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Pianki poliuretanowe z odpadami poliestrowo-szklanymi
Streszczenie. W pracy zastosowano odpady poliestrowo-szklane, pochodz¹ce z produkcji jachtów, do wytworzenia
sztywnych pianek poliuretanowych. Zbadano wybrane w³aœciwoœci mechaniczne i termoizolacyjne otrzymanych
pianek z recyklatem. U¿ycie odpadów poliestrowo-szklanych do usztywnieñ pok³adów jachtów pozwoli czêœciowo
zagospodarowaæ je bezpoœrednio w miejscu ich powstawania.
POLYURETHANE FOAMS WITH GLASS – POLYESTER WASTE
Summary. In this work glass reinforced polyester waste from yacht production was used to rigid polyurethane
foams. The mechanical and thermal insulation properties of polyurethane foams with recyclate were determined.
Using glass-polyester waste to deck’s stiffeners of yachts can partially manage them directly in manufacture place.
1. WPROWADZENIE
Przemys³ jachtowy jest wa¿nym segmentem polskiej
gospodarki. Tworzy go ponad 900 przedsiêbiorstw, zatrudniaj¹cych ponad 13 tys. osób, które buduj¹ rocznie
ok. 15-17 tys. jachtów. Najwiêksze firmy w Polsce produkuj¹ce jednostki p³ywaj¹ce z laminatów poliestrowo-szklanych to: Sunreef Yachts (katamarany), Galeon
(³odzie motorowe), Delphia Yachts (³odzie ¿aglowe) i Ostróda Yachts (jachty). W zak³adach tych powstaje corocznie oko³o 2 tys. ton poprodukcyjnych odpadów poliestrowo-szklanych. W 2013 roku tylko jedna firma z okolic
Trójmiasta, produkuj¹ca jachty, wytworzy³y 50 ton odpadów. Powstaj¹ce podczas produkcji jachtów odpady poliestrowo-szklane najlepiej zagospodarowaæ tam gdzie
powstaj¹. Czasem do usztywnienia pok³adu jachtów z laminatu u¿ywa siê sztywnych pianek poliuretanowych,
st¹d powsta³ pomys³ dodania do nich rozdrobnionych
odpadów poliestrowo-szklanych. Pozwoli to zagospodarowaæ odpady bezpoœrednio w miejscu powstania, bez
kosztów transportu i sk³adowania.
Pianki poliuretanowe maj¹ szerokie zastosowanie nie
tylko jako izolacje, ale te¿ w tapicerstwie, opakowaniach,
oraz jako boje. Zaliczane s¹ do grupy najlepszych z dostêpnych na rynku materia³ów termoizolacyjnych, osi¹gaj¹c sprzeda¿ tylko w USA oko³o 2 biliony kilogramów.
Sztywna pianka poliuretanowa o gruboœci 1,6 cm izoluje
tak samo jak œciana betonowa o gruboœci 134 cm. Do produkcji metra szeœciennego sztywnej pianki poliuretanowej do izolacji dachu potrzeba zaledwie 70 litrów ropy
naftowej. Sztywne pianki poliuretanowe charakteryzuj¹
siê wysokim stopniem usieciowania, nisk¹ gêstoœci¹ pozorn¹ oraz porowat¹ struktur¹. Niska gêstoœæ pianek,
pozwala na zmniejszenie ciê¿aru i kosztu wyrobu, oraz
poprawia komfort i szybkoœæ roz³adunku, transportu
i monta¿u.
Przeprowadza siê czêsto modyfikacje pianek poliuretanowych w dwóch kierunkach, pierwszy w celu wzmocnienia np. nanododatkami np. montmorylonitem lub
w kierunku szybszej degradacji w œrodowisku. Cao
i wspó³pracownicy [1] zastosowali 5% wag. montmorylonitu do pianek poliuretanowych i zaobserwowali zwiêk-

szenie iloœæ porów przy równoczesnym zmniejszeniu ich
rozmiaru, co wp³ynê³o na poprawê wytrzyma³oœci na
œciskanie. Inni naukowcy wzmacniali pianki poliuretanowe nanocz¹steczkami SiC i TiO2 [2] uzyskuj¹c wzrost
o 50-70% wytrzyma³oœci na zginanie i sztywnoœci w porównaniu do czystych pianek. Zastosowanie w³ókien
szklanych oraz nanocz¹stek do pianek poliuretanowych
wp³ynê³o na wzrost modu³u o 4-26% w kierunku wzrostu
pianek, ale modu³ w kierunku poprzecznym spad³ o 40%
w stosunku do czystych pianek. Te rozbie¿ne tendencje
zosta³y wyjaœnione zwiêkszeniem anizotropii komórek
pianek, dla których opracowano model mechaniczny,
potwierdzony badaniami mikroskopowymi [3]. We Francji naukowcy badali wp³yw wielkoœci ziaren wêglanu
wapnia oraz krzemionki, zastosowanych jako wzmocnienie, na w³aœciwoœci mechaniczne sztywnych pianek poliuretanowych [4]. Na Politechnice Krakowskiej pracownicy zastosowali odpady polistyrenu w produkcji spienionych tworzyw poliuretanowych [5]. Zaobserwowali dla
pianek z odpadami wzrost wspó³czynnika przewodzenia
ciep³a wraz ze wzrostem iloœci odpadów oraz wzrost wytrzyma³oœci na œciskanie. Naukowcy z Kanady zastosowali pulpê drzewn¹ do sztywnych pianek poliuretanowych [6]. Wprowadzanie pulpy nie wp³ynê³o znacz¹co
na w³aœciwoœci mechaniczne, ale w czasie œciskania nast¹pi³o zmniejszenie odkszta³cenia nawet do 6% w porównaniu dla próby bez pulpy, która uleg³a 7,5% odkszta³ceniu. Dodanie pulpy spowodowa³o niewielk¹ obni¿kê odpornoœci na temperaturê, co pozwoli na szybsz¹ degradacjê materia³u. Podobnie Silva [7] wprowadzi³ w³óka ligninocelulozowe do sztywnych pianek poliuretanowych
i zaobserwowa³ na ich powierzchni rozrost grzybni po
60 dniach inkubacji grzybów w wilgotny œrodowisku, natomiast na piance bez w³ókien rozrost nie wyst¹pi³.
W pracy zastosowano odpady poliestrowo-szklane do
pianek poliuretanowych. Zbadano wytrzyma³oœæ na œciskanie, gêstoœæ i w³aœciwoœci termoizolacyjne pianek z i bez
odpadów. Celem przeprowadzonych badañ by³o zagospodarowanie odpadów poliestrowo-szklanych, bez zbêdnych nak³adów finansowych, najlepiej w miejscu ich wytwarzania do produkcji pianek poliuretanowych o akceptowalnych w³asnoœciach mechanicznych i u¿ytkowych.
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2. MATERIA£ DO BADAÑ

3. METODYKA BADAÑ

Materia³em do badañ by³y pianki poliuretanowe bez
i z recyklatem poliestrowo-szklanym. Recyklat poliestrowo-szklany, o granulacji poni¿ej 7,0 mm, jest materia³em
niejednorodnym i stanowi³ mieszaninê pojedynczych
w³ókien szklanych, cz¹stek ¿ywicy poliestrowej oraz
aglomeratów cz¹stek z pozlepianych ¿ywic¹ wi¹zek w³ókien szklanych. Do otrzymania pianek poliuretanowych
bez recyklatu zastosowano poliol Rokopol T i diizocyjanian 4,4’-metylenodifenylu w stosunku 1:2, natomiast
pianki z recyklatem w stosunku 0,25:1:2 (recyklat, poliol,
diizocjanian). Do obu pianek u¿yto katalizatora NN-dimetylocykloheksoaminê.
Próbki pianek by³y w postaci walca o œrednicy 78 mm
i wysokoœci 29 mm (Rys.1). Przygotowane pianki zawiera³y 7,7 % wag. recyklatu poliestrowo-szklanego, który
jest wyraŸnie widoczny na zdjêciu mikroskopowym
(Rys.2).

Gêstoœæ pozorna (kg/m3) pianek poliuretanowych z
i bez odpadu poliestrowo-szklanego oceniono wg normy
PN-80/C-89035 (ISO 845).
Badania wytrzyma³oœci na œciskanie pianek wykonano zgodnie z normami PN-EN 826:1998 (ISO 844), obliczaj¹c naprê¿enie œciskaj¹ce w kierunku wzrostu pianek
przy 10-procentowym odkszta³ceniu wzglêdnym próbek.
Do badañ wykorzystano maszynê wytrzyma³oœciow¹ firmy Material Testing System, o maksymalnej sile 100 kN.
Pomiar przeprowadzono w temperaturze 23°C.
Pomiary termowizyjne oraz badanie ró¿nicy temperatur na obu powierzchniach pianek z recyklatem i bez wykonano z wykorzystaniem specjalne skonstruowanego
w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni na potrzeby
uk³adu pomiarowego, Podczas badañ Ÿród³em ciep³a
by³a nagrzewnica o zakresie temperatur 50–650°C i mocy
2000 W. Temperaturê mierzono wewn¹trz ogrzewanej komory, tu¿ przy powierzchni badanej próbki, sond¹ punktow¹ oraz temperatury w dwóch punktach w œrodkowej
warstwie i temperatury w trzech punktach po drugiej
stronie próbki. Dla przeciwdzia³ania konwekcji i rozpraszaniu strumienia ciep³a, promiennik i przestrzeñ pomiêdzy próbk¹ a grzejnikiem os³oniêto izolacj¹ termiczn¹.
Jako podstawê do porównañ w³aœciwoœci cieplnych obu
materia³ów przyjêto wartoœci temperatury po obu stronach badanego materia³u oraz ich ró¿nicê dla danej wartoœci strumienia ciep³a. Do wstêpnej identyfikacji zmian
w³aœciwoœci cieplnych pianek poliuretanowych po dodaniu recyklatu poliestrowo-szklanego wykorzystano dodatkowo kamerê termowizyjn¹ serii Agema 900, wyposa¿on¹ w detektor InSb, nagrzewane Ÿród³em ciep³a
o temp. 100°C.
4. WYNIKI BADAÑ I ICH OMÓWIENIE

Rys. 1. Pianki poliuretanowe z odpadami poliestrowo-szklanymi

Rys. 2. Zdjêcie z mikroskopu optycznego pianki poliuretanowej z odpadem poliestrowo-szklanym

Gêstoœæ pozorna pianek poliuretanowych modyfikowanych odpadami poliestrowo-szklanymi zwiêksza siê
w stosunku do pianek bez odpadu (Rys.3). Wzrost gêstoœci pianek z recyklatem wynika z wiêkszej gêstoœci recyklatu poliestrowo-szklanego, bêd¹cej wypadkow¹ gês-

Rys. 3. Gêstoœæ pianek poliuretanowych bez i z odpadem poliestrowo-szklanym
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Rys. 4. Poziom naprê¿eñ odpowiadaj¹cych 10% odkszta³ceniu pianek
poliuretanowych bez i z odpadem poliestrowo-szklanym

Zbli¿one jest rozk³ad temperatur na powierzchni œciany wykonanej z pianki poliuretanowej z recyklatem poliestrowo-szklanym oraz na powierzchni œcianki uzyskanej
z czystej pianki poliuretanowej, co potwierdzaj¹ obrazy
z kamery termowizyjnej w doœwiadczeniu wykorzystuj¹cym jak Ÿród³o ciep³a nagrzewnicê o temp. 100°C. Kolorowy obraz uzyskany dla pianki z recyklatem jest zbli¿ony do obrazu czystej pianki (Rys. 5). Obrazy ujawni³y jednak miejsca powsta³ych defektów w postaci nieci¹g³oœci
materia³u wynikaj¹cych z obecnoœci recyklatu (Rys. 5b).
Otrzymane pianki z recyklatem poliestrowo-szklanym charakteryzowa³y siê wy¿sz¹ redukcj¹ temperatury
na gruboœci œcianki materia³u (œrednie T = 174,7°C)
w porównaniu do czystych pianek (œrednie T = 155,2°C)
(Tab. 1). Na wyjœciu uzyskano wy¿sze temperatury dla

Tab. 1. Pomiar temperatur nagrzewanych pianek poliuretanowych bez i z odpadami poliestrowo-szklanymi
Temperatura – stopnie Celsjusza
Opis próbki

Powierzchnia wejœcia
termopara 1

W po³owie gruboœci
termopara 2

termopara 3

Powierzchnia wyjœcia
termopara 4

termopara 5

termopara 6

pianka z odpadem

210,7

93,1

104,3

37,9

30,9

37,1

pianka bez odpadów

211,1

109,2

112,2

52,7

52,9

62,1

toœci w³ókna szklanego 2540 kg/m3 oraz ¿ywicy poliestrowej 1230 kg/m3.
Poziom naprê¿eñ odpowiadaj¹cy 10% odkszta³ceniu
pianek poliuretanowych z odpadami poliestrowo-szklanymi jest o 28% wy¿sza od wytrzyma³oœci pianek bez
odpadów (Rys. 4).

czystych pianek od zarejestrowanej temperatury w przypadku pianki z recyklatem, mimo wystêpuj¹cych nieci¹g³oœci materia³u. Dodatek odpadów poliestrowo-szklanych móg³ spowodowaæ zwiêkszenie porowatoœci pianek
poliuretanowych, co wp³ynê³o na zwiêkszenie izolacyjnoœci cieplnej tego materia³u.

a)

b)

Rys. 5. Obrazy z kamery termowizyjnej dla pianek poliuretanowych: a) bez odpadów b) z odpadami poliestrowo-szklanymi
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5. PODSUMOWANIE
Przeprowadzone wstêpnie badania zastosowania
odpadów poliestrowo-szklanych do pianek poliuretanowych wykaza³y, ¿e takie materia³y cechuj¹ siê lepsz¹ izolacyjnoœci¹ i wy¿szym poziomem naprê¿eñ odpowiadaj¹cych 10% odkszta³ceniu w porównaniu do czystych pianek poliuretanowych.
Zastosowanie recyklatu poliestrowo-szklanego jako
nape³niacza do pianek poliuretanowych przyniesie korzyœci ekonomiczne i ekologiczne. Otrzymane pianki
sztywne mog¹ byæ wykorzystywane do uszczelnieñ
w przemyœle jachtowym i w budownictwie. Pianki poliuretanowe z rozdrobnionymi odpadami poliestrowo-szklanymi dziêki proekologicznym dzia³aniom Unii
Europejskiej oraz zainteresowaniu ze strony przedsiêbiorstw i naukowców maj¹ szanse na znalezienie zastosowania we wspó³czesnym rynku materia³ów.
LITERATURA

[2] Mahfuz H., Rangari V. K., Islam M.S., Jeelani S., Fabrication,
synthesis and mechanical characterization of nanoparticles infused polyurethane foams, Composites: Part 2004, 35, 453-460
[3] Hamilton A.R., Thomsen O.T., Madaleno L.A.O., Jensen
L.R., Rauhe J.C.M., Pyrz R., Evaluation of the anisotropic mechanical properties of reinforced polyurethane foams, Composites Science and Technology 2013, 87, 210-217
[4] Saint-Michel F., Chazeau L., Cavaille J.-Y., Mechanical properties of high density polyurethane foams: II Effect of the filler size,
Composites Science and Technology 2006, 66, 2709-2718
[5] Pielechowski J, Prociak A., Micha³owski S., Bogda³ D., Mo¿liwoœci wykorzystania odpadów wybranych polimerów w produkcji spienionych tworzyw poliuretanowych, Polimery 2010, 55,
10, 757-763
[6] Gu R., Sain M.M., Konar S.K., A feasibility study of polyurethane composite foam with added hardwood pulp, Industrial
Crops and Products 2013, 42, 273-279
[7] Silva M.C., Takahashi J.A., Chaussy D., Belgacem M.N., Silva G.G., Composites of rigid polyurethane foam and cellulose fiber residue, Journal of Applied Polymer Science 2010, 117, 6,
3665-3672

[1] Cao X., lee J., Widya T., Macasko C., Polyurethane/clay nanocomposites foams: processing structure and properties, Polymer
2005, 46, 775-783

PRZETWÓRSTWO TWORZYW 3 (maj – czerwiec) 2015

