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Modyfikacja kompozytów PE-LD/m¹czka drzewna nadtlenkiem

Streszczenie. W pracy przedstawiono efekty modyfikacji w³asnoœci mechanicznych kompozytów polimero-
wo-drzewnych (WPC) nadtlenkiem dikumylu. Modyfikowano kompozyty polietylenu ma³ej gêstoœci (PE-LD)
z m¹czk¹ drzewn¹ Lignocel 9. Zawartoœæ nape³niacza drzewnego w kompozycie wynosi³a 20% lub 40% wagowych.
Zaobserwowano wyraŸny wzrost wartoœci wytrzyma³oœci na rozci¹ganie, wyd³u¿enia wzglêdnego przy zerwaniu
i udarnoœci modyfikowanych kompozytów przy zachowaniu w³asnoœci termoplastycznych.

MODIFICATION OF PE-LD/WOOD FLOUR COMPOSITES WITH PEROXIDE
Summary. In this study, the possibility of using dicumyl peroxide in modifying mechanical properties of wood
polymer composites has been investigated. PE-LD composites with wood flour (Lignocel 9) have been modified. The
content of wood filler in the composite was 20% or 40% by weight. The tensile strength, the elongation at break and
the impact strength of the composites increased with increasing amount of the modifier content. The thermoplastic
properties of the modified composites have been preserved.

1. WSTÊP

Kompozyty polimerowe z nape³niaczami pochodze-
nia roœlinnego (WPC) stanowi¹ wci¹¿ interesuj¹cy temat
badawczy i ciesz¹ siê coraz wiêkszym popytem konsu-
mentów, czego efektem jest zwiêkszone zainteresowanie
przetwórców tworzyw polimerowych tymi materia³ami
[1].

G³ówn¹ zalet¹ stosowania kompozytów WPC jest
zmniejszenie zu¿ycia tworzyw termoplastycznych w go-
towym wyrobie z jednoczesnym zmniejszeniem kosztów
produkcji. Dodatkowo kompozyty zawieraj¹ce du¿y
udzia³ nape³niacza maj¹ zdecydowanie odmienne walory
estetyczne. U¿ytkownicy tych wyrobów ceni¹ odczucia
dotykowe w porównaniu do tradycyjnych tworzyw poli-
merowych. Jednoczeœnie, pomimo du¿ego udzia³u na-
pe³niacza drzewnego, materia³y te charakteryzuj¹ siê
znacznie wiêksz¹ odpornoœci¹ na czynniki atmosferycz-
ne w porównaniu do drewna. Powy¿sze czynniki wp³y-
waj¹ na to, ¿e WPC s¹ chêtnie stosowane, jako substytut
drewna przy produkcji tarasów, pomostów czy elewacji
budynków [1, 2].

Pomimo wielu zalet, kompozyty polimerowo-
-drzewne maj¹ wady wynikaj¹ce g³ównie z ma³ej ad-
hezji miêdzyfazowej pomiêdzy hydrofobow¹ osnow¹
polimerow¹ i hydrofilowym nape³niaczem drzewnym
oraz tendencji do aglomeryzacji cz¹stek nape³niacza
zw³aszcza o du¿ym stopniu rozdrobnienia. Zjawisko
to wp³ywa na zmniejszenie wartoœci w³asnoœci mecha-
nicznych m. in. wytrzyma³oœci na rozci¹ganie i udar-
noœci [3].

W celu poprawy w³asnoœci mechanicznych wytwa-
rzanych kompozytów stosuje siê liczne œrodki maj¹ce na
celu zwiêkszenie oddzia³ywañ polimer-drewno. S¹ one
okreœlane, jako kompatybilizatory. Z powodzeniem do
WPC stosowano polietylen i polipropylen szczepiony
bezwodnikiem maleinowym i silany. Prowadzono rów-
nie¿ prace nad modyfikacj¹ nape³niacza poprzez trwa³e

po³¹czenie silanów z struktur¹ drewna przy wykorzysta-
niu nadtlenków [4, 5].

Poprawê w³asnoœci mechanicznych kompozytów
mo¿na równie¿ uzyskaæ zwiêkszaj¹c wytrzyma³oœci os-
nowy polimerowej, na przyk³ad poprzez jej usieciowanie
metod¹ nadtlenkow¹ lub silanow¹. Dodatkowo, prze-
miany chemiczne zachodz¹ce podczas reakcji rodniko-
wych wp³ywaj¹ na poprawê adhezji polimer-drewno.
Niestety wytwarzanie kompozytów z usieciowan¹ osno-
wa polimerow¹ wymaga prowadzenia kilkuetapowych
procesów a wytworzone kompozyty ze wzglêdu na
znaczne zmniejszenie siê zdolnoœci do p³yniêcia s¹ nie-
zwykle trudne do przetwórstwa [6-8].

Celem niniejszej pracy by³a poprawa w³asnoœci me-
chanicznych kompozytów polietylenu z m¹czk¹ drzewn¹
z zachowaniem ich w³asnoœci termoplastycznych po-
przez stosowanie niewielkiego udzia³u nadtlenków.

2. METODYKA BADAÑ

2.1. Materia³

Osnowê kompozytów polimerowo-drzewnych stano-
wi³ polietylen ma³ej gêstoœci Malen E FGAN 23-D003
(PE-LD) produkcji Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.

Jako nape³niacz stosowano m¹czkê drzewn¹ Lignocel
9 (WF) o wielkoœci cz¹stek 0.8-1.1 mm produkcji J. Retten-
maier & Söhne GmbH + Co. KG. Udzia³ nape³niacza
w kompozycie wynosi³ 20% lub 40% wagowych.

Modyfikatorem wytwarzanych kompozytów by³ nad-
tlenek dikumylu (AkzoNobel Polimer Chemicals B.V.)
w postaci sproszkowanej wraz z wêglanem wapnia, który
zastosowano jako nieaktywny noœnik. Zawartoœæ nad-
tlenku w preparacie wynosi³a 40% wagowych. Modyfika-
tor w takiej postaci pozwala³ na precyzyjne jego nawa¿e-
nie oraz dok³adne wymieszanie wszystkich sk³adników
mieszaniny. Udzia³ modyfikatora (wraz z wêglanem
wapnia) wynosi³ 0.06%, 0.125% lub 0.25% wagowych.
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2.2. Przygotowanie kompozytów

Granulat tworzywa polimerowego mieszano mecha-
nicznie przy u¿yciu mieszad³a kube³kowego wraz z mo-
dyfikatorem i wysuszon¹ m¹czk¹ drzewn¹ (minimum
przez 4 h, 105°C). Sporz¹dzon¹ mieszaninê dozowano
przy pomocy podajnika wolumetrycznego do dwuœlima-
kowej wspó³bie¿nej wyt³aczarki Zamak Mercator EPH
2x24 (œrednica œlimaków 24 mm, szybkoœæ obrotowa 100
obr/min) w taki sposób, by wydatek wyt³aczania w przy-
padku wytwarzania ka¿dego z kompozytów wynosi³
2 kg/h. Temperatura przetwórstwa regulowana by³a na
9 niezale¿nych strefach o d³ugoœci 4D ka¿da i wynosi³a
odpowiednio 100°C na pierwszej strefie i wzrasta³a stop-
niowo w kierunku g³owicy osi¹gaj¹c temperaturê 190°C
na dwóch ostatnich strefach, ³¹czniku g³owicy i g³owicy
wyt³aczarskiej. Wyt³aczanie prowadzono przez g³owicê
szczelinow¹ 5×25 mm, a otrzymane wyt³oczyny zgranu-
lowano przy u¿yciu m³ynka Rapid 150.

Zgranulowany jednorodny materia³ kompozytowy
po wysuszeniu (minimum przez 4h 105°C) wtryskiwano
za pomoc¹ wtryskarki Wh80Ap do dwugniazdowej
formy na kszta³tki do badañ typ 1A zgodne z norm¹
PN-EN ISO 527-2.

2.3. Badania

Zgodnie z PN-EN ISO 527-1 wyznaczono modu³ sprê-
¿ystoœci przy statycznym rozci¹ganiu (Et), wytrzyma³oœæ
na rozci¹ganie (sM) i wyd³u¿enie wzglêdne przy zerwa-
niu (eB). Oznaczenia przeprowadzono z u¿yciem maszy-
ny wytrzyma³oœciowej Zwick Roell 2010. Prêdkoœæ roz-
ci¹gania przy wyznaczaniu modu³u sprê¿ystoœci wynosi-
³a 1 mm/min, zaœ pozosta³ych w³asnoœci 10 mm/min

Udarnoœæ metod¹ Charpy’ego (acU) wyznaczano
zgodnie z norm¹ PN-EN ISO 179 za pomoc¹ m³ota
wahad³owego Zwick HIT5P stosuj¹c uderzenie krawê-
dziowe.

W przypadku wszystkich powy¿szych oznaczeñ
przebadano zestaw co najmniej dziesiêciu próbek, a
z otrzymanych w³asnoœci wyznaczono wartoœæ œredni¹
i wyznaczono odchylenie standardowe.

Oznaczenie masowego wskaŸnika szybkoœci p³yniê-
cia (MFR) wykonano w oparciu o normê PN-EN ISO 1133
na plastomerze obci¹¿nikowym Dynisco LMI 4001. Po-
miar wykonano na wysuszonych granulatach (minimum
przez 4h, 105°C). Temperatura pomiaru wynosi³a 190°C
zaœ obci¹¿enie 21.6 kg. Wykonano po trzy pomiary ka¿-
dego materia³u, z których wyznaczono wartoœæ œredni¹.

3. OMÓWIENIE WYNIKÓW

Przyk³adowe krzywe zale¿noœci wartoœci naprê¿enia
rozci¹gaj¹cego od wyd³u¿enia wzglêdnego wyznaczone
podczas oznaczania w³asnoœci mechanicznych przy sta-
tycznym rozci¹ganiu badanych kompozytów przedsta-
wiono na rysunku 1.

Analizuj¹c krzywe rozci¹gania kompozytów nie
zawieraj¹cych modyfikatora zaobserwowano, zgodnie

z danymi literaturowymi, istotny wzrost sztywnoœci
z jednoczesnym zmniejszeniem maksymalnego naprê¿e-
nia oraz wyd³u¿enia wzglêdnego przy zerwaniu. Zmiany
te wynikaj¹ ze zwiêkszenia udzia³u m¹czki drzewnej
w kompozycie [3].

Niewielki dodatek nadtlenku dikumylu wp³ywa na
zwiêkszenie wartoœci wytrzyma³oœci na rozci¹ganie
modyfikowanych kompozytów WPC (Rys. 2). Niezwykle
interesuj¹cy jest ponad 20% wzrost wytrzyma³oœci na
rozci¹ganie kompozytu zawieraj¹cego 40% m¹czki
drzewnej ju¿ przy najmniejszym stosowanym udziale
modyfikatora. Wytworzone modyfikowane kompozyty
polimerowo-drzewne zawieraj¹ce 40% nape³niacza wy-
kazuj¹ oko³o 13% wiêksz¹ wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie
w stosunku do kompozytów zawieraj¹cych 20% m¹czki
drzewnej w ca³ym analizowanym zakresie modyfikacji.

Nadtlenek dikumylu wp³ywa tak¿e na zwiêkszenie
wartoœci wyd³u¿enia wzglêdnego przy zerwaniu, co
przedstawiono na rysunku 3. W przypadku kompozytów
zawieraj¹cych 40% m¹czki drzewnej zaobserwowano a¿
53% wzrost eB przy udziale 0.25% modyfikatora. W przy-
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Rys. 1. Krzywe zale¿noœci naprê¿enia rozci¹gaj¹cego od wyd³u¿enia

wzglêdnego dla kompozytów PE-LD z ró¿nym udzia³em m¹czki drzew-

nej (WF) i modyfikatorem (M)
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Rys. 2. Zale¿noœci wytrzyma³oœci na rozci¹ganie kompozytów PE-LD

z ró¿nym udzia³em m¹czki drzewnej (WF) od zawartoœci modyfikatora



padku kompozytu zawieraj¹cego mniejsz¹ iloœci na-
pe³niacza wynosi on maksymalnie 23% przy zawartoœci
0.125% modyfikatora.

Na rysunku 4 przedstawiono wyniki oznaczania
udarnoœci. Na podstawie przeprowadzonej analizy,
stwierdzono wzrost wartoœci udarnoœci wyznaczonej dla
kompozytu zawieraj¹ce 20% m¹czki drzewnej o 36%, jed-
noczeœnie przy 40% udziale nape³niacza drzewnego war-
toœæ acU zwiêkszy³a siê o 32%.

Poprawa w³asnoœci mechanicznych modyfikowanych
kompozytów nadtlenkiem dikumylu jest g³ównie wyni-
kiem zwiêkszenie siê adhezji miêdzyfazowej poli-
mer–drewno [9].

Wp³yw modyfikatora na wartoœæ modu³u sprê¿ystoœ-
ci przy statycznym rozci¹ganiu przedstawiono na rysun-
ku 5. W przypadku kompozytów zawieraj¹cych 20%
m¹czki drzewnej dodatek nadtlenku w iloœci 0.06% wp³y-
wa na zmniejszenie wartoœci Et o ok. 11%. Dalszy wzrost
jego iloœci nie wp³ywa na wiêksz¹ zmianê modu³u sprê-
¿ystoœci. Wartoœæ Et wyznaczona dla kompozytów zawie-
raj¹cych 40% m¹czki drzewnej przy 0.25% udziale mody-
fikatora ma ni¿sz¹ wartoœæ do niemodyfikowanego kom-
pozytu. Udzia³ nadtlenku poni¿ej 0.125% w kompozycie

z wiêkszym udzia³em nape³niacza nie wp³ywa znacz¹co
na zmianê jego sprê¿ystoœci.

Powy¿sze obserwacje s¹ zgodne z danymi literaturo-
wymi, wed³ug których wiêkszy wp³yw na wartoœæ modu-
³u sprê¿ystoœci ma udzia³ nape³niacza i jego orientacja
w osnowie polimerowej, ni¿ adhezja miêdzy fazowa na
granicy polimer–drewno. Nieznacznie ni¿sza sztywnoœæ
mo¿e byæ efektem zmniejszenia siê stopnia krystalicznoœ-
ci PE-LD [7, 9].

W rezultacie modyfikacji kompozytów polimero-
wych nadtlenkami na wartoœæ MFR wp³ywaj¹ g³ównie
dwa czynniki, adhezja miêdzyfazowa pomiêdzy tworzy-
wem polimerowym a nape³niaczem oraz wzrost masy
cz¹steczkowej wynikaj¹cy z reakcji rodnikowej, w wyni-
ku której powstaj¹ poprzeczne wi¹zania pomiêdzy pier-
wotnymi ³añcuchami polimerowymi [8].

W przypadku kompozytów badanych w pracy zaob-
serwowano zmniejszenie siê wartoœci MFR o ok. 40% dla
materia³ów zawieraj¹cych 0.25% modyfikatora (Rys. 6).
Jest to najprawdopodobniej wynik wzrostu masy cz¹s-
teczkowej PE-LD bêd¹cy efektem reakcji wolnorodniko-
wych zachodz¹cych podczas przetwórstwa. Zmniejsze-
nie siê wartoœci masowego wskaŸnika szybkoœci p³yniê-
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Rys. 3. Zale¿noœci wyd³u¿enia wzglêdnego przy zerwaniu kompozytów

PE-LD z ró¿nym udzia³em m¹czki drzewnej (WF) od zawartoœci mody-

fikatora
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Rys. 4. Zale¿noœci udarnoœci kompozytów PE-LD z ró¿nym udzia³em

m¹czki drzewnej (WF) od zawartoœci modyfikatora
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Rys. 5. Zale¿noœci modu³u sprê¿ystoœci przy rozci¹ganiu kompozytów

PE-LD z ró¿nym udzia³em m¹czki drzewnej (WF) od zawartoœci mody-

fikatora
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Rys. 6. Wykres zale¿noœci masowego wskaŸnika szybkoœci p³yniêcia

(MFR) z ró¿nym udzia³em m¹czki drzewnej (WF) od zawartoœci mody-

fikatora



cia w przypadku mniejszego udzia³u modyfikatora
w wytworzonych kompozytach jest niewielkie i wynosi
maksymalnie 7% dla kompozytu zawieraj¹cego 20%
m¹czki drzewnej i 0.125% modyfikatora.

4. WNIOSKI

Nadtlenek dikumylu z powodzeniem mo¿na stoso-
waæ jako modyfikator w³asnoœci mechanicznych kompo-
zytów polimerowo-drzewnych. Zaproponowany sposób
modyfikacji wp³ywa na zwiêkszenie siê adhezji miêdzy-
fazowej polimer–drewno, w wyniku czego nastêpuje
wzrost wartoœci wytrzyma³oœci na rozci¹ganie, wyd³u¿e-
nia wzglêdnego przy zerwaniu i udarnoœci z jednoczes-
nym niewielkim zwiêkszeniem siê elastycznoœci.

Niewielki udzia³ nadtlenku w wytwarzanych kompo-
zytach nie wp³ywa znacz¹co na zmianê w³asnoœci prze-
twórczych okreœlonych przez masowy wskaŸnik szyb-
koœci p³yniêcia. Jednak u¿ywanie nadtlenku w iloœciach
poni¿ej 0.1% do kompozycji polimerowej mo¿e stwarzaæ
problemy z jej dozowaniem i odpowiednim rozprowa-
dzeniem w uplastycznionej masie kompozytu.
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