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Kompozyty na osnowie biopoliamidu z m¹czk¹ ³upin orzecha modyfikowane

powierzchniowo nanocz¹stkami srebra

Streszczenie. Biokompozyty poliamidu 10,10 z 10%wag. i 30%wag. m¹czki ³upin orzecha charakteryzowano pod
k¹tem zastosowañ konstrukcyjnych i medycznych. Dokonano wstêpnych prób pokrycia powierzchni wytworzonych
próbek nanocz¹stkami srebra. W celach porównawczych wytworzono i badano kompozytu poliamidu 10,10
z 30%wag. w³ókna szklanego. Okreœlono w³aœciwoœci mechaniczne, przeprowadzono analizy z zastosowaniem ska-
ningowego mikroskopu elektronowego. Zmierzono parametry chropowatoœci powierzchni. Okreœlono ch³onnoœæ
wody i jej wp³yw na w³aœciwoœci mechaniczne po 7 dniach moczenia. Biokompozyty wykaza³y wzrost modu³u sprê-
¿ystoœci, nisk¹ gêstoœæ, wy¿sze w³aœciwoœci plastyczne i lepsz¹ jakoœæ powierzchni ni¿ kompozyty z w³óknem szkla-
nym. Modyfikacjê powierzchniow¹ nanocz¹stkami srebra wskazano jako interesuj¹ce rozwi¹zanie, szczególnie dla
sprzêtu medycznego, jednak same techniki nanoszenia wymagaj¹ dopracowania.

BIOPOLYAMIDE MATRIX COMPOSITES WITH WALNUT SHELL FLOUR SURFACE-MODIFIED BY
SILVER NANOPARTICLES
Summary. In the study, biocomposites of polyamide 10,10 with 10%wt. and 30%wt. of walnut shell flour were cha-
racterized in respect to structural and extracorporeal medical applications. Preliminary attempts were made to
cover the composites with silver nanoparticles. For comparison purposes, specimens of PA 10.10 with 30%wt. glass
fibers were also manufactured and tested. Mechanical properties were tested and the composite structure was obser-
ved using scanning electron microscope. Surface roughness parameters were measured. Water absorption and its
influence on mechanical properties was assessed after 7 days of soaking. The biocomposites showed an increase in
modulus of elasticity, higher ductile properties and better surface quality than composites with glass fibers. Surface
modification with silver nanoparticles was indicated as an interesting solution, especially for medical equipment,
however the techniques of application should be refined

1. WSTÊP

Biokompozyty polimerowe to materia³y ciesz¹ce siê
rosn¹c¹ popularnoœci¹. Szczególnie ciekawe, m.in. bior¹c
pod uwagê strategiê zrównowa¿onego rozwoju, wydaj¹
siê te, w których zarówno osnowa jak i nape³niacz pozys-
kiwane s¹ z odnawialnych surowców. Szeroki zakres za-
stosowañ mo¿na zaproponowaæ dla kompozytów o bio-
pochodnej i niebiodegradowalnej osnowie. Wynika to z
mo¿liwoœci za³o¿enia d³u¿szego okresu u¿ytkowania
oraz zwykle lepszych w³aœciwoœci mechanicznych samej
osnowy ni¿ w przypadku materia³u biodegradowalnego.
Warto równie¿ przyjrzeæ siê innym nape³niaczom ligno-
celulozowym ni¿ m¹czka drzewna i popularne w³ókna
roœlinne, szczególnie je¿eli mo¿na je pozyskiwaæ z odpa-
dów i je¿eli posiadaj¹ one pewne nowe i atrakcyjne cechy,
w stosunku do nape³niaczy bardziej tradycyjnych. Tak
w³aœnie jest w przypadku m¹czki orzecha w³oskiego.

Orzech w³oski (Juglans regia L.) to bardzo popularna
roœlina uprawiana na ca³ym œwiecie, równie¿ w Polsce. W
2011 roku zajmowa³ czwarte miejsce pod wzglêdem œwia-
towej produkcji orzechów, po migda³ach, orzechach ner-
kowca i pistacjach [1]. Masa ³upiny stanowi ok. 67% objê-
toœci ca³ego owocu orzecha [2]. Corocznie w procesie
pozyskiwania jadalnej czêœci roœliny powstaje wiêc du¿a
iloœæ odpadu, który mo¿e byæ wtórnie zagospodarowany.
Mikrostruktura ³upin orzecha w³oskiego znacznie ró¿ni
siê od mikrostruktury drewna. £upina zbudowana jest
g³ównie ze sklereidów, komórek kamiennych – martwych

komórek, których 90% objêtoœci stanowi zdrewnia³a œcia-
na komórkowa o du¿ej wytrzyma³oœci i sztywnoœci, o wy-
sokiej zawartoœci ligniny. Zawiera mniej substancji ch³o-
n¹cych wodê (celuloza, hemiceluloza) i wiêcej substancji
hydrofobowych (m.in. lignina, popió³) ni¿ drewno i po-
pularne w³ókna naturalne [2,3]. Jest mniej podatna na
atak i rozwój grzybów i bakterii. Znane s¹ antyseptyczne
w³aœciwoœci orzecha w³oskiego – wyci¹gi pozyskiwane
z ró¿nych czêœci roœliny stosowane s¹ w artyku³ach me-
dycznych i kosmetycznych. Dziêki takim zaletom m¹czka
³upin orzecha stosowana jest m.in. jako sk³adnik peelin-
gów do twarzy i cia³a. W literaturze istniej¹ te¿ nieliczne
doniesienia o kompozytach polimerowych wzmacnia-
nych m¹czk¹ orzecha w³oskiego o osnowie polipropyle-
nu lub ¿ywicy mocznikowo-formaldehydowej (p³yta
wiórowa) [2-5]. Ayrilmis et.al bada³ kompozyty polipro-
pylenu zawieraj¹cych 40–60% wag. proszku ³upin orze-
cha w³oskiego. W wyniku wprowadzenia nape³niacza
uzyska³ wzrost modu³u sprê¿ystoœci przy rozci¹ganiu i
zginaniu, a uzyskane kompozyty charakteryzowa³y siê
ni¿sz¹ ch³onnoœci¹ wody, ni¿ kompozyty z m¹czk¹
drzewn¹ [2].

W niniejszej pracy autorzy zaproponowali mo¿liwoœæ
powierzchniowej modyfikacji wytworzonych biokompo-
zytów poprzez pokrycie ich nanocz¹stkami srebra. Po-
wszechne jest zastosowanie nanotechnologii w aseptyce,
poprzez wykorzystanie nanocz¹stek srebra, z³ota czy te¿
miedzi o bakterio- i grzybobójczych w³aœciwoœciach.
U¿ywa siê ich w postaci koloidów w œrodkach dezynfek-
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cyjnych oraz w tkaninach, materia³ach budowlanych i
tworzywach sztucznych (m.in. folie do zastosowañ me-
dycznych, blaty, okleiny), filtrach urz¹dzeñ klimatyzacyj-
nych [5]. W przypadku wprowadzania nanocz¹stek do
materia³ów polimerowych w celu poprawy ich w³aœci-
woœci antybakteryjnych, zastosowanie modyfikacji po-
wierzchniowej mo¿e byæ bardziej ekonomiczne i skutecz-
ne ni¿ modyfikacja w masie, zw³aszcza w przypadku mo-
dyfikacji materia³ów ch³onnych i odpornych na zu¿ycie
œcierne.

W niniejszym artykule scharakteryzowano w³aœci-
woœci nowych kompozytów na osnowie biopochodnego
poliamidu 10,10 modyfikowanych powierzchniowo, a
tak¿e w masie i zwrócono uwagê na mo¿liwe aplikacje,
wynikaj¹ce z doboru materia³ów o w³aœciwoœciach anty-
septycznych. Celem prowadzonych badañ by³a ocena
przydatnoœci nowowytworzonych kompozytów – wska-
zanie ich zalet i wad jako potencjalnych materia³ów kons-
trukcyjnych i przeznaczonych dla medycyny.

2. MATERIA£Y I METODYKA

Badanymi materia³ami by³ poliamid 10,10 otrzymy-
wany z oleju rycynowego (Hiprolon 211, Arkema, Fran-
cja) – oznaczony jakoHPA – oraz trzy kompozycje na jego
osnowie:
— PA 10,10 z 10%wag. zawartoœci¹ m¹czki ³upin orzecha

w³oskiego (HPA1O),
— PA 10,10 z 30%wag. zawartoœci¹ m¹czki ³upin orzecha

w³oskiego (HPA3O),
— PA 10,10 z 30%wag. zawartoœci¹ w³ókna szklanego

(HPA3S).
Wykorzystano m¹czkê ³upin orzecha w³oskiego Rheofix
UNG 300 (J.Rettenmaier & Söhne GmbH+Co., Niemcy)
o wielkoœci ziarna 200-400 µm. Granulaty badanych kom-
pozytów oraz standardowe wiose³kowe próbki do badañ
wytworzono w Laboratorium Tworzyw Sztucznych Gru-
py Azoty SA w Tarnowie metod¹ compoundingu (dwu-
œlimakow¹ wyt³aczark¹ MARIS TM 30VI) i wtrysku (En-
gel ES 200/40 HSL).

Na powierzchniê tak wytworzone próbek nanoszono
nanocz¹stki srebra (Nanostructured&Amorphous Mate-
rials Inc., USA) o rozmiarach cz¹stek: 80-500 nm × 2-4 µm
i czystoœci 99,95%. z u¿yciem prostych technik: (1) umie-
szczenie w wodnej zawiesinie srebra i nastêpne wygrze-
wane w temperaturze 200°C przez 1h, (2) pokrycie roz-
tworem metanolu z nanosrebrem i wygrzewane przez
30 minut w temperaturze 100°C, po uprzednim trawieniu
przez 30 s technicznym kwasie azotowym w 60°C, (3) na-
niesienie srebra na badane próbki, uprzednio moczone
w zawiesinie wody destylowanej, nastêpnie pokrycie
powierzchni klejem cyjanoakrylowym z nanosrebrem po
uprzednim wygrzewaniu przez 30 minut w temperaturze
120°C

Naniesienie srebra na materia³ badañ mia³o na celu
zapewnienie w³aœciwoœci bakteriobójczych oraz grzybo-
bójczych. Schemat ideowy modyfikacji materia³ów
w celu wytworzenia nowych biokompozytów o w³aœci-
woœciach antybakteryjnych przedstawiono schematycz-
nie na rys. 1.

Wytworzone kompozycje poddano badaniom fizy-
ko-mechanicznym. Oznaczono ich gêstoœæ metod¹ hyd-
rostatyczn¹ oraz dokonano pomiaru ch³onnoœci wody o
temperaturze pokojowej po 7 dniach inkubacji. Na mate-
ria³ach kondycjonowanych przeprowadzono statyczn¹
próbê rozci¹gania (ISO 527), statyczn¹ próbê zginania
(ISO 178) z wykorzystaniem maszyny wytrzyma³oœcio-
wej MTS Criterion 43 (30 kN) z ekstensometrem MTS oraz
okreœlono udarnoœæ Charpy’ego z karbem (ISO 179-1). W
celu zbadania wp³ywu ch³onnoœci wody na w³aœciwoœci
mechaniczne wytworzonych kompozycji, poddano je po-
nownie próbie rozci¹gania po 7 dniach moczenia. Pomia-
ru chropowatoœci powierzchni dokonano z u¿yciem pro-
filometru Taylor Hobson Surtronic 25. Przeprowadzono
równie¿ obserwacje mikroskopowe z u¿yciem skaningo-
wego mikroskopu elektronowego JEOL JSM 5510LV na
próbkach napylanych z³otem: na prze³omach po próbie
rozci¹gania oraz na powierzchni próbek pokrytych cz¹st-
kami srebra; dokonano te¿ jakoœciowej analizy sk³adu
powierzchni materia³ów z u¿yciem przystawki EDS.
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Rys. 1. Schemat ideowy zastosowanych modyfikacji [7]



3. WYNIKI BADAÑ

W tabeli 1 przedstawiono wybrane w³aœciwoœci fi-
zyczne poliamidu 10,10 i jego kompozytów: gêstoœæ (r),
ch³onnoœæ wody (W) oraz parametry chropowatoœci
powierzchni: œrednie arytmetyczne odchylenie profilu od
linii œredniej (Ra) i wysokoœæ chropowatoœci wed³ug dzie-
siêciu punktów profilu (Rz). Biokompozyty z m¹czk¹ ³u-
pin orzecha charakteryzuj¹ siê nisk¹ gêstoœci¹ i mniejsz¹
chropowatoœci¹ powierzchni ni¿ kompozyty z dodatkiem
w³ókna szklanego. Ch³onnoœæ wody kompozytu z
30%wag. udzia³em ³upin orzecha jest trzykrotnie wy¿sza
ni¿ dla nienape³nionego d³ugo³añcuchowego poliamidu
10,10 i kompozytu z w³óknem szklanym, bior¹c jednak
pod uwagê, ¿e ch³onnoœæ mierzono po 7 dniach inkubacji
w wodzie, uzyskane wyniki s¹ zadowalaj¹ce.

W³aœciwoœci wytrzyma³oœciowe badanych materia-
³ów oznaczone w próbie statycznego rozci¹gania (Et –
modu³ sprê¿ystoœci przy rozci¹ganiu, sM – wytrzyma³oœæ
na rozci¹ganie) przedstawiono na rysunku 2. Uzyskano

wzrost wytrzyma³oœci kompozytów z m¹czk¹ ³upin orze-
cha przy zbli¿onej wytrzyma³oœci na rozci¹ganie w po-
równaniu do poliamidu 10,10; efekt charakterystyczny
dla nape³niaczy proszkowych. Na tych samych rysun-
kach zestawiono równie¿ wyniki uzyskane w próbach
rozci¹gania materia³ów po 7-dniowej inkubacji w wo-
dzie. Zmiany w³aœciwoœci wytrzyma³oœciowych w przy-
padku wszystkich materia³ów, porównaniu do materia-
³ów kondycjonowanych, by³ niewielki.
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Rys. 3. Przyk³adowe krzywe zginania dla badanych materia³ów [8]

Rys. 2. Modu³ sprê¿ystoœci przy rozci¹ganiu i wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie badanych kompozycji

Tabela 1. Wybrane w³aœciwoœci fizyczne badanych kompozycji
[8]

Materia³ r [g/cm3] W [%] Ra [µm] Rz [µm]

HPA 1,0340 0,273 0,24 1,53

HPA1O 1,0644 0,299 0,26 1,70

HPA3O 1,1115 0,911 0,35 3,80

HPA3S 1,2063 0,245 0,47 3,95



Korzystne s¹ wyniki prób zginania zaprezentowane
w postaci przyk³adowych wykresów zginania na rysun-
ku 3. Kompozyty z m¹czk¹ ³upin orzecha wykazuj¹
wzrost parametrów wytrzyma³oœciowych przy równo-
czesnym zachowaniu du¿ej elastycznoœci w porównaniu
z kompozytem wzmocnionym w³óknem szklanym.

Na rysunku 4 przedstawiono udarnoœæ Charpy’ego
badanych materia³ów. Kompozyty z 30%wag. udzia³em
m¹czki ³upin orzecha i w³ókna szklanego wykazuj¹ spa-
dek udarnoœci na podobnym poziomie, w porównaniu
z czystym poliamidem 10,10.

W³aœciwoœci uzyskane w próbach mechanicznych dla
kompozytów z proszkiem ³upinami orzecha wykazuj¹
korelacjê z obrazami mikrostruktury prze³omów po roz-
ci¹ganiu pokazanymi na rysunku 5. Cz¹stki nape³niacza
s¹ równomiernie osadzone w osnowie, maj¹ rozwiniêt¹
powierzchniê mog¹c¹ sprzyjaæ poprawie przyczepnoœci
z osnow¹, jednak nie s¹ z ni¹ mocno zwi¹zane, na co
wskazuj¹ pustki i nieci¹g³oœci na granicach faz.

Przyk³adowy efekt modyfikacji powierzchniowej
cz¹stkami srebra widoczny jest na rysunku 6 i w tabeli 2.
Wyniki przedstawione w tabeli 2 nale¿y interpretowaæ
jedynie jako dane jakoœciowe, œwiadcz¹ce o obecnoœci

cz¹stek srebra na powierzchni biokompozytów oraz o po-
wstawaniu du¿ych aglomeratów cz¹stek.
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a) b)

Rys. 5. Obrazy SEM prze³omów po rozci¹ganiu kompozytów poliamidu z m¹czk¹ ³upin orzecha: a – pojedyncze cz¹stki w osnowie, HPA1O, b –

kompozyt HPA3O, widoczne du¿e cz¹stki m¹czki orzecha rozproszone w osnowie i pustki po nape³niaczu.

Rys. 4. Udarnoœæ Charpy’ego z karbem

Rys. 6. Obraz SEM powierzchni kompozytu HPA3O pokrytego klejem

akrylowym z widocznymi aglomeracjami nanocz¹stek srebra (pkt. 1 i 2

– analiza punktowa EDS)



Tabela 2.Wyniki analizy EDS dla punktów 1 i 2 (zobacz: Rys. 6)

Punkt Elt. Line Intensity
(c/s)

Error
2-sig

Atomic
%

Conc
wt.%

1
Ag La 491,04 8,091 100,000 100,000

100,000 100,000 Total

2

C Ka 109,45 3,820 91,166 87,669

O Ka 3,05 0,637 8,156 10,447

S Ka 13,21 1,327 0,655 1,682

Ag La 0,55 0,271 0,023 0,202

100,000 100,000 Total

4. WNIOSKI

Wykorzystanie naturalnego nape³niacza o w³aœciwoœ-
ciach aseptycznych, jakim s¹ standaryzowane cz¹stki
orzecha w³oskiego pozwala na modyfikacjê w masie – po-
prawiaj¹c¹ w³aœciwoœci wytrzyma³oœciowe oraz zwiêk-
szaj¹c¹ odpornoœæ mikrobiologiczn¹ materia³ów na ele-
menty wyrobów medycznych, ortopedycznych i rehabili-
tacyjnych, ale te¿ na inne elementy konstrukcyjne. Doda-
tek cz¹stek orzecha pozwala zwiêkszyæ sztywnoœæ bez
pogarszania wytrzyma³oœci – przy zachowaniu niskiej
chropowatoœci wytworzonych elementów.

W pracy zaprezentowano ideê modyfikacji nowych
biopochodnych kompozytów i przyk³adowe wyniki ba-
dañ wstêpnych. Metody nanoszenia nanoproszku srebra
wymagaj¹ jednak dopracowania. W przypadku stosowa-
nia nanocz¹stek srebra w celu poprawy w³aœciwoœci
aseptycznych, modyfikacja powierzchniowa wyrobów
pozwoli³oby na obni¿enie kosztów materia³owych, w po-
równaniu z wytwarzaniem nanokompozytów z cz¹stka-

mi srebra w masie. Zgodnie z koncepcj¹ przedstawion¹
w pracy, sprzêt ortopedyczny (np. wk³adki ortopedyczne
czy ko³nierze ortopedyczne) oraz jego elementy mog³yby
byæ wykonywane z przyjaznych dla œrodowiska, asep-
tycznych materia³ów.
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