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Streszczenie. W pracy opisano problem zagospodarowania odpadów z folii pêcherzykowej, przez

poddanie jej procesowi regranulacji. Badania przeprowadzono na kompozycjach zawieraj¹cych

regranulat oraz mieszaninê polietylenu liniowego ma³ej gêstoœci (LLDPE) i polietylenu ma³ej

gêstoœci (LDPE). W ramach badañ przygotowano szeœæ kompozycji o ró¿nej zawartoœci poszcze-

gólnych sk³adników, a nastêpnie dokonano oceny wp³ywu dodatku regranulatu na w³asnoœci reo-

logiczne oraz wytrzyma³oœciowe. Zmianê w³asnoœci reologicznych okreœlono na podstawie po-

miaru masowego wskaŸnika szybkoœci p³yniêcia, a wytrzyma³oœciowe przez wyznaczenie wy-

trzyma³oœci na rozci¹ganie i wyd³u¿enia wzglêdnego oraz iloœæ uszkodzonych pêcherzy w próbie

œciskania.

EWALUATION OF THE REGRANULATE ADDITIVE IMPACT ON THE PROPERTIES

OF AIR BUBBLE FILM PACKAGE

Summary. The paper deals with the problem of waste management of air bubble film by subjec-

ting it to the regranulation process. Research was carried out on compositions comprising of a

mixture of a regranulate and a linear low density polyethylene (LLDPE) and low density poly-

ethylene (LDPE). Within the research, six compositions were prepared containing different con-

tent of the individual components, and then the impact of the regranulate additive was evaluated

on the both the rheological and the mechanical properties. The change in rheological properties

was determined by measuring the mass-flow rate, and by determining the tensile strength, elon-

gation and the quantity of bubbles in the sample of damaged compression.

1. WSTÊP

Materia³y polimerowe, dziêki swoim zale-
tom s¹ szeroko stosowane, a przemys³ opako-
waniowy stanowi najwiêkszy procent ich zu-
¿ycia – rys. 1.1 [1]. Zwiêkszaj¹ca siê iloœæ takich
odpadów wymusza podjêcie systemowego ich
zagospodarowania, co reguluje m.in. przyjêta
przez Parlament Europejski i Radê UE 19 listo-
pada 2008 r. ramowa dyrektywa odpadowa
2008/98/WE, która wyznacza sposób postêpo-
wania z odpadami [2]:
— zapobieganie powstawaniu odpadów (Re-

duce),
— przygotowanie do ponownego u¿ycia (Re-

use),
— recykling (Recycle),

— odzysk energii (Recover),
— sk³adowanie (Disposal).
Wymogi dyrektywy nale¿y jednak stosowaæ w
sposób elastyczny, z uwzglêdnieniem efektyw-
noœci ekonomicznej i wp³ywu przyjêtej metody
utylizacji odpadów na œrodowisko naturalne.
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Rys. 1.1. Struktura odpadów pokonsumenckich [1]



Dyrektywa wprowadza m.in. stworzenie sys-
temu zbiórki selektywnej dla odpadów papie-
ru i tektury, metali, tworzyw sztucznych i szk³a
do 2015, a do 2020 r. przygotowanie do ponow-
nego wykorzystania i recyklingu materia³ów
odpadowych z gospodarstw domowych
(zwiêkszone do minimum 50% wagowo), a
materia³ów budowlanych i rozbiórkowych do
70%.

W ostatnich latach obserwuje siê w Polsce
znaczny wzrost zagospodarowania odpadów
przez recykling czy odzysk energii, jednak na
tle krajów Unii Europejskiej zosta³o jeszcze
wiele do zrobienia. Przyk³adowo recykling
materia³ów polimerowych osi¹gany przez
wiod¹ce pañstwa europejskie jest na poziomie
35÷40%, a odzysk 60÷65%, sk³adowane s¹ bar-
dzo ma³e iloœci np. w Niemczech tylko 1,9%.
W Polsce jedynie oko³o 23% odpadów z mate-
ria³ów polimerowych poddawanych jest pro-
cesowi recyklingu [1].

Przy stale wzrastaj¹cej produkcji i popycie
coraz wiêkszy nacisk k³adzie siê na utylizacjê
odpadów w myœl zasad zrównowa¿onego roz-
woju [3,4,5], co w przypadku materia³ów poli-
merowych ogranicza siê do mo¿liwoœci po-
nownego ich zastosowania z korzyœci¹ dla œro-
dowiska, bez utraty w³asnoœci fizycznych
nowo produkowanych przedmiotów. Takie po-
dejœcie obni¿a koszty finalnego produktu i po-
zwala na przynajmniej czêœciowe zagospoda-
rowanie odpadów produkcyjnych. Wa¿nym
aspektem projektowania wyrobu jest ocena
cyklu ¿ycia daj¹ca ju¿ w fazie wstêpnej obraz
¿ycia wyrobu od fazy projektowania a¿ do uty-
lizacji, co z punktu widzenia stosowania mate-
ria³ów polimerowych jest szczególnie istotne
[5]. Zró¿nicowane w³asnoœci materia³ów poli-
merowych okreœlaj¹ procesy recyklingu. Nowe
mo¿liwoœci zastosowania regranulatów w pro-
dukcji pozwalaj¹ na minimalizacjê odpadów,
szczególnie istotne jest to w przypadku wyko-
rzystywania materia³ów polimerowych w
przemyœle opakowaniowym. Jednym z przy-
k³adów jest wykorzystanie regranulatu jako
warstwy œrodkowej folii trójwarstwowej z poli-
tereftalanu etylenu [6]. Inn¹ drog¹ minimaliza-

cji odpadów jest wykorzystywanie w przemy-
œle opakowaniowym polimerów biodegrado-
walnych [7,8]

Du¿y udzia³ w rynku opakowaniowym maj¹
wszelkiego rodzaju folie. S¹ to m.in. folie pêche-
rzykowe. W sk³ad linii technologicznej produkcji
folii pêcherzykowej wchodz¹ dwie wyt³aczarki,
z których jedna wyt³acza foliê zasadnicz¹ – p³as-
k¹, a druga foliê poddawan¹ procesowi kszta³to-
wania na odpowiednio wyprofilowanym wa³ku
pracuj¹cym pod dzia³aniem podciœnienia. Pro-
dukowane folie mog¹ mieæ ró¿ne wymiary pê-
cherzyków. Folie takie charakteryzuj¹ siê dobry-
mi w³asnoœciami termoizolacyjnymi oraz barie-
rowymi, zmniejszaj¹ce masê i koszty opakowa-
nia, pozwalaj¹ce na zabezpieczenie przed uszko-
dzeniami ³adunku.

Ze wzglêdu na znaczny udzia³ folii pêche-
rzykowej wykorzystywanej w przemyœle opa-
kowaniowym w pracy podjêto próbê wprowa-
dzenia do jej produkcji regranulatu z polietyle-
nowej folii pêcherzykowej. W pracy okreœlono
wp³yw udzia³u regranulatu na w³aœciwoœci
przetwórcze i wytrzyma³oœciowe.

2. Praca w³asna

2.1. Metodyka badañ

Badania wp³ywu dodatku regranulatu na
w³asnoœci reologiczne oraz wytrzyma³oœcio-
we, przeprowadzono na próbkach wykona-
nych z mieszaniny polietylenu liniowego ma³ej
gêstoœci (LLDPE), polietylenu ma³ej gêstoœci
(LDPE) oraz regranulatu z polietylenowej folii
pêcherzykowej. Wykonano folie z szeœciu mie-
szanin o ró¿nej zawartoœci poszczególnych
sk³adników. Procentowe udzia³y sk³adników
folii zestawiono w tabeli 2.1.

Celem okreœlenia dodatku regranulatu na
w³asnoœci przetwórcze i u¿ytkowe folii pêche-
rzykowej przeprowadzono badania:
— oznaczenia masowego wskaŸnika szybkoœ-

ci p³yniêcia wg normy ISO 1133:2005,
— w³asnoœci wytrzyma³oœciowych okreœlo-

nych w próbie statycznego rozci¹gania wg
normy ISO 527:1998
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— w³asnoœci wytrzyma³oœciowych okreœlo-
nych w próbie statycznego œciskania
wg normy ISO 604:2004

Tabela 2.1. Procentowy udzia³ poszczególnych

sk³adników

Ozna-
czenie
próbki

Zawartoœæ
regranulatu

[%]

Polietylen
liniowy ma³ej

gêstoœci
(LLDPE) [%]

Polietylen
ma³ej gêstoœci

(LDPE) [%]

1 10 40 50

2 30 30 40

3 30 40 30

4 50 20 30

5 - 60 40

6 - 40 60

Masowy wskaŸnik szybkoœci p³yniêcia
okreœlono zgodnie z metod¹ A na Plastometrze
AS-108, w temperaturze 190°C, z obci¹¿eniem
nominalnym 2,16 kg. W celu okreœlenia zmian
masowego wskaŸnika szybkoœci p³yniêcia po
powtórnym przetworzeniu wybrane próbki, tj.
1 oraz 2 poddano procesowi wyt³aczania,
a nastêpnie oznaczono ponownie masowy
wskaŸnik szybkoœci p³yniêcia.

Próbê statycznego rozci¹gania przeprowa-
dzono dla 8 próbek o wymiarach 100×30×0,08
mm przy prêdkoœci 50 mm/min na maszynie
Fritz Heckert FPZ 100/1. Na podstawie otrzy-
manych wyników badañ wyznaczono naprê-
¿enie zrywaj¹ce, wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie
oraz wyd³u¿enie.

Próbê statycznego œciskania przeprowadzo-
no na próbkach wyciêtych z folii pêcherzyko-
wej o wymiarach 80xl00 mm (Rys. 2.1). Po-
wierzchnia badawcza 80 cm2 zawiera³a 65 pê-
cherzy czynnych (z powietrzem). Próbkê folii
umieszczono miêdzy dwoma p³ytami o g³ad-
kiej powierzchni i statycznie œciskano z posu-
wem 5 mm/min (Rys. 2.2a) do momentu osi¹g-
niêcia si³y 10 kN, a nastêpnie okreœlano procen-
tow¹ iloœæ uszkodzonych pêcherzy. Badania
przeprowadzono na 10 próbkach. Dla uzu-
pe³nienia okreœlono wytrzyma³oœæ na œciskanie
pojedynczych pêcherzy (Rys. 2.2.b).

2.2. Wyniki badañ

Wyniki badañ opracowano graficznie i
przedstawiono na wykresach (Rys. 2.3 – 2.6).
Do opracowani wykresów przyjêto wartoœci
œrednie. Na rysunku 2.3 przedstawiono maso-
wy wskaŸnik szybkoœci p³yniêcia dla szeœciu
badanych kompozycji, które ró¿ni³y siê miê-
dzy sob¹ zawartoœci¹ poszczególnych sk³adni-
ków (Tab. 1.1). Kolorem czerwonym na rysun-
ku 2.3. oznaczono masowy wskaŸnik szybkoœ-
ci p³yniêcia dla kompozycji nr 1 oraz nr 2 dwu-
krotnie przetwarzanej.

Na rysunku 2.4. przedstawiono wyniki ba-
dañ wytrzyma³oœci na rozci¹ganie, a na rysun-
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Rys. 2.2. Schemat próby œciskania: a) próbki badawczej,

b) pojedynczego pêcherza.



ku 2.5 wyd³u¿enie wzglêdne przy zerwaniu
dla badanych kompozycji (Tab. 1.1).

Na rysunku 2.6. przedstawiono odpornoœci
na œciskanie przy obci¹¿eniu 10 kN dla bada-
nych kompozycji (Tab. 1.1).

W ostatnim etapie badañ statycznemu œcis-
kaniu poddano pojedyncze pêcherze wg sche-
matu przedstawionego na rysunku 2.2b. Próbê
przeprowadzono w zakresie obci¹¿eñ od 0,4
do 10 kN. ¯aden z badanych pêcherzy nie
uleg³ zniszczeniu.

Analizuj¹c wyniki badañ mo¿na zauwa¿yæ,
¿e dodatek regranulatu w iloœci do 30% nie-
znacznie wp³ywa na obni¿enie masowego
wskaŸnika szybkoœci p³yniêcia. Œredni maso-
wy wskaŸnik szybkoœci p³yniêcia dla kompo-
zycji bez regranulatu wynosi 2,18 g/10min,
natomiast dla kompozycji o zawartoœci regra-
nulatu 10% – 2,10 g/10min i odpowiednio dla
30% – 1,92 g/10min. W przypadku kompozycji
o zawartoœci 50% regranulatu odnotowano
1,58 g/10min. Jednoczeœnie dwukrotne prze-
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Rys. 2.3. Porównanie masowego wskaŸnika szybkoœci p³yniêcia dla badanych kompozycji

Rys. 2.4. Porównanie wytrzyma³oœci na rozci¹ganie dla badanych kompozycji



tworzenie daje podobne wartoœci masowego
wskaŸnika szybkoœci p³yniêcia jak dla 50%
zawartoœci regranulatu. Niski wskaŸnik szyb-
koœci p³yniêcia ma negatywny wp³yw na para-
metry przetwórstwa oraz w³asnoœci wytrzy-
ma³oœciowe folii pêcherzykowej.

W przypadku w³asnoœci wytrzyma³oœcio-
wych zarówno wytrzyma³oœci na rozci¹ganie,
jak i wyd³u¿enia najwy¿sze wartoœci odnoto-
wano dla próbki nr 3, która zawiera 30% regra-
nulatu oraz 40% polietylenu liniowego ma³ej
gêstoœci (LLDPE) i 30% polietylenu ma³ej gês-
toœci (LDPE). Dla tej próbki odnotowano wy-
trzyma³oœæ na rozci¹gnie o wartoœci 8,67 MPa

oraz wyd³u¿enie wzglêdne wynosz¹ce 397%,
co w niewielkim stopniu odbiega od wartoœci
okreœlonych dla próbek nr 5 i 6. Dla nich wy-
trzyma³oœæ na rozci¹ganie wynosi odpowied-
nio 9,72 i 8,38 MPa, a wyd³u¿enie 445 oraz
404,3%. Wy¿sze wartoœci uzyska³a próbka nr 5
o zawartoœci 60% polietylenu liniowego ma³ej
gêstoœci (LLDPE) i 40% polietylenu ma³ej gês-
toœci (LDPE). Wynika st¹d, ¿e wprowadzenie
wiêkszej iloœci liniowego polietylenu ma³ej
gêstoœci do mieszaniny powoduje wzrost w³as-
noœci wytrzyma³oœciowych.

Wyniki procentowego zniszczenia pêcherzy
podczas statycznego œciskania równie¿ najko-
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Rys. 2.5. Porównanie wyd³u¿enia wzglêdnego dla badanych kompozycji
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Rys. 2.6. Porównanie odpornoœci na œciskanie folii pêcherzykowej dla badanych kompozycji



rzystniej kszta³tuj¹ siê dla próbek z 30% udzia-
³em regranulatu, 40% polietylenu liniowego
ma³ej gêstoœci (LLDPE) i 30% polietylenu ma³ej
gêstoœci (LDPE), nawet w odniesieniu do pró-
bek bez dodatku regranulatu

Uzyskane wyniki przedstawione na rysun-
ku 2.4 ÷ 2.6 wskazuj¹ jednoznacznie, ¿e maksy-
malny udzia³ regranulatu, niepowoduj¹cy
znacznych zmian w³asnoœci wytrzyma³oœcio-
wych folii pêcherzykowej wynosi do 30%.

3. WNIOSKI

Na podstawie przeprowadzonych badañ
mo¿na sformu³owaæ nastêpuj¹ce wnioski:
— wraz ze wzrostem zawartoœæ dodatku re-

granulatu obni¿a siê masowy wskaŸnik
szybkoœci p³yniêcia,

— wy¿szy masowy wskaŸnik szybkoœci p³y-
niêcia odnotowano dla próbek o wiêkszym
udziale liniowego polietylenu ma³ej gêstoœ-
ci w stosunku do polietylenu ma³ej gêstoœci,

— wytrzyma³oœæ na rozci¹gnie obni¿a siê wraz
z zawartoœci¹ regranulatu,

— akceptowalny z punktu widzenia w³asnoœci
wytrzyma³oœciowych udzia³ regranulatu z
folii pêcherzykowej wynosi 30%,

— wprowadzenie do kompozycji liniowego
polietylenu ma³ej gêstoœci podwy¿sza wy-
trzyma³oœæ na rozci¹ganie oraz wyd³u¿enie
wzglêdne, zarówno w przypadku próbek
z dodatkiem, jak i bez regranulatu.
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