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W³aœciwoœci przetwórcze kompozytów polipropylenowych z nape³niaczem

w postaci rozdrobnionej s³omy ry¿owej

Streszczenie: Podstawowym problemem kompozytów z nape³niaczami pochodzenia naturalnego, jest ich du¿a
podatnoœæ na dzia³anie wilgotnoœci oraz wra¿liwoœæ na temperaturê przetwarzania. Przeprowadzono badania nad
mo¿liwoœci¹ zastosowania w charakterze nape³niacza rozdrobnionej s³omy ry¿owej, która spoœród nape³niaczy
organicznych wykazuje siê du¿¹ zawartoœci¹ SiO2 (krzemionki), co ograniczy absorpcjê wilgoci przez kompozyt.
Kompozyty z tym nape³niaczem mog¹ mieæ zastosowanie na wyroby techniczne pracuj¹ce w œrodowisku o zwiêk-
szonej wilgotnoœci. Dla przysz³ej aplikacji materia³u analizowano wp³yw zawartoœci nape³niacza na w³aœciwoœci
przetwórcze kompozytów takie jak: wskaŸnik szybkoœci p³yniêcia, stopieñ wype³nienia formy z gniazdem formu-
j¹cym w kszta³cie spirali oraz skurcz powtryskowy. Okreœlono równie¿ wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie statyczne oraz
udarnoœæ. Stwierdzono, ¿e zastosowany nape³niacz korzystnie wp³ywa na w³aœciwoœci kompozytu, zmniejsza
skurcz powtryskowy, zaœ wype³nienie form uzale¿nione jest do koncentracji nape³niacza w kompozycie oraz warun-
ków przetwarzania (ciœnienie wtrysku, temperatura wtrysku).

PROCESSING PROPERTIES OF POLYPROPYLENE COMPOSITES WITH A NATURAL FILLER BASED
ON GRINDED RICE STRAW
Abstract: The basic problem with composites filled with fillers of natural origin is the high susceptibility to humi-
dity and processing temperature. The studies on the possibility of use of grinded rice straw as a particulate filler,
which characterizes an especially high content of SiO2 (silica), which probably will reduce the moisture absorption
of the composite were done. The composites of the filler could be then applied for the technical products working in
an environment of high humidity. For future applications the influence of the filler content on the processing and the
processing properties of the composites such as melt flow index, degree of filling a spiral mold and shrinkage were
analyzed. The static tensile strength and impact strength have been measured. It has been found that the use of these
fillers preferably affects the properties of the composite, reduced shrinkage and mold filling is subjected to the filler
concentration in the composite and processing conditions (injection pressure, the injection temperature).

1. WSTÊP

Kompozyty polimerowe z udzia³em nape³niaczy or-
ganicznych s¹ powszechnie stosowane na ró¿ne wyroby
techniczne i jak wynika z danych literaturowych ich pro-
dukcja wykazuje tendencjê wzrostow¹ [1, 2, 3, 4]. Zainte-
resowanie nape³niaczami pochodzenia roœlinnego
zwi¹zane jest z ogólnoœwiatow¹ polityk¹ w zakresie
zrównowa¿onego rozwoju gospodarczego gdzie zwiêk-
szenie wykorzystania materia³ów odnawialnych pozwoli
na zmniejszenie zu¿ycia surowców kopalnianych ko-
niecznych do produkcji tworzyw polimerowych. Prowa-
dzone w szeregu krajach badania nad nowymi materia³a-
mi polimerowymi ukierunkowane s¹ na wytwarzanie
kompozytów polimerowych z udzia³em nape³niaczy od-
nawialnych oraz na wytwarzaniu polimerów z materia-
³ów pochodzenia roœlinnego. Bardziej rozwiniête s¹ dzia-
³ania w kierunku wytwarzania kompozytów polimero-
wych zw³aszcza z udzia³em osnowy z tworzyw termo-
plastycznych takich jak PVC, PP, PE, PS [5, 6]. W kompo-
zytach tych najczêœciej stosowanym nape³niaczem jest
drewno pochodz¹ce z drzew liœciastych oraz iglastych w
postaci odpowiednio rozdrobnionej m¹czki o wielkoœci
cz¹stek do 0,3 mm [2, 7, 8]. Stosowane s¹ równie¿

nape³niacze w postaci w³óknistej miêdzy innymi z lnu,
juty, konopi, sizalu, bawe³ny, kokosu, banana, trawymor-
skiej, s³omy i ³usek ry¿owych, ³usek kakao [8, 9, 10, 11, 12,
13]. Wiêkszoœæ stosowanych nape³niaczy to odpad po-
produkcyjny, którego wykorzystanie dla wytwarzania
nowych materia³ów jest racjonalnym kierunkiem dzia³añ
zmniejszaj¹cych zagro¿enie dla zanieczyszczenia œrodo-
wiska. Wykorzystanie specyficznego sk³adu nape³niacza
mo¿e pozwoliæ na wytworzenie materia³u, który mo¿na
eksploatowaæ w œrodowisku niekorzystnym np. o zwiêk-
szonej wilgotnoœci dla wiêkszoœci kompozytów polime-
rowo-organicznych. St¹d te¿ podjêto badania nad kom-
pozytami z udzia³em nape³niacza w postaci rozdrobnio-
nej s³omy ry¿owej, która wykazuje siê du¿¹ zawartoœci¹
krzemionki SiO2 [12, 14, 15]. Wczeœniejsze badania kom-
pozytów polipropylenowych z udzia³em trawy morskiej
zawieraj¹cej ok. 35-50 % SiO2 wykaza³y korzystne od-
dzia³ywanie nape³niacza zw³aszcza poprzez obni¿enie
skurczu powtryskowego oraz zmianê niektórych w³aœci-
woœci mechanicznych i elektrycznych [16]. S³oma ry¿o-
wa, ³uski ry¿owe oraz powstaj¹cy z procesu spalania po-
pió³ stanowi¹ interesuj¹cy materia³, który jest wykorzys-
tywany jako nape³niacz zarówno do kompozytów poli-
merowych jak i materia³ów budowlanych [17, 18, 19, 20].

PRZETWÓRSTWO TWORZYW 6 (listopad – grudzieñ) 2014

572 Diana TARTAKOWSKA, Zenon TARTAKOWSKI



Z przedstawionego w literaturze sk³adu popio³ów ze s³o-
my ry¿owej wynika, ¿e udzia³ krzemionki jest na pozio-
mie 90 % i jej sk³ad jest podobny do innych materia³ów
nieorganicznych (tab. 1) [7, 9, 14]. Wiêkszoœæ przedsta-
wianych w literaturze badañ materia³ów kompozyto-
wych dotyczy analizy ich w³aœciwoœci fizycznych oraz
mechanicznych zaœ w niewielkim stopniu w³aœciwoœci
przetwórczych, które maj¹ istotne znaczenie zw³aszcza
dla przysz³ej aplikacji materia³u nawyroby. St¹d te¿ poni-
¿ej przedstawione badania przetwórcze (wskaŸnik p³y-
niêcia, stopieñ wype³nienia gniazda formuj¹cego, skurcz
powtryskowy) pozwalaj¹ okreœliæ wybrane w³aœciwoœci
materia³u kompozytowego w zale¿noœci od iloœci na-
pe³niacza oraz warunków przetwarzania kompozytu.

Tab. 1. Udzia³ sk³adników nieorganicznych w materia³ach
[12, 14]

Sk³ad
[%]

Materia³

Cement
port-

landzki
¯u¿el

Py³ krze-
mion-
kowy

Popio³y
lotne

S³oma
ry¿owa

Popió³ [14]

CaO 60-67 30-46 0,1-0,6 2-7 6,58

SiO2 17-23 30-40 85-98 40-45 77,8

Al2O3 3,0-8,0 10-20 0,2-0,6 20-30 9,79

Fe2O3 0,5-0,6 1 0,3-1,0 5-10 0,76

MgO 0,1-4,0 2-16 0,3-3,5 1-4 1,86

SO3 1,0-3,0 3 - 0,4-2 -

Na2O - 3 0,8-1,8 1-2 1,18

K2O - 3 1,5-3,5 1-2 0,64

P2O5 - - - - 0,65

2. MATERIA£ BADAWCZY

Dowytworzenia kompozytów polimerowych zastosowa-
no jako:
— osnowê – polipropylen, (PP) (Borealis, RB 707 CF,

MFI = 1,8 g/10min)
— nape³niacz – rozdrobniona s³omê ry¿ow¹ (materia³

odpadowy, kraj pochodzenia: Egipt). Wielkoœæ cz¹s-
tek – do 1 mm. Materia³ oznaczono symbolem SR.

Przeprowadzono badania cz¹stek nape³niacza w postaci
rozdrobnionej s³omy ry¿owej przy u¿yciu mikroskopii
skaningowej (Rys. 1a) wykaza³y niejednolit¹ ich powierz-
chniê, co w konsekwencji mo¿e powodowaæ lepsz¹ adhe-
zjê z polimerem. Przedstawiona na rys. 1b struktura s³o-
my ry¿owej uwidacznia budowê komórkow¹ materia³u.

Powy¿sze materia³y pos³u¿y³y do wykonania kompo-
zytów, które zawiera³y 10, 20 i 30 % wag. nape³niacza.
Kompozyty oznaczono odpowiednio PP/SR/10,
PP/SR/20, PP/SR/30. Materia³y u¿yte do wytwarzania
kompozytów podlega³y procesowi suszenia przez okres
48 godzin w temperaturze 50 °C. Wstêpnie zmieszane
materia³y poddano procesowi wyt³aczania przy u¿yciu
wyt³aczarki dwuœlimakowej, a nastêpnie otrzyman¹ wy-
t³oczynê rozdrobniono. Wytworzony granulat pos³u¿y³
do przeprowadzenia badañ przetwórczych zgodnie z us-
talonym programem badañ.

3. BADANIA

Badania w³aœciwoœci przetwórczych kompozytów obej-
mowa³y:
— masowy wskaŸnik szybkoœci p³yniêcia (MFR),
— rozp³yw w formie spiralnej,
— wype³nienie formy z gniazdem wielostopniowym,
— skurcz powtryskowy.
Badania wskaŸnika szybkoœci p³yniêcia (MFR) prowa-
dzono na plastomerze obci¹¿nikowym Ceast 6841/048
(temperatura (T) = 483 K; 493 K; obci¹¿enie (Q) = 21,6 N;
33,6 N).

Badania stopnia wype³nienia formy przeprowadzono
przy u¿yciu zespo³u jednogniazdowych form wtrysko-
wych z gniazdami formuj¹cymi w kszta³cie w kszta³cie
okr¹g³ej spirali (otwarta, zamkniêta), kwadratowej ³ama-
nej (otwarta) prostok¹tnej ³amanej (zamkniêta) oraz for-
my z gniazdem wielostopniowym. Sposób prowadzenia
badañ przedstawiono w publikacjach [5, 21]. Okreœlenie
stopnia wype³nienia formy prowadzono na podstawie
pomiaru d³ugoœci wypraski spiralnej. Badania prowadzo-
no przy u¿yciu wtryskarki œlimakowej BOY 15 stosuj¹c:
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Rys. 1. SEM s³omy ry¿owej (SR).



— ciœnienie wtrysku od 25 MPa do 125 MPa,
— temperaturê wtrysku od 463 K do 493 K,
— temperaturê formy wtryskowej 298 K, 313 K,
— czas cyklu wtryskowego 22 s.
Skurcz po wtryskowy wzd³u¿ny i poprzeczny okreœlano
na wypraskach w kszta³cie prostok¹tnych p³ytek o wy-
miarach 100×20×2 mm.

4. WYNIKI I ANALIZA BADAÑ

Wczeœniejsze badania wybranych w³aœciwoœci fizycz-
nych oraz mechanicznych kompozytów z udzia³em s³o-
my ry¿owej wykaza³y korzystne jej oddzia³ywanie na
kompozyt, nast¹pi³ wzrost wytrzyma³oœci na rozci¹ga-
nie, udarnoœci, twardoœci oraz obni¿enie absorpcji wilgo-
ci w porównaniu z innymi kompozytami z nape³niaczami
organicznymi [6, 16]. Przedstawione poni¿ej wyniki ba-
dañ w³aœciwoœci przetwórczych wzbogacaj¹ dotychcza-
sow¹ wiedzê w zakresie kompozytów i stanowi¹ prak-
tyczn¹ informacjê dla przetwórców tych materia³ów.

Badania wskaŸnika p³yniêcia kompozytów PP/SR w
zale¿noœci od temperatury i sk³adu kompozytu przedsta-
wia Rys. 2. Wraz ze wzrostem zawartoœci nape³niacza
nastêpuje obni¿enie wskaŸnika p³yniêcia zarówno dla
temperatury 483 K oraz 493 K.Wzrost obci¹¿enia z 21,6 N

do 33,6 N powoduje wzrost wskaŸnika p³yniêcia w bada-
nych temperaturach (483 K, 493 K) zaœ wraz ze wzrostem
nape³niacza wskaŸnik p³yniêcia maleje. Porównuj¹c ba-
dane wskaŸniki dla kompozytów o tej samej zawartoœci
nape³niacza w tej samej temperaturze przy zmiennym
obci¹¿eniu mo¿na zauwa¿yæ, ¿e zmiany w MFR s¹ w za-
kresie 18–27 %.

Badania wype³nienia formy z gniazdem w kszta³cie
spirali (okr¹g³ej, kwadratowej) przeprowadzono w szero-
kim zakresie ciœnienia wtrysku (25-125 MPa), temperatu-
ry wtrysku (463-493 K) oraz dla dwóch temperatur formy
wtryskowej 298 K i 313 K. Przebieg zmian d³ugoœci spirali
L (wypraska spirala okr¹g³a) z kompozytu PP modyfiko-

wanego s³om¹ ry¿ow¹ w zale¿noœci od temperatury
wtrysku i koncentracji modyfikatora przedstawia rys. 3,
natomiast w zale¿noœci od ciœnienia wtrysku przedstawia
rys. 4.

Istotny wp³yw na d³ugoœæ wypraski spiralnej (okr¹g-
³a, kwadratowa) ma koncentracja modyfikatora w kom-
pozycie. Jej wzrost powoduje zmniejszenie d³ugoœci spi-
rali co zwi¹zane jest z lepkoœci¹ kompozytuw stanie plas-
tycznym. Zarówno wzrost temperatury przetwarzania
oraz ciœnienia wtrysku powoduje wiêksze wype³nienie
gniazda formuj¹cego a tym samym i d³ugoœci spirali.

Porównuj¹c d³ugoœæ wypraski spiralnej (okr¹g³ej)
wytworzonej w przy ciœnieniu wtrysku 25 MPa i 125 MPa
dla zawartoœci nape³niacza 10 % oraz 30 % mo¿na zawa-
¿yæ 4 krotny wzrost d³ugoœci L wypraski.

Badania wype³nienia formy z gniazdem wielostop-
niowym (0,5-5 mm) wykaza³y, ¿e przy 30 % zawartoœci
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Rys. 2. WskaŸnik p³yniêcia MFR kompozytu PP/SR w zale¿noœci od

sk³adu oraz temperatury T (obci¹¿enie 33,6 N)

Fig. 2. The melt flow rate (MFR) of PP/SR composite dependending on

composition and temperature T (load 33.6 N)
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Rys. 3. Przebieg zmian d³ugoœci L wypraski spiralnej (okr¹g³ej) kompo-

zytu PP/SR w zale¿noœci od zawartoœci nape³niacza SR oraz tempera-

tury wtrysku (P – 100 MPa, Tf – 298 K)

Fig. 3. Changes in the length L of a spiral mould (round) of the PP/SR

composite depending on the SR – content and the injection temperature

(P-100 MPa, Tf – 298 K)
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Rys. 4. Przebieg zmian d³ugoœci L wypraski spiralnej (okr¹g³ej) kompo-

zytu PP/SR w zale¿noœci od zawartoœci nape³niacza SR oraz ciœnienia

wtrysku (T- 493 K, Tf – 298 K)

Fig. 4. Changes in the length L of a spiral mould of the PP/SR composite

depending on the SR content and the injection pressure P (T – 493 K,

Tf – 298 K)



nape³niacza i przy ciœnieniu 125MPa nastêpuje pe³ne wy-
pe³nienie gniazdaw zakresie g³ebokoœci 1mm.Wype³nie-
nie gniazda o g³êbokoœci 0,5 mm uzyskano dla kompo-
zytu o 10 % zawartoœci s³omy ry¿owej przy ciœnieniu
100 MPa (Tf 298 K).

Badania skurczu powtryskowego przeprowadzono
dla wytworzonych materia³ów (10, 20, 30 % nape³niacza)
przy ciœnieniu wtrysku 100 MPa i porównano z materia-
³em niemodyfikowanym. Zerowy skurcz posiada³y kom-
pozyt zawieraj¹cy 20 % i 30 % nape³niacza natomiast dla
polipropylenu skurcz wynosi³ 2,8 %.

Istotny wp³yw na w³aœciwoœci przetwórcze ma roz-
k³ad nape³niacza w kompozycie, jego dyssypacja w osno-
wie polimerowej. Przeprowadzona analiza mikroskopo-
wa wykaza³a równomierny rozk³ad nape³niacza w ca³ej
masie (Rys. 5). Cz¹stki nape³niacza nie ulegaj¹ procesowi
deformacji i rozwarstwienia.

5. WNIOSKI

Przeprowadzone badania wykaza³y, ¿e w³aœciwoœci
przetwórcze kompozytów, polipropylenowych z na-
pe³niaczem w postaci s³omy ry¿owej uzale¿nione s¹ od
zawartoœci nape³niacza i ich przetwórstwo powinno byæ
prowadzone w temperaturze T – 493 K oraz przy ciœnie-
niu 100 MPa. Badania wykaza³y, ¿e ju¿ przy 20 % zawar-
toœci nape³niacza skurcz materia³u jest zerowy. Kompo-
zyty PP/SR zawieraj¹ce 20 i 30 % nape³niacza w postaci
s³omy ry¿owej mog¹ byæ u¿yte na wypraski gruboœcien-
ne mog¹ce mieæ zastosowanie w wyrobach konstrukcyj-
nych pracuj¹cych w œrodowisku o zwiêkszonej wilgot-

noœci. Dalsze wielokierunkowe badania miêdzy innymi
palnoœci oraz mykologiczne pozwol¹ na okreœlenie bar-
dziej szczegó³owych kierunków zastosowania tych mate-
ria³ów.
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Rys. 5. Kompozyt PP/30 SR – rozk³ad cz¹stek nape³niacza w osnowie

PP; powiêkszenie ×100

Fig. 5. Composite PP/SR 30 – distribution of filler particles in the PP

matrix, zoom ×100
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