,02 MPa, Dodatek modyfikowanego bentonitu 

(B) nie wpłynął w znaczącym stopniu na otrzymane wyniki oznaczenia. Natomiast analiza 

uzyskanych rezultatów dla kształtek otrzymanych formowaniem wtryskowym wykazała 

pozytywny wpływ dodatku modyfikowanych napełniaczy na moduł Young’a. Zaobserwowano 

wzrost sztywności kompozytów w porównaniu do poliwęglanu, nawet o 7,41% dla PC fil/3%B. 

Podobne wnioski opisano we wcześniejszym rozdziale przy oznaczaniu twardości (rysunek 28) 

i udarności (rysunek 35).  

 Dla kształtek otrzymanych poprzez druk 3D uzyskano spadek wyników naprężenia 

rozciągającego w zakresie od o 5,43% do 11,21%, zmniejszeniu uległo także odkształcenie 

przy zerwaniu w zakresie od o 8,06% do 19,85% w stosunku do matrycy polimerowej. 

Najniższe naprężenie rozciągające przy zerwaniu zaobserwowano dla PC fil./3%B, natomiast 
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najmniejszym odkształceniem przy zerwaniu charakteryzuje się PC fil./1,5%B, co koreluje  

z wynikami udarności otrzymanych materiałów, które wykazują większą kruchość. Analizując 

wyniki badań mechanicznych dla kształtek otrzymanych metodą formowania wtryskowego 

stwierdzono, że obecność modyfikowanych napełniaczy w osnowie polimerowej spowodowała 

obniżenie naprężenia rozciągającego. Zaobserwowany nieznaczny spadek naprężenia nie 

przekracza jednak 4,22%. Natomiast spadek odkształcenia przy zerwaniu dla wszystkich 

badanych kompozytów mieści się w zakresie od o 22,62% do 58,09% (co jest bezpośrednio 

związane z mniejszą udarnością badanych kompozytów), gdzie najniższą wartość 

odkształcenia zrywającego (13,75%) otrzymano dla PC fil./1%S. 

Tabela 29. Zestawienie wyników badań mechanicznych otrzymanych kompozytów na osnowie 

PC/ABS. 

Kompozyt 

Moduł 

Young’a 

[MPa] 

Naprężenie 

rozciągające 

przy zerwaniu 

[MPa] 

Odkształcenie 

przy zerwaniu 

[%] 

Moduł 

Young’a 

[MPa] 

Naprężenie 

rozciągające 

przy zerwaniu 

[MPa] 

Odkształcenie 

przy zerwaniu 

[%] 

DRUK 3D WTRYSK 

PC/ABS 
1157,40 

± 8,16 

29,48 

± 1,46 

7,00 

± 1,19 

1481,83 

± 73,56 

31,85 

± 4,52 

14,39 

± 8,01 

PC/ABS/3%S 
894,46 

± 59,24 

20,15 

± 0,30 

5,75 

± 0,81 

1485,66 

± 13,69 

34,05 

± 3,97 

13,85 

± 8,59 

PC/ABS/3%B 
1118,88 

± 50,56 

23,97 

± 2,56 

6,60 

± 0,42 

1500,01 

± 8,24 

33,88 

± 0,79 

20,55 

± 13,94 

PC/ABS/3%L 
1203,79 

± 27,47 

26,48 

± 1,71 

6,08 

± 0,72 

1489,72 

± 11,55 

34,72 

± 0,43 

19,24 

± 10,67 

PC/ABS/ 

1,5%L/1,5%B 

903,69 

± 55,90 

18,76 

± 2,08 

7,31 

± 1,54 

1488,18 

± 19,75 

33,80 

± 1,12 

31,25 

± 4,53 

± odchylenie standardowe 

 

 W tabeli 29 zestawiono wyniki badań mechanicznych podczas statycznej próby 

rozciągania dla blendy poliwęglan/terpolimer akrylonitryl-butadien-styren oraz kompozytów 

na osnowie PC/ABS. Analizując wyniki otrzymane dla kształtek wytworzonych  

w technologiach FFF/MEM/MEP stwierdzono, że wprowadzone napełniacze wpływają na 

otrzymany podczas statycznej próby rozciągania moduł Young’a. Jedynie w przypadku 

kompozytu PC/ABS/3%L otrzymano wynik wyższy w porównaniu do nienapełnionej blendy 

polimerowej, gdyż wartość badanej cechy wzrosła o 5,84%. Pozostałe kompozyty 

charakteryzują się obniżeniem modułu do nawet 21,36%. Najbardziej elastycznymi 
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materiałami okazały się kompozyty PLA z dodatkiem 3%S oraz 1,5%L/1,5%B. Uzyskane 

rezultaty korelują z twardością kompozytów, ponieważ PC/ABS/3%L (40,96 N/mm2) 

charakteryzuje się najwyższymi wartościami badanego parametru, natomiast PC/ABS/3%S 

(33,08 N/mm2) oraz PC/ABS/1,5%L/1,5%B (27,54 N/mm2) najniższymi. Co więcej, analizując 

otrzymane wyniki modułu Young’a dla kształtek wykonanych formowaniem wtryskowym 

zaobserwowano, że wprowadzone napełniacze nie wpłynęły znacząco na sztywność blendy. 

Materiałem najbardziej sztywnym okazał się PC/ABS/3%B, dla którego osiągnięto wartość 

modułu na poziomie 1500,01 MPa.  

 Kolejna analiza badań naprężenia rozciągającego przy zerwaniu pozwala stwierdzić, że 

modyfikowane napełniacze negatywnie wpłynęły na wyniki oznaczenia, ponieważ dla 

niemodyfikowanej blendy PC/ABS uzyskano najwyższy rezultat (29,48 MPa). Kompozyty 

wykazały naprężenie niższe w zakresie od 18,76 MPa do 26,48 MPa. Otrzymane materiały 

polimerowe charakteryzują się również mniejszym odkształceniem zrywającym w porównaniu 

do osnowy w zakresie od 5,71% do 17,86% (tabela 29). Jedynie przy wprowadzeniu 

napełniacza 1,5%L/1,5%B do matrycy otrzymano odkształcenie wyższe niż PC/ABS, równe 

7,31%. W ramach niniejszych badań mechanicznych oznaczono również naprężenie 

rozciągające oraz odkształcenie przy zerwaniu dla kształtek otrzymanych metodą wtrysku do 

formy. Zaobserwowano, że wprowadzenie modyfikowanych napełniaczy pozytywnie wpłynęło 

na wyniki naprężenia rozciągającego, odnotowano poprawę w zakresie od o 6,12% do 9,01% 

w porównaniu do blendy polimerowej PC/ABS. Również dla tych badanych kompozytów 

uzyskano wzrost odkształcenia zrywającego (tabela 29). Jak się okazało wyjątek stanowi 

kompozyt PC/ABS/3%S, którego wartość odkształcenia wynosi 13,85%. Należy zaznaczyć, że 

po raz kolejny kompozyt napełniony modyfikowaną krzemionką charakteryzuje się 

najmniejszą wartością odkształcenia przy zerwaniu, a uzyskane wyniki badań korelują  

z wcześniej omówionymi wynikami badań udarności oraz twardości materiałów. 
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Tabela 30. Zestawienie wyników badań mechanicznych otrzymanych kompozytów na osnowie 

PS. 

Kompozyt 

Moduł 

Young’a 

[MPa] 

Naprężenie 

rozciągające 

przy zerwaniu 

[MPa] 

Odkształcenie 

przy zerwaniu 

[%] 

Moduł 

Young’a 

[MPa] 

Naprężenie 

rozciągające 

przy zerwaniu 

[MPa] 

Odkształcenie 

przy zerwaniu 

[%] 

DRUK 3D WTRYSK 

PS 
2046,62 

± 70,07 

39,53 

± 3,17 

2,63 

± 0,03 

2332,86 

± 43,7 

54,03 

± 5,4 

4,83 

± 0,44 

PS/3%S 
1859,20 

± 57,94 

35,94 

± 2,54 

2,24 

± 0,13 

2323,19 

± 37,2 

53,99 

± 2,74 

3,23 

± 0,09 

PS/3%B 
2026,80 

± 53,34 

39,51 

± 0,74 

2,34 

± 0,15 

2326,20 

± 47,79 

55,11 

± 0,19 

3,99 

± 0,30 

PS/3%L 
2063,41 

± 24,06 

35,77 

± 5,97 

2,21 

± 0,19 

2360,72 

± 39,38 

54,10 

± 4,42 

2,87 

± 0,56 

PS/ 

1,5%L/1,5%B 

1973,54 

± 60,42 

37,55 

± 0,39 

2,26 

± 0,06 

2301,75 

± 15,15 

55,95 

± 0,37 

3,56 

± 0,17 

± odchylenie standardowe 

 Wyniki badań właściwości wytrzymałościowych dla polistyrenu oraz kompozytów na 

osnowie PS zebrano i zestawiono w formie tabeli 30. Biorąc pod uwagę uzyskane rezultaty dla 

kształtek wykonanych wytwarzaniem przyrostowym dla kompozytów na osnowie PS 

zauważono, że po dodaniu napełniaczy moduł Young’a uległ nieznacznemu obniżeniu  

o maksymalnie 9,16% w porównaniu do niemodyfikowanej matrycy polimerowej. Jedynie dla 

PS/3%L otrzymano wynik wyższy niż PS, równy 2063,41 MPa, nadmienić tutaj należy, że efekt 

ten związany jest z wzrostem twardości kompozytu (61,75 N/mm2) co omówiono we 

wcześniejszym podrozdziale. Co więcej, również w przypadku badania kształtek uzyskanych 

metodą wtrysku do formy zaobserwowano podobną tendencję, ponieważ dla kompozytów  

z dodatkiem modyfikowanych napełniaczy otrzymano niższe wartości modułu Young’a  

w porównaniu do PS. 

 Zestawione w tabeli 30 wyniki naprężenia rozciągającego oraz odkształcenia przy 

zerwaniu otrzymane dla kształtek wykonanych drukiem 3D pokazują, że wprowadzone 

napełniacze negatywnie wpłynęły na wartości badanych parametrów. Otrzymane kompozyty 

charakteryzują się nieznacznie mniejszym naprężeniem zrywającym oraz odkształceniem przy 

zerwaniu w porównaniu do matrycy polimerowej. Najgorsze rezultaty badań uzyskano dla 

PS/3%L. Efekt ten związany jest prawdopodobnie ze wzrostem sztywności i kruchości 

otrzymanego kompozytu. Analizując kolejne zestawione dane w tabeli 30 dla kształtek 
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otrzymanych metodą wtrysku zaobserwowano analogiczną zależność w otrzymanych 

wynikach badań jak w przypadku kompozytów otrzymanych metodą druku 3D.  

Tabela 31. Zestawienie wyników badań mechanicznych otrzymanych kompozytów na osnowie 

PET-G. 

Kompozyt 

Moduł 

Young’a 

[MPa] 

Naprężenie 

rozciągające 

przy zerwaniu 

[MPa] 

Odkształcenie 

przy zerwaniu 

[%] 

Moduł 

Young’a 

[MPa] 

Naprężenie 

rozciągające 

przy zerwaniu 

[MPa] 

Odkształcenie 

przy zerwaniu 

[%] 

DRUK 3D WTRYSK 

PET-G 
1361,62  

± 26,12 

22,56  

± 1,56 

9,04  

± 0,12 

1545,65 

± 16,16 

29,53  

± 0,85 

19,94  

± 0,21 

PET-G/3%S 
1327,17  

± 24,17 

19,84  

± 5,34 

9,58  

± 2,48 

1563,72 

± 35,72 

28,70 

± 0,78 

21,73 

± 5,96 

PET-G/3%B 
1415,44  

± 73,86 

35,09  

± 8,46 

7,68  

± 1,84 

1643,69  

± 9,48 

28,32 

± 0,66 

19,99  

± 3,02 

PET-G/3%L 
1317,01  

± 47,11 

33,98  

± 0,82 

7,14  

± 0,64 

1578,13 

± 1,42 

28,94 

± 0,27 

20,55  

± 0,60 

PET-G/ 

1,5%L/1,5%B 

1381,47  

± 34,93 

32,36  

± 2,26 

7,21  

± 1,09 

1620,81 

± 31,32 

28,28 

± 0,21 

27,72  

± 7,92 

± odchylenie standardowe 

 W kolejnym etapie badań mechanicznych poddano analizie wyniki zestawione w tabeli 

31 dla poli(tereftalanu etylenu) modyfikowanego glikolem oraz kompozytów na osnowie  

PET-G. Stwierdzono, że w przypadku kompozytów otrzymanych metodą druku 3D po 

wprowadzeniu napełniaczy B oraz hybrydowego układu L/B uzyskano poprawę modułu 

Young’a. Dla kompozytów zawierających 3%S oraz 3%L moduł Young’a uległ nieznacznemu 

obniżeniu. Natomiast analizując przedstawione w tabeli 31 wyniki modułu Young’a dla 

kształtek wytworzonych formowaniem wtryskowym zauważono pozytywny wpływ dodatku 

tych napełniaczy na cechy mechaniczne otrzymanych kompozytów. W każdym przypadku 

moduł Young’a dla otrzymanych materiałów uzyskano wyższy w porównaniu do  

PET-G. Najlepszy rezultat wyznaczono dla kompozytu napełnionego 3%B. Jak wiadomo, na 

podstawie literatury dodatek modyfikowanych glinokrzemianów warstwowych wpływa 

pozytywnie na poprawę modułu Young’a.   

Jak wynika z danych oznaczenia naprężenia rozciągającego oraz odkształcenia przy 

zerwaniu przedstawionych w tabeli 31 dla kształtek kompozytów wytworzonych  

w technologiach 3D zaobserwowano, że wprowadzone dodatki miały istotny wpływ na zmianę 

właściwości mechanicznych badanych kompozytów. Otrzymano wzrost naprężenia 

rozciągającego na poziomie 9,8–12,53 MPa oraz spadek odkształcenia przy zerwaniu  
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w zakresie od 15,04% do 21,02% w stosunku do nienapełnionej matrycy polimerowej. Jedynie  

w przypadku kompozytu zawierającego 3% krzemionki (PET-G/3%S) naprężenie zrywające 

uległo obniżeniu (tabela 31). Dla kształtek kompozytów wytworzonych metodą wtrysku do 

formy uzyskano spadek naprężenia rozciągającego w porównaniu do PET-G i wzrost 

odkształcenia zrywającego (tabela 31).  

Tabela 32. Zestawienie wyników badań mechanicznych otrzymanych kompozytów na osnowie 

PC. 

Kompozyt 

Moduł 

Young’a 

[MPa] 

Naprężenie 

rozciągające 

przy zerwaniu 

[MPa] 

Odkształcenie 

przy zerwaniu 

[%] 

Moduł 

Young’a 

[MPa] 

Naprężenie 

rozciągające 

przy zerwaniu 

[MPa] 

Odkształcenie 

przy zerwaniu 

[%] 

DRUK 3D WTRYSK 

PC 
1576,73  

± 49,25 

51,92  

± 0,84 

5,97  

± 0,05 

1843,01 

± 13,08 

51,51  

± 3,73 

17,42  

± 3,29 

PC/3%S 
1285,08  

± 49,23 

35,73  

± 2,46 

4,95  

± 0,03 

1861,51 

± 19,51 

53,17  

± 3,52 

25,06  

± 4,76 

PC/3%B 
1389,33  

± 109,12 

42,07  

± 0,07 

5,71  

± 0,78 

1912,54  

± 4,38 

51,94  

± 3,26 

13,38  

± 0,27 

PC/3%L 
1393,46  

± 17,49 

44,34  

± 0,31 

5,88  

± 0,26 

1826,53  

± 85,71 

51,76  

± 0,20 

15,58  

± 2,90 

PC/ 

1,5%L/1,5%B 

1468,50  

± 170,98 

43,29  

± 8,93 

4,65  

± 0,48 

1901,31 

± 3,98 

50,05  

± 3,54 

13,74  

± 2,52 

PC/0,5%CN 
1550,63  

± 57,35 

50,41  

± 7,78 

6,06  

± 0,27 

1758,10 

± 38,24 

47,17  

± 3,96 

14,74  

± 4,46 

PC/0,5%CN/ 

1,5%S 

929,55  

± 54,44 

26,68  

± 0,89 

5,25  

± 0,67 

1841,45  

± 22,81 

57,24  

± 7,33 

14,67  

± 10,31 

PC/0,5%CN/ 

1,5%B 

1260,44  

± 38,60 

42,93  

± 3,67 

5,66  

± 0,41 

1683,78  

± 4,36 

48,64  

± 4,92 

12,91  

± 3,01 

PC/0,5%CN/ 

1,5%L 

803,72  

± 6,62 

18,77  

± 1,72 

4,83  

± 0,91 

1696,07  

± 18,44 

51,78  

± 1,29 

17,72  

± 3,49 

± odchylenie standardowe 

 

Kolejne wyniki badań wyznaczone podczas statycznej próby rozciągania dla PC  

i kompozytów na jego osnowie zestawiono w tabeli 32. Zaobserwowano, że w przypadku 

kształtek otrzymanych w technologii szybkiego prototypowania wprowadzone modyfikowane 

napełniacze spowodowały obniżenie wartości modułu Young’a w porównaniu do PC  

w zakresie od o 6,86% do 18,50%. Należy zaznaczyć, że po raz kolejny kompozyty napełnione 

modyfikowaną krzemionką charakteryzują się najniższymi wynikami badanego parametru. 

Obecność wielościennych nanorurek węglowych w kompozycie nie wpłynęła istotnie na 

zmianę modułu Young’a dla kształtek otrzymanych drukiem 3D. Co więcej, bardziej istotne 
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zmiany zaobserwowano w przypadku kształtek uzyskanych formowaniem wtryskowym, czego 

do tej pory nie obserwowano w przypadku innych napełniaczy. Ten efekt koreluje również  

z wynikami twardości (rysunek 32) i udarności (rysunek 39), co najprawdopodobniej wpłynęło 

na zmniejszenie sztywności wytworzonych kompozytów. Natomiast kompozyty zawierające 

modyfikowane dodatki uzyskały nieznacznie wyższy moduł w porównaniu do matrycy 

polimerowej (tabela 32).  

Analizując otrzymane rezultaty naprężenia rozciągającego oraz odkształcenia przy 

zerwaniu kształtek kompozytów otrzymanych za pomocą druku 3D stwierdzono, że obecność 

modyfikowanych napełniaczy jak i wielościennych nanorurek węglowych negatywnie 

wpłynęła na badane parametry (tabela 32). Zaobserwowano spadek naprężenia zrywającego 

nawet o 63,85% dla PC/0,5%CN/1,5%L i odkształcenia przy zerwaniu o 22,11% dla 

PC/1,5%L/,5%B. Tego niekorzystnego efektu nie zaobserwowano dla kompozytu PC/0,5%CN. 

Analizując pozostałe rezultaty uzyskane dla kształtek wykonanych formowaniem wtryskowym 

stwierdzono, że modyfikowane dodatki pozytywnie wpłynęły na zmianę wartości naprężenia 

zrywającego. Jak się można było spodziewać wprowadzone wielościenne nanorurki węglowe 

obniżyły naprężenie zrywające (tabela 32). Dopiero dodatek do CN modyfikowanej krzemionki 

lub ligniny spowodował poprawę badanego parametru nawet o 11,12%. Zaobserwowano tutaj, 

że obecność napełniaczy miała wpływ na obniżenie wartości odkształcenia zrywającego. 

Wyjątkiem jest kompozyt PC/3%S, którego wartość odkształcenie zrywającego uległa 

zwiększeniu z 17,42% na 25,06%. 

Tabela 33. Zestawienie wyników badań mechanicznych otrzymanych kompozytów na osnowie 

PLA z napełniaczami naturalnymi. 

Kompozyt 

Moduł 

Young’a 

[MPa] 

Naprężenie 

rozciągające 

przy zerwaniu 

[MPa] 

Odkształcenie 

przy zerwaniu 

[%] 

Moduł 

Young’a 

[MPa] 

Naprężenie 

rozciągające 

przy zerwaniu 

[MPa] 

Odkształcenie 

przy zerwaniu 

[%] 

DRUK 3D WTRYSK 

PLA 
2231,12

± 31,61 

53,42  

± 2,64 

4,57  

± 0,56 

2503,81 

± 67,83 

54,71  

± 4,16 

6,55  

± 2,18 

PLA/PB 
1846,49 

±42,58 

26,15  

± 3,78 

10,10  

± 7,77 

2644,06 

± 105,62 

36,31  

± 2,14 

5,35  

± 1,27 

PLA/PK 
1681,63 

± 28,09 

34,30  

± 3,37 

3,28  

±1,29 

1900,33 

± 62,22 

35,09  

± 1,78 

8,11  

± 1,78 

PLA/PD 
760,81  

± 44,31 

26,14  

± 2,18 

5,94  

± 2,13 

2656,04 

± 33,23 

41,07  

± 3,07 

3,69  

± 0,46 

± odchylenie standardowe 
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W tabeli 33 zestawiono wyniki badań właściwości mechanicznych polilaktydu oraz 

kompozytów na jego osnowie zawierających naturalne napełniacze (pył bambusowy, pył 

korkowy, pył drzewny). Analizując uzyskane rezultaty dla kształtek otrzymanych  

w technologiach FFF/MEM/MEP stwierdzono, że obecność naturalnego dodatku w matrycy 

polimerowej negatywnie wpłynęła na wartość modułu Young’a. Zaobserwowano spadek 

modułu 2231,12 MPa (nienapełniony PLA) nawet o 65,90%. Ten niekorzystny efekt 

potwierdzają wcześniej omówione wyniki badań twardości (rysunek 33). Natomiast analizując 

wyniki dla kształtek kompozytów otrzymanych metodą wtrysku do formy stwierdzono 

poprawę modułu Young’a z wyjątkiem kompozytów zawierających PK (tabela 33). 

Oprócz tego dodatek naturalnych napełniaczy do osnowy PLA wpłynął także na 

obniżenie naprężenia zrywającego niezależnie od zastosowanej techniki otrzymywania 

kompozytów. W przypadku kształtek otrzymanych w technologii szybkiego prototypowania 

zaobserwowano spadek w zakresie od 35,79% do 51,07%, natomiast dla kształtek otrzymanych 

formowaniem wtryskowym w zakresie od 24,93% do 35,86%. Obserwując rezultaty 

odkształcenia przy zerwaniu dla kształtek pochodzących z druku 3D odnotowano wzrost 

badanego parametru, jedynie dla kompozytu PLA/PK otrzymano wynik niższy (tabela 33). 

Kształtki kompozytów otrzymane metodą wtrysku do formy charakteryzują się niższymi 

wartościami odkształcenia przy zerwaniu niż PLA (z wyjątkiem PLA/PK). 

Pozostałe uzyskane dane doświadczalne badań kompozytów na osnowie ABS i PC fil. 

przedstawiono w rozdziale DODATEK. Zestawienie oraz omówienie wszystkich wyników 

badań zwiększyłoby objętość pracy utrudniając czytelnikowi wyciągnięcie wniosków.  
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II.6.6. Omówienie wyników badań właściwości mechanicznych po procesie przyspieszonego 

starzenie kompozytów 

 W celu sprawdzenia trwałości otrzymanych w ramach pracy kompozytów zdecydowano 

się na wykonanie badań przyspieszonego starzenia według metodyki opisanej w podrozdziale 

II.5.6. Wyniki oznaczeń właściwości mechanicznych w postaci względnych zmian badanego 

parametru przedstawiono w tabelach 34-37.  

Tabela 34. Zestawienie względnych zmian rezultatów badań mechanicznych otrzymanych 

kompozytów na osnowie PC/ABS po procesie przyspieszonego starzenia. 

+ poprawa badanego parametru; - obniżenie badanego parametru  

Parametr PC/ABS PC/ABS/3%S PC/ABS/3%B PC/ABS/3%L 
PC/ABS/ 

1,5%L/1,5%B 

Względna zmiana badanego parametru, [%] 

Kształtki otrzymane metodą druku 3D 

Twardość 

wg Rockwella 
-11,87 +8,90 +8,56 +5,71 +0,67 

Udarność 

wg Charpy’ego 
-0,67 -20,83 -55,34 -70,46 -31,00 

Moduł Young’a  +5,64 +11,20 +2,10 -8,49 +8,01 

Naprężenie 

rozciągające przy 

zerwaniu  

+6,68 +1,19 +2,59 -14,93 +14,99 

Odkształcenie przy 

zerwaniu 
-41,71 -45,04 -50,00 -61,15 -43,91 

Kształtki otrzymane metodą formowania wtryskowego 

Twardość 

wg Rockwella 
-3,02 -5,47 -3,29 -6,87 -9,86 

Udarność 

wg Charpy’ego 
+16,75 -60,79 -54,59 -52,12 -60,80 

Moduł Young’a  +0,03 -0,17 +0,44 +5,27 -0,71 

Naprężenie 

rozciągające przy 

zerwaniu  

+4,21 -10,54 -0,83 +1,72 -4,69 

Odkształcenie przy 

zerwaniu 
-18,97 -13,94 -58,49 -20,74 -82,21 
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 Analizując wyniki otrzymane dla kształtek kompozytów na osnowie PC/ABS 

wytworzonych w technologiach FFF/MEM/MEP po procesie przyspieszonego starzenia  

w komorze klimatycznej stwierdzono, że wytworzone kompozyty charakteryzują się 

nieznacznie lepszą twardością wg Rockwella (tabela 34) w porównaniu do próbek kompozytów 

niestarzonych. Należy zauważyć jednak, że uzyskane wartości są zbliżone do otrzymanych 

odchyleń standardowych podczas badania, dlatego można stwierdzić, że proces starzenia nie 

wpływa znacząco na właściwości mechaniczne materiałów. Niestety, wszystkie kompozyty  

z dodatkiem modyfikowanych napełniaczy wykazały spadek udarności wg Charpy’ego  

w zakresie od 20,83% do 70,46%. Analizując wyniki badań mechanicznych wyznaczonych 

podczas statycznej próby rozciągania zaobserwowano, że proces przyspieszonego starzenia nie 

spowodował znaczących zmian modułu Young’a (tabela 34). Zaobserwowano również wzrost 

wartości naprężenia zrywającego badanych materiałów (z wyjątkiem PC/ABS/3%L). 

Obserwując zestawione rezultaty odkształcenia przy zerwaniu odnotowano zasadniczy spadek 

wartości w zakresie 41,71- 61,15%.  

 Obserwując rezultaty uzyskane dla kształtek kompozytów otrzymanych  

z formowania wtryskowego zauważono podobne zależności. Zmiany twardości według 

Rockwella mieszczą się w ramach wyznaczonych odchyleń standardowych dla badanych 

materiałów, jedynie dla hybrydowego kompozytu PC/ABS/1,5%L/1,5%B zaobserwowano 

spadek o 9,86%. Podobnie jak w przypadku kształtek wytworzonych drukiem 3D proces 

starzenia w komorze klimatycznej spowodował spadek udarności kompozytów napełnionych 

S, B, L oraz L/B od 52,12% do 60,80%. Jedynie dla blendy polimerowej uzyskano wzrost 

badanego parametru o 16,75%. Z kolei proces przyspieszonego starzenia nie wpłynął na 

wartość modułu i naprężenia dla większości kompozytów, jedynie w przypadku PC/ABS/3%S 

oraz PC/ABS/1,5%L/1,5%B zaobserwowano niższe wartości naprężenia zrywającego (tabela 

34). Natomiast analizując rezultaty odkształcenia przy zerwaniu stwierdzono spadek tego 

parametru po procesie przyspieszonego starzenia w zakresie od 13,94% do 82,21%  

w porównaniu do próbki referencyjnej.  
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Tabela 35. Zestawienie względnych zmian rezultatów badań mechanicznych otrzymanych 

kompozytów na osnowie PS po procesie przyspieszonego starzenia. 

+ poprawa badanego parametru; - obniżenie badanego parametru  

 W tabeli 35 zestawiono zmiany rezultatów cech mechanicznych otrzymanych po 

procesie przyspieszonego starzenia w komorze klimatycznej dla polistyrenu oraz kompozytów 

na jego osnowie. Analizując wyniki kształtek otrzymanych w technologii szybkiego 

prototypowania stwierdzono, że proces przyspieszonego starzenia spowodował wzrost 

twardości wg Rockwella dla PS oraz PS/3%B (tabela 35). W przypadku pozostałych 

kompozytów zanotowane zmiany są zbliżone do wyznaczonych odchyleń standardowych. 

Natomiast obserwując uzyskane wyniki udarności stwierdzono spadek badanego parametru  

w szczególności dla PS/3%L, gdzie uzyskano obniżenie aż o 70,46%. Natomiast analizując 

wartości modułu Young’a nie zaobserwowano różnic w uzyskanych rezultatach po procesie. 

Również dla większości badanych kompozytów nie odnotowano zmian naprężenia 

rozciągającego przy zerwaniu po procesie przyspieszonego starzenia, jedyne różnice można 

odczytać dla PS/3%L oraz PS/1,5%L/1,5%B (tabela 35). Zastosowanie napełniacza  

L spowodowało spadek badanego parametru, a hybrydowy układ dodatków pozwolił na 

uzyskanie wyższych wartości naprężenia zrywającego o 14,93%. Dla wszystkich badanych 

Parametr PS PS/3%S PS/3%B PS/3%L PS/1,5%L/1,5%B 

Względna zmiana badanego parametru, [%] 

  Kształtki otrzymane metodą druku 3D 

Twardość 

wg Rockwella 
+21,80 +7,87 +16,02 +7,65 +5,58 

Udarność 

wg Charpy’ego 
-0,67 -20,83 -55,34 -70,46 -31,00 

Moduł Young’a  +1,72 +5,57 +6,54 +7,87 +3,29 

Naprężenie 

rozciągające przy 

zerwaniu  

+1,77 -6,95 +2,55 -10,17 +14,93 

Odkształcenie przy 

zerwaniu 
-12,17 -6,70 -1,71 -13,27 +1,35 

Kształtki otrzymane metodą formowania wtryskowego 

Twardość 

wg Rockwella 
+20,39 +9,33 +12,68 -0,36 +12,25 

Udarność 

wg Charpy’ego 
+16,75 -60,79 -54,59 -52,12 -60,80 

Moduł Young’a  +1,07 +1,40 +2,62 +4,49 +3,43 

Naprężenie 

rozciągające przy 

zerwaniu  

+6,16 -5,96 -10,27 -2,04 +7,41 

Odkształcenie przy 

zerwaniu 
-31,26 -2,89 +5,26 +0,28 +13,59 
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materiałów kompozytowych odnotowano spadek wartości odkształcenia przy zerwaniu po 

procesie przyspieszonego starzenia.  

 W kolejnym etapie analizowano wyniki badań kompozytów na osnowie PS otrzymane 

technologią wtryskiwania do formy (tabela 35). Twardość wg Rockwella badanych materiałów 

wzrosła po procesie przyspieszonego starzenia, w przypadku nienapełnionego polimeru nawet 

o 20,39%. Na tym etapie badań zaobserwowano spadek udarności otrzymanych kompozytów 

w zakresie od 52,12% do 60,80% (tabela 35). Analizując wyniki badań modułu Young’a dla 

materiałów kompozytowych stwierdzono, że uzyskane zmiany mieszczą się w ramach zakresu 

odchyleń standardowych. Dla PS/3%S, PS/3%B oraz PS/3%L naprężenie zrywające uległo 

obniżeniu po procesie starzenia o kolejno 6,16%, 10,27 i 2,04%. Natomiast dodatek 

hybrydowego układu napełniaczy nie spowodował obniżenia naprężenia zrywającego (tabela 

35). W przypadku oznaczeń odkształcenia przy zerwaniu dla niemodyfikowanego PS uzyskano 

wyraźny spadek badanej cechy aż o 31,26%, nieznaczne pogorszenie tego parametru 

zaobserwowano dla kompozytu PS/3%S. Natomiast w przypadku PS/3%B, PS/3%L oraz 

PS/1,5%L/1,5%B wydłużenie względne nie uległo pogorszeniu, a nieznacznemu poprawieniu 

(tabela 35).  

 W tabeli 36 zestawiono zmiany rezultatów właściwości mechanicznych PET-G oraz 

kompozytów na jego osnowie po procesie przyspieszonego starzenia w komorze klimatycznej. 

Obserwując otrzymane wyniki badań dla kształtek wykonanych metodą druku 3D stwierdzono, 

że twardość materiałów po procesie starzenia nieznacznie wzrosła (tabela 36), z wyjątkiem 

PET-G/3%L, dla którego odnotowano spadek o 6,61%. Tak jak w przypadku omówionych 

wcześniej kompozytów, proces przyspieszonego starzenia spowodował wyraźne obniżenie 

udarności wszystkich materiałów w zakresie od 22,97% do 67,26% (tabela 36). Natomiast  

w przypadku badań modułu Young’a stwierdzono, że proces przyspieszonego starzenia nie 

wpłynął na pogorszenie badanej cechy. Zaobserwowano również znaczny wzrost naprężenia 

zrywającego po starzeniu w zakresie od 25,71% do 132,21% (tabela 36). Odkształcenie 

rozciągające przy zerwaniu uległo wyraźnemu pogorszeniu we wszystkich przypadkach (tabela 

36).  
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Tabela 36.  Zestawienie względnych zmian rezultatów badań mechanicznych otrzymanych 

kompozytów na osnowie PET-G po procesie przyśpieszonego starzenia. 

+ poprawa badanego parametru; - obniżenie badanego parametru  

 Dla kształtek uzyskanych metodą formowania wtryskowego zaobserwowano wzrost 

twardości po procesie przyspieszonego starzenia dla większości badanych kompozytów. 

Najwyższy wynik uzyskano dla PET-G/3%B, gdzie zanotowano poprawę o 8,31%. Jedynie dla 

kompozytu napełnionego modyfikowaną ligniną (PET-G/3%L) otrzymano mniejszą wartość 

twardości o 7,23%. Proces starzenia nie wpłynął wyraźnie na pogorszenie udarności (tabela 

36), jedynie dla kompozytu PET-G/1,5%L/1,5%B zaobserwowano spadek o 24,22%. Nie 

odnotowano istotnej zmiany modułu Young’a po procesie starzenia. Natomiast dla 

nienapełnionego polimeru PET-G oraz jego kompozytu PET-G/3%S naprężenie zrywające 

uległo zwiększeniu o odpowiednio 68,61% i 90,80%. Niestety, zanotowano spadek rezultatów 

odkształcenia przy zerwaniu po procesie przyspieszonego starzenia, z wyjątkiem kompozytu 

PET-G/3%S, dla którego uzyskano lepszy wynik o 74,23% (tabela 36). 

Parametr PET-G PET-G/3%S PET-G/3%B PET-G/3%L 
PET-G/ 

1,5%L/1,5%B 

Względna zmiana badanego parametru, [%] 

Kształtki otrzymane metodą druku 3D 

Twardość 

wg Rockwella 
+12,40 +10,40 +12,87 -6,61 +5,73 

Udarność 

wg Charpy’ego 
-62,14 -67,26 -41,12 -22,97 -39,40 

Moduł Young’a  +1,38 +3,89 +1,61 +3,41 +5,32 

Naprężenie 

rozciągające przy 

zerwaniu  

+107,18 +132,21 +119,83 +32,63 +25,71 

Odkształcenie przy 

zerwaniu 
-33,41 -36,85 -29,30 -21,91 -16,37 

Kształtki otrzymane metodą formowania wtryskowego 

Twardość 

wg Rockwella 
+7,23 +2,61 +8,31 -7,23 +5,99 

Udarność 

wg Charpy’ego 
+8,93 +2,07 -0,97 +6,04 -24,22 

Moduł Young’a  +0,90 +3,61 +1,98 +0,15 +1,42 

Naprężenie 

rozciągające przy 

zerwaniu  

+68,61 +90,80 -1,41 -15,07 -5,20 

Odkształcenie przy 

zerwaniu 
-67,35 +74,23 -28,21 -42,38 -15,62 
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Tabela 37. Zestawienie względnych zmian rezultatów badań mechanicznych otrzymanych 

kompozytów na osnowie PC po procesie przyspieszonego starzenia. 

+ poprawa badanego parametru; - obniżenie badanego parametru  

 Analizując wyniki badań otrzymane dla kształtek wytworzonych w technologiach 

FFF/MEM/MEP po procesie przyspieszonego starzenia w komorze klimatycznej (tabela 37) 

stwierdzono, że wytworzone kompozyty charakteryzują się spadkiem twardości wg Rockwella. 

Otrzymana zmiana zawiera się w przedziale 6,22% do 22,39% dla materiałów kompozytowych 

zawierających modyfikowane napełniacze S, B, L, L/B. Natomiast wprowadzenie do matrycy 

polimeru wielościennych nanorurek węglowych oraz hybrydowego układu 0,5%CN/1,5%B nie 

wpłynęło na pogorszenie oznaczanego parametru (tabela 37). Co więcej, zaobserwowano 

wzrost twardości w przypadku nienapełnionego polimeru oraz kompozytów 

PC/0,5%CN/1,5%S oraz PC/0,5%CN/1,5%B. Po procesie przyspieszonego starzenia dla 

większości materiałów kompozytowych odnotowano wyraźny spadek udarności. Jedynie dla 

poliwęglanu napełnionego hybrydowym układem napełniaczy (CN i L) udarność wzrosła  

o 6,25% w porównaniu do zmierzonych wartości przed umieszczeniem kształtek  

w komorze klimatycznej. Natomiast analizując wyniki badań statycznego rozciągania nie 

zauważono zmiany modułu Young’a. Dla polimeru i kompozytów zawierających 

Parametr PC 
PC/ 

3%S 

PC/ 

3%B 

PC/ 

3%L 

PC/ 

1,5%L/ 

1,5%B 

PC/ 

0,5%CN 

PC/ 

0,5%CN/ 

1,5%S 

PC/  

0,5%CN/ 

1,5%B 

PC/ 

0,5%CN/ 

1,5%L 

Względne zmiany badanego parametru, [%] 

Kształtki otrzymane metodą druku 3D 

Twardość 

wg Rockwella 
+11,52 -7,82 -22,39 -12,55 -6,22 -1,47 +4,69 -5,66 +7,05 

Udarność 

wg Charpy’ego 
-68,20 -60,65 -78,27 -43,19 -35,78 -37,42 -52,18 -21,90 +6,25 

Moduł Young’a  +5,38 +3,18 +14,82 -7,70 +2,88 +7,16 +28,53 +33,64 +6,57 

Naprężenie 

rozciągające przy 

zerwaniu  

-9,51 -4,56 +0,01 -13,73 -0,81 +2,58 -2,75 +50,99 +6,44 

Odkształcenie przy 

zerwaniu 
-37,86 -4,80 -57,36 -4,85 +4,67 -12,05 -43,99 -7,66 -5,71 

Kształtki otrzymane metodą formowania wtryskowego 

Twardość 

wg Rockwella 
-5,78 -1,29 +3,47 -10,36 -4,82 +10,23 +12,27 +1,78 +4,98 

Udarność 

wg Charpy’ego 
-13,92 +3,55 +0,05 +7,96 +10,03 -6,59 -12,76 -3,94 -13,34 

Moduł Young’a  -0,41 +0,85 -0,11 +1,53 +0,63 +5,70 +12,74 +11,53 +1,87 

Naprężenie 

rozciągające przy 

zerwaniu  

-1,24 -4,81 -11,32 +1,04 -8,49 +8,52 +6,97 +0,64 -2,38 

Odkształcenie przy 

zerwaniu 
-0,80 -29,92 -77,80 +6,03 -54,58 -11,33 -43,45 +5,70 -42,60 
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modyfikowane napełniacze 3%S oraz 3%L otrzymano niższe naprężenie zrywające w zakresie 

od 4,56% do 13,73%. Wprowadzenie wielościennych nanorurek węglowych do matrycy 

polimerowej spowodowało wzrost badanego parametru. W przypadku odkształcenia 

rozciągającego przy zerwaniu odnotowano wyraźne pogorszenie wyników po procesie 

starzenia (tabela 37). 

 Analizując kolejno wyniki dla kształtek otrzymanych metodą wtrysku do formy 

zauważono spadek twardości kompozytów z dodatkiem modyfikowanych napełniaczy. 

Największe pogorszenie, o 10,36% tego parametru odnotowano dla kompozytu PC/3%L 

(tabela 37). Natomiast dla materiałów kompozytowych z dodatkiem CN zaobserwowano 

poprawę twardości nawet do 12,27% dla PC/0,5%CN/1,5%S. Na podstawie uzyskanych 

wyników stwierdzono pogorszenie udarności po procesie starzenia dla kompozytów 

zawierających modyfikowane napełniacze S, B, L oraz L/B. Niestety, dla kompozytów 

zawierających CN udarność również uległa pogorszeniu nawet o 13,34%. Z kolei wykonane 

badania starzeniowe w komorze klimatycznej nie wpłynęły na oznaczony moduł Young’a 

(tabela 37). Dla PC oraz kompozytów z dodatkiem modyfikowanych napełniaczy uzyskano 

niższe wartości naprężenia rozciągającego oraz odkształcenia przy zerwaniu (z wyjątkiem 

PC/3%L). Natomiast dla kompozytów zawierających wielościenne nanorurki węglowe 

otrzymano poprawę naprężenia zrywającego. Zaobserwowano także spadek wartości 

odkształcenia przy zerwaniu z wyjątkiem PC/0,5%CN/1,5%B (tabela 37). 
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II.6.7. Ocena pomiaru zawartości wilgoci w otrzymanych kompozytach 

Ocenę zawartości wilgoci wykonano za pomocą wagosuszarki zgodnie z procedurą 

opisaną w podrozdziale II.5.7. Oznaczono zawartość wody po procesie przyspieszonego 

starzenia w komorze klimatycznej z wilgotnością na poziomie 50% w czasie 100 godzin. 

Wyniki pomiarów zestawiono w tabelach 38-41.  

Tabela 38. Zestawienie rezultatów pomiaru zawartości wilgoci w kompozytach na osnowie 

PC/ABS. 

Kompozyt 
Zawartość wilgoci 

[%] 

Zawartość wilgoci po procesie 

przyśpieszonego starzenia 

[%] 

PC/ABS 0,0464 0,2750 

PC/ABS/3%S 0,1101 0,3830 

PC/ABS/3%B 0,0818 0,2819 

PC/ABS/3%L 0,0706 0,3250 

PC/ABS/1,5%L/1,5%B 0,1139 0,3480 

 

Na podstawie wyników absorpcji wilgoci (tabela 38) dla blendy polimerowej PC/ABS 

oraz kompozytów na jej osnowie stwierdzono, że wszystkie badane kompozyty charakteryzują 

się chłonnością wody. Dla kompozytu PC/ABS/3%B uzyskano najmniejszy przyrost wilgoci. 

Zjawisko można tłumaczyć tym, że prawidłowo zdyspergowane w osnowie polimerowej płytki 

bentonitu, szczególnie gdy występują w skali nanometrycznej, mogą zmniejszać średnią 

swobodną drogę cząsteczek wody do przechodzenia przez sieć kompozytową w porównaniu  

z nienapełnioną matrycą polimerową, co prowadzi do mniejszej absorpcji wody [143]. 

Wprowadzone modyfikowane napełniacze S, L oraz L/B zwiększyły podatność materiału na 

absorpcję wilgoci, ponieważ dla tych kompozytów odnotowano przyrost wilgoci w zakresie 

0,2341-0,2729%. Największą ilość wilgoci zaabsorbowano w przypadku PC/ABS/3%S, co 

można tłumaczyć silnie hydrofilowym charakterem napełniacza krzemionkowego [144]. 

Nienapełniony PC/ABS w trakcie badań zaabsorbował wodę w ilości 0,2286%, co pokrywa się 

z danymi literaturowymi  [145]. 

Należy wspomnieć, że przed badaniami mechanicznymi opisanymi w podrozdziałach 

II.5.3. - II.5.6. kształtki poddano procesowi suszenia w suszarce próżniowej. Natomiast w celu 

weryfikacji wpływu wilgoci na opisane w podrozdziale II.5.7. właściwości mechaniczne 

otrzymanych kompozytów, po procesie przyspieszonego starzenia nie suszono ponownie 

kształtek. Dlatego analizując otrzymane wyniki stwierdzono, że wzrost zawartości wilgoci  
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w badanych materiałach wpłynął negatywnie jedynie na udarność kształtek, co przedstawiono 

w tabeli 34.  

Tabela 39. Zestawienie rezultatów pomiaru zawartości wilgoci PS oraz otrzymanych 

kompozytów na osnowie PS. 

Kompozyt 
Zawartość wilgoci 

[%] 

Zawartość wilgoci po procesie 

przyśpieszonego starzenia 

[%] 

PS 0,0326 0,0403 

PS/3%S 0,0568 0,0660 

PS/3%B 0,0432 0,0463 

PS/3%L 0,0517 0,0677 

PS/1,5%L/1,5%B 0,0503 0,0662 

 

 W kolejnym etapie badań przeprowadzono pomiar zawartości wilgoci dla polistyrenu 

oraz kompozytów na jego osnowie (tabela 39). Analizując otrzymane rezultaty zawartości 

wilgoci w badanych materiałach stwierdzono, że kompozyty zawierające ligninę 

charakteryzują się największą absorpcją wody, ponieważ różnica zawartości wilgoci przed oraz 

po procesie przyspieszonego starzenia wynosi kolejno 0,0160% (PS/3%L) i 0,0165% 

(PS/1,5%L/1,5%B). Zjawisko to można tłumaczyć hydrofilowym charakterem materiałów 

lignocelulozowych (organicznych), który ogranicza wodoodporność materiałów [146]. 

Dodatek pozostałych napełniaczy spowodował wzrost zawartości wilgoci o 0,0031% dla 

PS/3%B oraz o 0,0092% dla PS/3%S. Dla nienapełnionego polimeru uzyskano niewielką 

wartość absorpcji wody, zastosowany PS nie wykazuje tendencji do chłonięcia wilgoci  

z otoczenia [147].  

 Tak jak w poprzednim przypadku (PC/ABS i kompozytów na jego osnowie), 

stwierdzono, że zaabsorbowana wilgoć w trakcie procesów starzenia nie wpłynęła negatywnie 

na zmianę właściwości mechanicznych PS i kompozytów na jego osnowie (tabela 35).  

Tabela 40. Zestawienie rezultatów pomiaru zawartości wilgoci PET-G oraz otrzymanych 

kompozytów na osnowie PET-G. 

Kompozyt 
Zawartość wilgoci 

[%] 

Zawartość wilgoci po procesie 

przyśpieszonego starzenia 

[%] 

PET-G 0,0578 0,1269 

PET-G/3%S 0,0465 0,1180 

PET-G/3%B 0,0443 0,1824 

PET-G/3%L 0,0635 0,1847 

PET-G/1,5%L/1,5%B 0,0601 0,1741 
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Następnie badaniom zawartości wilgoci poddano kompozyty na osnowie 

poli(tereftalanu etylenu) modyfikowanego glikolem, a wyniki pomiarów zestawiono w tabeli 

40. Wszystkie badane materiały charakteryzują się niską wodoodpornością, czego powodem 

jest najprawdopodobniej budowa matrycy polimerowej. W molekularnych łańcuchach 

głównych PET można wyróżnić spolaryzowane grupy estrowe o hydrofilowym charakterze, 

które łatwo absorbują wodę [143]. Zaobserwowano, że obecność modyfikowanych napełniaczy 

w otrzymanych kompozytach spowodowała wzrost zawartości wody w badanych materiałach. 

Dla kompozytów uzyskano wzrost wilgoci po procesie przyspieszonego starzenia, który mieści 

się w zakresie od 0,0715% do 0,1381%. Dla niemodyfikowanego polimeru odnotowano 

najniższy przyrost wilgoci o 0,0691%. 

 Niska wodoodporności materiałów kompozytowych na osnowie PET-G przyczyniła się 

do pogorszenia udarności kształtek po procesie przyspieszonego starzenia w komorze 

klimatycznej (tabela 36). W pozostałych przypadkach nie odnotowano wpływu wilgoci na 

badane parametry mechaniczne.  

Tabela 41. Zestawienie rezultatów pomiaru zawartości wilgoci PC oraz otrzymanych 

kompozytów na osnowie PC. 

Kompozyt 
Zawartość wilgoci 

[%] 

Zawartość wilgoci po procesie 

przyśpieszonego starzenia 

[%] 

PC 0,0578 0,1487 

PC/3%S 0,0980 0,1716 

PC/3%B 0,0545 0,1447 

PC/3%L 0,0907 0,1493 

PC/1,5%L/1,5%B 0,0945 0,1547 

PC/0,5%CN 0,0564 0,1549 

PC/0,5%CN/1,5%S 0,0617 0,2033 

PC/0,5%CN/1,5%B 0,0480 0,1392 

PC/0,5%CN/1,5%L 0,0679 0,1665 

 

 Większość polimerów absorbuje wodę, ale tylko nieliczne zmieniają przy tym swoje 

właściwości użytkowe. Naukowcy odkryli, że jedynie woda połączona z makrocząsteczkami 

wiązaniami wodorowymi powoduje zmiany właściwości materiału. Łańcuchy polimerowe  

z silnymi grupami polarnymi są zdolne do wiązania wody przez mostki wodorowe. Co więcej, 

pierwiastek tlenu utrudnia tworzenie wiązań wodorowych, a przykładem takiego tworzywa jest 

poliwęglan, który zawiera grupy ketonowe otoczone tlenem [148]. Analizując wyniki 

zestawione w tabeli 41 przedstawiające rezultaty pomiaru zawartości wilgoci w PC oraz  
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w kompozytach na jego osnowie, stwierdzono, że modyfikowane napełniacze pozytywnie 

wpływają na wodoodporność tych materiałów polimerowych. Obecność S, L, B oraz L/B  

w kompozytach pozwoliła na otrzymanie niższego w porównaniu do osnowy przyrostu 

zawartość wilgoci po procesie przyspieszonego starzenia. Wzrost absorpcji wody odnotowano 

w zakresie od 0,0586% do 0,0902%, gdzie dla nienapełnionego polimeru wzrost zawartości 

wilgoci wynosi 0,0909%. Wprowadzenie wielościennych nanorurek węglowych spowodowało 

nieznaczny wzrost badanego parametru, a najwyższy wzrost zawartości wilgoci otrzymano dla 

PC/0,5%CN/1,5%S (tabela 41).  
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II.6.8. Analiza oznaczenia chropowatości badanych kompozytów na osnowie PC 

 Chropowatość powierzchni otrzymanych kompozytów odnosi się do nierówności  

o relatywnie małych odległościach wierzchołków. Otrzymana wielkość zależy w głównej 

mierze od rodzaju badanego materiału, a także od rodzaju jego obróbki.  

Tabela 42. Wyniki chropowatości otrzymanych kompozytów na osnowie PC. 

Kompozyt Rα [µm] 

PC 1,66 ± 0,08 

PC/3%S 8,02 ± 0,70 

PC/3%B 7,52 ± 0,04 

PC/3%L 7,99 ± 1,30 

PC/1,5%L/1,5%B 1,29 ± 0,08 

PC/0,5%CN 1,51 ± 0,04 

PC/0,5%CN/1,5%S 15,65 ± 1,68 

PC/0,5%CN/1,5%B 9,12 ± 1,06 

PC/0,5%CN/1,5%L 18,65 ± 0,85 

 

Jakość powierzchni kształtek otrzymanych w technologii druku 3D przeanalizowano za 

pomocą urządzenia Hommel Tester T1000 według procedury opisanej w podrozdziale II.5.8. 

Analizując otrzymane średnie wyniki parametru Rα (średnie odchylenie standardowe profilu 

od linii bazowej) zestawione w tabeli 42. można zauważyć, że obecność napełniaczy wpływa 

na jakość powierzchni otrzymanych kształtek. Wprowadzenie modyfikowanych dodatków do 

kompozytów: 3%S, 3%B i 3%L spowodowało wzrost chropowatości powierzchni PC 

odpowiednio o 383,13%, 353,01% i 381,33%. Natomiast dodatek hybrydowego napełniacza 

1,5%L/1,5%B spowodował wygładzenie powierzchni polimeru, ponieważ kompozyt 

charakteryzuje się niską chropowatością równą 1,29 µm. Obecność CN pozwoliła również na 

uzyskanie mniejszej chropowatości (tabela 42). Jednak wprowadzone układy hybrydowe 

zawierające wielościenne nanorurki węglowe znacznie zwiększyły chropowatość powierzchni 

kompozytów. Największą chropowatość uzyskano dla PC/0,5%CN/1,5%L, która wynosi  

18,65 µm. Obserwowany wzrost chropowatości materiałów napełnionych hybrydowym 

układem z CN najprawdopodobniej był spowodowany spadkiem płynności kompozytów, 

szczególnie PC/0,5%CN/1,5%S i PC/0,5%CN/1,5%L, co bezpośrednio wpłynęło na otrzymane 

wyniki badań właściwości mechanicznych [149].  
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II.6.9. Omówienie porowatości otrzymanych kompozytów na osnowie PC 

 Oznaczenie porowatości otrzymanych w technologii 3D kształtek jest niezbędne, 

ponieważ badany parametr ma istotny wpływ na otrzymane właściwości mechaniczne. Dlatego 

badanie wykonano zgodnie z metodyką opisaną w podrozdziale II.5.9. na kształtach 

otrzymanych z PC oraz z kompozytów na jego osnowie. 

a)  b)  

Rysunek 41. Zdjęcie z mikroskopu Nikon ECLIPSE LV100POL wyposażonego w obiektyw 

LU Plan Fluor 5x i kamerę Digital Sight DS-5Mc kompozytu PC/3%B (a) oraz obraz  

z programu do obliczania porowatości (b). 
 

Tabela 43. Wyniki porowatości otrzymanych kompozytów na osnowie PC. 

Kompozyt Porowatość [%] 

PC 0,10 

PC/3%S 0,14 

PC/3%B 0,05 

PC/3%L 0,24 

PC/1,5%L/1,5%B 0,07 

PC/0,5%CN 0,17 

PC/0,5%CN/1,5%S 0,13 

PC/0,5%CN/1,5%B 0,03 

PC/0,5%CN/1,5%L 0,13 

 

Otrzymany obraz mikroskopowy (rysunek 41) zbadano w celu określenia stopnia 

porowatości poliwęglanu oraz kompozytów na jego osnowie (tabela 45). Wprowadzenie 

napełniaczy do matrycy polimerowej PC spowodowało znaczne zmiany w otrzymanych 

rezultatach badań. Należy zaznaczyć, że najmniejszą porowatość otrzymano dla  kompozytów 

zawierających modyfikowany bentonit PC/3%B, PC/1,5%L/1,5%B oraz PC/0,5%CN/1,5%B. 

Najprawdopodobniej ma to bezpośredni związek z płynnością materiałów, ponieważ obecność 

napełniacza B w kompozytach spowodowała znaczny wzrost masowego wskaźnika szybkości 

płynięcia. Odpowiednia płynność tworzyw gwarantuje geometrie kształtek z mniejszą liczbą 

pustych przestrzeni między nitkami włókien. 
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II.6.10. Analiza mikrostruktury za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) 

 Przeprowadzono analizę mikrostruktur stosowanych napełniaczy oraz otrzymanych  

w ramach pracy kompozytów według metodyki opisanej w podrozdziale II.5.10. 

a)  b)  

c)  d)  

Rysunek 42. Zdjęcia SEM stosowanych napełniaczy: a) S, b) B, c) L, d) CN [106]. 

Na rysunku 42 zebrano wyniki obrazowania za pomocą skaningowego mikroskopu 

elektronowego stosowanych w ramach pracy napełniaczy S, B, L, CN. W każdym przypadku 

powiększenie obrazu dostosowano do charakterystyki omawianego napełniacza w celu 

dokładniejszego zobrazowania morfologii jego powierzchni.  

Modyfikowana krzemionka charakteryzuje się obecnością sferycznych cząstek 

pierwotnych, które jak zaobserwowano na rysunku 42. a) łączą się kolejno w niewielkie 

skupiska oraz większe aglomeraty. To zjawisko jest spowodowane oczywiście tendencją 

krzemionki do tworzenia większych struktur o poszarpanych krawędziach. Na rysunku  

42. b) przedstawiono strukturę modyfikowanego bentonitu. Analizując mikrofotografie SEM 

tego napełniacza (B) stwierdzono, że poszczególne płytki bentonitu są luźno ułożone, co 

świadczy o mniejszej tendencji do agregacji. Zaobserwowano także powierzchnię płytek  

o fibrylarnej strukturze, która pozwoli przypuszczalnie na lepszą jego eksfoliację polimerami 

syntetycznymi. Przedstawiono również mikrofotografię SEM modyfikowanej ligniny (rysunek 
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42. c)). Tak jak w przypadku modyfikowanej krzemionki, lignina również wykazuje tendencję 

do tworzenia aglomeratów. Zjawisko to można tłumaczyć rozbudowaną budową strukturalną 

tego napełniacza. Obserwujemy tutaj jej większe skupiska, które składają się z cząstek  

w kształcie dysków lub płytek. Ostatnie zdjęcie SEM (rysunek 42. d)) przedstawia strukturę 

wielościennych nanorurek węglowych [106]. Zgodnie z danymi literaturowymi 

zaobserwowano strukturę tego napełniacza w postaci zakrzywionych długich włókien 

poprzeplatanych między sobą.  

Morfologia kruchych przełomów otrzymanych kompozytów została przeanalizowana 

za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) z przystawką do mikroanalizy składu 

chemicznego EDS (ang. Energy Dispersive Spectroscopy). Przełomy uzyskano po schłodzeniu 

próbek w suchym lodzie i ich złamaniu udarowym, a wyniki tych obserwacji przedstawiono na 

rysunkach 43-46. 
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a)   b)  

c)  d)  

e)  

Rysunek 43. Mikrofotografie SEM z przystawką EDS blendy PC/ABS oraz kompozytów na jej 

osnowie: a) PC/ABS, b) PC/ABS/3%S, c) PC/ABS/3%B, d) PC/ABS/3%L,  

e) PC/ABS/1,5%L/1,5%B. Czerwonym konturem zaznaczono obszar poddany analizie EDS, 

którą wykonano w celu obserwacji stopnia zdyspergowania napełniacza, rozkładu pierwiastka 

krzemu. 
 

 Na podstawie mikrofotografii SEM kruchych przełomów badanych kompozytów, 

zaobserwowano, że nienapełniona blenda polimerowa (rysunek 43. a)) charakteryzuje się 

przełomem zawierającym liczne bruzdy. Wprowadzenie modyfikowanych napełniaczy  

S, B, L oraz L/B (rysunek 43. b), c), d) i e)) spowodowało powstanie większej ilości 

poszarpanych płytek. Trudno rozróżnić występujące fazy (polimer i dodatek), dlatego 

zastosowano system EDS, który umożliwia określenie składu pierwiastkowego warstwy 
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wierzchniej kompozytu. Ponieważ stosowane napełniacze zawierają w swojej budowie 

chemicznej krzem, dlatego na zdjęciach SEM/EDS obserwowano rozkład tego pierwiastka. Jak 

już wspomniano, kolorem czerwonym zaznaczono wybrany obszar badania, na podstawie 

którego stwierdzono dobrą dyspersję wprowadzonych modyfikowanych napełniaczy. Nie 

zaobserwowano występowania skupisk lub aglomeratów napełniaczy, co świadczy o dobrze 

dobranych warunkach ich homogenizacji w osnowie PC/ABS.  

a)  b)  

c)  d)  

e)  

Rysunek 44. Mikrofotografie SEM z przystawką EDS polimeru PS oraz kompozytów na jego 

osnowie: a) PS, b) PS/3%S, c) PS/3%B, d) PS/3%L, e) PS/1,5%L/1,5%B. Czerwonym 

konturem zaznaczono obszar poddany analizie EDS, którą wykonano w celu obserwacji stopnia 

zdyspergowania napełniacza, rozkładu pierwiastka krzemu. 
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 Również kruche przełomy polistyrenu oraz kompozytów na jego osnowie poddano 

obrazowaniu SEM z analizatorem EDS (rysunek 44). Nienapełniona matryca polimerowa 

charakteryzuje się występowaniem nielicznych bruzd na powierzchni. Wprowadzone 

modyfikowane napełniacze spowodowały powstanie większej ilości nierównych 

powierzchniowo wypustek. Podobnie jak powyżej nie jest możliwe odróżnienie występujących 

faz, dlatego kolorem czerwonym zaznaczono obszar poddany analizie EDS, a wybranym 

pierwiastkiem był również krzem obecny w każdym rodzaju zastosowanego napełniacza 

(rysunek 44. b)-e)). Analizując otrzymane mikrofotografie stwierdzono dobry rozkład 

dodatków w matrycy polimerowej polistyrenu. W przypadku obecności modyfikowanej 

krzemionki, bentonitu oraz ligniny widoczne są nieliczne skupiska napełniacza. Najlepszą 

dyspersję uzyskano dla kompozytu PS/1,5%L/1,5%B zawierającego hybrydowy układ ligniny 

i bentonitu, co bezpośrednio przełożyło się na dobre właściwości mechaniczne materiału.  

 Analizując otrzymane wyniki obrazowania SEM/EDS polimeru PET-G i kompozytów 

na jego osnowie zaobserwowano występowanie nielicznych wypustek na powierzchni 

kruchego przełomu nienapełnionej matrycy polimerowej. Wprowadzone modyfikowane 

napełniacze nie wpłynęły na charakterystykę powierzchni, jedynie w przypadku PET-G/3%B 

otrzymano większą ilość widocznych bruzd. Wyznaczono rozkład pierwiastka Si  

w zaznaczonym obszarze, a wyniki zestawiono na rysunku 45. Analizując uzyskane rezultaty 

obrazowania SEM/EDS dla PET-G/3%S (rysunek 45. b)) i PET-G/3%B (rysunek 45. c)) 

potwierdzono prawidłowy rozkład napełniacza w matrycy polimerowej. W przypadku 

kompozytu zawierającego hybrydowy układ napełniaczy (1,5%L/1,5%B) zauważalne są 

nieliczne skupiska tych dodatków. Natomiast dla PET-G/3%L (rysunek 45. e)) ujawniono małą 

ilość pierwiastka Si na powierzchni kompozytu w wytypowanym do badań obszarze. W celu 

określenia odpowiedniej homogenizacji wykonano badania za pomocą mikroskopii AFM,  

a wyniki tych badań omówiono w kolejnym podrozdziale. 
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a)  b)  

c)  d)  

e)  

Rysunek 45. Mikrofotografie SEM z przystawką EDS polimeru PET-G oraz kompozytów na 

jego osnowie: a) PET-G, b) PET-G/3%S, c) PET-G/3%B, d) PET-G/3%L, e) PET-

G/1,5%L/1,5%B. Czerwonym konturem zaznaczono obszar poddany analizie EDS, którą 

wykonano w celu obserwacji stopnia zdyspergowania napełniacza, rozkładu pierwiastka 

krzemu. 
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a)  b)   

c)  d)   

e)  f)   

g)  h)   

i)  

Rysunek 46. Zdjęcia SEM kompozytów na osnowie PC: a) PC, b) PC/3%S,  

c) PC/3%B, d) PC/3%L, e) PC/1,5%L/1,5%B, f) PC/0,5%CN, g) PC/0,5%CN/1,5%S,  

h) PC/0,5%CN/1,5%B, i) PC/0,5%CN/1,5%L. 
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Ze względu na wyraźne zmiany w morfologii kompozytów na osnowie PC 

zdecydowano się na przedstawienie w niniejszej pracy wyników badań SEM bez analizy EDS. 

Mikrofotografie SEM kruchych przełomów poliwęglanu oraz kompozytów na jego osnowie 

przedstawiono na rysunku 46. Nienapełniony PC charakteryzuje się występowaniem na 

powierzchni licznych bruzd (rysunek 46. a)). Dodatek modyfikowanych napełniaczy 

krzemionki (3%S), bentonitu (3%B), ligniny (3%L) oraz hybrydowego układu lignina/bentonit 

(1,5%L/1,5%B) sprawiły, że otrzymano powierzchnie z większą ilością bruzd i poszarpanych, 

nierównych płytek, co sprawia, że trudno rozróżnić fazy (polimer i napełniacz). W przypadku 

modyfikowanych napełniaczy nie zaobserwowano aglomeratów w osnowie polimerowej, co 

świadczy o dobrze dobranych warunkach homogenizacji. Wprowadzenie do osnowy 

hybrydowego układu wypełniaczy lignina/bentonit nie spowodowało istotnych zmian. 

Podsumowując, drobnopłytkowa struktura tych kompozytów prawdopodobnie dowodzi, że 

otrzymaliśmy nanokompozyty. Na podstawie kolejnych mikrofotografii SEM stwierdzono 

kruche przełomy z drobnymi bruzdami kompozytu z dodatkiem wielościennych nanorurek 

węglowych (rysunek 46. f)), podobnie jak w przypadku nienapełnionego PC (rysunek 46. a)). 

Dodatek zmodyfikowanej krzemionki do takiego kompozytu (PC/3%S) spowodował powstanie 

większej liczby dużych płytek pokrytych nanocząstkami prawdopodobnie pochodzącymi  

z modyfikowanej krzemionki. Na podstawie kolejnych mikrofotografii SEM kruchych pęknięć 

kompozytu z dodatkiem bentonitu i modyfikowanej ligniny (rysunek 46. h) oraz i)), podobnie 

jak w przypadku kompozytów PC/3%B i PC/3%L, obserwujemy wzrost ilości blaszek,  

a dodatkowo w przypadku modyfikowanej ligniny brzegi mają drobne, postrzępione wypustki. 
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a)     b)  

c)    d)  

Rysunek 47. Zdjęcia SEM kompozytów na osnowie PLA z napełniaczami naturalnymi: a) PLA, 

b) PLA/PB, c) PLA/PK, d) PLA/PD. 
 

 Ponieważ użyte naturalne napełniacze były wyraźnie widoczne na mikrofotografiach 

SEM, dlatego również zrezygnowano z badania SEM/EDS. Morfologię kruchych przełomów 

PLA oraz kompozytów na jego osnowie zestawiono na rysunku 47. Analizując uzyskane 

rezultaty obrazowania SEM stwierdzono, że nienapełniony PLA charakteryzuje się 

występowaniem dużej ilości nierównych, poszarpanych płytek. Natomiast obserwując 

kompozyty z dodatkiem pyłu bambusowego (rysunek 47. b)), pyłu korkowego (rysunek 47. c)) 

lub pyłu drzewnego (rysunek 47. d)) stwierdzono równomierny rozkład napełniaczy w matrycy 

polimerowej polilaktydu. Nie zaobserwowano agregatów i aglomeratów wprowadzonych 

dodatków, najprawdopodobniej dzięki odpowiednio dobranym warunkom homogenizacji 

kompozycji. W przypadku kompozytu PLA/PB (rysunek 47. b)) i PLA/PD (rysunek 47. d)) 

zaobserwowano, że zastosowane napełniacze obserwujemy w kształcie prętów o długości  

w zakresie 20–200 µm i średnicy w zakresie 20 –40 µm. Natomiast w przypadku PLA/PK 

(rysunek 47. c)) zaobserwowano sferyczny kształt stosowanego napełniacza o średnicy około 

20-60 µm. Zauważono również, że wybrane, wytypowane naturalne napełniacze są dobrze 
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osadzone w osnowie polimerowej, a ich powierzchnia jest dobrze zwilżona przez PLA, co 

wskazuje na dobrą adhezję do polimeru, co również mogło być spowodowane wprowadzeniem 

kompatybilizatora [137,150].  
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II.6.11. Analiza mikrostruktury za pomocą mikroskopu sił atomowych (AFM) 

a)    b)    

c)    d)   

e)    f)   

g)    h)   

i)    j)   
Rysunek 48. Obrazy AFM przedstawiające topografię dla: a) PET-G, c) PET-G/3%S, e) PET-

G/3%B, g) PET-G/3%L, i) PET-G/1,5%L/1,5%B; oraz obraz fazowy dla: b) PET-G, d) PET-

G/3%S, f) PET-G/3%B, h) PET-G/3%L, j) PET-G/1,5%L/1,5%B. 
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Za pomocą mikroskopu AFM analizowano obrazy fazowe oraz topografie na 

powierzchni poli(tereftalanu etylenu) modyfikowanego glikolem oraz kompozytów na jego 

osnowie. Obserwując uzyskane rezultaty badań przedstawione na rysunku 48 stwierdzono, że 

dodatek modyfikowanych napełniaczy S, B, L oraz hybrydowego układu L/B znacząco zmienia 

powierzchnię kompozytu. Obserwowany efekt potwierdza również wyznaczona w trakcie 

analizy chropowatość badanych materiałów, a w szczególności parametr Rα (średnie 

odchylenie standardowe profilu od linii bazowej), który został zwiększony  

o 1,45-9,08 nm. Dla kompozytu PET-G/3%B uzyskano najlepszą chropowatość w porównaniu 

z niemodyfikowaną matrycą polimerową PET-G.  

 

Tabela 44. Zestawienie wyników chropowatości badanych kompozytów wyznaczonej podczas 

analizy AFM. 

Kompozyt PET-G PET-G/3%S PET-G/3%B PET-G/3%L PET-G/1,5%L/1,5%B 

Rα [nm] 3,02 6,19 12,1 5,51 4,47 

 

Na przedstawionych obrazach fazowych również zaobserwowano zmiany w strukturze 

kompozytu (rysunek 48). Dla powierzchni niemodyfikowanego polimeru PET-G obraz jest 

wygładzony i niemożliwe jest rozróżnienie wyraźnych dwóch faz. Natomiast obserwując 

wyniki analizy AFM wykonane dla kompozytów wyróżniono dwie fazy: polimer - napełniacz. 

Na otrzymanym obrazie fazowym dla PET-G/3%S zauważono ciemnobrązowe miejsca 

pochodzące od zdyspergowanego dodatku znajdującego się na powierzchni próbki oraz 

jasnobrązowe obszary świadczące o obecności napełniacza otoczonego przez polimer. 

Ciemnobrązowe skupiska wskazują na tworzenie niewielkich aglomeratów o nieregularnych 

kształtach o średnim rozmiarze 159,69 nm (rysunek 48. d)). Dla kompozytu PET-G/3%B 

otrzymano warstwową topografię, która charakteryzuje się płytkowym ułożeniem napełniacza 

(rysunek 48. e)). Na obrazie fazowym zaobserwowano równomiernie rozłożone płytki 

bentonitu (jasny obszar), których wielkość nie przekracza 903,85 nm (rysunek 48. f)). Na 

rysunku 48 h) widoczny jest dobrze zdyspergowany napełniacz L w postaci ciemnych 

obszarów, który charakteryzuje się włóknistym kształtem i wielkością cząstek w przedziale od 

22,02 nm do 341,42 nm. Wprowadzenie hybrydowego układu L/B spowodowało otrzymanie 

powierzchni, na której widoczne jest warstwowe ułożenie topografii (rysunek 48. i)). Natomiast 

zaobserwowano odpowiednie rozproszenie napełniacza L/B w matrycy polimerowej PET-G. 

Analiza rozmiaru powierzchni badanych kompozytów potwierdza nanometryczny rozmiar 

wprowadzanych nanododatków [151-153]. Na tej podstawie stwierdzono odpowiednie 
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zdyspergowanie użytych napełniaczy w matrycy polimerowej, co świadczy o prawidłowo 

przeprowadzonym procesie homogenizacji. 
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II.6.12. Analiza termograwimetryczna (TGA)  

Wyniki badań właściwości stabilności termicznej kompozytów zestawiono w tabelach 

45-49 i na rysunkach 49-53. Temperaturę 5% ubytku masy (T5%) wyznaczono z krzywej TGA, 

którą można przyjąć za początek procesu degradacji. Maksymalną temperaturę kolejnych 

etapów degradacji (Tmax)i wyznaczono z krzywej pochodnej zmiany masy (rysunki 49-53). 

 
Rysunek 49. Wyniki analizy DTG (krzywej pochodnej zmian masy) kompozytów na osnowie 

PC/ABS. 

 

Tabela 45. Wyniki analizy termograwimetrycznej kompozytów na osnowie PC/ABS. 

Kompozyt 
T2%, 

[℃] 
T5%, 

[℃] 
T1, 
[℃] 

ΔV1, 
[%/℃] 

R600, 
[%] 

PC/ABS 344,32 383,40 431,10 1,10 3,71 
PC/ABS/3%S 365,52 390,63 442,02 0,97 8,26 
PC/ABS/3%B 357,44 387,64 443,38 0,94 6,94 
PC/ABS/3%L 362,33 388,79 442,32 0,95 6,87 

PC/ABS/1,5%L/1,5%B 361,18 388,80 442,52 0,98 6,87 
 

 Analizując wyniki otrzymane dla blendy polimerowej oraz kompozytów na jej osnowie 

zaobserwowano jednoetapowy rozkład termiczny badanych materiałów (rysunek 49). Etap 

procesu degradacji kompozytów charakteryzuje się łagodnym pikiem, jedynie w przypadku 

PC/ABS otrzymano lekko intensywny pik pojawiający się w zakresie temperatur 380-485℃ 

[154,155]. Niemodyfikowana blenda polimerowa charakteryzuje się dość dobrą stabilnością 

termiczną, ponieważ dla PC/ABS odczytano temperaturę ubytku lotnych substancji 344,32℃  

i początku procesu degradacji 383,40℃ (tabela 45). Należy zaznaczyć, że w literaturze 
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odnaleźć można prace opisujące podobną stabilność termiczną blendy PC/ABS [154-155]. 

Wprowadzone modyfikowane napełniacze S, B, L oraz hybrydowy układ L/B zwiększyły 

termostabilność materiałów. Wskazuje to na pozytywne oddziaływanie międzyfazowe między 

napełniaczem a matrycą PC/ABS [156]. Zjawisko to świadczy o odpowiednim rozproszeniu 

dodatków w matrycy polimerowej, co potwierdzają również badania SEM. Najlepszy rezultat 

badań stabilności termicznej uzyskano dla kompozytu PC/ABS/3%S, dla którego temperatura 

początku procesu degradacji wynosi 390,63°C, co stanowi wzrost o 7,23℃ w porównaniu do 

PC/ABS. Może mieć to związek ze stosunkowo dużą powierzchnią właściwą napełniacza 

krzemionkowego. Obecność 3%S w osnowie polimerowej prowadzi do powstania strefy 

międzywarstwowej na powierzchni napełniacza, a tym samym do unieruchomienia łańcuchów 

polimerowych [157]. Wysokie temperatury początku procesu degradacji uzyskano również dla 

kompozytów zawierających modyfikowaną ligninę PC/ABS/3%L oraz hybrydowy układ 

napełniaczy PC/ABS/1,5%L/1,5%B. Kompozyty ulegają degradacji w wyższych 

temperaturach, ponieważ podczas ogrzewania obecne aromatyczne zwęglone rodniki ligniny 

tworzą powłokę ochronną [157]. Zwiększenie temperatury początku procesu degradacji 

uzyskano dla kompozytu z dodatkiem 3%B. Ten efekt można tłumaczyć utworzeniem 

warstwowej struktury przez płytki zmodyfikowanego bentonitu uzyskanej dzięki odpowiedniej 

homogenizacji, które działają hamująco na przenoszenie ciepła w matrycy polimerowej 

PC/ABS [155].   

 
Rysunek 50. Wyniki analizy DTG (krzywej pochodnej zmian masy) kompozytów na osnowie 

PS. 
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Tabela 46. Wyniki analizy termograwimetrycznej kompozytów na osnowie PS. 

 

 

 

 

 

Analizie termograwimetrycznej poddano również polistyren oraz kompozyty na jego 

osnowie. Obserwując uzyskane rezultaty badań (rysunek 50) stwierdzono, że materiały 

charakteryzują się jednoetapowym intensywnym pikiem w zakresie temperatur  

325-465℃. Dla niemodyfikowanego PS otrzymano najniższe temperatury ubytku lotnych 

substancji (T2%), początku procesu degradacji (T5%), jak i maksymalnej temperatury etapu 

degradacji (T1). Dominującym mechanizmem termicznej degradacji polistyrenu jest rozerwanie 

łańcucha i dyfuzja wolnych rodników. Dlatego wprowadzone cząstki dodatku mogą stłumić 

ruchliwość łańcucha PS [158]. Wprowadzone modyfikowane napełniacze zwiększyły 

stabilność termiczną polimeru (tabela 46), a najlepsze wyniki termostabilności otrzymano dla 

kompozytów zawierających w składzie modyfikowaną ligninę. Dla PS/3%L  

i PS/1,5%L/1,5%B odczytano początek procesu degradacji w temperaturze 393,62℃  

i 393,41℃, co stanowi wzrost badanego parametru o 18,75℃ i 18,54℃ w porównaniu do 

nienapełnionej matrycy polimerowej. Znacznie lepszą stabilność termiczną PS zaobserwowano 

również po wprowadzeniu do osnowy modyfikowanej krzemionki lub modyfikowanego 

bentonitu. Dla PS/3%S oraz PS/3%B otrzymano T2% o 15,33℃ i 14,62℃ wyższą  

w porównaniu do nienapełnionego polimeru, natomiast T5% o 12,78℃ i 13,23℃. 

 

Kompozyt 
T2%, 

[℃] 
T5%, 

[℃] 
T1, 
[℃] 

ΔV1, 
[%/℃] 

R600, 
[%] 

PS 357,60 374,87 415,31 1,41 0,65 
PS/3%S 372,93 387,65 419,51 1,57 4,00 
PS/3%B 372,22 388,10 430,30 1,44 3,71 
PS/3%L 379,62 393,62 424,22 1,66 2,78 

PS/1,5%L/1,5%B 379,24 393,41 421,45 1,75 2,04 
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Rysunek 51. Wyniki analizy DTG (krzywej pochodnej zmian masy) kompozytów na osnowie 

PET-G. 
 

Tabela 47. Wyniki analizy termograwimetrycznej kompozytów na osnowie PET-G. 

Kompozyt 
T2%, 

[℃] 
T5%, 

[℃] 
T1, 
[℃] 

ΔV1, 
[%/℃] 

R600, 
[%] 

PET-G 385,99 400,31 435,98 0,02 8,65 
PET-G/3%S 381,99 394,09 433,78 0,02 11,43 
PET-G/3%B 378,09 390,68 423,20 0,02 9,83 
PET-G/3%L 389,89 400,27 430,21 0,03 9,80 

PET-G/1,5%L/1,5%B 385,05 397,47 432,11 0,02 11,38 
 

 W kolejnym etapie niniejszej pracy analizie termograwimetrycznej poddano 

poli(tereftalan etylenu) modyfikowany glikolem oraz kompozyty na jego osnowie (rysunek 51). 

Otrzymane materiały charakteryzują się jednoetapowym rozkładem termicznym, dla 

kompozytu PET-G/3%L uzyskano najbardziej intensywny pik. Kompozyty polimerowe 

ulegają degradacji w zakresie temperatur 360–490℃. Najlepszą termostabilnością 

charakteryzuje się niemodyfikowany polimer (tabela 47). Zaobserwowano, że PET-G generuje 

dużą ilość pozostałości węglowej w temperaturze 600℃, co potwierdzają również doniesienia 

literaturowe [159,160]. Wprowadzone modyfikowane napełniacze nieznacznie obniżyły 

stabilność termiczną polimeru (tabela 47).  

 Kolejno przeprowadzono badania analizy termograwimetrycznej dla kompozytów na 

osnowie poliwęglanu, a wyniki pomiarów przedstawiono na rysunku 52 i w tabeli 48.  
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Rysunek 52. Wyniki analizy DTG (krzywej pochodnej zmian masy) kompozytów na osnowie 

PC. 

 

Tabela 48. Wyniki analizy termograwimetrycznej kompozytów na osnowie PC. 

Kompozyt 
T2%, 

[℃] 

T5%, 

[℃] 

T1, 

[℃] 

ΔV1, 

[%/℃] 

R600, 

% 

PC 390,17 410,00 453,17 1,31 21,83 

PC/3%S 415,83 453,17 485,83 2,88 22,20 

PC/3%B 386,67 422,83 487,00 1,73 21,86 

PC/3%L 408,83 445,00 476,50 2,66 20,88 

PC/1,5%L/1,5%B 404,17 438,00 478,83 2,05 21,43 

PC/0,5%CN 371,50 403,00 442,67 1,64 17,05 

PC/0,5%CN/1,5%S 399,50 442,67 477,67 2,17 20,51 

PC/0,5%CN/1,5%B 334,17 407,67 456,67 1,41 17,19 

PC/0,5%CN/1,5%L 422,83 440,33 469,50 1,52 22,21 

 

Analizując przedstawione na rysunku 52 oraz w tabeli 48 wyniki pomiarów 

termograwimetrycznych poliwęglanu oraz kompozytów na jego osnowie stwierdzono, że 

polimer i wszystkie kompozyty charakteryzują się jednoetapowym rozkładem termicznym. 

Etap procesu degradacji (rysunek 48) wykazuje lekko intensywny pik. Pik ten pojawia się  

w zakresie temperatur 375-525℃. Niemodyfikowany polimer charakteryzuje się wysoką 

stabilnością termiczną, gdyż rozkład PC rozpoczyna się w 410°C. Wprowadzone dodatki 

zwiększyły termostabilność materiału (z wyjątkiem PC/0,5%CN). Wskazuje to na pozytywne 

oddziaływanie międzyfazowe między wypełniaczem a matrycą PC [156]. Zjawisko to świadczy 
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o odpowiednim rozproszeniu dodatków w matrycy polimerowej. Wzrost wartości stabilności 

termicznej odzwierciedla niską przewodność cieplną dodatków S, B i L. Najwyższy wynik 

uzyskano dla kompozytu PC/3%S 453,17°C. Ponadto obecność 3%L również znacząco 

zwiększa stabilność termiczną, początek procesu degradacji uzyskano w temperaturze 445°C. 

Podobnie hybrydowe układy 0,5%CN/1,5%S i 0,5%CN/1,5%L również zwiększyły stabilność 

termiczną kompozytów na osnowie poliwęglanu. Wprowadzone wielościenne nanorurki 

węglowe nie były funkcjonalizowane ani modyfikowane przed zmieszaniem, dlatego krzywe 

TGA dla próbek PC i PC/0,5%CN wykazały jedynie niewielką różnicę. Spadek wartości 

termostabilności jest odzwierciedleniem wysokiej przewodności cieplnej nanorurek, które 

mogą tworzyć lokalnie wysokie temperatury w swoich większych skupiskach CN, czego nie 

zaobserwowano w przypadku matrycy polimerowej PC [161,162]. 

 
Rysunek 53. Wyniki analizy DTG (krzywej pochodnej zmian masy) kompozytów na osnowie 

PLA. 
 

 Tabela 49. Wyniki analizy termograwimetrycznej kompozytów na osnowie PLA. 

 

Kompozyt 
T2%, 

[℃] 

T5%, 

[℃] 

T1, 

[℃] 

ΔV1, 

[%/℃] 

T2, 

[℃] 

ΔV2, 

[%/℃] 

T3, 

[℃] 

ΔV3, 

[%/℃] 

R600, 

[%] 

PLA 313,24 327,13 368,81 2,64 - - - - 0,71 

PLA/PB 258,19 273,66 277,54 0,37 339,74 1,69 386,72 0,24 5,2 

PLA/PK 277,57 295,95 296,73 0,27 361,58 1,93 - - 1,95 

PLA/PD 268,40 288,59 294,75 0,32 355,62 1,90 - - 4,82 



126 
 

 Stabilność termiczną polilaktydu i kompozytów na jego osnowie przedstawiono na 

rysunku 53 oraz w tabeli 49. Obserwując uzyskane rezultaty oznaczenia stwierdzono, że jedynie 

PLA rozkłada się jednoetapowo w zakresie temperatur 290-410℃, co jest zgodne z danym 

literaturowymi [163,164]. Wprowadzone naturalne napełniacze zasadniczo zmieniają historię 

termiczną materiału. Niestety kompozyty na osnowie PLA charakteryzują się gorszą 

termostabilnością w porównaniu do nienapełnionego polimeru (tabela 49). Dodatek do matrycy 

polilaktydu napełniacza PB spowodował trzyetapowy rozkład kompozytu. Pierwsze dwa etapy 

zachodzące do temperatury około 365℃ można przypisać termicznej degradacji hemicelulozy 

i częściowej degradacji ligniny, natomiast trzeci etap pochodzi najprawdopodobniej ze spalania 

pozostałej ligniny oraz związanego węgla [163,164]. Zaobserwowano również, że dodatek pyłu 

korkowego także obniżył stabilność termiczną polilaktydu. Dla kompozytu PLA/PK uzyskano 

niższe temperatury utraty lotnych substancji (T2%), początku degradacji (T5%) oraz pierwszego 

etapu rozkładu termicznego (T1) w porównaniu do PLA (tabela 49). Analizując otrzymane 

rezultaty dla polilaktydu napełnionego pyłem korkowym stwierdzono dwuetapowy rozkład 

kompozytu, co jest zgodne z danymi literaturowymi [165]. Pierwszy pik można przypisać 

degradacji frakcji ligniny i suberyny, natomiast drugi degradacji pozostałej termicznie bardziej 

odpornej suberynie [165]. Dwuetapowy rozkład zaobserwowano również w przypadku 

kompozytu napełnionego pyłem drzewnym. Pierwszy etap odpowiada depolimeryzacji 

celulozy i hemicelulozy, a kolejny degradacji bardziej stabilnych związków chemicznych 

[166]. Jak można się było spodziewać kompozyt PLA/PD wykazuje również gorszą stabilność 

termiczną w porównaniu do niemodyfikowanej osnowy polimerowej (tabela 49).  
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II.6.13. Omówienie wyników badań za pomocą skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC) 

Wyniki badań DSC wykonano według metodyki opisanej w podrozdziale II.5.13.,  

a wyniki dla otrzymanych kompozytów zestawiono w formie wykresów (rysunki 54-58). 

 
Rysunek 54. Wyniki analizy skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC) kompozytów na 

osnowie PC/ABS. 
 

Na rysunku 54 przedstawiono termogramy DSC blendy polimerowej PC/ABS oraz 

kompozytów na jej osnowie. Przegięcie obserwowane w temperaturze około 145℃ związane 

jest z przejściem szklistym PC. ABS jest kopolimerem, o dwóch temperaturach przejścia 

szklistego dla fazy polibutadienu oraz dla fazy styren-akrylonitryl. Ze względu na zastosowane 

warunki badania nie można było wyznaczyć Tg dla polibutadienu, która wynosi około -80℃. 

Natomiast widoczne przegięcia w temperaturze około 118℃ można powiązać z Tg fazy styren-

akrylonitryl [162,167]. Dla wszystkich badanych kompozytów nie zaobserwowano znaczących 

zmian w temperaturach zeszklenia w porównaniu z nienapełnioną blendą polimerową. 
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Rysunek 55. Wyniki analizy skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC) kompozytów na 

osnowie PS. 
 

Zbadano również efekty termiczne dla polistyrenu oraz kompozytów na jego osnowie 

(rysunek 55). Przejście obserwowane w temperaturze około 100℃ związane jest z temperaturą 

zeszklenia (Tg) fazy PS [168,169]. Nie zaobserwowano znaczących zmian temperatury 

zeszklenia kompozytów w porównaniu do polimerowej osnowy z polistyrenu.  

 

 
Rysunek 56. Wyniki analizy skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC) kompozytów na 

osnowie PET-G. 
 

 Przedstawione powyżej na rysunku 56 rezultaty efektów termicznych dla 

poli(tereftalanu etylenu) modyfikowanego glikolem oraz kompozytów na jego osnowie 

charakteryzują się jednym przegięciem. Przegięcie to następuje w temperaturze około 80℃, 
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która odpowiada temperaturze zeszklenia PET-G [170,171]. Wprowadzenie modyfikowanych 

napełniaczy S, B, L oraz hybrydowego układu L/B nie spowodowało zmian w historii 

termicznej kompozytów.  

 
Rysunek 57. Wyniki analizy skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC) kompozytów na 

osnowie PC. 
 

W kolejnym etapie pracy przeprowadzono analizę DSC poliwęglanu oraz jego 

kompozytów. Na termogramach pojawia się przegięcie przy około 144°C, charakterystyczne 

dla temperatury zeszklenia (Tg) fazy PC (rysunek 57). Otrzymany wynik potwierdzają dane 

uzyskane przez innych naukowców [156,172]. Podsumowując nie zaobserwowano wpływu 

rodzaju, modyfikacji napełniaczy i ich zdyspergowania w matrycy polimeru na zmianę 

temperatury zeszklenia. Analizując termogramy DSC zaobserwowano występowanie 

endotermicznego piku przy temperaturze około 122℃. Jedynie w przypadku nienapełnionego 

polimeru odnotowano brak przemiany w tej temperaturze. Ponieważ dla wszystkich 

kompozytów zawierających różne napełniacze zaobserwowano endotermiczny pik związany  

z topnieniem fazy krystalicznej, zatem można stwierdzić, że ten pik pochodzi od 

wprowadzonego do osnowy polimerowej kompatybilizatora. Zastosowany środek sprzęgający 

to polietylen szczepiony bezwodnikiem maleinowym, który charakteryzuje się temperaturą 

topnienia około 120℃ [173]. 
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Rysunek 58. Wyniki analizy skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC) kompozytów na 

osnowie PLA z napełniaczami naturalnymi. 
 

 W ostatnim etapie badań wykonano pomiary DSC dla polilaktydu oraz kompozytów na 

jego osnowie. Na rysunku 58 przedstawiono termogram nienapełnionego polimeru. Na krzywej 

DSC zaobserwowano występowanie przegięcia typowego dla przejścia szklistego (Tg), 

endotermiczny pik związany z topnieniem fazy krystalicznej (Tt) oraz egzotermiczny pik 

związany z krystalizacją (Tk). Wprowadzone naturalne napełniacze PB, PK, PD w każdym 

przypadku spowodowały spadek wyznaczonych charakterystycznych temperatur. Zastosowane 

dodatki zmieniają ruchliwość segmentów łańcuchów PLA [174]. Wskazuje to na zmniejszenie 

właściwości termicznych badanych kompozytów [175]. Pył bambusowy, korkowy oraz 

drzewny spowodował nieznaczny spadek temperatury zeszklenia o około 2,4℃ dla PLA/PB, 

3,2℃ dla PLA/PK oraz 2,5℃ dla PLA/PD. Można to wytłumaczyć faktem, że polarne grupy 

hydroksylowe na powierzchni naturalnych napełniaczy zmniejszyły gęstość upakowania 

obszaru międzyfazowego, powodując zmniejszenie całkowitej gęstości upakowania osnowy  

z PLA [175]. Polilaktyd charakteryzuje się również najwyższą temperaturą krystalizacji. 

Obserwowana wysoka Tk pozwoliła uzyskać wysoką sztywność i twardość polimeru (rysunek 

33 i tabela 33). Dla PLA uzyskano temperaturę topnienia przy około 145℃, natomiast dla 

kompozytów zawierających naturalne napełniacze otrzymano dwie temperatury topnienia przy 

około 150℃ oraz 170℃ [174]. 
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II.6.14. Analiza widm spektroskopii transmisyjnej z transformacją Fouriera (FTIR) 

 Spektroskopia w podczerwieni z transformacją Fouriera umożliwia charakteryzację 

wiązań chemicznych i analizę częstotliwości związków na poziomie atomowym. Analizę widm 

przeprowadzono zgodnie z metodyką opisaną w podrozdziale II.5.14., a rezultaty dla 

otrzymanych w ramach pracy kompozytów zestawiono na rysunkach 59-63.  

 

 
Rysunek 59. Zbiorcze widmo FT-IR kompozytów polimerowych na osnowie PC/ABS. 
 

 Rysunek 59 przedstawia otrzymane dla kompozytów widma absorbancji zawierające 

wszystkie charakterystyczne pasma dla blendy polimerowej PC/ABS. Zaobserwowano typowe 

piki dla ABS, które można przypisać 3026 cm-1 i 759 cm-1 dla drgań rozciągających C-H 

pierścienia aromatycznego. Dla długości fal wynoszących: 2230 cm-1 zaobserwowano drgania 

rozciągające grupy C≡N, 1772 cm-1 i 1711 cm-1 drgania grupy C=O, 1453 cm-1 alifatyczne  

C-H drgania, 1226-1015 cm-1 rozciągające C-O oraz przy 699 cm-1 drgania związane  

z występowaniem wiązań C-H pierścienia aromatycznego [162]. Pozostałe piki odpowiadają 

PC, które można przypisać kolejno: 2919 cm-1, 2849 cm-1 oraz 965 cm-1 dla alifatycznych drgań 

C-H, 1601-1494 cm-1 dla drgań rozciągających C=C pierścienia aromatycznego, 1410 cm-1  

i 1364 cm-1 odpowiadającym drganiom deformacyjnym O-H. Natomiast dla zakresu 829 cm-1 

przypisano drgania rozciągające C-H grup CH3 [176-178].  

W widmie nie zaobserwowano nowych pasm, które mogłyby pochodzić od wiązań 

chemicznych dodanych napełniaczy. Najprawdopodobniej jest to spowodowane niewielką 

ilością wprowadzanego dodatku (maksymalnie 3% wag.). Obserwując otrzymane widma 
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stwierdzono, że jedynie intensywność uzyskanych pików uległa zmianie, co natomiast jest 

związane z samą charakterystyką metody badania ATR-FTIR.  

 
Rysunek 60. Zbiorcze widmo FT-IR kompozytów polimerowych na osnowie PS. 
 

 W kolejnym etapie pracy przeprowadzono charakterystykę wiązań chemicznych 

polistyrenu oraz kompozytów na jego osnowie (rysunek 60). Wszystkie widma charakteryzują 

się występowaniem pasm charakterystycznych dla polimeru. Nie wyznaczono innych, 

dodatkowych pików mogących pochodzić od wiązań chemicznych wprowadzonych 

napełniaczy. Zaobserwowano piki przy 3024 cm-1, 2920 cm-1 i 754 cm-1, które można przypisać 

drganiom rozciągającym C-H pierścienia aromatycznego. Natomiast pik przy 2849 cm-1 

odpowiada alifatycznemu wiązaniu C-H, a dla długości fal: 1601 cm-1, 1492 cm-1  i 1452 cm-1 

przypisano rozciągające wiązania C-C pierścienia aromatycznego. Natomiast pik przy  

694 cm-1 pochodzi od wiązań pierścienia benzoesowego [179-181].  

 
Rysunek 61. Zbiorcze widmo FT-IR kompozytów polimerowych na osnowie PET-G. 
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 Przedstawione na kolejnym rysunku 61 widma otrzymano dla PET-G i kompozytów na 

jego osnowie. Widmo PET-G wykazuje piki absorbancji przy 2922 cm−1, które można 

przypisać drganiom rozciągającym CH2, 1712 i 1259 cm−1 odpowiadające odpowiednio 

wiązaniom =C=O i =C(=O)–O– grup estrowych, sygnał przy 1580 cm−1 odpowiada 

aromatycznym drganiom rozciągającym C-C. Natomiast piki przy długości fali 1451 cm−1  

i 1408 cm−1 można przypisać drganiom rozciągającym C-H grup metylenowych, a wiązanie  

C-O występuje jako pik przy 1099 cm-1. Ponadto pasma absorbancji pochodzące od 

rozciągających drgań C-H pierścienia cykloheksanowego można zaobserwować przy  

1018 cm−1. Wiązanie aromatyczne C-H występuje jako silne pasmo przy długości fali  

723 cm-1 [170,180,181]. Wszystkie sygnały charakterystyczne dla PET-G są również widoczne  

w otrzymanych widmach kompozytów na jego osnowie. 

 
Rysunek 62. Zbiorcze widmo FT-IR kompozytów polimerowych na osnowie PC. 
 

Kompozyty na osnowie PC również zostały poddane analizie FT-IR. Na rysunku 62 

przedstawiono krzywe absorbancji zawierające wszystkie charakterystyczne pasma PC dla 

polimeru oraz jego kompozytów. Widma zawierają typowe dla PC drgania molekularne przy 

następujących długościach fali: 2980 cm-1, 2920 cm-1 i 887 cm-1. Natomiast dla zakresów  

828 cm-1 i 767 cm-1 przypisano drgania rozciągające C-H grup CH3. Analizując kolejno 

długości fal 1769 cm-1 i 1014 cm-1 pochodzą od drgań molekularnych –C=O [181-183]. Piki 

przy wartości 1503 cm-1 można przypisać drganiom molekularnych pierścienia aromatycznego, 

przy 1409 cm-1  i 1364 cm-1 drganiom deformacyjnym -OH, a przy: 1102 cm-1, 1160 cm-1,  

1180 cm-1, 1187 cm-1, 1220 cm-1 są związane z grupą acetylową -C–O [181-183].  



134 
 

 
Rysunek 63. Zbiorcze widmo FT-IR kompozytów polimerowych na osnowie PLA  

z napełniaczami naturalnymi. 
 

 W końcowym etapie badań przeanalizowano również widma FTIR dla kompozytów na 

osnowie PLA. Widma w podczerwieni przy 2945 cm-1 reprezentują symetryczne drgania 

rozciągające CH3. Szeroki i silny pik absorbancji przy 1747 cm−1 można wiązać z obecnością 

wiązania rozciągającego C=O grupy estrowej. Natomiast pasmo przy 1452 cm-1 reprezentuje 

drgania zginające CH3 (asymetryczne), a przy 1383 cm-1 i 1358 cm-1 (symetryczne) we 

wszystkich kompozytach. Zaobserwowano asymetryczny tryb rozciągania C–O–C przy  

1184 cm-1, 1128 cm-1, 1088 cm-1 i 1041 cm-1. Dwa kolejne pasma przy 869 cm-1 i 754 cm-1 

przedstawiają fazę krystaliczną i amorficzną PLA we wszystkich kompozytach [184,185]. Pik 

przy 869 cm−1 może oznaczać fazę amorficzną, a pik przy 754 cm−1 oznacza fazę krystaliczną. 

Co więcej, kompozyty wykazują identyczne piki absorbancji jak w przypadku PLA. Wskazuje 

to, że istnieją określone interakcje między polimerem a napełniaczami i nie zaobserwowano 

żadnych innych interakcji chemicznych ani nowych wiązań w badanych kompozytach 

[184,185]. 
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II.6.15. Omówienie wyników badań strukturalnych otrzymanych kompozytów  

z zastosowaniem szerokokątowej dyfrakcji promieni rentgenowskich (WAXS) 

Morfologię i orientację molekularną kompozytów oraz napełniaczy scharakteryzowano 

za pomocą analizy WAXS według metodyki opisanej w podrozdziale II.5.15.  

Szerokokątne dyfraktogramy rentgenowskie 2D napełniaczy przedstawiono na rysunku 

65, a wykresy natężenia promieniowania w funkcji kąta rozproszenia na rysunku 64. 

 
Rysunek 64. Wyniki badania WAXS stosowanych napełniaczy. 

 

a)  b)  

c)  d)  

Rysunek 65. Wyniki obrazowania 2D WAXS stosowanych napełniaczy: a) S, b) B, c) L, d) CN. 
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 Zakres kąta rozproszenia dla badanych materiałów mieścił się w zakresie od 0° do 28°, 

w którym zaobserwowano piki na krzywych jedynie dla napełniaczy modyfikowanego 

bentonitu B oraz wielościennych nanorurek węglowych CN (rysunek 64). Na obrazach 2D-

WAXS (rysunek 65. a) oraz c)) zauważono również obecność modyfikowanej krzemionki  

S oraz ligniny L w tym zakresie, jednak otrzymana intensywność była zbyt niska aby 

zarejestrować ich kąt rozpraszania. 

 Odległość między kolejnymi płaszczyznami napełniacza (dhkl) obliczono ze wzoru 

Bragga: 

 

dhkl = 
𝑛𝜆

2𝑠𝑖𝑛𝜃
 

gdzie: 

n - rząd ugięcia, liczba całkowita (n = 1, 2...), 

λ – długość promieniowania, 

2θ - kąt, pod którym pojawia się pik dyfrakcyjny, odczytany z wykresu WAXS. 

 

 Wyznaczono również wielkość cząstek za pomocą wzoru Scherrera: 

 

Dhkl= 
𝐾𝜆

𝑏𝑐𝑜𝑠𝜃
 

 

gdzie: 

Dhkl – szerokość refleksu zależna od wielkości krystalitów, 

K – stała Scherrera, dla polimerów K=1, 

λ – długość fali promieniowania, 

b – wielkość krystalitów w kierunku prostopadłym (hkl).  

 Analizując wyniki uzyskane dla napełniaczy (rysunek 64), możemy zauważyć pik dla 

B przy wartość 4,98°, który można przypisać odbiciu dyfrakcyjnemu od arkuszy bentonitu 

(001) [188], natomiast pik dla CN przy wartości 26,02°, który można przypisać odbiciu 

dyfrakcyjnemu od arkuszy grafitowych (002) [189]. Niestety, nie było możliwe wyznaczenie 

charakterystycznych pików dla pozostałych modyfikowanych napełniaczy S oraz L ze względu 

na zastosowane warunki oznaczenia i możliwości techniczne aparatu (zakres kąta rozproszenia 

od 0° do 28°). 
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Obliczono odległości między kolejnymi pakietami płytek napełniacza oraz wielkość ich 

cząstek, dla B dkhl  wynosi 18,20 Å, natomiast Dkhl wynosi 110,8 Å, a dla CN dkhl - 3,51Å,  

a Dkhl - 55,8 Å.  

Pozostałe rysunki 66-69 przedstawiają natężenie promieniowania w funkcji kąta 

rozproszenia otrzymanych w ramach pracy kompozytów. 

 
Rysunek 66. Wyniki badania WAXS kompozytów na osnowie PC/ABS. 
 

 Analizując przedstawione rezultaty badania WAXS dla blendy PC/ABS oraz 

kompozytów na jej osnowie zauważono, że wprowadzone napełniacze są dobrze rozproszone 

w matrycy polimerowej. Na krzywych WAXS otrzymanych kompozytów zaobserwowano 

szeroki pik o wartości 2θ wynoszącej około 18°, co stanowi charakterystyczny wynik dla 

ułożenia polimeru PC/ABS [190]. Dodatkowo kompozyt PC/ABS/3%B charakteryzuje się 

niewielkimi pikami o wartości 2θ wynoszącymi około 2,91° i 6,19°, podczas gdy analiza 

uzyskanych rezultatów dla napełniaczy ujawniła, że dla napełniacza B otrzymano pasmo przy 

5°. Można zatem wnioskować, że w kompozycie jedynie warstwy bentonitu uległy rozsunięciu, 

ale nie pełnemu rozproszeniu. Obliczono odległości między kolejnymi pakietami płytek 

napełniacza oraz wielkość ich cząstek dla wartości 2θ równej 2,91°, dla B dkhl  wynosi 31,13 Å, 

natomiast Dkhl wynosi 64,78 Å. Porównując uzyskane rezultaty dkhl oraz Dkhl z obliczonymi dla 

napełniacza zauważono wzrost odległości pomiędzy pakietami płytek bentonitu o 12,93 Å oraz 

spadek wielkości cząstek o 46,02 Å. Dla otrzymanych kompozytów uzyskano również 

niewielkie piki przy 21,45°, których nie można zaobserwować w przypadku nienapełnionej 

osnowy polimerowej. Obserwując zjawisko stwierdzono, że uzyskane piki pochodzą od 
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wprowadzonego kompatybilizatora, którym był polietylen szczepiony bezwodnikiem 

maleinowym. Otrzymane pasmo odpowiada wartościom literaturowym dla PE (2θ=21,70°) 

[190].  

 

 
Rysunek 67. Wyniki badania WAXS kompozytów na osnowie PS. 
 

 Następnie przeprowadzono badania z wykorzystaniem szerokokątowej dyfrakcji 

promieni rentgenowskich polistyrenu oraz kompozytów na jego osnowie (rysunek 67). 

Analizując uzyskane wyniki badań stwierdzono, że wszystkie otrzymane materiały polimerowe 

charakteryzują się występowaniem dwóch szerokich, mało intensywnych pików przy 2θ 

wynoszącym około 10° oraz 19°. Uzyskane pasma przypisano dla polimeru PS, co potwierdziły 

również dane literaturowe [191]. Wprowadzone modyfikowane napełniacze zostały dobrze 

rozproszone w matrycy polimerowej, ponieważ uzyskano niemalże identyczny przebieg 

krzywych dla kompozytów jak i matrycy polimerowej. Jedynie w przypadku PS/3%B 

zauważono dodatkowy pik przy wartości 2θ równej 5°, który przypisano modyfikowanemu 

bentonitowi. Wyniki badania WAXS dla napełniaczy również ujawniły występowanie w tym 

zakresie dodatku B. Można stwierdzić, że cząstki napełniacza nie zostały odpowiednio 

rozsunięte, a tym samym PS/3%B nie charakteryzuje się odpowiednią dyspersją napełniacza  

w osnowie PS. 
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Rysunek 68. Wyniki badania WAXS kompozytów na osnowie PET-G. 
 

 W kolejnej części pracy przeprowadzono również analizę WAXS dla PET-G oraz 

kompozytów na jego osnowie (rysunek 68). Wszystkie badane materiały charakteryzują się 

szerokim pikiem przy wartości 2θ około 20°, który przypisano dla PET-G. Tak jak  

w poprzednich omówionych wynikach badania WAXS, również i w tym przypadku 

wprowadzone napełniacze zostały odpowiednio zdyspergowane w matrycy o czym świadczy 

brak dodatkowych pików, a wyjątek stanowi kompozyt PET-G/3%B. Ujawniono pasmo dla 

napełniacza B przy wartości 5° (rysunek 64), natomiast analizując wyniki dla kompozytu na 

osnowie PET-G zawierającego modyfikowany bentonit nie zaobserwowano pasma przy tej 

wartości. Dla PET-G/3%B wyróżnić można jedynie dodatkowy pik przy wartości 2θ równej 

2,81°, co świadczy o rozsunięciu płytek bentonitu. W celu potwierdzenia dyspersji napełniacza 

obliczono odległości między kolejnymi pakietami płytek B oraz wielkość ich cząstek, dla B dkhl  

wynosi 32,24 Å, natomiast Dkhl wynosi 62,55 Å. Porównując uzyskane rezultaty dkhl oraz Dkhl 

z obliczonymi dla napełniacza zauważono wzrost odległości pomiędzy pakietami płytek 

bentonitu o 14,04 Å oraz spadek wielkości cząstek o 48,25 Å, co jest związane z homogenizacją 

w wytłaczarce dwuślimakowej. 
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a)  

b)  
Rysunek 69. Wyniki badania WAXS: a) PC i kompozytów na osnowie PC z dodatkiem 

modyfikowanych napełniaczy S, B, L, b) PC i kompozytów na osnowie PC z dodatkiem CN 

oraz modyfikowanych napełniaczy. 
 

Wyniki analizy WAXS dla poliwęglanu oraz kompozytów na jego osnowie 

przedstawiono w formie wykresów na rysunku 69 a) oraz b). Stwierdzono, że wprowadzone 

napełniacze są dobrze rozproszone w matrycy polimerowej. Krzywe WAXS otrzymanych 

kompozytów cechują się jednym szerokim pikiem o wartości 2θ wynoszącej około 17°, co 

stanowi charakterystyczny wynik dla ułożenia polimeru PC 2θ=17,1° [192]. Analizując 

otrzymane krzywe zauważono brak pików pochodzących od stosowanych napełniaczy  

w danych WAXS. Dodatkowo na rysunku 70 przedstawiono szerokokątne dyfraktogramy 

rentgenowskie 2D kompozytów na osnowie PC. 
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a)   b)  c)  

d)   e)  f)  

g)  h)  i)  

Rysunek 70. Wyniki obrazowania 2D WAXS PC oraz kompozytów na osnowie PC: a) PC,  

b) PC/3%S, c) PC/3%B,d) PC/3%L, e)PC/1,5%L/1,5%B, f) PC/0,5%CN,  

g) PC/0,5%CN/1,5%S, h) PC/0,5%CN/1,5%B, i) PC/0,5%CN/1,5%L. 
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II.6.16. Omówienie wyników pomiaru przewodnictwa elektrycznego 

 Właściwości elektryczne otrzymanych kompozytów zbadano za pomocą 

szerokopasmowej spektroskopii dielektrycznej według metodyki opisanej w podrozdziale 

II.5.16. Na podstawie widm przewodnictwa prądu przemiennego, jako jego wartość przy 

najniższej badanej częstotliwości (0,1 Hz), wyznaczono przewodnictwo elektryczne prądu 

stałego [193]. 

 
Rysunek 71. Wyniki przewodnictwa elektrycznego badanych kompozytów na osnowie 

PC/ABS wyznaczonego przy częstotliwości 0,1 Hz. 

 

Tabela 50. Zestawienie wyników przewodnictwa elektrycznego kompozytów na osnowie 

PC/ABS. 

Kompozyt 
Przewodnictwo elektryczne, µS/cm 

20℃ 30℃ 40℃ 50℃ 60℃ 70℃ 80℃ 90℃ 100℃ 

PC/ABS 1,94*10-8 1,89*10-8 2,00*10-8 2,85*10-8 6,10*10-8 5,93*10-8 9,39*10-8 1,01*10-7 1,73*10-7 

PC/ABS/3%S 3,49*10-9 5,10*10-9 7,64*10-9 1,11*10-8 1,73*10-8 2,61*10-8 3,81*10-8 4,96*10-8 5,80*10-8 

PC/ABS/3%B 1,66*10-9 2,22*10-9 2,77*10-9 3,65*10-9 5,09*10-9 7,38*10-9 1,14*10-8 1,81*10-8 3,07*10-8 

PC/ABS/3%L 2,32*10-9 3,12*10-9 4,37*10-9 5,59*10-9 7,15*10-9 8,98*10-9 1,15*10-8 1,48*10-8 2,09*10-8 

PC/ABS/ 

1,5%L/1,5%B 
8,94*10-10 1,11*10-9 1,58*10-9 2,62*10-9 4,64*10-9 7,33*10-9 1,10*10-8 1,69*10-8 2,90*10-8 
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 Otrzymane wyniki dla kompozytów na osnowie PC/ABS przedstawiono na rysunku 71 

oraz w tabeli 50. Zauważono, że wszystkie kompozyty charakteryzują się wzrostem 

przewodnictwa elektrycznego wraz ze wzrostem temperatury. Niestety, zaobserwowano 

niekorzystny wpływ napełniacza na przewodnictwo elektryczne dla wszystkich mierzonych 

kompozytów. Napełniacze S, B, L oraz hybrydowy układ L/B słabo przewodzą prąd 

elektryczny (tabela 50), dlatego należą do dielektryków lub ewentualnie półprzewodników 

[194-196]. Najniższe wartości przewodnictwa elektrycznego zaobserwowano dla 

PC/ABS/3%L, co jest zgodne z danymi literaturowymi i wynika z charakterystyki 

wprowadzonego napełniacza [194].  

 

 
Rysunek 72. Wyniki przewodnictwa elektrycznego badanych kompozytów na osnowie PS 

wyznaczonego przy częstotliwości 0,1 Hz. 

 

 Przedstawione na rysunku 72 wyniki przewodnictwa elektrycznego kompozytów na 

osnowie polistyrenu sugerują, że przewodnictwo układu rośnie wraz ze wzrostem temperatury. 

Zjawisko trwa do uzyskania maksymalnej wartości przewodnictwa w około 70-80℃, po czym 

w wyższych temperaturach wartości badanego parametru zaczynają spadać (tabela 51). Taki 

efekt najprawdopodobniej spowodowany jest zachowaniem termicznym otrzymanych 

kompozytów polimerowych. Wiadomo, że efekty przewodnictwa elektrycznego materiałów  
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z napełniaczami wynikają z dużej objętościowej ekspansji matrycy polimerowej. W chwili 

osiągnięcia temperatury zbliżonej do temperatury topnienia osnowy polimerowej, znacznie 

powiększona szczelina między wprowadzonymi dodatkami mogła spowodować zniszczenie 

sieci przewodzących [197]. Niestety, jednoznaczne określenie przyczyny zachowania się 

kompozytów na osnowie PS jest trudne do wyjaśnienia opierając się tylko o tradycyjną teorię 

rozszerzalności cieplnej [197].  

Tabela 51. Zestawienie wyników przewodnictwa elektrycznego kompozytów na osnowie PS. 

Kompozyt 
Przewodnictwo elektryczne, µS/cm 

20℃ 30℃ 40℃ 50℃ 60℃ 70℃ 80℃ 90℃ 100℃ 

PS 2,74*10-9 3,61*10-9 4,66*10-9 6,09*10-9 7,76*10-9 9,17*10-9 7,64*10-9 4,93*10-9 3,85*10-9 

PS/3%S 3,63*10-9 3,78*10-9 4,73*10-9 6,03*10-9 7,05*10-9 7,60*10-9 4,64*10-9 2,61*10-9 2,82*10-9 

PS/3%B 1,57*10-9 2,26*10-9 3,31*10-9 4,43*10-9 5,34*10-9 6,97*10-9 7,58*10-9 3,77*10-9 3,29*10-9 

PS/3%L 1,28*10-9 1,40*10-9 1,84*10-9 2,45*10-9 2,95*10-9 3,24*10-9 2,37*10-9 1,61*10-9 1,79*10-9 

PS/ 

1,5%L/1,5%B 
3,42*10-10 3,83*10-10 4,66*10-10 5,73*10-10 6,73*10-10 7,81*10-10 6,86*10-10 5,94*10-10 1,05*10-9 

 

 Podobnie jak w przypadku wcześniej omówionych wyników badania przewodnictwa 

elektrycznego (kompozyty na osnowie PC/ABS) wprowadzone napełniacze obniżyły jego 

wartość w porównaniu do matrycy polimerowej. Najniższy rezultat oznaczenia uzyskano dla 

materiałów z dodatkiem modyfikowanej ligniny, PS/1,5%L/1,5%B oraz PS/3%L [194].  

.   
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Rysunek 73. Wyniki przewodnictwa elektrycznego badanych kompozytów na osnowie  

PET-G wyznaczonego przy częstotliwości 0,1 Hz. 
 

Tabela 52. Zestawienie wyników przewodnictwa elektrycznego kompozytów na osnowie  

PET-G. 

Kompozyt 
Przewodnictwo elektryczne, µS/cm 

20℃ 30℃ 40℃ 50℃ 60℃ 70℃ 80℃ 90℃ 100℃ 

PET-G 1,73*10-9 2,31*10-9 3,40*10-9 5,07*10-9 7,96*10-9 1,27*10-8 3,46*10-8 2,56*10-8 4,40*10-8 

PET-G/3%S 3,34*10-9 3,10*10-9 3,99*10-9 6,20*10-9 1,02*10-8 1,68*10-8 3,96*10-8 4,14*10-8 1,00*10-7 

PET-G/3%B 2,65*10-9 2,66*10-9 4,63*10-9 6,95*10-9 1,05*10-8 1,85*10-8 3,61*10-8 3,69*10-8 1,05*10-7 

PET-G/3%L 3,72*10-9 4,77*10-9 6,70*10-9 9,13*10-9 1,23*10-8 1,80*10-8 3,72*10-8 2,11*10-8 2,18*10-7 

PET-G/ 

1,5%L/1,5%B 
3,61*10-8 3,23*10-8 3,22*10-8 3,97*10-8 7,76*10-8 8,43*10-8 1,39*10-8 1,31*10-7 2,23*10-7 

 

W kolejnym etapie pracy oznaczono właściwości elektryczne PET-G oraz kompozytów 

na jego osnowie. Uzyskane rezultaty badania zebrano w formie rysunku 73 i tabeli 52. 

Analizując otrzymane wyniki stwierdzono korzystny wpływ stosowanych napełniaczy na 

przewodnictwo elektryczne (rysunek 73). Jedynym wyjątkiem jest PET-G/3%L, gdzie 

zaobserwowano spadek otrzymanych rezultatów w porównaniu do matrycy polimerowej. 

Odnotowano również wzrost przewodnictwa elektrycznego, który rośnie wraz ze wzrostem 

temperatury. Jednak w temperaturze 90℃ uzyskano spadek przewodnictwa elektrycznego, co 
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może być bezpośrednio związane z przemianą fazową materiału. Wyniki DSC ujawniły w tym 

miejscu występowanie temperatury zeszklenia otrzymanych kompozytów polimerowych.  

 

 
Rysunek 74. Wyniki przewodnictwa elektrycznego badanych kompozytów na osnowie PC 

wyznaczonego przy częstotliwości 0,1 Hz. 
 

Ostatni etap części doświadczalnej polegał na pomiarze właściwości elektrycznych 

poliwęglanu oraz kompozytów na jego osnowie. Otrzymane wyniki przedstawiono na rysunku 

74 oraz w tabeli 53. Analizując uzyskane rezultaty badań stwierdzono wzrost przewodnictwa 

elektrycznego wraz ze wzrostem temperatury (rysunek 74). Wprowadzone modyfikowane 

napełniacze 3%S oraz 3%B korzystnie wpłynęły na przewodnictwo elektryczne badanych 

kompozytów polimerowych. Jednak obecność 3%L oraz hybrydowego układu 1,5%L/1,5%B 

obniżyła właściwości elektryczne badanych materiałów. Natomiast nanokompozyty 

zawierające wielościenne nanorurki węglowe charakteryzują się stosunkowo niskim 

wzmocnieniem, szczególnie PC/0,5%CN oraz PC/0,5%CN/1,5%S. Zastosowanie 

hybrydowych układów 0,5%CN/1,5%B oraz 0,5%CN/1,5%L korzystnie wpłynęło na uzyskane 

rezultaty przewodnictwa elektrycznego. W przypadku kompozytu PC/0,5%CN/1,5%L  

w temperaturze 100℃ otrzymano wynik wyższy o 25,19% w porównaniu do PC (tabela 53). 
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Tabela 53. Zestawienie wyników przewodnictwa elektrycznego kompozytów na osnowie PC. 

Kompozyt 

Przewodnictwo elektryczne, µS/cm 

20℃ 30℃ 40℃ 50℃ 60℃ 70℃ 80℃ 90℃ 100℃ 

PC 1,40*10-9 2,38*10-9 3,94*10-9 6,63*10-9 1,05*10-8 1,47*10-8 1,96*10-8 2,43*10-8 2,66*10-8 

PC/3%S 2,74*10-9 3,66*10-9 4,93*10-9 6,62*10-9 9,00*10-9 1,22*10-8 1,61*10-8 2,09*10-8 2,59*10-8 

PC/3%B 4,98*10-9 4,72*10-9 6,01*10-9 8,88*10-9 1,31*10-8 2,09*10-8 4,38*10-8 4,72*10-8 1,22*10-7 

PC/3%L 9,32*10-10 1,34*10-9 1,91*10-9 2,83*10-9 4,12*10-9 5,82*10-9 7,90*10-9 1,02*10-8 1,23*10-8 

PC/1,5%L/ 

1,5%B 
4,35*10-9 4,35*10-9 4,73*10-9 5,54*10-9 6,46*10-9 7,81*10-9 9,34*10-9 1,11*10-8 1,17*10-8 

PC/0,5%CN 1,99*10-9 2,07*10-9 2,66*10-9 3,85*10-9 5,52*10-9 7,20*10-9 8,96*10-9 1,03*10-8 1,07*10-8 

PC/0,5%CN/ 

1,5%S 
2,05*10-9 2,49*10-9 3,57*10-9 5,14*10-9 7,39*10-9 9,93*10-9 1,27*10-8 1,55*10-8 1,73*10-8 

PC/0,5%CN/ 

1,5%B 
3,01*10-9 4,87*10-9 5,48*10-9 7,57*10-9 1,07*10-8 1,48*10-8 2,09*10-8 2,72*10-8 3,33*10-8 

PC/0,5%CN/ 

1,5%L 
3,65*10-9 5,34*10-9 7,54*10-9 9,80*10-9 1,26*10-8 1,63*10-8 2,02*10-8 2,39*10-8 2,63*10-8 
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III. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

• Na potrzeby niniejszej pracy w ramach badań opracowano autorską linię do 

otrzymywania kompozytów na osnowie materiałów polimerowych w postaci filamentu 

stosowanych w technikach druku 3D, a szczególnie w technologiach FFF/MEM/MEP. 

• W związku z potrzebą stosowania w druku 3D nowoczesnych kompozytów 

polimerowych zapewniających odpowiednie parametry użytkowe opracowano  

w ramach niniejszej pracy materiały kompozytowe na osnowie standardowych tworzyw 

konstrukcyjnych: ABS, ABS/PC, PS, PET-G, PC. W tym celu zbadano wpływ 

wytypowanych napełniaczy: modyfikowanej tlenkiem glinu krzemionki, 

modyfikowanego czwartorzędową solą amoniową bentonitu, modyfikowanej tlenkiem 

krzemu ligniny oraz wielościennych nanorurek węglowych na właściwości użytkowe 

otrzymanych materiałów polimerowych stosowanych w druku 3D.  

• W ramach niniejszej pracy otrzymano również biodegradowalne kompozyty na osnowie 

PLA. Kompozyty napełniano naturalnymi napełniaczami: pyłem korkowym, 

bambusowym oraz drzewnym. Zbadano ich właściwości użytkowe pod kątem 

stosowania w technologiach szybkiego prototypowania w celu uzyskania przyjaznych 

środowisku detali.  

• Dzięki optymalizacji procesu homogenizacji za pomocą wytłaczarki dwuślimakowej 

uzyskano dobrą dyspersję stosowanych napełniaczy w osnowie polimerowej. W wyniku 

tych zabiegów otrzymano kompozyty w postaci filamentów bez żadnych komplikacji 

technologicznych.  

• Coraz większą rolę w produkcji prototypów i krótkich serii produkcyjnych kształtek 

technicznych odgrywają techniki szybkiego prototypowania, które zastępują tradycyjną 

metodę wtryskiwania. Dlatego w ramach niniejszej pracy zdecydowano się na 

porównanie właściwości użytkowych kształtek otrzymanych metodą wtrysku do formy 

z próbkami wytworzonymi w druku 3D. 

• W celu określenia warunków wypełniania formy oraz zadruku wykonano badania 

właściwości reologicznych otrzymanych kompozytów polimerowych. Zaobserwowano 

korzystny wpływ dodatku napełniaczy na poprawę masowego wskaźnika szybkości 

płynięcia oraz korzystne zmiany lepkości. Jedynie w przypadku kompozytów 

zawierających wielościenne nanorurki węglowe zaobserwowano obniżenie płynności 

polimerów.  



149 
 

• Wprowadzenie do osnowy polimerowej wytypowanych napełniaczy spowodowało 

wzrost twardości według Rockwella otrzymanych kompozytów, zarówno dla kształtek 

uzyskanych metodą wtryskiwania do formy, jak i druku 3D. Wyjątek stanowią 

biodegradowalne kompozyty na osnowie PLA, w których zaobserwowano spadek 

badanej cechy. 

• Na podstawie badań udarności według Charpy’ego stwierdzono, że wprowadzenie 

jedynie wielościennych nanorurek węglowych spowodowało wzrost odporności 

kompozytów na dynamiczne złamanie. W pozostałych przypadkach zaobserwowano  

spadek udarność w porównaniu do nienapełnionej matrycy polimerowej. 

• Podsumowując otrzymane rezultaty badań przy statycznym rozciąganiu 

zaobserwowano poprawę modułu Young’a i naprężenia zrywającego dla kształtek 

kompozytów otrzymanych metodą wtryskiwania do formy. Wyjątkiem są materiały 

kompozytowe, które zawierają wielościenne nanorurki węglowe, gdzie odnotowano 

spadek modułu Young’a i naprężenia zrywającego podobnie jak dla wszystkich 

kształtek kompozytów otrzymanych w druku 3D.   

• Po procesie przyspieszonego starzenia w komorze klimatycznej zawartość wilgoci 

otrzymanych kompozytów wzrosła, która jak zbadano nie wpłynęła negatywnie na 

otrzymane właściwości mechaniczne badanych materiałów polimerowych.  

• Wprowadzone modyfikowane napełniacze krzemionka, bentonit, lignina oraz 

wielościenne nanorurki węglowe wpłynęły na chropowatość oraz porowatość 

otrzymanych kompozytów.  

• Obserwacje mikrostruktury kompozytów metodą SEM i SEM/EDS potwierdziły 

równomierny rozkład napełniaczy w osnowie polimerowej, co również zaobserwowano 

na podstawie wyników analizy WAXS.  

• Mikroskopia sił atomowych potwierdziła nanometryczny rozmiar wprowadzonych 

modyfikowanych napełniaczy. 

• Uzyskano znaczny wzrost stabilności termicznej otrzymanych kompozytów 

zawierających wytypowane modyfikowane napełniacze S, L, B oraz hybrydowy układ 

L/B. Jedynie wprowadzone wielościenne nanorurki węglowe oraz naturalne 

napełniacze obniżyły termostabilność kompozytów na osnowie odpowiednio PC i PLA.  

• Analizując wyniki badań DSC stwierdzono, że wprowadzone napełniacze nie miały  

wpływu na obserwowane przegięcia stosowanych polimerów i ich kompozytów.  
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• Zaobserwowano również korzystny wpływ stosowanych napełniaczy na poprawę 

przewodnictwa elektrycznego otrzymanych kompozytów na osnowie PET-G i PC. 
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VII. STRESZCZENIE 

W ramach niniejszej pracy opracowano autorską linię technologiczną do otrzymywania 

kompozytów na osnowie materiałów polimerowych, która umożliwiła otrzymywanie filamentu 

stosowanego w druku 3D. Dla zwiększenia asortymentu kompozytów stosowanych w druku 

3D opracowano materiały polimerowe z dodatkiem wytypowanych modyfikowanych 

napełniaczy, które zdyspergowano w matrycach polimerowych standardowych tworzyw 

konstrukcyjnych: ABS, PC/ABS, PS, PET-G, PC. W związku z zapotrzebowaniem na elementy 

wykonane z materiałów biodegradowalnych otrzymano kompozyty na osnowie PLA  

z dodatkiem wytypowanych naturalnych napełniaczy (pył korkowy, bambusowy, drzewny). 

Dzięki optymalizacji procesu homogenizacji za pomocą wytłaczarki dwuślimakowej  

o specjalnie skonfigurowanych segmentach ślimaków uzyskano dobrą dyspersję stosowanych 

napełniaczy w osnowie polimerowej. W wyniku tych operacji otrzymano kompozyty w postaci 

filamentów bez żadnych komplikacji technologicznych.  

W kolejnej części pracy zbadano wpływ zawartości oraz rodzaju stosowanych 

napełniaczy na szereg właściwości użytkowych otrzymanych kompozytów polimerowych. 

Pierwszy etap dotyczył badań właściwości reologicznych otrzymanych materiałów. Kolejno 

zbadano właściwości mechaniczne wytworzonych kompozytów, a także wpływ procesu 

przyspieszonego starzenia na zmianę tych właściwości. W następnym etapie obserwowano 

mikrostrukturę otrzymanych materiałów, wykonano oznaczenia SEM, SEM/EDS oraz AFM. 

Dobrą dyspersję dodatków potwierdzono na podstawie rezultatów badań WAXS. Kolejno 

przeprowadzono analizę rozkładu termicznego i przemian fazowych wytworzonych materiałów 

polimerowych. Następnie w związku z dużym zainteresowaniem właściwościami 

elektrycznymi nowoczesnych materiałów polimerowych w ramach niniejszej pracy zbadano 

także wpływ użytych napełniaczy na przewodnictwo elektryczne otrzymanych kompozytów. 

Podsumowując, rozwój techniki determinuje tworzenie nowych konstrukcji, 

opracowanie nowych zaawansowanych technologii, jak również wprowadzenie nowych 

materiałów polimerowych spełniających kryteria ekonomiczne i ekologiczne. Dlatego  

w ramach niniejszej pracy otrzymane kompozyty pozwolą zwiększyć asortyment materiałów 

polimerowych stosowanych w technologiach szybkiego prototypowania (FFF/MEM/MEP). 

Dzięki poprawie ich właściwościach użytkowych można otrzymać elementy prototypowe, 

które z powodzeniem mogą posłużyć do otrzymywania nowych konstrukcji.  
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VIII. ABSTRACT 

The doctoral thesis concerns the development of a proprietary technological line for 

obtaining composites based on polymeric materials, which made it possible to obtain filaments 

used in 3D printing. To increase the range of composites used in 3D printing, polymer materials 

with the addition of selected modified fillers were developed, which were dispersed in polymer 

matrices of standard engineering materials: ABS, PC/ABS, PS, PET-G, PC. Due to the demand 

for elements made of biodegradable materials, PLA based composites with the addition of 

selected natural fillers (cork, bamboo and wood dust) were obtained. 

Optimization of the homogenization process by means of a twin-screw extruder with 

specially configured screw segments allowed to obtain a good dispersion of the fillers used in 

the polymer matrix. As a result of these operations, composites in the form of filaments were 

obtained without any technological complications. 

In the next part of the work, the influence of the content and type of fillers used on many 

functional properties of the obtained polymer composites was investigated. The first stage 

concerned the research on the rheological properties of the obtained materials. Subsequently, 

the mechanical properties of the produced composites were investigated, as well as the 

influence of the accelerated aging process on the change of these properties. In the next stage, 

the microstructure of the obtained materials was observed, and the SEM, SEM/EDS and AFM 

determinations were made. The good dispersion of additives was confirmed based on the results 

of WAXS tests. The analysis of thermal decomposition and phase transformations of the 

produced polymer materials was also carried out. Due to the great interest in the electrical 

properties of modern polymer materials, this work also investigated the influence of the fillers 

used on the electrical conductivity of the obtained composites. 

To sum up, the development of technology determines the creation of new structures, 

the development of new advanced technologies, as well as the introduction of new polymer 

materials that meet economic and ecological criteria. Therefore, as part of this work, the 

obtained composites will allow to increase the range of polymeric materials used in rapid 

prototyping technologies (FFF/MEM/MEP). Improving their functional properties may allow 

for obtaining prototype elements that can be successfully used to create new structures.   
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X. DODATEK 

 Niniejsza część pracy poświęcona jest omówieniu pozostałych wyników badań 

właściwości użytkowych otrzymanych kompozytów, których nie uwzględniono w zasadniczej 

części rozprawy doktorskiej. Zestawienie oraz omówienie wszystkich uzyskanych wyników 

badań znacznie zwiększyłoby objętość pracy, a tym samym utrudniłoby czytelnikowi 

wyciągnięcie wniosków.  

 

X.1. Analiza pomiaru właściwości reologicznych za pomocą reometru kapilarnego 

otrzymanych kompozytów 

Analizę przeprowadzono zgodnie z metodyką opisaną w części zasadniczej pracy  

w podrozdziale II.5.2. Nieopisane wyniki badań w podrozdziale II.6.2 przedstawiające krzywe 

zależności naprężenia stycznego w funkcji szybkości ścinania dla otrzymanych kompozytów 

zestawiono na rysunkach 1D-6D. 

 
Rysunek.  1D. Krzywe płynięcia polimeru ABS oraz kompozytów na osnowie ABS, zależność 

naprężenia stycznego od szybkości ścinania. 
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Rysunek.  2D. Krzywe płynięcia polimeru PC fil. oraz kompozytów na osnowie PC fil., 

zależność naprężenia stycznego od szybkości ścinania. 
 

 
Rysunek.  3D. Krzywe płynięcia polimeru PC/ABS oraz kompozytów na osnowie PC/ABS, 

zależność naprężenia stycznego od szybkości ścinania. 
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Rysunek.  4D. Krzywe płynięcia polimeru PS oraz kompozytów na osnowie PS, zależność 

naprężenia stycznego od szybkości ścinania. 
 

 
Rysunek.  5D. Krzywe płynięcia polimeru PET-G oraz kompozytów na osnowie PET-G, 

zależność naprężenia stycznego od szybkości ścinania. 
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Rysunek.  6D. Krzywe płynięcia polimeru PC oraz kompozytów na osnowie PC, zależność 

naprężenia stycznego od szybkości ścinania. 
 

Podsumowując uzyskane rezultaty właściwości reologicznych wyznaczonych za 

pomocą reometru kapilarnego stwierdzono, że: 

• dla wszystkich badanych kompozytów naprężenie styczne rośnie w miarę wzrostu 

szybkości ścinania, a w połączeniu z wynikami badań lepkości (podrozdział II.6.2.) 

zaobserwować można ich pseudoplastyczny charakter. 

• wytypowane napełniacze wpływają na przebieg wyznaczonych krzywych, 

ponieważ obniżają otrzymane w porównaniu do niemodyfikowanej osnowy 

polimerowej wartości naprężenia stycznego w funkcji szybkości ścinania. 

Wyjątkiem są kompozyty polimerowe na osnowie PS, gdzie obserwujemy wzrost 

otrzymanych wartości po wprowadzeniu modyfikowanych napełniaczy S, B, L oraz 

hybrydowego układu L/B.  
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X.2. Omówienie wyników badań właściwości mechanicznych po procesie przyspieszonego 

starzenia kompozytów 

Badania przyspieszonego starzenia wykonano według metodyki opisanej w części 

zasadniczej pracy w podrozdziale II.5.6. Pozostałe wyniki badań właściwości mechanicznych, 

które nie zostały omówione w części zasadniczej pracy zestawiono w tabelach 1D-2D. 

+ poprawa badanego parametru; - obniżenie badanego parametru  

 

 

 

 

 

 

Parametr ABS 
ABS/ 

3%S1 

ABS/ 

3%S2 

ABS/ 

3%S3 

ABS/ 

3%S4 

ABS/ 

3%S 

ABS/ 

3%B 

ABS/ 

3%L 

Względna zmiana badanego parametru, [%] 

Kształtki otrzymane metodą druku 3D 

Twardość 

wg Rockwella 
+16,12 +2,27 +12,38 +10,12 +14,28 +24,21 +43,85 +20,12 

Udarność 

wg Charpy’ego 
-37,56 -55,62 -53,42 -30,11 -47,34 -24,81 -29,85 -17,57 

Moduł Young’a  -2,34 +19,21 -3,95 +3,79 +6,44 +7,06 +0,31 +22,56 

Naprężenie 

rozciągające przy 

zerwaniu  

-6,48 +19,55 -23,00 -6,10 -16,62 -12,56 -16,41 +23,34 

Odkształcenie przy 

zerwaniu 
-44,69 -36,87 -38,29 -35,28 -36,09 -50,55 -46,18 -58,61 

Kształtki otrzymane metodą formowania wtryskowego 

Twardość 

wg Rockwella 
+2,86 +0,43 +1,48 +5,85 +2,39 -0,34 +3,76 -4,36 

Udarność 

wg Charpy’ego 
-77,81 -60,89 -59,09 -68,03 -75,48 -50,82 -66,85 -77,61 

Modułu Young’a +1,08 -2,50 -2,42 +1,64 +1,25 +1,71 +1,38 +2,39 

Naprężenie 

rozciągające przy 

zerwaniu 

-0,28 -9,35 -2,88 +1,76 +4,20 -3,72 -5,16 +6,40 

Odkształcenia przy 

zerwaniu 
+14,86 +11,68 -30,51 -25,85 +4,03 -27,46 -34,17 -47,83 

Tabela. 1D. Zestawienie względnych zmian rezultatów badań mechanicznych otrzymanych 

kompozytów na osnowie ABS po procesie przyspieszonego starzenia. 
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+ poprawa badanego parametru; - obniżenie badanego parametru  

 

Podsumowując otrzymane wyniki badań mechanicznych wyznaczone po procesie 

przyspieszonego starzenia stwierdzono, że:  

• twardość kształtek wzrosła po procesie przyspieszonego starzenia niezależnie od 

metody otrzymywania kształtek do badań, 

• przeprowadzony proces w komorze klimatycznej spowodował spadek udarności wg 

Charpy’ego badanych kształtek, 

• nie zaobserwowano negatywnych zmian właściwości mechanicznych wyznaczonych 

podczas statycznej próby rozciągania. 

  

Parametr PC fil. PC fil./0,5%S PC fil./1%S PC fil./1,5%B PC fil./3%B 

Względna zmiana badanego parametru, [%] 

Kształtki otrzymane metodą druku 3D 

Twardość 

wg Rockwella 
+1,24 -7,89 +7,32 +15,72 +4,93 

Udarność 

wg Charpy’ego 
-56,12 -37,18 -23,02 -27,68 -61,20 

Moduł Young’a  -2,02 +0,85 +1,13 +0,82 +6,28 

Naprężenie 

rozciągające przy 

zerwaniu  

+1,09 -6,73 -4,11 -11,91 +1,15 

Odkształcenie przy 

zerwaniu 
+4,18 -24,43 -3,41 -21,23 -20,79 

Kształtki otrzymane metodą formowania wtryskowego 

Twardość 

wg Rockwella 
+10,10 +10,54 +7,48 +7,40 +8,06 

Udarność 

wg Charpy’ego 
-67,40 -73,92 -61,99 -47,45 -55,91 

Moduł Young’a  +3,05 +1,51 -0,19 +1,79 +2,73 

Naprężenie 

rozciągające przy 

zerwaniu  

-2,09 -11,25 -7,16 -1,67 -0,13 

Odkształcenie przy 

zerwaniu 
-62,23 -52,76 -34,18 -43,80 -42,16 

Tabela. 2D. Zestawienie względnych zmian rezultatów badań mechanicznych otrzymanych 

kompozytów na osnowie PC fil. po procesie przyspieszonego starzenia. 
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X.3. Ocena zawartości wilgoci otrzymanych kompozytów 

Ocenę zawartości wilgoci wykonano za pomocą wagosuszarki zgodnie z procedurą 

opisaną w części zasadniczej pracy w podrozdziale II.5.7. Oznaczono zawartość wody po 

procesie przyspieszonego starzenia w komorze klimatycznej z wilgotnością na poziomie 50% 

w czasie 100 godzin. Wyniki pomiarów zestawiono w tabelach 3D-4D. 

Tabela. 3D. Zestawienie rezultatów pomiaru zawartości wilgoci ABS oraz otrzymanych 

kompozytów na osnowie ABS. 

 

 

Podsumowując otrzymane wyniki zawartości wilgoci wyznaczone po procesie 

przyspieszonego starzenia stwierdzono, że:  

• otrzymane materiały polimerowe absorbują wilgoć, 

• kompozyty na osnowie ABS charakteryzują się wyższą zawartością wilgoci  

w porównaniu do kompozytów na osnowie PC fil., 

• obserwowany wzrost zawartości wilgoci w otrzymanych kompozytach nie wpłynął 

negatywnie na otrzymane właściwości mechaniczne badanych materiałów 

polimerowych, co zostało opisane w  podrozdziale X.2.  

Kompozyt 
Zawartość wilgoci 

[%] 

Zawartość wilgoci po procesie 

przyśpieszonego starzenia 

[%] 

ABS 0,0550 0,2642 

ABS/3%S1 0,1107 0,2823 

ABS/3%S2 0,0921 0,3337 

ABS/3%S3 0,0780 0,1795 

ABS/3%S4 0,0738 0,1654 

ABS/3%S 0,0640 0,1941 

ABS/3%B 0,0948 0,2640 

ABS/3%L 0,0991 0,1961 

Tabela. 4D. Zestawienie rezultatów pomiaru zawartości wilgoci PC fil. oraz otrzymanych 

kompozytów na osnowie PC fil. 

Kompozyt 
Zawartość wilgoci 

[%] 

Zawartość wilgoci po procesie 

przyśpieszonego starzenia 

[%] 

PC fil. 0,0491 0,0835 

PC fil./0,5%S 0,0361 0,0902 

PC fil./1%S 0,0227 0,0737 

PC fil./1,5%B 0,0164 0,0834 

PC fil./3%B 0,0340 0,0641 



192 
 

X.4. Analiza mikrostruktury za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) 

Przeprowadzono analizę mikrostruktur stosowanych napełniaczy oraz otrzymanych  

w ramach pracy kompozytów według metodyki opisanej w części zasadniczej pracy  

w podrozdziale II.5.10. Morfologia kruchych przełomów otrzymanych kompozytów została 

przeanalizowana za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) z przystawką do 

mikroanalizy składu chemicznego EDS, a wyniki tych obserwacji przedstawiono na rysunkach 

7D-8D. 

a)    b)  

c)   d)  

e)    f)  

g)   h)  

Rysunek.  7D. Wyniki obrazowania SEM/EDS polimeru ABS i kompozytów na osnowie ABS:  

a) ABS, b) ABS/3%S1, c) ABS/3%S2, d) ABS/3%S3, e) ABS/3%S4, f) ABS/3%S, g) ABS/3%B, 

h) ABS/3%L.Czerwonym konturem zaznaczono obszar poddany analizie EDS, którą wykonano 

w celu obserwacji stopnia zdyspergowania napełniacza, rozkładu pierwiastka krzemu. 
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a)   b)  

c)   d)  

e)  

Rysunek.  8D. Wyniki obrazowania SEM/EDS polimeru PC fil. oraz kompozytów na osnowie  

PC fil.: a) PC fil., b) PC fil./0,5%S, c) PC fil./1%S, d) PC fil./1,5%B, e) PC fil./3%B. 

Czerwonym konturem zaznaczono obszar poddany analizie EDS, którą wykonano w celu 

obserwacji stopnia zdyspergowania napełniacza, rozkładu pierwiastka krzemu. 
 

Na podstawie mikrofotografii SEM kruchych przełomów badanych kompozytów na 

osnowie ABS oraz PC fil. zaobserwowano, że: 

• nienapełniona blenda polimerowa ABS charakteryzuje się przełomem 

zawierającym liczne bruzdy, natomiast kruchy przełom PC fil. prezentuje bardziej 

gładką powierzchnię, 

• wprowadzenie modyfikowanych napełniaczy S, B, L oraz hybrydowego układu 

L/B do obu matryc polimerowych spowodowało powstanie większej ilości 

poszarpanych płytek, 

• trudno rozróżnić występujące fazy (polimer/napełniacz), dlatego zastosowano 

system EDS, który umożliwia określenie składu pierwiastkowego warstwy 

wierzchniej kompozytu i rozproszenie napełniacza. Ponieważ stosowane 
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napełniacze zawierają w swojej budowie chemicznej krzem, dlatego na zdjęciach 

SEM/EDS obserwowano rozkład tego pierwiastka. Jak już wspomniano, kolorem 

czerwonym zaznaczono wybrany obszar badania, na podstawie którego 

stwierdzono dobrą dyspersję wprowadzonych modyfikowanych napełniaczy,  

• nie zaobserwowano występowania skupisk lub aglomeratów napełniaczy, co 

świadczy o dobrze dobranych warunkach ich homogenizacji w osnowie ABS oraz 

PC fil.   
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X.5. Analiza termograwimetryczna (TGA) 

Wyniki badań właściwości termostabilności kompozytów zestawiono w tabelach 5D-

6D i na rysunkach 9D-10D. Temperaturę 5% ubytku masy (T5%) wyznaczono z krzywej TGA, 

którą można przyjąć za początek procesu degradacji. Maksymalną temperaturę kolejnych 

etapów degradacji (Tmax)i wyznaczono z krzywej pochodnej zmiany masy (rysunki 9D-10D). 

 
Rysunek.  9D. Wyniki analizy DTG (krzywej pochodnej zmian masy) kompozytów na osnowie 

ABS. 

 

 

 

  

Kompozyt 
T2%, 

[℃] 

T5%, 

[℃] 

T1, 

[℃] 

ΔV1, 

[%/℃] 

R600, 

[%] 

ABS 282,31 383,99 413,59 1,31 0 

ABS/3%S1 382,93 394,99 424,24 1,38 3,85 

ABS/3%S2 379,42 393,30 423,81 1,36 4,76 

ABS/3%S3 317,99 379,44 419,96 1,29 0,97 

ABS/3%S4 384,60 396,37 426,29 1,41 4,02 

ABS/3%S 386,20 397,41 425,82 1,44 3,28 

ABS/3%B 379,55 394,65 426,30 1,36 3,44 

ABS/3%L 371,09 392,11 425,09 1,36 3,46 

Tabela. 3D. Wyniki analizy termograwimetrycznej kompozytów na osnowie ABS. 
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Rysunek.  10D. Wyniki analizy DTG (krzywej pochodnej zmian masy) kompozytów na 

osnowie PC fil. 

 

 

 

Analizując otrzymane rezultaty zestawione na wykresach 9D-10D oraz w tabelach 5D-

6D stwierdzono: 

• materiały na osnowie ABS charakteryzują się jednoetapowym rozkładem 

termicznym w zakresie temperatur 355–465℃. Wprowadzone napełniacze 

zwiększyły stabilność termiczną otrzymanych kompozytów polimerowych. 

Najlepsze wyniki otrzymano dla ABS/3%S, gdzie zaobserwowano najwyższą 

temperaturę ubytku lotnych substancji oraz początku procesu degradacji. 

• kompozyty na osnowie PC fil. charakteryzują się jednoetapowym rozkładem 

termicznym, jednak wprowadzenie do matrycy polimerowej modyfikowanego 

bentonitu B spowodowało dwuetapową degradację materiałów. Najlepszą 

termostabilnością charakteryzuje się PC fil/0,5%S.  

Kompozyt 
T2%, 

[℃] 
T5%, 

[℃] 
T1, 
[℃] 

ΔV1, 
[%/℃] 

T2, 
[℃] 

ΔV2, 
[%/℃] 

R600, 
[%] 

PC fil. 418,07 449,41 524,77 0,94 - - 27,04 
PC fil./0,5%S 446,07 472,64 525,99 1,29 - - 29,29 
PC fil./1%S 437,83 464,10 518,47 1,11 - - 27,61 

PC fil./1,5%B 409,74 445,70 406,04 0,09 529,85 1,25 27,15 
PC fil./3%B 400,95 424,67 404,65 0,13 528,82 1,15 26,81 

Tabela. 4D. Wyniki analizy termograwimetrycznej kompozytów na osnowie PC fil. 
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X.6. Omówienie wyników badań za pomocą skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC) 

Wyniki badań DSC wykonano według metodyki opisanej w części zasadniczej pracy  

w podrozdziale II.5.13., a pozostałe wyniki dla otrzymanych kompozytów zestawiono w formie 

wykresów (rysunki 11D-12D). 

 
Rysunek.  11D. Wyniki analizy skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC) kompozytów na 

osnowie ABS. 
 

 
Rysunek.  12D. Wyniki analizy skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC) kompozytów na 

osnowie PC fil. 
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Obserwując krzywe DSC otrzymanych kompozytów polimerowych zestawionych na 

rysunkach 11D oraz 12D można stwierdzić: 

• dla kompozytów na osnowie ABS obecność przegięcia w temperaturze około 110℃, 

którą można przypisać do Tg fazy styren-akrylonitryl. Ze względu na zastosowane 

warunki badania nie można było wyznaczyć Tg dla polibutadienu, która wynosi 

około -80℃.  

• dla kompozytów na osnowie PC obecność przegięcia w temperaturze około 120℃, 

którą można przypisać do Tg poliwęglanu. 
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X.7. Analiza widm spektroskopii transmisyjnej z transformacją Fouriera (FTIR) 

Analizę  widm przeprowadzono zgodnie z metodyką opisaną w części zasadniczej pracy 

w podrozdziale II.5.14., a nieopisane rezultaty zestawiono na rysunkach 13D-14D.  

 

 

 
Rysunek.  13D. Zbiorcze widmo FT-IR kompozytów polimerowych na osnowie ABS. 

 

 

 
Rysunek.  14D. Zbiorcze widmo FT-IR kompozytów polimerowych na osnowie PC fil. 
 

Analizując otrzymane widma dla kompozytów na osnowie ABS oraz PC fil. 

zaobserwowano typowe dla tworzyw pasma:  

• typowe piki dla ABS, które można przypisać 3026 cm-1, 2920 cm-1, 2850 cm-1  

i 758 cm-1 dla drgań rozciągających C-H pierścienia aromatycznego. Dla 

długości fal wynoszących: 2236 cm-1 zaobserwowano drgania rozciągające 
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grupy C≡N, 1602 cm-1 drgania grupy C=O, 1493 cm-1 i 1452 cm-1 alifatyczne  

C-H drgania, 1263-1028 cm-1 rozciągające C-O oraz przy 698 cm-1 drgania 

związane z występowaniem wiązań C-H pierścienia aromatycznego  

• typowe dla PC drgania molekularne przy następujących długościach fal:  

2966 cm-1 i 887 cm-1. Natomiast dla zakresów 828 cm-1 i 764 cm-1 przypisano 

drgania rozciągające C-H grup CH3. Analizując kolejno długości fal 1767 cm-1 

i 1014 cm-1 pochodzą od drgań molekularnych –C=O. Piki przy wartości  

1504 cm-1 można przypisać drganiom molekularnych pierścienia 

aromatycznego, przy 1409 cm-1,1386 cm-1 i 1364 cm-1 drganiom deformacyjnym 

-OH, a przy: 1079 cm-1, 1160 cm-1, 1188 cm-1, 1221 cm-1 są związane z grupą 

acetylową -C–O.   
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X.8. Omówienie wyników badań strukturalnych otrzymanych kompozytów za pomocą 

szerokokątowej dyfrakcji promieni rentgenowskich (WAXS) 

Morfologię i orientację molekularną kompozytów scharakteryzowano za pomocą 

analizy WAXS według metodyki opisanej w części zasadniczej pracy w podrozdziale II.5.15., 

a wyniki zebrano na rysunkach 15D-16D. 

 
Rysunek.  15D. Wyniki badania WAXS kompozytów na osnowie ABS. 

 

 
Rysunek.  16D. Wyniki badania WAXS kompozytów na osnowie PC fil. 
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Przeprowadzono badania z wykorzystaniem szerokokątowej dyfrakcji promieni 

rentgenowskich ABS, PC fil. oraz kompozytów na ich osnowie Analizując uzyskane wyniki 

badań stwierdzono, że: 

• kompozyty na osnowie ABS charakteryzują się występowaniem dwóch 

szerokich, mało intensywnych pików przy 2θ wynoszącym około 12° oraz 20°. 

Uzyskane pasma przypisano dla terpolimeru ABS. Wprowadzone modyfikowane 

napełniacze zostały dobrze rozproszone w matrycy polimerowej, ponieważ uzyskano 

niemalże identyczny przebieg krzywych dla kompozytów jak i matrycy polimerowej. 

Jedynie w przypadku ABS/3%B zauważono dodatkowy pik przy wartości 2θ 2,89°, co 

świadczy o rozsunięciu płytek bentonitu. W celu określenia dyspersji napełniacza 

obliczono odległości między kolejnymi pakietami płytek B oraz wielkość ich cząstek, 

dla B dkhl  wynosi 31,35 Å, natomiast Dkhl wynosi 64,78 Å. Porównując uzyskane 

rezultaty dkhl oraz Dkhl z obliczonymi dla napełniacza zauważono wzrost odległości 

pomiędzy pakietami płytek bentonitu o 13,15 Å oraz spadek wielkości cząstek  

o 46,02 Å. 

• kompozyty na osnowie PC fil. charakteryzują się występowaniem jednego 

intensywnego piku przy 2θ wynoszącym około 17°, który można przypisać dla pasma 

PC. Wprowadzona modyfikowana krzemionka została dobrze rozproszona w matrycy 

polimerowej. Natomiast kompozyty zawierające modyfikowany bentonit 

charakteryzują się występowaniem dodatkowych dwóch pików przy wartości 2θ około 

3,18° oraz 6,29°. W celu określenia dyspersji napełniacza obliczono odległości między 

kolejnymi pakietami płytek B oraz wielkość ich cząstek, dla B dkhl  wynosi 28,49 Å, 

natomiast Dkhl wynosi 70,78 Å. Porównując uzyskane rezultaty dkhl oraz Dkhl  

z obliczonymi dla napełniacza zauważono wzrost odległości pomiędzy pakietami płytek 

bentonitu o 10,29 Å oraz spadek wielkości cząstek o 40,02 Å. Można zatem 

wnioskować, że w PC fil./1,5%B oraz PC fil./3%B warstwy bentonitu uległ rozsunięciu, 

ale nie pełnemu rozproszeniu. 
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X.9. Omówienie wyników pomiaru przewodnictwa elektrycznego otrzymanych kompozytów 

Za pomocą szerokopasmowej spektroskopii dielektrycznej oznaczono właściwości 

elektryczne otrzymanych na osnowie ABS oraz PC fil. kompozytów według metodyki opisanej 

w części zasadniczej pracy w podrozdziale II.5.16. Na podstawie widm przewodnictwa prądu 

przemiennego, jako jego wartość przy najniższej badanej częstotliwości (0,1 Hz), wyznaczono 

przewodnictwo elektryczne prądu stałego. Wyniki zestawiono na rysunkach 17D-18D oraz  

w tabelach 7D-8D. 

 
Rysunek.  17D. Wyniki przewodnictwa elektrycznego badanych kompozytów na osnowie ABS 

wyznaczonego przy częstotliwości 0,1 Hz. 

 

Tabela. 5D. Zestawienie wyników przewodnictwa elektrycznego kompozytów na osnowie 

ABS. 
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Temperatura, ºC

ABS ABS/3%S1 ABS/3%S2 ABS/3%S3 ABS/3%S4 ABS/3%S ABS/3%B ABS/3%L

Kompozyt 

Przewodnictwo elektryczne, µS/cm 

20℃ 30℃ 40℃ 50℃ 60℃ 70℃ 80℃ 90℃ 100℃ 

ABS 6,15*10-10 8,69*10-10 1,08*10-9 1,44*10-9 2,01*10-9 2,80*10-9 4,20*10-9 7,04*10-9 1,72*10-8 

ABS/ 

3%S1 
1,20*10-9 1,27*10-9 1,50*10-9 2,03*10-9 3,04*10-9 4,24*10-9 5,87*10-9 8,44*10-9 1,59*10-8 

ABS/ 

3%S2 
2,35*10-9 2,15*10-9 2,81*10-9 4,27*10-9 6,83*10-9 1,15*10-8 1,91*10-8 3,12*10-8 5,98*10-8 

ABS/ 

3%S3 
2,65*10-9 3,19*10-9 4,01*10-9 5,27*10-9 6,78*10-9 8,41*10-9 1,02*10-8 1,23*10-8 1,78*10-8 

ABS/ 

3%S4 
1,41*10-9 2,01*10-9 3,09*10-9 4,34*10-9 5,79*10-9 7,18*10-9 8,57*10-9 9,76*10-9 1,22*10-8 

ABS/ 

3%S 
1,50*10-9 2,02*10-9 2,97*10-9 4,29*10-9 6,24*10-9 9,16*10-9 1,32*10-8 1,90*10-8 3,16*10-8 

ABS/ 

3%B 
6,15*10-10 8,69*10-10 1,08*10-9 1,44*10-9 2,01*10-9 2,80*10-9 4,20*10-9 7,04*10-9 1,72*10-8 

ABS/ 

3%L 
9,32*10-10 1,24*10-9 1,53*10-9 2,03*10-9 2,64*10-9 3,63*10-9 4,94*10-9 7,09*10-9 1,40*10-8 
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Rysunek.  18D. Wyniki przewodnictwa elektrycznego badanych kompozytów na osnowie PC 

fil. wyznaczonego przy częstotliwości 0,1 Hz. 

 

Tabela. 6D. Zestawienie wyników przewodnictwa elektrycznego kompozytów na osnowie PC 

fil. 

Kompozyt 
Przewodnictwo elektryczne, µS/cm 

20℃ 30℃ 40℃ 50℃ 60℃ 70℃ 80℃ 90℃ 100℃ 

PC fil. 1,84*10-9 2,44*10-9 3,74*10-9 5,63*10-9 7,91*10-9 1,09*10-8 1,33*10-8 1,59*10-8 1,83*10-8 

PC fil./ 

0,5%S 
2,00*10-9 2,94*10-9 4,19*10-9 5,77*10-9 7,65*10-9 1,01*10-8 1,33*10-8 1,78*10-8 2,41*10-8 

PC fil./ 

1%S 
3,06*10-9 3,90*10-9 5,20*10-9 7,63*10-9 1,09*10-8 1,53*10-8 2,12*10-8 2,74*10-8 3,10*10-8 

PC fil./ 

1,5%B 
2,30*10-9 3,40*10-9 4,98*10-9 7,56*10-9 1,08*10-8 1,44*10-8 1,75*10-8 2,10*10-8 2,40*10-8 

PC fil./ 

3%B 
2,83*10-9 3,86*10-9 5,72*10-9 8,62*10-9 1,25*10-8 1,72*10-8 2,22*10-8 2,78*10-8 3,41*10-8 

 

Analizując uzyskane rezultaty badań dla kompozytów na osnowie ABS oraz PC fil. 

zaobserwowano:  

• wzrost przewodnictwa elektrycznego wraz ze wzrostem temperatury, 

• korzystny wpływ wprowadzonych modyfikowanych napełniaczy na przewodnictwo 

elektryczne badanych kompozytów polimerowych.  

 

0,00E+00

5,00E-09

1,00E-08

1,50E-08

2,00E-08

2,50E-08

3,00E-08

3,50E-08

20 30 40 50 60 70 80 90 100

P
rz

ew
o

d
n
ic

tw
o

 e
le

k
tr

y
cz

n
e,

 µ
S

/c
m

Temperatura, ℃

PC fil. PC fil./0,5%S PC fil./1%S PC fil./1,5%B PC fil./3%B


