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Polipropylen wzmacniany mikrow³óknami drzewnymi jako materia³

kompozytowy do wtryskiwania cienkoœciennego

Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badañ eksperymentalnych polipropylenu wzmacnianego m¹czk¹
drzewn¹ jako biokompozytowego materia³u na wtryskiwane wyroby cienkoœcienne. Biokompozyty wytwarzane
by³y przez kompaundowanie na standardowej wyt³aczarce dwuœlimakowej w skali pó³technicznej, a nastêpnie
wtryskiwane na wtryskarce skali przemys³owej celem jak najbli¿szego odtworzenia warunków przemys³owych
wytwarzania wyrobów cienkoœciennych. Oceniono w³aœciwoœci przetwórcze i mechaniczne kompozytów o ró¿nej
zawartoœci mikrow³ókien drzewnych (od 15 do 30%wag). Opracowane materia³y wykaza³y podwy¿szone w³aœci-
woœci mechaniczne w porównaniu do niemodyfikowanego polipropylenu przy zachowaniu jednoczesnego dobrego
p³yniêcia podczas przetwórstwa. Tym samym mog¹ stanowiæ one przyjazn¹ œrodowisku alternatywê dla wyrobów
cienkoœciennych produkowanych w ca³oœci z materia³ów syntetycznych.

WOOD MICROFIBRES REINFORCED POLYPROPYLENE AS A COMPOSITE MATERIAL FOR THIN
WALL INJECTION MOUDLING
Abstract: The present paper introduces the results of experimental research on polypropylene reinforced with wood
flour as a biocomposite material for thin-walled injection moulded parts. Biocomposites were manufactured using
half-technical scale twin-screw extruder and afterwards injection moulded with industrial-scale injection moulding
machine to obtain processing conditions similar to industrial manufacturing of thin-walled products. Processing
and mechanical properties of composites with various content of wood microfibres (15 to 30 wt%) were examined.
The investigated materials showed improved mechanical characteristics in comparison to unmodified polypropylene
while maintaining good flowability and therefore they can be an environmentally friendly alternative to synthetic
materials commonly applied for manufacturing thin-walled products.

1. WPROWADZENIE

Zwiêkszona spo³eczna œwiadomoœæ ekologiczna oraz
ustawy o ochronie œrodowiska wprowadzane w krajach
rozwijaj¹cych siê prowadz¹ do poszukiwania i ci¹g³ego
rozwoju nowych rozwi¹zañ materia³owych ze szczegól-
nym uwzglêdnieniem materia³ów wytwarzanych z su-
rowców odnawialnych. Z tego wzglêdu biokompozyty
wzmacniane w³óknami naturalnymi sta³y siê alternatyw¹
dla kompozytów polimerowych nape³nianych w³óknami
syntetycznymi, np. szklanymi. Ich zastosowanie roœnie z
roku na roku w wielu obszarach przemys³owych i nie jest
to zjawisko nowe czy zaskakuj¹ce. Jest to spowodowane
p³yn¹cymi z ich zastosowania korzyœciami technicznymi,
ekonomicznymi oraz œrodowiskowymi. Odznaczaj¹ siê
one ni¿sz¹ gêstoœci¹, relatywnie dobrymi w³aœciwoœci
mechanicznymi, uniezale¿nieniem siê od cen ropy nafto-
wej jak i biodegradowalnoœci¹, powoduj¹c du¿e odci¹¿e-
nie œrodowiska naturalnego. Ponadto materia³ ten jest
bardziej atrakcyjny dla konsumentów, których œwiado-
moœæ w zakresie ochrony œrodowiska ca³y czas roœnie, co
przyczynia siê do wspierania i rozwoju przyjaznych œro-
dowisku technologii produkcji i przetwarzania [1-4].

Jednoczeœnie wyrobom produkowanym z tworzyw
sztucznych i ich kompozytów stawiane s¹ coraz wiêksze
wymagania jakoœciowe, wytrzyma³oœciowe i ekonomicz-
ne. Szczególnie istotnym zagadnieniem jest redukcja

kosztów, z czym bezpoœrednio zwi¹zane jest zmniejsze-
nie gruboœci œcianek wyrobów wtryskiwanych w celu
minimalizacji kosztów produkcji, tworzenia l¿ejszych
elementów i zmniejszenia zu¿ycia tworzywa. Redukcja
kosztów jest jednak mo¿liwa tylko przy zastosowaniu
materia³ów o wysokim wskaŸniku szybkoœci p³yniêcia,
które mo¿na szybko uplastyczniæ w krótkich cyklach pro-
dukcyjnych [5÷9].

2. CZÊŒÆ DOŒWIADCZALNA

Materia³y

Jako osnowê biokompozytów zastosowano polipro-
pylen o nazwie handlowej Moplen EP348U produkowa-
ny przez LyondellBasell Industries (USA) dostarczony
przez firmê Interplastik Sp. z o.o. Jest to heterofazowy
kopolimer o bardzo wysokiej p³ynnoœci, przeznaczony
do produkcji wyrobów cienkoœciennych o parametrach:
r = 0,9 g/cm3, MVR = 95 cm3/10 min (230°C/2,16 kg).

Jako wzmocnienie w³ókniste biokompozytów zastoso-
wane zosta³y mikrow³ókna drzewne Jeluxyl Weho 500 pro-
dukowane przez JELU-WERK Josef Ehrler GmbH & Co.
KG (Niemcy). Jest to m¹czka drzewna pochodz¹ca z drzew
iglastych (œwierku i jod³y). Dostarczana jest w postaci jas-
no¿ó³tego, drobnego proszku o w³aœciwoœciach: rnasypowa =
130 g/l, zakres d³ugoœci w³ókien 75-500 µm (rys. 1).
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Celem kompatybilizacji mikrow³ókien drzewnych z
osnow¹ polipropylenow¹ zastosowany zosta³ wosk poli-
propylenowy szczepiony bezwodnikiem maleinowym
MAH-g-PP o nazwie TP Licocene PP MA 6452 produko-
wany przez firmê Clariant GmbH (Niemcy).

Przetwórstwo

Mikrow³ókna oraz granulat biokompozytowy suszo-
ne by³y przed ka¿dym etapem przetwórczym w 103°C
przez min. 12 h (do osi¹gniêcia zawartoœci wilgoci poni-
¿ej 200 ppm). Biokompozyty wykonane zosta³y w stosun-
kach wagowych osnowy do w³ókna 85/15; 80/20; 75/25;
70/30. Podczas kompaundowania biokompozytów doda-
wany by³ MAH-g-PP w iloœci 1%wag w stosunku do poli-
meru osnowy. Kompaundowanie realizowane by³o na
wyt³aczarce dwuœlimakowej przeciwbie¿nej Leistritz La-
borextruder LSM 30 (œrednica œlimaka D=34 mm; L/D=23)
przy parametrach: obroty œlimaka 40 rpm; temperatury
stref grzewczych cylindra 160-190°C. Kszta³tki do badañ
zgodne z norm¹ EN ISO 294 wykonane zosta³y na wtrys-
karce Arburg Allrounder 350S przy parametrach: tempe-
ratury stref cylindra 165-190°C prêdkoœæ obrotowa œlima-
ka 195 mm/s, ciœnienie wtrysku 60 MPa.

Metodyka badañ

WskaŸnik szybkoœci p³yniêcia badanych materia³ów
okreœlono zgodnie z norm¹ PN-EN ISO 1133:2002 na
plastometrze MELT FLOW T.Q 6841 (CEAST) (tempera-
tura: 230°C; obci¹¿enie: 2,16 kg). Ponadto celem porów-
nania w³aœciwoœci przetwórczych i przep³ywu tworzywa
podczas przetwórstwa przeprowadzono testy p³yniêcia
biokompozytów w formie spiralnej o d³ugoœci spirali
L=800 mm i symetrycznym przekroju trapezoidalnym za-
okr¹glonym (d³ugoœæ podstawy: 3,58 mm; œrednica okrê-
gu wpisanego: 1,5 mm). Próbki biokompozytów zosta³y
równie¿ poddane statycznej próbie zginania zgodnie
z EN ISO 178 na uniwersalnej maszynie wytrzyma³oœcio-
wej Instron 3366 (2 mm/min) oraz próbie udarnoœci z kar-
bem Izoda na maszynie udarnoœciowej Zwick/Roell wg
normy EN ISO 179/1eA.

3. WYNIKI BADAÑ

Na rys. 2 przedstawiono wyniki badania wskaŸnika
szybkoœci p³yniêcia MFR czystego polipropylenu, jak i
wytworzonych biokompozytów. Obecnoœæ mikrow³ókien
wzmacniaj¹cych znacz¹co wp³ywa na w³aœciwoœci prze-
twórcze polimeru, powoduj¹c wzrost lepkoœci i zmniej-
szone p³yniêcie w stanie stopionym. Wyznaczona zale¿-
noœæ ma przebieg niemal liniowy, co pozwala na przewi-
dywanie potencjalnych wartoœci MFR dla kolejnych za-
wartoœci mikrow³ókien wzmacniaj¹cych w kompozycie.

Rys. 3 przedstawia wyniki testy p³yniêcia biokompo-
zytów w formie spiralnej przy sta³ym ciœnieniu (p=800
bar) i prêdkoœci wtrysku (v=20 cm3/s). Podobnie jak dla
wskaŸnika szybkoœci p³yniêcia, d³ugoœæ wtryœniêtej spi-
rali ulega znacznemu skróceniu (o ok. 60%) przy maksy-
malnej zawartoœci mikrow³ókien drzewnych. Najbardziej
znacz¹ce pogorszenie w³aœciwoœci przetwórczych bio-
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Rys. 1. Udzia³ poszczególnych frakcji mikrow³ókien drzewnych Jeluxyl

Weho 500

Rys. 2. WskaŸnik szybkoœci p³yniêcia biokompozytów PP/mikrow³ókna

drzewne

Rys. 3. D³ugoœæ drogi p³yniêcia w formie spiralnej biokompozytów

PP/mikrow³ókna drzewne



kompozytu zauwa¿alne jest dla mniejszych zawartoœci
mikrow³ókien naturalnych, dalsze zwiêkszanie iloœci na-
pe³niacza powoduje spadek d³ugoœci p³yniêcia tworzywa
w formie spiralnej proporcjonalnie o ok. 10% dla ka¿dych
kolejnych 10% zawartoœci nape³niacza.

W³aœciwoœci mechaniczne biokompozytów przy sta-
tycznym zginaniu wykaza³y tendencjê do wzrostu wraz z
rosn¹c¹ zawartoœci¹ mikrow³ókien wzmacniaj¹cych.
Przy 30% zawartoœci wzmocnienia wytrzyma³oœæ na zgi-
nanie mo¿e ulec poprawie o 50%, natomiast modu³ sprê-
¿ystoœci przy zginaniu nawet oko³o dwukrotnie (rys. 4-5).
Wzrostu modu³u jest wynikiem ograniczenia odkszta³ce-
nia osnowy poprzez wprowadzenie do polimerowej os-
nowy nape³niacza, natomiast poprawa wytrzyma³oœci na
zginanie uzyskana zosta³a m.in. dziêki zastosowaniu
kompatybilizatora MAH-g-PP, dziêki czemu uzyskano
lepsze po³¹czenie miêdzy sk³adnikami biokompozytów
i tym samym umo¿liwione zosta³o efektywne przenosze-
nie naprê¿eñ z osnowy do wzmocnienia w³óknistego.

Na rys. 6 przedstawiono wyniki próby udarnoœci
z karbem metod¹ Izoda. Dodatek mikrow³ókien drzew-
nych spowodowa³ zmniejszenie udarnoœci biokompozy-
tów, nawet o 50% dla maksymalnej zawartoœci wzmoc-
nienia. Spowodowane jest to prawdopodobnie zbyt ma³¹
d³ugoœci¹ w³ókien, która nie pozwala na wytworzenie
odpowiednich si³a tarcia podczas wyci¹gania w³ókien
z osnowy w trakcie pêkania materia³u, a tym samym na
rozproszenie energii uderzenia.

4. PODSUMOWANIE

Zastosowanie mikrow³ókien drzewnych jako wzmoc-
nienia biokompozytów na osnowie polipropylenu spo-
wodowa³o podwy¿szenie lepkoœci opracowywanych ma-
teria³ów i tym samym obni¿enie wskaŸnika szybkoœci
p³yniêcia oraz ³atwoœci p³yniêcia wstanie stopionym
w trakcie przetwórstwa. Pozwoli³o to równie¿ jednak na
znaczne podwy¿szenie wytrzyma³oœci oraz sztywnoœci
opracowywanych materia³ów, nawet w przypadku nie-
wielkiej zawartoœci wzmocnienia w³óknistego. Dziêki za-
stosowaniu wosku polipropylenowego szczepionego
bezwodnikiem maleinowym mo¿liwa by³a kompatybili-
zacja w³ókien naturalnych z polipropylenow¹ osnow¹ i
uzyskanie wysokich wartoœci wytrzyma³oœci na zginanie.
Odpornoœæ biokompozytów na kruche pêkanie uleg³a
zmniejszeniu wraz z rosn¹c¹ zawartoœci¹ mikrow³ókien
drzewnych. Celem poprawy lub utrzymaniu tej w³aœci-
woœci na pierwotnym poziomie konieczne by³oby zasto-
sowanie w³ókien o wiêkszej d³ugoœci lub wiêkszym sto-
sunku d³ugoœci do œrednicy celem zapewnienia efektyw-
nego rozproszenia energii podczas wyci¹gania w³ókien
z osnowy polimerowej.

Najodpowiedniejsz¹ kompozycj¹ do wtryskiwania
cienkoœciennego s¹ biokompozyty o zawartoœci do
15-20%wag wzmocnienia w postaci mikrow³ókien
drzewnych. Charakteryzuj¹ siê one podwy¿szon¹ wy-
trzyma³oœci¹ i sztywnoœci¹ w porównaniu do niemodyfi-
kowanego polipropylenu jak równie¿ obni¿on¹, jednak
dopuszczaln¹ udarnoœci¹, a jednoczeœnie ich w³aœciwoœci
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Rys. 4. Wytrzyma³oœæ na zginanie biokompozytów PP/mikrow³ókna

drzewne

Rys. 5. Modu³ sprê¿ystoœci przy statycznym zginaniu biokompozytów

PP/mikrow³ókna drzewne

Rys. 6. Udarnoœæ z karbem wg Izoda biokompozytów PP/mikrow³ókna

drzewne



przetwórcze zachowane zosta³y na poziomie odpowied-
nim do szybkiego i wydajnego wtryskiwania wyrobów
cienkoœciennych. 20% zawartoœæ mikrow³ókien drzew-
nych mo¿e pozwoliæ równie¿ na obni¿enie ceny materia-
³u, rekompensuj¹c tym samym czêœciowo podwy¿szone
koszty spowodowane wyd³u¿onym cyklem przetwór-
czym tworzywa o wy¿szym wskaŸniku szybkoœci p³yniê-
cia.

Badania realizowane by³y w ramach projektu „Rozwój i prze-
twórstwo ubocznych produktów rolniczych do wielomateria³o-
wych mikrow³óknistych kompozytowych materia³ów opako-
waniowych” wspó³finansowanego przez Narodowe Centrum
Badañ i Rozwoju.
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