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2. Degradacja tworzyw polimerowych 

 

Znane s> trzy podstawowe procesy niszczenia łaMcuchów polimerowych, prowadz>ce 

do zmniejszenia masy cz>steczkowej polimerów [138,176]. S> to procesy depolimeryzacji, 

destrukcji i degradacji. Reakcja depolimeryzacji jest przeciwieMstwem polimeryzacji i polega 

na termicznym rozkładzie polimeru do monomeru. Proces destrukcji polega na rozkładzie 

łaMcuchów polimerowych z wydzieleniem niskocz>steczkowych zwi>zków innych 

nic monomer. Destrukcja polimeru moce być wywołana czynnikami fizycznymi (ciepło, 

promieniowanie Wwietlne i wysokoenergetyczne) lub chemicznymi (tlen, kwasy i zasady). 

Degradacj> nazywa siC czCWciowy rozkład polimeru nie na produkty małocz>steczkowe, 

lecz na fragmenty o ducych, ale mniejszych od wyjWciowego polimeru, masach 

cz>steczkowych. Czynnikami inicjuj>cymi degradacjC mog> być oddziaływania fizyczne 

(naprCcenia, ciepło, promieniowanie wysokoenergetyczne) jak i chemiczne (tlen, agresywne 

media). W czasie eksploatacji tworzyw polimerowych z wymienionych procesów niszczenia 

łaMcuchów polimerowych najczCWciej zachodz> procesy degradacji. Jak wspomniano, 

degradacja polimerów jest procesem, w wyniku którego makrocz>steczki ulegaj> rozpadowi 

na mniejsze fragmenty [7,68,101,137,138,221]. Mog> być nimi cz>steczki polimeru 

o mniejszej masie cz>steczkowej lub produkty czCWciowego rozkładu o zmienionym składzie 

chemicznym, powstałe w wyniku odszczepienia lub przemiany niektórych podstawników. 

Szczególnym przypadkiem rozkładu polimerów jest reakcja depolimeryzacji prowadz>ca 

do powstania monomeru. Rozkład polimerów przebiegaj>cy w sposób celowy i kontrolowany 

moce mieć znaczenie praktyczne, ułatwiaj>c operacje przetwórcze lub odzyskiwanie merów 

z polimerów, np. metakrylanu metylu z polimetakrylanu metylu. Natomiast niekontrolowana 

degradacja polimerów jest procesem szkodliwym, ograniczaj>cym ich praktyczne 

zastosowanie [222,225]. 

W niektórych publikacjach [63,113] proces degradacji, szczególnie termicznej, 

utocsamiany jest ze starzeniem. W pracy wziCto pod uwagC zmiany własnoWci kompozytów 

warstwowych wywołane długotrwałym oddziaływaniem ciepła oraz zmCczeniem. 

W odniesieniu do tych procesów bCd> ucywane okreWlenia „degradacja cieplna” 

oraz „degradacja zmCczeniowa”. 

Degradacja jest to proces zmian strukturalnych, mog>cych być wynikiem przemian 

fizycznych lub chemicznych, zachodz>cych w tworzywach polimerowych pod wpływem 

długotrwałego działania czynników zewnCtrznych, takich jak: ciepło, tlen, ozon, 
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promieniowanie Wwietlne, promieniowanie wysokoenergetyczne, promienie UV, substancje 

chemiczne, w tym równiec woda i para wodna oraz naprCcenia mechaniczne, a szczególnie 

cyklicznie zmieniaj>ce siC naprCcenia dynamiczne (prowadz>ce do zmCczenia materiału), 

wywołuj>cych pogorszenie pierwotnych własnoWci ucytkowych [30,32,61,63,71,115,133]. 

NajczCWciej oddziaływania te maj> charakter synergiczny i skutkuj> interakcjami pomiCdzy 

poszczególnymi bodacami. Taki przebieg degradacji wystCpuje w wiCkszoWci przypadków 

w zastosowaniach tworzyw utwardzalnych i ich kompozytów, np: oddziaływanie ciepła 

powoduje przyspieszenie degradacji zmCczeniowej, naprCcenia wewnCtrzne intensyfikuj> 
degradacjC ciepln>, agresywne Wrodowisko wpływa na przyspieszenie degradacji cieplnej czy 

zmCczenia kompozytów. W praktyce spotykane s> o wiele bardziej skomplikowane układy 

czynników degradacyjnych. Kompozyty polimerowe stosowane na elementy statków i jachtów 

naracone s> na przykład na  jednoczesne działanie naprCceM mechanicznych, promieniowania 

(w tym UV), podwycszonej temperatury, wody morskiej oraz mikroorganizmów [85]. Podczas 

degradacji w naturalnych warunkach klimatycznych najczCWciej trudno wyodrCbnić, który 

z wymienionych czynników ma dominuj>cy wpływ, gdyc działaj> one jednoczeWnie,  

np. w okrCgach przemysłowych w powietrzu znajduj> siC czynniki agresywne, takie jak  

di- i tritlenek siarki (-SO;i SO2), tlenki azotu, tlenek wCgla, które w poł>czeniu z wilgoci> 
tworz> mocne kwasy nieorganiczne [28,29,221].  

Proces degradacji powoduje zmiany w polimerze najczCWciej nieodwracalne, bCd>ce 

wynikiem reakcji chemicznych, takich jak: sieciowanie, utlenianie cieplne, ciCcie łaMcuchów, 

a nawet destrukcja [113,225]. 

Degradacja tworzyw sztucznych jest wyjaWniona przede wszystkim od strony zmian 

w budowie cz>steczkowej tworzywa, które polegaj> w głównej mierze na spadku masy 

cz>steczkowej, zmniejszaniu siC sił wi>zaM grup bocznych oraz przebudowie struktury 

morfologicznej. Ponadto negatywne skutki degradacji tworzywa zwi>zane s> z przemianami 

fazowymi, efektami reotermicznymi oraz ze zmian> naprCceM wewnCtrznych. Niszczenie 

kompozytów polimerowych wynika tec ze zjawisk zachodz>cych na granicy poszczególnych 

faz; w takim wypadku najczCstszym skutkiem oddziaływania czynników degradacyjnych 

jest utrata wiCzi adhezyjnej pomiCdzy osnow> polimerow>, a wzmocnieniem. 

Nalecy jednak zaznaczyć, ce w niektórych przypadkach w pierwszej fazie degradacji 

czynnik degraduj>cy wpływa na poprawC pewnych własnoWci materiału, zwłaszcza 

wytrzymałoWci mechanicznej. Odbywa siC to przez dodatkowe usieciowanie struktury 

tworzywa pod wpływem, na przykład, ciepła. Dopiero w póaniejszej fazie daj> o sobie znać 
inne procesy, np. nadmierne usieciowanie lub zmniejszanie masy cz>steczkowej, co powoduje, 

ce badane własnoWci ulegaj> pogorszeniu. 
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SpoWród spotykanych w literaturze metod badawczych mocna wyrócnić nastCpuj>ce 

badania: 

• przeprowadzane w warunkach odpowiadaj>cych warunkom zastosowania danego 

tworzywa,  

• trwałoWci termoplastów, rzadziej tworzyw termoutwardzalnych, podczas oddziaływania 

czynników pogodowych w rócnych strefach klimatycznych, 

• wpływu stabilizatorów na prCdkoWć starzenia,  

• wpływu ciepła oraz specjalnych Wrodowisk i prognozowanie własnoWci na podstawie 

pomiarów krótkotrwałych, 

• oddziaływania wielu czynników jednoczeWnie, 

• zastosowania analizy statystycznej przy opracowywaniu wyników pomiarów.  

Opracowywane s> procedury analizy statystycznej pozwalaj>ce na transponowanie 

wyników uzyskanych podczas prowadzenia testów starzeniowych do odmiennych warunków 

i czasu  degradacji.  

Zmiany strukturalne w polimerze mog> być wynikiem przemian chemicznych 

lub fizycznych zachodz>cych podczas przetwórstwa, magazynowania oraz eksploatacji 

[51,139,177,180]. Powoduj> one utratC pierwotnych własnoWci, czego pierwszym widocznym 

znakiem s> zmiany barwy, np. cółkniCcie, i połysku – zmatowienie, zachodz>ce 

na powierzchni polimerów. W celu zwiCkszenia odpornoWci polimeru na wymienione wycej 

czynniki ucywa siC rócnych sposobów modyfikacji polimerów zarówno metodami 

chemicznymi, jak i fizycznymi. Jedn> z najwacniejszych metod jest modyfikacja za pomoc> 
rócnych dodatków, którymi mog> być np. stabilizatory, antyutleniacze, absorbery UV. 

Tworzywa polimerowe s> w rócnym stopniu podatne na degradacjC. Moce ona zachodzić 
w wyniku działania rócnych czynników fizycznych, chemicznych, biologicznych. Czynniki 

inicjuj>ce degradacjC polimerów oraz wynikaj>ce z tego rodzaje degradacji zestawiono  

na rysunku 2.1.  

Kacdy rodzaj degradacji polimeru charakteryzuje siC specyficznym molekularnym 

mechanizmem, przy czym w degradacjC jednego materiału polimerowego mog> 
być zaangacowane równoczeWnie rócne mechanizmy. SzybkoWć rozkładu polimerów zalecy 

przede wszystkim od ich własnoWci fizycznych i chemicznych. Bardziej podatne na degradacjC 
s> polimery amorficzne nic krystaliczne. Szybciej degradowane s> polimery o liniowej 

budowie nic rozgałCzione. Im wycsza masa cz>steczkowa polimeru, tym rozkład 

jest wolniejszy. PodatnoWć na degradacjC uzalecniona jest od obecnoWci w cz>steczce 
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okreWlonych grup chemicznych. Łatwo hydrolizuj>ce grupy estrowe, amidowe, mocznikowe 

przyspieszaj> rozkład polimeru [222, 225]. 

 

 

 

Rysunek 2.1. Czynniki wpływaj>ce na degradacjC tworzyw polimerowych i jej rodzaje [173] 

 

PomiCdzy poszczególnymi rodzajami degradacji istniej> silne powi>zania. Zwykle 

ma siC tu do czynienia z kilkoma rodzajami degradacji jednoczeWnie. Typowym przykładem 

takiej sytuacji moce być jednoczesne działanie Wwiatła, tlenu i innych czynników 

atmosferycznych lub równoczesny wpływ ciepła, sił mechanicznych i tlenu [137,222].  

W zwi>zkach wielkocz>steczkowych, jak juc wspomniano wczeWniej, podczas procesu 

degradacji nastCpuje pogorszenie własnoWci fizykochemicznych. Zarówno w przypadku 

syntetycznych polimerów jak i biopolimerów pojCcie degradacja oznacza pogorszenie 

funkcjonalnoWci materiału polimerowego. Ze wzglCdu na sposób inicjowania procesy 

degradacji polimerów dzieli siC na degradacjC: mechaniczn>, zmCczeniow> ciepln> (termiczn>) 
fotochemiczn>, atmosferyczn>, pod wpływem promieniowania wysokoenergetycznego, 

biologiczn> i chemiczn>.  

Degradacja zmCczeniowa jest efektem oddziaływania na kompozyty obci>ceM cyklicznie 

zmiennych [26,88,99,185]. Badania zmCczeniowe prowadzi siC w celu okreWlenia 
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wytrzymałoWci zmCczeniowej materiału, szczególnie jest to niezbCdne  przy projektowaniu 

konstrukcji naraconych na zmienne obci>cenia. Badanie wytrzymałoWci na zmCczenie 

materiału prowadzi siC, poddaj>c próbkC sinusoidalnie zmiennym obci>ceniom rozci>gaj>cym, 

Wciskaj>cym, zginaj>cym lub skrCcaj>cym. W wyniku takiego procesu materiał moce ulec 

zniszczeniu.  

W badaniach przyjmuje siC zazwyczaj stał> amplitudC naprCceM lub stał> amplitudC 
odkształceM. WytrzymałoWć zmCczeniow>, Z, wyznacza siC z krzywej Wöhlera sporz>dzonej 

w układzie współrzCdnych j = f(N) (rys. 2.2) wzglCdnie i = f(N), lub i = f(lg N). WytrzymałoWć 
zmCczeniowa, Zg, danego materiału jest to najwiCksze amplitudalne naprCcenie, jakie moce 

przenieWć próbka, nie ulegaj>c zniszczeniu po NG cyklach obci>ceM lub odkształceM. 
Badania zmCczeniowe mocna przeprowadzić z rócnymi rodzajami obci>ceM, czCstoWciami 

naprCceM lub odkształceM, postaciami cyklicznej fali lub ze stał> amplitud> naprCceM lub stał> 
amplitud> odkształceM [144].  

 

 

 

Rysunek 2.2. Krzywa zmCczeniowa Wöhlera [226] 

 

Na rysunku 2.3. przedstawiono programy sinusoidalne zmiennych obci>ceM, 
z zaznaczonymi naprCceniami maksymalnymi, minimalnymi, Wrednimi i amplitudami cykli. 

Stosunek naprCceM minimalnych do maksymalnych jest współczynnikiem asymetrii cyklu:  

R = jmin/ jmax. 
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Rysunek 2.3. Programy sinusoidalne zmiennych obci>ceM [226] 

 

Obci>ceniom okresowo zmiennym tworzyw polimerowych towarzysz> nieodwracalne 

procesy termokinetyczne, które uzewnCtrzniaj> siC w postaci pCtli histerezy. Generowane 

jest ciepło, które w wiCkszoWci kumuluje siC w materiale. Ciepło to wywołuje wzrost 

temperatury, szczególnie w Wrodkowej czCWci próbki. 

Kompozyt z duc> zawartoWci> włókien, zorientowanych w kierunku działania obci>cenia,  

wykazuje małe odkształcenia niesprCcyste i wówczas w czasie obci>ceM zmiennych powstaje 

mała iloWć ciepła, szczególnie jeWli jest mała czCstotliwoWć (do 10 Hz). Kompozyt o małej 

zawartoWci włókien i obci>cony w kierunku rócnym do kierunku ułocenia włókien wykazuje 

duce odkształcenia i znaczn> pCtlC histerezy, co powoduje wzrost temperatury 

juc przy czCstotliwoWci 5 Hz. 

Mechanizm niszczenia kompozytu w czasie badaM jest bardzo złocony, poniewac 
jest szereg wariantów jego propagacji – pCkanie osnowy oraz włókna, delaminacja i dekohezja. 

Proces zmCczenia powoduje stopniow> degradacjC struktury kompozytu, co objawia 

siC zmniejszeniem jego sztywnoWci. Mechanizmy niszczenia polimerowych kompozytów 

konstrukcyjnych zalec> od ułocenia wzmocnienia. Wyrócnia siC:  

• mechanizm niszczenia kompozytu monotropowego, 

• mechanizm niszczenia kompozytu wzmocnionego tkaninami, 

• uszkodzenia zmCczeniowe laminatów (kompozytów warstwowych), 

• mechanizm niszczenia kompozytu o wzmocnieniu wielokierunkowym. 
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Mechanizm niszczenia kompozytu monotropowego pod wpływem obci>ceM zmiennych jest 

zupełnie inny nic mechanizm niszczenia kompozytu o wzmocnieniu wielokierunkowym. 

W wyniku przyłocenia obci>cenia jedynie rozci>gaj>cego w kierunku włókien niszczenie 

zalecy od poziomu Wrednich naprCceM cyklu. W przypadku ducych wartoWci Wrednich naprCceM 
cyklu miejscem pocz>tku niszczenia jest powierzchnia na granicy osnowy kompozytu 

i włókna, gdzie istotne znaczenie maj> wiCzi adhezyjne pomiCdzy włóknem a osnow>. 
Zerwanie włókna nastCpuje wówczas, gdy naprCcenia przewycszaj> wytrzymałoWć 
najsłabszego włókna w kompozycie. Zerwane włókno powoduje koncentracjC naprCceM 
stycznych w mikroobszarze zerwanego koMca, inicjuj>c dalsze niszczenie adhezji włókna 

do osnowy i pCkanie nastCpnych włókien. 

W przypadku cyklu o małym poziomie naprCceM Wrednich niszczenie nastCpuje 

przez pCkanie osnowy. Towarzyszy temu niszczenie w wyniku naprCcenia stycznego 

na granicy faz włókno - osnowa. W kompozycie wzmocnionym włóknami z wysok> 
wytrzymałoWci> adhezyjn> osnowy do włókien, odkształcenia włókna i osnowy podczas 

obci>cenia s> jednakowe, podczas gdy naprCcenia w tych dwóch składnikach rócni> 
siC znacznie (rócne moduły sprCcystoWci).  

Proces niszczenia kompozytu wzmocnionego tkaninami, w którym pasma w>tku 

przeplataj> siC z pasmami osnowy tkaniny, rócni siC od mechanizmu niszczenia kompozytu 

wzmocnionego krzycowo. W kompozytach wzmocnionych tkaninami, obci>conymi wzdłuc 
osnowy tkaniny, poprzeczne pCkniCcia s> inicjowane podczas pocz>tkowego procesu 

zmCczenia. PCkniCcia rozwijaj> siC wzdłuc poprzecznie usytuowanego w>tku tkaniny. 

W makroobszarze, w którym przeplataj> siC w>tek i osnowa tkaniny, jest lokalnie mniejsza 

sztywnoWć nic w obszarze z prostymi pasmami, z takimi obszarami mamy do czynienia 

w tkaninie o splocie satynowym. WystCpuj> wtedy maksymalne odkształcenia w Wrodku 

krzywizny pasm i inicjuj> poprzeczne pCkanie. W nastCpnym etapie pojawiaj> siC pCkniCcia 

wzdłuc pasma w>tku, powoduj>c ich wzrost, oraz powstaj> pCkniCcia osnowy kompozytu 

wzdłuc pasm osnowy z powodu przewCcania siC (efekt Poissona) w wyniku rozci>gania 

wzdłuc osnowy. PrzewCcenie to powoduje Wciskanie w>tku.  

W miejscu przeplatania pasm w>tku i osnowy rozwija siC delaminacja wewnCtrzna, 

powoduj>ca w tych obszarach podłucne i poprzeczne pCkniCcia, gdzie lokalne normalne 

naprCcenia dodatnie s> wywołane przez pasma w>tku. Dopóki delaminacja wystCpuje 

w iloWciach Wladowych, dopóty sztywnoWć próbki nieznacznie zmniejsza siC, lecz po dalszym 

obci>ceniu zmCczeniowym nastCpuje szybki spadek sztywnoWci. 
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Złoconym mechanizmem niszczenia odznaczaj> siC laminaty, czyli kompozyty warstwowe, 

w których pierwszy etap niszczenia to pCkanie osnowy w warstwach, w których włókna 

wzmacniaj>ce nie s> zgodne z kierunkiem działania przyłoconego obci>cenia. Liczba tych 

pCkniCć wzrasta wraz z liczb> zrealizowanych cykli obci>cenia. Dalszy rozwój uszkodzenia 

zmCczeniowego to pojawienie siC pCkniCć wtórnych, zainicjowanych pCkniCciami 

pocz>tkowymi osnowy, jeceli uznaje siC pCkniCcie powstałe w etapie pocz>tkowym 

za pierwotne. Zwykle s> one prostopadłe do pCkniCć pierwotnych i wystCpuj> 
na ich skrzycowaniu z włóknem, powoduj>c rozwarstwienie miCdzyfazowe. 

Wraz z przyrostem zrealizowanej liczby cykli postCpuje ł>czenie pCkniCć wtórnych, 

co powoduje w konsekwencji delaminacjC. Dynamika tego etapu jest zdecydowanie nicsza 

od dynamiki etapu pierwszego. W wielu przypadkach prCdkoWć przyrostu uszkodzenia 

zmCczeniowego jest stała. Przyrost opisanych pCkniCć wszystkich typów nastCpuje praktycznie 

we wszystkich warstwach. Prowadzi to do sytuacji, gdy obci>cenie przenosić zaczynaj> niemal 

wyizolowane włókna, co powoduje niszczenie tych włókien, ich pCkanie.  

Z uwagi na rócnorodnoWć struktury kompozytu o wzmocnieniu wielokierunkowym istnieje 

kilka opisanych mechanizmów niszczenia w wypadku obci>cenia rozci>ganie-rozci>ganie. 

Na rysunku 2.4 przedstawiono schematycznie procesy niszczenia kompozytów wskutek 

obci>cenia cyklicznego. 

 

 

 

Rysunek 2.4. Mechanizm niszczenia kompozytu warstwowego podczas zmCczenia  
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Warstwy w kompozycie zorientowane pod k>tem 90°, w stosunku do kierunku rozci>gania, 

niszcz> siC poprzez pCkania osnowy w pierwszym stadium rozci>gania lub tworz> siC pCkniCcia 

po pewnej liczbie cykli, które powoduj> zmniejszenie sztywnoWci kompozytu. Niszczenie 

osnowy w wewnCtrznej warstwie kompozytu wystCpuje wówczas, gdy orientacja włókien jest 

prostopadła do kierunku obci>cenia. 

Po dłucszym okresie cyklicznych obci>ceM w kompozycie nastCpuje proces ł>czenia 

siC pCkniCć osnowy i rozpoczyna siC wzdłuc włókien niszczenie wi>zaM miCdzy włóknami 

i osnow> oraz wystCpuje delaminacja. Pocz>tki delaminacji mog> powodować wysokie 

naprCcenia na granicy miCdzy warstwami. W wyniku tego powstaj> lokalne naprCcenia 

w warstwie o orientacji 0° powoduj>ce niszczenie włókna, przyspieszaj>c proces niszczenia 

zmCczeniowego. KoMcowym etapem zniszczenia jest zrywanie włókien o orientacji 0°, które 

jest efektem zniszczenia w warstwach adhezji włókna do osnowy. W pierwszej kolejnoWci 

pCkniCciu ulegaj> włókna najsłabsze, powoduj>c zwiCkszenie obci>cenia włókien s>siednich, 

w wyniku czego doznaj> one naprCcenia niszcz>cego. 

Proces niszczenia kompozytu warstwowego, prowadz>cy do zmiany jego wytrzymałoWci 

i sztywnoWci, dzieli siC  na trzy charakterystyczne etapy: 

Etap I - nastCpuje ducy spadek sztywnoWci kompozytu wskutek  pCkania osnowy; 

Etap II - wystCpuje mały spadek sztywnoWci, spowodowany przez dodatkowe pCkanie osnowy 

w warstwach kompozytu zorientowanych nieosiowo wzglCdem kierunku obci>cenia. 

Na etapie tym wystCpuje równiec utrata spójnoWci miCdzy warstwami 

oraz delaminacja; 

Etap III - etap ten charakteryzuje siC znacznym obniceniem sztywnoWci wskutek ducego 

wzrostu pCkniCć i delaminacji ac do pCkania włókien. Etap ten wystCpuje 

przed całkowitym zniszczeniem zmCczeniowym. 

Degradacja mechaniczna dotyczy efektów makroskopowych zachodz>cych w polimerach 

pod wpływem działania naprCceM [5,26,66,118,119,198,200]. Powodem zmniejszenia 

wytrzymałoWci jest niejednorodnoWć materiału, czyli wystCpowanie w nim miejsc osłabionych, 

które s> pocz>tkiem niszczenia materiału. Miejsca osłabione to: zakoMczenie łaMcuchów, 

agregaty małocz>steczkowych frakcji polimeru, wtr>cenia ciał obcych, resztki monomeru, 

rozpuszczalnika itp. W tych miejscach koncentruj> siC naprCcenia w postaci mikrokarbów  

[12-15,59,188,192]. 

Makroskopowe zachowanie siC kompozytu zalecy w wyraany sposób od jego budowy 

mikroskopowej, a w szczególnoWci od orientacji włókien, ich rozmieszczenia w przekroju 

kompozytu i jednorodnoWci własnoWci włókna. Budowa mikroskopowa zalecy z kolei 
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bezpoWrednio od procesu technologicznego, a w zasadzie od zachowania Wcisłych rygorów 

produkcyjnych. Jednak w praktyce produkcyjnej kompozytów (szczególnie przy produkcji 

metod> kontaktow>) trudno zachować powtarzalne warunki przetwórstwa, w efekcie czego 

wystCpuje w laminacie nierównomierny rozkład włókien wzmacniaj>cych, istotnie wpływaj>cy 

na własnoWci wytrzymałoWciowe kompozytu [22]. 

Makroskopowo mierzalnym skutkiem tych kilkudziesiCciu defektów jest ducy rozrzut 

wartoWci charakterystyk wytrzymałoWciowych uzyskanych dla tego samego kompozytu 

[5,10,49,27,31,60,195]. Badania własnoWci dwóch makroskopowych podobnych próbek mog> 
dać rócnice od kilkunastu do stu kilkudziesiCciu procent.  

Pojedyncze rozproszone pCkniCcia, podobne do pokazanych na rysunku 2.5, z reguły 

nie wywołuj> skutków w postaci widocznych zaburzeM przebiegu wykresu rozci>gania 

lub zginania próbek. Dopiero kumulacja rozproszonych mikropCkniCć, prowadz>ca 

do powstawania pCkniCć naruszaj>cych gruboWć poszczególnych warstw kompozytu (około 

0,1-1,0 mm w kierunku gruboWci próbki lub elementu konstrukcyjnego), moce uwidocznić 
siC na wykresie obci>cania w postaci zmiany jego pochylenia lub uskoku (rys. 2.6). Jeceli takie 

zaburzenie liniowoWci pojawi siC na wykresie, to odpowiadaj>c> jemu wartoWć naprCcenia 

traktuje siC jako pocz>tek powstawania nieodwracalnych uszkodzeM materiału  

[12,15,21,59,72,76,112,123-127,169,173]. W przypadku laminatów o złoconej, 

rócnowarstwowej strukturze czCsto mówi siC o pCkniCciu pierwszej warstwy, okreWlanym 

jako osi>gniCcie w materiale tzw. stanu FPF (First Ply Failure) [75].  

 

 

 

Rysunek 2.5. PCkniCcia warstwy granicznej (tzw. debonding) w kompozycie poliestrowo-

szklanym. Vrednica widocznych włókien szklanych wynosi około 10 µm [66] 
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Rysunek 2.6. Dwa typowe wykresy rozci>gania kompozytów z widocznym wpływem pCkniCcia 

pierwszej warstwy (FPF) zaznaczaj>cym siC na wykresie w postaci uskoku (a) lub zmiany 

nachylenia (b) [6] 

 

W tabeli 2.1. przedstawiono przebieg stopniowego ł>czenia siC mikropCkniCć 
prowadz>cych do tworzenia wiCkszych pCkniCć, spełniaj>cych kryterium odkształceniowe FPF. 

Prezentowane obrazy zostały sporz>dzone na podstawie badaM zmian mikrostruktury dwóch 

materiałów rócni>cych siC typem cywicy zastosowanej na osnowy polimerowego kompozytu 

konstrukcyjnego. Działaj>ce obci>cenie powodowało monotoniczne rozci>ganie w kierunku 

poziomym. St>d wniosek, ce cywica winyloestrowa jest znacznie bardziej odporna 

na tworzenie i rozwój mikropCkniCć od cywicy poliestrowej. 

Stan FPF pełni w niektórych materiałach kompozytowych rolC podobn> do granicy 

plastycznoWci w metalach [75]. W laminatach wzmocnionych włóknem szklanym FPF 

wystCpuje stosunkowo wczeWnie, nawet przy odkształceniach kilkakrotnie nicszych 

od odkształcenia niszcz>cego ir (czCsto iFPF = 0,3-0,5% wobec ir =1,5-2,0%). Osi>gniCcie 

stanu FPF oznacza, ce w materiale pojawiły siC pCkniCcia otwarte, wychodz>ce 

na powierzchniC elementu (rys. 2.7), znacznie ułatwiaj>ce wnikanie rócnych płynów 

z otoczenia do obszaru warstw noWnych, gdzie znajduj> siC wysokowytrzymałe, ale mało 

odporne na korozjC włókna szklane, stanowi>ce przewacaj>c> wiCkszoWć wzmocnieM 
stosowanych w kompozytach. Uzyskanie zakładanej trwałoWci takich konstrukcji wymaga 

ograniczenia naprCceM do poziomu lec>cego ponicej progu inicjacji mikropCkniCć 
poprzecznych (rys. 2.8) z pewnym zapasem bezpieczeMstwa, co w praktyce sprowadza 
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siC do stosowania w projektowaniu współczynników bezpieczeMstwa przyjmuj>cych wartoWci 

z przedziału 6-15. Projektowanie elementów z kompozytów wzmocnionych włóknem 

szklanym na podstawie kryterium FPF oznacza d>cenie do uzyskania ducej trwałoWci, 

niezawodnoWci i odpornoWci na działanie agresywnego Wrodowiska przy czCWciowej 

lub całkowitej rezygnacji z cechy lekkoWci konstrukcji [60,66,87,116]. W wielu 

zastosowaniach kompozytów polimerowych trwałoWć i bezpieczeMstwo eksploatacji 

s> wacniejsze od obnicenia masy własnej konstrukcji mocliwych do uzyskania dziCki tym 

materiałom.  

 

Tabela 2.1.
 Rozwój uszkodzeM w kompozytach poliestrowo–szklanych i winyloestrowo-

szklanych o strukturze [0/90/0]S poddanych próbie rozci>gania [6] 

bywica poliestrowa bywica winyloestrowa 
Odkształcenie całk. [%] 

Poliestr.      Winyloestr. 

  

0.30 0.30 

  

0.35 0.5 

  

0.4 0.6 

  

0.8 0.8 

 

Na rysunkach 2.7 i 2.8 pokazano przykłady pCkniCć, które powstały w laminatach 

pracuj>cych w warunkach długotrwałego oddziaływania obci>ceM i Wrodowiska - oznaczaj> 
osi>gniCcie lub przekroczenie w materiale stanu dopuszczalnego (pod wzglCdem charakteru 

i rozmiaru powstałego uszkodzenia struktury). Rysunek 2.7. obrazuje pCkniCcia w ruroci>gach, 
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zbiornikach do substancji chemicznych, chemoodpornej aparaturze przemysłowej. Takie 

uszkodzenia s> niedopuszczalne. Ocena niedopuszczalnych pCkniCć jest dosyć trudna 

technicznie i przewacnie wymaga ucycia zaawansowanych technik badawczych (analiza emisji 

akustycznej, badania mikroskopowe, badania radiograficzne).  

 

 

 

Rysunek 2.7. PCkniCcia wychodz>ce na powierzchniC zewnCtrzn> płyty epoksydowej 

wzmocnionej tkanin> szklan> [66] 

 

 

 

 

Rysunek 2.8. PCkniCcie warstwy ochronnej rury poliestrowo- szklanej [66] 
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W elementach płytowych i powłokowych Wciskanych w płaszczyanie powłoki szczególnie 

niebezpieczne s> uszkodzenia w postaci rozwarstwieM, które mog> lokalnie obnicyć 
kilkakrotnie wytrzymałoWć na zginanie i sztywnoWć zginania. Rozwarstwienia czCsto 

w niewielkim stopniu wpływaj> na własnoWci okreWlane w próbach rozci>gania i dlatego ocena 

materiału na podstawie takich prób jest mało przydatna do stwierdzenia podatnoWci materiału 

na rozwój delaminacji. Jak wynika z powycszego, natura tych zjawisk zachodz>cych 

w materiale kompozytowym, które mog> w decyduj>cy sposób wpływać na jego zdolnoWć 
do przenoszenia obci>ceM ucytkowych i na trwałoWć, jest odmienna od procesów rozwoju 

uszkodzeM w konstrukcyjnych stopach metali. 

Rzeczywista struktura materiału kompozytowego zawsze odbiega od modelowej. Niektóre 

typowe defekty technologiczne spotykane w laminatach pokazano na fotografii (rys. 2.9). 

Defekty technologiczne wywieraj> wpływ na własnoWci kompozytów. Widoczne na rysunku 

2.9. pCcherze i pustki z reguły obnicaj> wskaaniki wytrzymałoWci materiału. Wzrost udziału 

objCtoWciowego porów o 1% obnica wytrzymałoWć niektórych laminatów na Wcinanie 

miCdzywarstwowe nawet o 6-8%. Inne wskaaniki wytrzymałoWci równiec ulegaj> obniceniu, 

ale przewacnie w mniejszym stopniu (2-3- krotnie mniejszym). Dlatego zawartoWć pustek 

stanowi jedno z kryteriów oceny jakoWci kompozytów. 

Widoczna na rysunku 2.9. dyspersja orientacji włókien w paWmie (eliptyczne przekroje 

włókien o rócnej długoWci osi elipsy) wywiera stosunkowo ducy wpływ na rozrzut wartoWci 

wytrzymałoWci materiału. Miar> rozrzutu wartoWci wytrzymałoWci jest współczynnik 

zmiennoWci, który okreWla siC jako stosunek odchylenia standardowego wytrzymałoWci 

populacji badanych próbek od wartoWci Wredniej. Współczynnik zmiennoWci wytrzymałoWci 

jest jedn> z miar jakoWci materiału, szczególnie wacn> w zastosowaniach o wymaganej ducej 

niezawodnoWci (konstrukcje lotnicze, urz>dzenia ciWnieniowe itd.). 

W materiałach kompozytowych poddanych długotrwałym obci>ceniom statycznym 

lub zmCczeniowym wystCpuje zjawisko stopniowych zmian wartoWci współczynników 

sprCcystoWci, wskaaników wytrzymałoWci, charakterystyk tłumienia drgaM i wielu innych 

własnoWci materiału. Przyczyn> tych zmian jest proces stopniowego rozwoju mikropCkniCć 
i innych uszkodzeM materiału [13,19,24,87,127,184,190]. 

Ocenia siC, ce zmiany własnoWci sprCcystych kompozytów w okresie kilkudziesiCciu lat 

przewidywanej eksploatacji mog> wynosić 10-50%. Zakres zmian wytrzymałoWci moce 

być podobny. Kompozyty jednokierunkowe obci>cone zgodnie z kierunkiem ułocenia włókien 

s> bardziej odporne na zmiany własnoWci. WiCksz> podatnoWć na takie zmiany wykazuj> 
kompozyty zawieraj>ce warstwy o rócnej strukturze i orientacji [23,66]. 
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Rysunek 2.9. Defekty technologiczne w kompozycie winyloestrowo-szklanym o wzmocnieniu 

z tkaniny: 1- pCcherz, 2 - obszar niewzmocnionej cywicy, 3 - eliptyczne przekroje włókien 

szklanych o rócnej długoWci osi elipsy Wwiadcz> o dyspersji orientacji włókien w paWmie 

rovingu tworz>cym mały k>t z płaszczyzn> obserwowanego szlifu, 4 - niewypełnione 

przez cywicC obszary pomiCdzy włóknami [66] 

 

Degradacja cieplna (termiczna) zachodzi wówczas, gdy tworzywo polimerowe 

pod wpływem ciepła w podwycszonej temperaturze zmienia swoje własnoWci. Proces 

ten zachodzi bez udziału czynników chemicznych. Tworzywa polimerowe rzadko 

s> chemicznie czyste, zwykle zawieraj> dodatkowe składniki takie jak barwniki, napełniacze, 

stabilizatory itp. lub zanieczyszczenia. Te dodatkowe komponenty znajduj>ce siC w tworzywie 

mog> reagować w podwycszonej temperaturze z polimerem [2,33,77,120,142,187]. Modele tej 

degradacji przedstawiaj> proces jako zjawisko wieloetapowe. Działanie ciepła na polimery 

moce mieć wpływ na wi>zania łaMcucha głównego (zwykle wi>zania atomów wCgla) 

lub atomów podstawnikowych i łaMcuchy boczne. Rozrywanie łaMcucha głównego czCsto 

wyzwala wolne rodniki i moce wyst>pić losowo w łaMcuchu, przykładowo w miejscu słabych 

wi>zaM bCd>cych wynikiem nieprawidłowej struktury, tak jak to ma miejsce w polietylenie 

[17]. Równiec koMce łaMcuchów czCsto s> miejscem nietrwałych struktur odpowiednich 

do zapocz>tkowania procesu degradacji termicznej. Makrorodniki tworzone przez zerwanie 

łaMcucha głównego mog> ulegać depolimeryzacji w trakcie reakcji łaMcuchowej, której 

szybkoWć zmienia siC w zalecnoWci od struktury polimeru i temperatury. Mechanizmy 

degradacji termicznej opisano miCdzy innymi w [7,17,30,31,54,55,112]. 
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Mechanizm degradacji polimerów kondensacyjnych jest czCsto komplikowany 

przez Wladow> obecnoWć wody, która jest trudna do wyeliminowania z tworzywa. W tym 

przypadku, w wysokiej temperaturze, nastCpuje proces hydrolizy równolegle z procesami 

degradacji termicznej. Powstaj> nowe zakoMczenia łaMcuchów, które niekiedy mog> mieć 
wpływ na stabilnoWć polimeru. 

NastCpn>, czCsto wystCpuj>c>, reakcj> łaMcuchów bocznych w podwycszonej temperaturze 

jest cyklizacja. Wraz ze wzrostem temperatury wzrasta prawdopodobieMstwo przerwania 

wszystkich typów wi>zaM. Powstaj>ce podczas ogrzewania polimerów rodniki rekombinuj>, 
tworz>c produkty ciekłe, gazowe oraz koks. Proporcje powstaj>cych produktów gazowych 

do koksu zalec> od własnoWci surowca oraz od warunków prowadzenia pirolizy. Stwierdzono, 

ce w przypadku surowców bogatych w wodór podczas rozkładu termicznego prowadzonego 

w umiarkowanej temperaturze wydajnoWć produktów lotnych jest wiCksza. Natomiast surowce 

o wycszym stopniu uwCglenia poddawane rozkładowi w wycszej temperaturze daj> wiCcej 

koksu, a mniej produktów gazowych [138]. Zdecydowana wiCkszoWć zwi>zków 

wielkocz>steczkowych podczas rozkładu ulega nieuporz>dkowanej destrukcji, zwykle 

z wydzieleniem lotnych substancji o małych masach cz>steczkowych. W zalecnoWci od iloWci 

doprowadzanego tlenu podczas spalania i temperatury procesu otrzymuje siC takce koks jako 

stał> pozostałoWć [176]. 

Widocznym efektem zmian chemicznych zachodz>cych podczas ogrzewania polimerów 

s> zjawiska: obnicenia masy cz>steczkowej oraz wydzielania niskocz>steczkowych produktów 

gazowych. 

W liniowych tworzywach polimerowych w wyniku degradacji nastCpuje skrócenie 

łaMcucha makrocz>steczki, a w konsekwencji zmniejszenie masy molowej. W polimerach 

o bardziej skomplikowanej budowie łaMcuchów, poza procesami pCkania głównego łaMcucha 

polimeru, zachodz> takce reakcje odrywania grup bocznych. Zatem stabilnoWć, czyli trwałoWć 
polimerów, jest silnie uzalecniona od siły wi>zaM. Rodzaj i energia wi>zaM maj> wpływ 

zarówno na mechanizm procesu degradacji, jak równiec na jego szybkoWć. 
Zwi>zki wielkocz>steczkowe wykazuj> rócn> wytrzymałoWć łaMcucha na rozerwanie 

i niejednakowo ulegaj> wpływom ciepła. Jednym z zasadniczych czynników, które wpływaj> 
na stopieM rozkładu termicznego, jest energia wi>zaM miCdzy atomami. Na podstawie wartoWci 

energii nalecy przypuszczać, ce polimery zbudowane z wi>zaM wielokrotnych bCd> bardziej 

odporne na działanie temperatury nic te z wi>zaniami pojedynczymi.  

bywice termoutwardzalne (wzmocnione lub niewzmocnione) wykazuj> znacznie mniejsz> 
wracliwoWć termiczn>. Spadek ich własnoWci wytrzymałoWciowych z temperatur> jest mniej 
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drastyczny nic w tworzywach termoplastycznych. Jest to nastCpstwo silnie usieciowanej 

struktury, nieosi>galnej w tworzywie termoplastycznym. OdpornoWć cywic termo-

utwardzalnych zwiCksza wzmocnienie szklane, wCglowe, grafitowe, borowe, aramidowe, itp. 

bywice te s> znacznie bardziej odporne na zniszczenie adhezyjne, ale s> bardziej kruche, mniej 

odporne na działanie zmCczeniowe, co jest zauwacalne przede wszystkim w miejscu 

wystCpowania obci>ceM stykowych. 

W procesie degradacji termicznej przebiega jednoczeWnie wiele reakcji. Ich wzglCdna 

wacnoWć zalecy od struktury cywic oraz od typu Wrodka utwardzaj>cego. ObecnoWć silnych 

wi>zaM wewn>trzcz>steczkowych w łaMcuchu polimeru poprawia jego sztywnoWć oraz 

zwiCksza odpornoWć polimerów na wysokie temperatury [22,138]. 

Zachowania siC tworzyw polimerowych przy długotrwałym działaniu ciepła nie mocna 

okreWlić w próbach krótkotrwałych, poniewac odgrywaj> rolC równiec procesy relaksacji 

i starzenia. 

Degradacja atmosferyczna przebiega według dwóch zasadniczych mechanizmów  

 – fotoutleniania (fotooksydacji) i utleniania cieplnego (termooksydacji). Materiały polimerowe 

ulegaj> utlenianiu i przez to s> czCWciowo niszczone i sieciowane. Podczas oksydacji tworzone 

s> rócne cz>steczki o małej masie molowej, a wzdłuc łaMcucha polimerowego lub na jego 

koMcach s> formowane grupy zawieraj>ce atomy tlenu (wodorotlenowe, karbonylowe, 

aldehydowe, nadtlenki itp.). WłasnoWci mechaniczne i ucytecznoWć polimeru znacznie 

siC obnicaj>. Przebieg oksydacji charakteryzowany jest tzw. okresem indukcji, podczas którego 

polimer nie wykazuje widocznych zmian i nie ma oznak absorpcji tlenu. Niemniej jednak 

ten okres jest wacny dla oksydacji polimeru, poniewac powstaj> małe iloWci nadtlenków 

i jest inicjowana póaniejsza autooksydacja polimeru. Podczas oksydacji wystCpuj> tec wtórne 

efekty sieciowania i rozrywania łaMcuchów molekuł, które mog> zmienić stały polimer 

w ciecz. Sieciowanie zaW moce tworzyć kruch>, mocno usieciowan> strukturC. Oba te efekty 

mog> wyst>pić równolegle w tym samym materiale – pierwszy z nich na powierzchni, 

zaW drugi pod powierzchni> materiału.  

Fotoutlenianie jest to proces zachodz>cy głównie na powierzchni naWwietlonego polimeru 

[144]. Jest skutkiem działania promieniowania UV w obecnoWci tlenu. Napromieniowane 

cz>steczki ulegaj> degradacji, gdy energia zaabsorbowanego kwantu promieniowania 

przekracza energiC dysocjacji wi>zania chemicznego [9,48,53,85]. Fotoutlenianie stanowi 

proces rodnikowy, obecnoWć defektów strukturalnych w polimerze sprzyja inicjowanemu 

promieniowaniem rozpadowi łaMcuchów na wolne rodniki (inicjacja), które bior> udział 
w kolejnych, łaMcuchowych reakcjach propagacji. ZakoMczenie procesu (terminacja) przebiega 

wskutek rekombinacji lub dysproporcjonowania rodników i mikrorodników [18,42,73]. 
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Utlenianie cieplne w odrócnieniu od fotoutleniania moce przebiegać w całej objCtoWci 

tworzywa polimerowego, nie tylko na jego powierzchni. Utlenienie cieplne zachodzi 

pod wpływem tlenu w podwycszonej temperaturze. Aby nast>piła inicjacja procesu, energia 

cieplna musi przekraczać energiC niezbCdn> do rozerwania wi>zania chemicznego. Efektem 

jest pCkanie wi>zaM w łaMcuchu głównym makrocz>steczek. 

Konsekwencj> degradacji atmosferycznej s> zmiany budowy chemicznej polimerów, 

zmniejszenie ciCcaru cz>steczkowego (pCkanie łaMcucha) lub jego zwiCkszenie (sieciowanie, 

rozgałCzianie), powstawanie rys lub drobnych spCkaM. W konsekwencji nastCpuj> zmiany 

własnoWci fizycznych i wytrzymałoWciowych materiałów polimerowych polegaj>ce 

na zmniejszeniu elastycznoWci, udarnoWci i naprCcenia zrywaj>cego, zmianie barwy, utracie 

połysku i przearoczystoWci. 

bywice epoksydowa i fenolowa podczas napromieniowania trac> swoje fizyczne własnoWci 

bardzo szybko. W obecnoWci powietrza rozerwanie łaMcuchów i sieciowanie nastCpuje 

jednoczeWnie, podczas gdy w prócni nie zachodzi sieciowanie tych polimerów. 

Kolejnym czynnikiem wpływaj>cym na degradacjC materiałów polimerowych jest wilgoć. 
Tworzywa polimerowe reaguj> z wod> według dwóch mechanizmów: mechanicznego 

przyjmowania i oddawania wody oraz w wyniku reakcji chemicznych, np. hydrolizy lub 

powstawania rodników •OH i •OH2 w obecnoWci promieniowania. Juc samo pobieranie 

i oddawanie wody przyspiesza proces degradacji tworzyw sztucznych. W momencie, kiedy 

na materiał działa równoczeWnie promieniowanie słoneczne, proces degradacji jest 

intensywniejszy, gdyc wiele procesów fotochemicznych prowadzi do utraty elastycznoWci 

warstwy powierzchniowej. Dodatkowo zwiCksza to podatnoWć na pCkanie powodowane 

naprCceniami rozci>gaj>cymi podczas wysychania materiału. Absorbcja wody powoduje 

zwiCkszanie objCtoWci materiałów polimerowych. Dla tworzyw izotropowych mocna przyj>ć 
jako wytyczn>, ce wynikaj>ce ze spCcznienia liniowe zwiCkszenie wymiarów jest mniejsze nic 
wchłanianie wody. W tworzywach wzmacnianych włóknem szklanym wydłucenie jest 

utrudnione, zwłaszcza w kierunku ułocenia włókien. Tworzywami wracliwymi na hydrolizC 
s> poliestry liniowe. Juc małe iloWci wody w granulacie mog> prowadzić, przy przetwórstwie 

metod> wtryskiwania, do rozkładu cz>steczek, a w efekcie do wystCpowania smug i pCcherzy 

na wyprasce. 

W pracy dokonano przegl>du modeli procesów degradacji materiałów polimerowych, 

ze szczególnym uwzglCdnieniem kompozytów polimerowych. Modele te mocna podzielić 
na dwie zasadnicze klasy [167,168]: 
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• Modele opisuj>ce procesy chemiczne i fizyczne zachodz>ce w czasie degradacji. Obejmuj> 
reakcje chemiczne zachodz>ce na poszczególnych etapach tego procesu. Warunkiem 

rócni>cym jest czynnik dominuj>cy w procesie degradacji (ciepło, promieniowanie 

słoneczne, promieniowanie wysokoenergetyczne, tlen itp.). 

• Modele opisuj>ce kinetykC procesów degradacji. Zdecydowana wiCkszoWć tych modeli 

opisuje procesy degradacyjne za pomoc> równania Arheniusa.  

Degradacja fotochemiczna zachodzi pod wpływem Wwiatła [53,85]. Oznacza zmiany 

fizyczne i chemiczne wywoływane w polimerach pod wpływem Wwiatła widzialnego 

lub nadfioletu. Inicjacja reakcji fotochemicznej uwarunkowana jest obecnoWci> 
w makrocz>steczce lub komponencie dodatkowych grup chromoforowych, czyli absorbuj>cych 

Wwiatło. WiCkszoWć grup chromoforowych absorbuje promieniowanie w zakresie nadfioletu, 

tzn. ponicej 400 nm. Degradacja fotochemiczna jest szczególnie istotna ze wzglCdów 

praktycznych. Wyroby z tworzyw polimerowych znajduj>ce siC w powszechnym ucyciu 

naracone s> zwykle na działanie Wwiatła słonecznego. Vwiatło to zawiera szeroki zakres 

promieniowania, w tym obszar widzialny i nadfiolet, powoduj>ce niekorzystne zmiany 

własnoWci polimerów. Podstawowe rodzaje reakcji zachodz>cych podczas ekspozycji polimeru 

w Wwietle słonecznym mocna podzielić, według miejsca ich wystCpowania, na dwie grupy. 

S> to mianowicie reakcje w łaMcuchu głównym oraz reakcje grup bocznych. Reakcje 

w łaMcuchu głównym powoduj> zmianC rozmiaru lub kształtu tego łaMcucha, odpowiedzialne 

s> one za wiCkszoWć efektów fotodegradacji. Wyrócnia siC trzy podstawowe rodzaje reakcji 

w łaMcuchu głównym, takie jak rozrywanie łaMcucha głównego, sieciowanie, depolimeryzacja. 

Degradacja biologiczna tworzyw polimerowych obejmuje wiele procesów o charakterze 

chemiczno-biologicznym zwi>zanych z destrukcj> polimerów wywołanych działaniem 

enzymów wydzielanych przez obecne na ich powierzchni mikroorganizmy (bakterie i grzyby 

mikroskopowe). W wyniku tego działania nastCpuje skracanie łaMcuchów polimerowych 

i eliminacja jego fragmentów, a w konsekwencji zmniejszenie ciCcaru cz>steczkowego 

polimeru. Biologiczna degradacja modyfikuje strukturC chemiczn> polimeru, zmienia jego 

właWciwoWci fizykochemiczne oraz mechaniczne, co na ogół, w przypadku wiCkszoWci 

zastosowaM nie jest korzystne. OkreWlaj>c podatnoWć danego polimeru na proces biodegradacji 

uwzglCdnia siC zarówno jego strukturC chemiczn>, budowC nadcz>steczkow> i stopieM 
krystalicznoWci, jak i korozyjnoWć danego Wrodowiska [61,173]. 

Degradacja chemiczna oznacza procesy wywoływane czynnikami chemicznymi takimi 

jak: kwasy, zasady rozpuszczalniki, reaktywne gazy bCd>ce w bezpoWrednim kontakcie 

z tworzywem polimerowym. Proces degradacji chemicznej polimerów zachodzi, gdy reakcja 
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chemiczna prowadz>ca do destrukcji materiału polimerowego inicjowana jest przez zwi>zki 

chemiczne o niskich masach cz>steczkowych [52,47,48,72,117].  

Degradacja polimerów pod wpływem promieniowania wysokoenergetycznego. Fotony 

promieniowania X oraz γ maj> energie nieporównywalnie wycsze nic energie wi>zaM, 

a potencjał jonizacyjny wycszy nic wystCpuj>cy w prostych cz>steczkach i rodnikach. Główne 

zmiany struktury polimeru pod wpływem napromieniowania to sieciowanie, tworzenie 

produktów lotnych, tworzenie i niszczenie cz>stek nienasyconych, cyklizacja. 

WielkoWć tych zmian w ducym stopniu zalecy od chemicznej struktury polimeru. 

Rozrywanie łaMcucha głównego i sieciowanie wywiera ducy wpływ na masC cz>steczkow> 
i na własnoWci, które od niej zalec>. Procesy degradacji pod wpływem promieniowania 

wysokoenergetycznego zachodz> szybciej nic inicjowane innymi czynnikami. Kacda czCWć 
molekuły zdolna jest do reakcji z promieniowaniem wysokoenergetycznym. SzybkoWć 
i charakter zmian fizycznych i chemicznych zalecy w tym wypadku od składu chemicznego 

materiału podlegaj>cego działaniu promieniowania i od natury promieniowania. 

Przy ducych mocach, ale krótkich czasach naWwietlania, wpływ tlenu na polimer 

jest niewielki. Przy małych mocach naWwietlania i odpowiednio długich czasach tlen 

z powietrza moce dyfundować do wnCtrza i istotnie wpłyn>ć na strukturC tworzywa (rys. 2.10). 

 

 

 

Rysunek 2.10. Wpływ dawki i mocy dawki promieniowania na wytrzymałoWć  
na rozci>ganie PE i PP 
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Ogólnie mówi>c, reakcje degradacji klasyfikowane s> jako jednoetapowe i łaMcuchowe. 

W reakcjach jednoetapowych szybkoWć jest proporcjonalna do szybkoWci inicjacji. W reakcjach 

łaMcuchowych charakterystyczny jest samorzutny przebieg zapocz>tkowanego wczeWniej 

procesu. Oznacza to, ce w wyniku zainicjowania powstaj> produkty zdolne do samorzutnego 

reagowania z kolejnymi cz>steczkami substratu. Gdy inicjowanie reakcji zachodzi w sposób 

ci>gły, wówczas szybkoWć całego procesu jest zwielokrotniona.  

Niszczenie materiałów moce być rozpatrywane z punktu widzenia mechaniki i kinetyki. 

PodejWcie mechaniczne wykorzystuje jako kryterium niszczenia pojCcia stanu granicznego, 

czyli momentu, kiedy nastCpuje niszczenie. Natomiast podejWcie kinetyczne charakteryzuje 

siC tym, ce główn> uwagC zwraca siC na atomowo – molekularny mechanizm niszczenia. 

Podstawowym czynnikiem, w tym przypadku, jest cieplny ruch atomów, segmentów 

cz>steczek itp., wywołuj>cy miCdzyatomowe przemieszczenia. 

Na wytrzymałoWć i kinetykC niszczenia materiałów polimerowych wpływ ma geometria 

ułocenia włókien wzmacniaj>cych, własnoWci i objCtoWciowe zawartoWci poszczególnych 

składników (kompozytów), stan powierzchni na granicy faz, rodzaj i przebieg procesu 

technologicznego oraz warunki ucytkowania. 

Dla kompozytów konstrukcyjnych okreWla siC Wredni> wartoWć charakterystyk 

oraz ich rozrzut. Przy znacznym rozrzucie charakterystyk obnica siC wytrzymałoWć 
i niezawodnoWć pracy danego układu. Działanie okresowo zmiennych obci>ceM wywołuje 

rozrzut pCkniCć kompozytów. Powstawanie takich uszkodzeM zalecy głównie od własnoWci 

składników, jak i od konstrukcyjnej struktury materiału. 

Mówi>c o strukturze materiału, trzeba zwrócić uwagC na to, ce kompozyty, złocone z cywic 

syntetycznych i włókien szklanych, maj> zazwyczaj nierównomiernie rozłocone włókna 

w osnowie. NajwiCksze osłabienia skupiaj> siC wiCc w miejscach, gdzie krzycuj> siC pasma 

włókien. Tam nastCpuje niszczenie na powierzchniach granic fazowych oraz mikropCkniCcia. 

Takie mikropCkniCcia s> przyczyn> powstawania pCkniCć głównych. 


