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Kompozyty na osnowie odpadowego polistyrenu wzmacniane w³óknami

i cz¹stkami

Streszczenie. Przedmiotem niniejszej pracy by³o okreœlenie wp³ywu nape³niaczy: w³ókna szklanego, tufu, mikro-
celulozy AC100, m¹czki drzewnej C300 oraz drobno zmielonych ³upin orzecha Rheofix UNG 300 na w³aœciwoœci
mieszanin z recyklingu polistyrenu (PS). Dla zrealizowania podstawowego celu badañ, jakim by³a ocena mo¿liwoœ-
ci modyfikacji odpadowego polistyrenu cz¹stkami i w³óknami wytworzono metod¹ wtryskiwania szeœæ rodzajów
kompozycji z uwzglêdnieniem 75% polistyrenu odpadowego oraz 25% dodatku. W pracy zastosowano nastêpuj¹ce
dodatki: odpadowe w³ókna szklane typu E o d³ugoœci 200–300 µm oraz œrednicy 10 µm, tuf w postaci proszku o roz-
drobnieniu 20–30 µm, mikrocelulozê AC100 o przeciêtnej wielkoœci 8 µm, m¹czkê drzewn¹ C300 o œredniej d³ugoœ-
ci w³ókien oko³o 300 µm oraz drobno zmielone ³upiny orzecha o wielkoœci ziarna 200–400 µm. Przedstawiono rezul-
taty badañ: gêstoœæ wyznaczonej metod¹ wa¿enia hydrostatycznego, udarnoœæ metod¹ Charpy’ego, statyczn¹ próbê
rozci¹gania oraz próby zginania. Parametry takie jak: wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie (s), modu³ sprê¿ystoœci (E),
a tak¿e odkszta³cenie przy zerwaniu (e) zosta³y wyznaczone z uwzglêdnieniem zró¿nicowanych temperatur: -24°C,
temperatury otoczenia (+20°C) oraz +80°C. Ponadto wykonano zdjêcia mikrostruktur prze³omów próbek przy
pomocy mikroskopu skaningowego.

THE COMPOSITES OF RECYCLED POLYSTYRENE STRENGTHENED BY FIBERS AND PARTICLES
Summary. The major aim of this study was to determine the effect of fillers: wood flour, shells of walnut, fiberglass,
tuff, AC100 and C300 on the properties of the recycled polystyrene (PS). To achieve the primary aim of the research
– assessing the possibility of modifying the recycled polystyrene by particles and fibers – six types of blends in an
amount of 75% of recycled polystyrene and 25% additives were prepared by injection moulding method. In the re-
search were used additives: waste E glass fibers with a length of 200–300 µm and a diameter of 10 µm, tuff powder
with 20–30 µm fragmentation, finely ground walnut shells with a grain size of 200–400 µm, wood flour – C300
with an average fiber length of about 300 µm and microcellulose – AC100 with average particle size: 8 µm. The fol-
lowing results of research are presented in the study: the density determined by hydrostatic weighing, Charpy im-
pact test, tensile and static bending test. Parameters such as the tensile strength (s), modulus of elasticity (E) and
strain at break (e) were determined taking into account the different temperatures. In addition, images of micro-
structures breakthroughs of samples were made using a scanning electron microscope.

1. WSTÊP

Produkcja wyrobów z ró¿nych odmian polistyrenu na
œwiecie ca³y czas roœnie, a odpady powsta³e w jej wyniku
staj¹ siê w coraz bardziej uci¹¿liwe. Dlatego te¿ obecnie
recykling polistyrenu jest jednym z g³ównych zadañ
w projektach zagospodarowywania odpadów. Sk³ado-
wymi w procesie recyklingu polistyrenu s¹: zbiórka i seg-
regacja odpadów polistyrenowych, oczyszczanie (np. od-
pylanie), regranulacja lub ca³kowita zmiana postaci przez
topienie lub rozpuszczanie, wykorzystanie w produkcji
nowych wyrobów(np. poprzez formowanie lub wyt³a-
czanie). Odpady polistyrenowe w postaci ca³kowicie
przetworzonej wykorzystywane s¹ do uzyskiwania roz-
tworów gruntuj¹cych oraz mas pow³okowo-klej¹cych do
wykonywania bezspoinowych izolacji wodochronnych
i chemoodpornych na ró¿nych powierzchniach. Jednak¿e
to nie jedyne zastosowania odpadów polistyrenowych –
wytwarza siê tak¿e wyroby takie jak: kszta³towniki two-
rzywowe, p³yty ok³adzinowe i pokryciowe. Do bardziej
znanych zastosowañ recyklingowego polistyrenu nale¿y
zaliczyæ wytwarzanie produktów takich jak: ramy do ob-
razów, wieszaki na ubrania, karnisze, meble ogrodowe,

zabawki, pojemniki na p³yty CD/DVD, doniczki i wiele
innych. Korzystanie z surowców wtórnych do wytwarza-
nia nowych produktów mo¿e spowodowaæ zmniejszenie
zu¿ycia energii, doprowadziæ do zmniejszenia zanie-
czyszczenia, oszczêdzenie zasobów naturalnych, zmniej-
szyæ zaœmiecanie œrodowiska [1].

Obecnie w wielu pracach podejmuje siê próby modyfi-
kacji odpadów polistyrenu np. za pomoc¹ krótkich w³ó-
kien konopi lnu oraz proszku tritlenku glinu. Z uwagi na
wiele zalet przypisywanych w³óknom roœlinnym coraz
szerzej stosuje siê je do wzmacniania zarówno duroplas-
tów jak i termoplastów. W podejmowanych pracach ocenia
siê w³aœciwoœci mechaniczne i reologiczne kompozytów na
bazie polistyrenu. Rozszerzone prace nad tym zagadnie-
niem mog¹ doprowadziæ do uzyskania pe³nowartoœcio-
wych tworzyw opartych na odpadowym polistyrenie [2].

Œrodki pomocnicze i nape³niacze dodawane s¹ do
wszystkich rodzajów polimerów w celu modyfikacji ich
w³asnoœci fizycznych i chemicznych. Mog¹ przyjmowaæ
one postaæ proszku, w³ókien, tkanin, granulatu, ¿elu, p³y-
nu lub gazu.

Nape³niacze dzieli siê pod wzglêdem pochodzenia
na: naturalne – produkowane przez roœliny lub zwierzê-
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ta, a tak¿e otrzymywane przez rozdrobnienie ska³ i mine-
ra³ów oraz na uzyskane przez cz³owieka nape³niacze syn-
tetyczne i modyfikowane. Ponadto zgodnie z innym po-
dzia³em, równie popularnym, wyró¿niamy nape³niacze
organiczne i nieorganiczne.

2. MATERIA£Y I METODYKA

Dla zrealizowania podstawowego celu badañ, czyli
oceny mo¿liwoœci modyfikacji odpadowego polistyrenu
cz¹stkami i w³óknami, wytworzono metod¹ wtryskiwa-
nia na wtryskarce KRAUSS MAFFEI, o sile zamykania
32 tony, szeœæ rodzajów kompozycji. Odpadowy polisty-
ren by³ mieszanin¹ odpadów technologicznych wysoko-
udarowego polistyrenu z Zak³adów KLGS w Myœleni-

cach. Zbadano podstawowe w³aœciwoœci wytrzyma³oœ-
ciowe mieszanek polistyrenowych z dodatkami w iloœci
75% polistyrenu odpadowego oraz 25% dodatku.

Jako nape³niaczy u¿yto:
– odpadowe w³ókna szklane;
– tuf wulkaniczny;
– drobno zmielone ³upiny orzecha;
– m¹czkê drzewn¹;
– mikrocelulozê.
W pracy zastosowano odpadowe w³ókna szklane

typu E produkcji Krosglass S.A. o d³ugoœci 200–300 µm
oraz œrednicy 10 µm, które s¹ najczêœciej stosowanymi
nape³niaczami wzmacniaj¹cymi. Maj¹ one, przy stosun-
kowo niskiej cenie, wysok¹ wytrzyma³oœæ, ale charakte-
ryzuj¹ siê ni¿szym modu³em sprê¿ystoœci, porównuj¹c je
na przyk³ad do w³ókien wêglowych czy aramidowych.

Kolejnym nape³niaczem zastosowanym w pracy jest
tuf nale¿¹cy do nape³niaczy nieorganicznych natural-
nych. Tuf to zwiêz³a, najczêœciej porowata ska³a osadowa,
która nale¿y do ska³ okruchowych. Tuf wulkaniczny, jako
naturalny nape³niacz, jest twardy, z porowat¹ powierzch-
ni¹, co zwiêksza adhezjê i daje mo¿liwoœæ lepszego
umieszczenia pojedynczych cz¹stek w osnowie polimeru.
Kszta³t proszku tufu wp³ywa w du¿ym stopniu na w³aœ-
ciwoœci nadawane tworzywu, tutaj zastosowano proszek
o rozdrobnieniu 20–30 µm [3].

Oprócz dwóch wy¿ej wymienionych nape³niaczy
mineralnych zastosowano tak¿e nape³niacze pochodze-
nia naturalnego: drobno zmielone ³upiny orzecha Rheofix

UNG 300 o wielkoœci ziarna 200–400 µm, m¹czkê drzew-
n¹ C300 o œredniej d³ugoœci w³ókien oko³o 300 µm oraz
mikrocelulozê AC100 – o przeciêtnej wielkoœci cz¹stek
8 µm. Wszystkie trzy nape³niacze s¹ produkcji firmy
J.Rettenmaier &Söhne GmbH+Co z Niemiec.

Gêstoœæ wyznaczono metod¹ wa¿enia hydrostatycz-
nego, zgodnie z norm¹ polsk¹ PN-EN 1936. Badanie
udarnoœci kompozytów przeprowadzono metod¹ m³ota
Charpy’ego z wykorzystaniem urz¹dzenia Zwick/Roell
MTS-SP – zgodnie z norm¹ PN-EN ISO 179. Statyczna
próba rozci¹gania oraz próba zginania zosta³y przepro-
wadzone wed³ug normy PN EN ISO 527-1:1998, na prób-
kach p³askich wiose³kowych, z wykorzystaniem maszy-
ny wytrzyma³oœciowej MTS Criterion Model 43. Parame-
try takie jak: wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie (s), modu³

sprê¿ystoœci (E), a tak¿e odkszta³cenie przy zerwaniu (e)
zosta³y wyznaczone z uwzglêdnieniem zró¿nicowanych
temperatur. Zdjêcia mikrostruktur prze³omów próbek
zosta³y wykonane przy pomocy mikroskopu skaningo-
wego JOEL JSN5510LV z zapisem cyfrowym.

3. WYNIKI BADAÑ I WNIOSKI

W tabeli 1 przedstawiono rodzaje wytworzonych pró-
bek oraz rezultaty oznaczania gêstoœci. Polistyren odpa-
dowy (PS) ma najmniejsz¹ gêstoœæ w porównaniu do
wytworzonych na jego osnowie kompozytów, wynosi
ona 1,03 g/cm3. Wszystkie dodatki podnosz¹ gêstoœæ ma-
teria³u wejœciowego. Najwiêkszym wzrostem gêstoœci
charakteryzujê siê PS z dodatkiem tufu, wzros³a ona do
1,2 g/cm3, czyli o 16,5% w stosunki do gêstoœci odpado-
wego PS.

Tabela 1. Wybrane w³aœciwoœci fizyczne badanych kompozy-
tów

Materia³ Gêstoœæ r [g/cm3] Udarnoœæ [J/cm2]

PS 1,03 39,4

PS + w³ókno szklane 1,15 11,0

PS + UNG300 1,05 10,5

PS + tuf 1,2 9,1

PS + AC100 1,07 15,8

PS + C300 1,07 7,9
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Próbki wytworzone metod¹ wtryskiwania: a) tuf; b) UNG300, c) C300, d) AC100, e) w³ókno szklane f) odpadowy PS



Kolejnym przeprowadzonym badaniem by³o wyzna-
czenie odpornoœci materia³ów na kruche pêkanie w pró-
bie udarnoœci bez karbu. Czysty polistyren odpadowy ma
najwy¿sz¹ wartoœæ udarnoœci wynosz¹c¹ 39,4 J/cm2,
w przypadku pozosta³ych wytworzonych kompozytów
wartoœæ pracy uderzania potrzebnego do z³amania prób-
ki w odniesieniu do 1 cm2 spada, co najmniej o 60%. Naj-
ni¿sz¹ udarnoœæ odnotowano dla PS z dodatkiem m¹czki
drzewnej C300, w tym przypadku spadek wyniós³ a¿ 80%
i udarnoœæ wynios³a 7,9 J/cm2.

W kolejnym etapie dokonano analizy wp³ywu dodat-
ków na wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie, wyniki zosta³y
przedstawione na rysunku 1. Najwiêkszy wzrost wytrzy-
ma³oœci o 90% w stosunku do odpadowego PS (21,1±0,4
MPa) otrzymano dodaj¹c w³ókno szklane, osi¹gaj¹c w ten
sposób poziom Rm=39,6±1,5 MPa. Dodatki AC100 i C300
równie¿ powoduj¹ wzrost wytrzyma³oœci, w przypadku
pozosta³ych nape³niaczy odnotowano spadek. Najmniej-
sz¹ odpornoœæ na kruche pêkanie odnotowano dla odpa-
dowego PS ze zmielonymi ³upinami orzecha UNG300,
wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie w tym przypadku wynosi
tylko 16,2 ±1,8 MPa. Jest to spadek w stosunku do odpa-
dowego PS o 23%. Na wykresach zaznaczone s¹ równie¿
odchylenia od wartoœci œrednich dla danych kompozycji.
Najwiêkszy rozrzut Rm zanotowano dla UNG300.

Podczas prób statycznego rozci¹gania oznaczono
równie¿ modu³ sprê¿ystoœci, wyniki zosta³y przedsta-
wione na rysunku 2. Najmniejszym modu³em sprê¿ystoœ-
ci charakteryzuje siê odpadowy PS i wynosi on 22158±80
MPa. Ka¿dy z nape³niaczy wp³ywa na wzrost tej wartoœ-
ci. Najwiêkszy wzrost modu³u sprê¿ystoœci prawie
o 230% zanotowano w kompozycji odpadowego polisty-
renu z dodatkiem w³ókna szklanego i wynosi w tym
przypadku 7079±238 MPa, œwiadczy to o dobrej adhezji
w³ókna szklanego do polistyrenowej osnowy.

Najmniejsze wyd³u¿enie przy zerwaniu, co porówna-
no na rysunku 3 – wykazuj¹ mieszanki polistyrenu odpa-
dowego z m¹czk¹ drzewn¹ C300 i z w³óknem szklanym,
wynosz¹ one oko³o 2%. Spadek wyd³u¿eñ dla mieszanek
kompozytów z tufem i mikroceluloz¹ AC100 wynosz¹
oko³o 40%. Nale¿y równie¿ zauwa¿yæ, ¿e najwiêkszy roz-
rzut wartoœci wyd³u¿enia podczas próby rozci¹gania
zanotowano dla odpadowego polistyrenu, jest to ±19%,
równie¿ du¿y rozrzut zaobserwowano dla tufu. Rozbie¿-
noœci spowodowane by³y wykorzystaniem na osnowê
kompozytu odpadowego polistyrenu o zró¿nicowanej
historii u¿ytkowania.

Porównuj¹c ze sob¹ dane dotycz¹ce wyd³u¿enia
i wytrzyma³oœci na rozci¹ganie mo¿na zauwa¿yæ, ¿e do-
datek w³ókien, zarówno szklanych jak i drzewnych,
zwiêksza wytrzyma³oœæ, ale znacznie obni¿a odkszta³ce-
nia przy zerwaniu i udarnoœæ.

Analizuj¹c wszystkie dane otrzymane podczas próby
rozci¹gania mo¿na stwierdziæ, ¿e najlepszym dodatkiem
dla polepszenia w³aœciwoœci wytrzyma³oœciowych odpa-
dowego PS jest w³ókno szklane. W aplikacjach technicz-
nych, dla których istotna jest odpornoœæ na uderzenia
i pewna zdolnoœæ do rozpraszania energii mechanicznej
korzystny jest dodatek cz¹stek tufu lub mikrocelulozy.

Na prze³omach otrzymanych po rozci¹ganiu, pokaza-
nych na rysunku 4, porównano obrazy miokrostruktur
pozwalaj¹ce na ocenê charakterystyki i morfologii po-
szczególnych nape³niaczy. Wszystkie zdjêcia zosta³y
wykonane przy powiêkszeniu 1000×.

Na fotografii a zauwa¿ono powierzchnie ugrupowañ
krystalicznych charakterystycznych dla odpadów poli-
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Rys. 1. Wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie kompozytów na osnowie odpado-

wego polistyrenu
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Rys. 2. Porównanie modu³ów sprê¿ystoœci kompozytów na osnowie

odpadowego polistyrenu
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Rys. 3. Odkszta³cenie przy zerwaniu kompozytów na osnowie odpado-

wego polistyrenu



styrenu. Na fotografii b przedstawiono mocno osadzone
w³ókna szklane na osnowie odpadowego polistyrenu.
Kolejna fotografia przedstawia drobne cz¹stki tufu na tle
rozdrobnionych ugrupowañ krystalicznych odpadowego
polistyrenu. Na fotografii 4d zauwa¿ono cz¹steczkê
zmielonej ³upiny orzecha UNG300 w przekroju po-
przecznym. Na rysunku 4e zauwa¿ono wyraŸny frag-
ment cz¹stki m¹czki drzewnej C300 zbudowanej z mikro-
fibryli celulozowych. Ostatnia fotografia przedstawia
ma³o widoczne cz¹stko mikrocelulozy widoczne na tle
rozdrobnionych ugrupowañ krystalicznych polistyrenu.

Kolejnym badaniem by³a próba zginania przeprowa-
dzona w trzech temperaturach – charakterystycznych dla
warunków u¿ytkowania wyrobów z polistyrenu. Zosta³a
ona wykonana dla odpadowego PS oraz kompozytów na
jego osnowie w temperaturach: -24°C, w temperaturze
otoczenia (+20°C) oraz +80°C. Rezultaty badañ zosta³y
przedstawione na rysunkach od 5-7.

Analizuj¹c wykresy 5-7 mo¿na stwierdziæ, i¿ istnieje
zale¿noœæ miêdzy temperatur¹, w jakiej pracuj¹ wytworzo-
ne kompozycje a ich w³aœciwoœciami wytrzyma³oœciowy-
mi na zginania. Na rysunku 5 zauwa¿ono, ¿e wzrost tem-
peratury powoduje znaczny spadek wytrzyma³oœci na zgi-

nanie. Najwiêksz¹ wytrzyma³oœæ otrzymano dla kompo-
zycji polistyrenu odpadowego z w³óknem szklanym
w temperaturze -24°C wynios³a ona 86 MPa. W temperatu-
rze -24°C odnotowano wzrost wytrzyma³oœci na zginanie
C300, AC100 w stosunku do odpadowego polistyren. W
pozosta³ych przypadkach zanotowano niewielki spadek.
Ta sama zale¿noœæ zachodzi w temperaturze pokojowej.
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Rys. 5. Wytrzyma³oœæ na zginanie kompozytów na osnowie odpado-

wego polistyrenu

Rys. 6. Modu³ sprê¿ystoœci kompozytów na osnowie odpadowego poli-

styrenu

Rys. 4. Obrazy SEM prze³omów po rozci¹ganiu: a) odpadowego PS; b) PS + w³ókno szklane; c) PS + tuf d) PS + UNG300; e) PS+C300;

f) PS+AC100

Rys. 7. Si³a potrzebna do wygiêcia kompozytów na osnowie odpado-

wego polistyrenu o 1,5 mm



Modu³y sprê¿ystoœci wyznaczone podczas próby zgi-
nania, zachowuj¹ siê w podobny sposób jak wartoœci wy-
trzyma³oœci w podanych temperaturach. Dodatek w³ók-
na szklanego do odpadowego polistyrenu powoduje
znaczny wzrost wartoœci modu³u sprê¿ystoœci z 2100
MPa a¿ do 6000 MPa. Ka¿dy z nape³niaczy powoduje
wzrost modu³u sprê¿ystoœci w stosunku do odpadowego
polistyrenu.

4. PODSUMOWANIE

Przeprowadzone badania wskazuj¹ na polepszenie
w³aœciwoœci mechanicznych polistyrenu odpadowego po
dodaniu ka¿dego u¿ytego nape³niacza tj. w³ókna szkla-
nego, tufu, zmielonej ³upiny orzecha, m¹czki drzewnej
oraz mikrocelulozy z udzia³em wagowym 75% polistyre-
nu odpadowego oraz 25% nape³niacza. Mimo ró¿nic
w w³aœciwoœciach wytrzyma³oœciowych powsta³ych mie-
szanek badania wykaza³y, ¿e najlepszymi w³asnoœciami
charakteryzuje siê kompozycja polistyrenu odpadowego

z w³óknem szklanym. Podczas przeprowadzanych prób
zginania w ró¿nym zakresie temperaturowym zauwa¿o-
no wyraŸn¹ poprawê wytrzyma³oœci w niskich tempera-
turach, natomiast w wysokich temperaturach odnotowa-
no spadek wytrzyma³oœci poszczególnych kompozycji.
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