
El¿bieta GURDZIÑSKA, Grzegorz MAKOMASKI, Janusz ZIELIÑSKI, Barbara LISZYÑSKA, Tatiana
BRZOZOWSKA
El¿bieta GURDZIÑSKA*, Grzegorz MAKOMASKI, Janusz ZIELIÑSKI,
Barbara LISZYÑSKA, Tatiana BRZOZOWSKA
Politechnika Warszawska, Instytut Chemii
ul. £ukasiewicza 17, 09-400 P³ock
* e-mail: e.gurdzinska@pw.plock.pl

Badanie wp³ywu czasu sezonowania folii polipropylenowej na jej w³aœciwoœci

Streszczenie – Przedstawiono wyniki badañ dotycz¹ce wp³ywu czasu sezonowania na wybrane w³aœciwoœci folii
polipropylenowej orientowanej dwuosiowo. Próbki folii pobrane z dwóch ró¿nych partii produkcyjnych, odznacza³y
siê tym samym sk³adem recepturowym i gruboœci¹. Próbki by³y przechowywane w warunkach magazynowych.
W³aœciwoœci optyczne i mechaniczne folii oznaczono bezpoœrednio po jej wyprodukowaniu oraz po 3, 14, 28 i 56
dobach sezonowania.
S³owa kluczowe: polipropylen, folia polipropylenowa, dodatki modyfikuj¹ce, starzenie

STUDY OF THE EFFECT OF SEASONING TIME ON THE POLYPROPYLENE FILM PROPERTIES
Summary – The results of studies of the effect of seasoning time on the select properties of biaxal oriented polypro-
pylene film were presented. The films samples, characterized by the same prescription compositions and thickness
were taken from two different production batch. The samples were stored in a warehouse conditions. Optical and
mechanical properties of films were determined directly after their production and after 3, 14, 28 and 56 seasoning
days. The effect of seasoning time of films in a warehouse conditions on their properties was evaluated.
Keywords: polypropylene, polypropylene film, modifying additives, ageing

WPROWADZENIE

Folie poliolefinowe, w tym z polipropylenu, s¹ nieza-
st¹pionym materia³em w wielu dziedzinach ¿ycia co-
dziennego. Pomimo wielu zalet wyroby z polipropylenu
s¹ nara¿one na dzia³anie œrodowiska, w którym s¹ wyko-
rzystywane [1].

Wed³ug ogólnie przyjêtej opinii, polimery termoplas-
tyczne s¹ odporne na wiêkszoœæ czynników œrodowiska,
w którym siê znajduj¹ [2,3]. Jednak w czasie ich przecho-
wywania, przetwórstwa i u¿ytkowania zachodz¹ nieko-
rzystne reakcje chemiczne, które nazywane s¹ procesami
starzenia [2]. Czynniki zewnêtrzne: ciep³o, œwiat³o, wil-
goæ, chemikalia, mikroorganizmy, powoduj¹ w polime-
rach nieodwracalne zmiany strukturalne, które prowa-
dz¹ do zmniejszenia ciê¿aru cz¹steczkowego, zmiany
sk³adu chemicznego oraz innych zmian zachodz¹cych
w wyniku reakcji chemicznych takich jak: sieciowanie
i utlenianie. Starzenie polimerów mo¿e byæ spowodowa-
ne wieloma czynnikami i w zale¿noœci od ich rodzaju
mo¿na wyró¿niæ nastêpuj¹ce reakcje rozpadu polime-
rów: degradacja termiczna [4,5], termooksydacyjna [6,7],
fotodegradacja [4,7,8], degradacja radiacyjna, mechanicz-
na, ultradŸwiêkowa [5], atmosferyczna [4,6] i biodegrada-
cja [9,10].

W celu poprawy odpornoœci na dzia³anie niekorzyst-
nych czynników fizycznych i chemicznych polimery mo-
dyfikuje siê poprzez dodatek ró¿nego rodzaju stabilizato-
rów. Do najwa¿niejszych grup stabilizatorów mo¿na zali-
czyæ: stabilizatory termiczne, cieplne, absorbery UV, an-
tyutleniacze, stabilizatory biologiczne [11÷14].

Wysokie wymagania producentów ¿ywnoœci i produ-
centów konsumenckich powoduj¹, ¿e rosn¹ te¿ wymaga-
nia odnoœnie w³aœciwoœci fizykomechanicznych folii poli-
propylenowych. Zmusza to wytwórców do modyfikacji,

maj¹cych na celu nie tylko poprawê w³aœciwoœci folii oz-
naczonych po ich otrzymaniu, ale równie¿ braku ich
zmiennoœci z up³ywem czasu.

Celem pracy by³o okreœlenie wp³ywu czasu sezono-
wania folii polipropylenowych dwuosiowo orientowa-
nych na w³aœciwoœci optyczne i mechaniczne.

CZÊŒÆ DOŒWIADCZALNA

Materia³y

Surowcami stosowanymi w pracy by³y próbki folii
polipropylenowej orientowanej dwuosiowo do ogólnego
zastosowania. Próbki folii pochodzi³y z dwóch partii pro-
dukcyjnych, odznacza³y siê t¹ sam¹ gruboœci¹ i tym sa-
mym sk³adem recepturowym. Próbki oznaczono symbo-
lami: AI i AII. Cyfry rzymskie wskazuj¹ numer partii pro-
dukcyjnej. Próbki folii polipropylenowej sezonowane
by³y w temperaturze 23°C oraz wilgotnoœci na poziomie
50%.

Metodyka badañ

W próbkach folii polipropylenowych oznaczono:
— zwil¿alnoœæ powierzchni folii wg normy ISO 8296,
— po³ysk powierzchni folii wg normy ASTM D2457,
— stopieñ zmêtnienia folii wg normy ASTM D1003,
— wspó³czynnik tarcia folii wg normy ISO 8295,
— w³aœciwoœci mechaniczne folii przy statycznym roz-

ci¹ganiu, wg normy ISO 527-1,2,3.

WYNIKI BADAÑ I ICH OMÓWIENIE

Wybrane wyniki badañ w³aœciwoœci optycznych, tj.
po³ysk i zmêtnienie powierzchni folii przedstawiono
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w tabeli 1, a zwil¿alnoœæ powierzchni (poziom aktywacji)
folii polipropylenowej na rys. 1.

Wyniki oznaczeñ zwil¿alnoœci folii polipropylenowej
wskaza³y, i¿ poziom aktywacji zarówno dla folii AI jak
i AII od momentu wyprodukowania, zmniejszy³ siê o ok.

12% po dwóch miesi¹cach sezonowania. W przypadku
obu próbek poziom aktywacji po up³ywie dwóch miesiê-
cy od produkcji wynosi³ 38 mN/mm. Wartoœci poziomu
aktywacji folii AI i AII, pobranych z ró¿nych partii pro-
dukcyjnych, zmniejsza³y siê w czasie bardzo podobnie.

W oparciu o wyniki badañ po³ysku powierzchni folii
polipropylenowej stwierdzono, ¿e po³ysk badanych pró-
bek folii mierzony w czasie ich sezonowania zmniejszy³
siê od wartoœci 92% (bezpoœrednio po wyprodukowaniu
folii) do 88% dla próbki AI i 86% dla próbki AII po dwóch
miesi¹cach ich sezonowania. Pomimo, i¿ próbki folii AI
i AII odznacza³y siê tym samym sk³adem recepturowym
i gruboœci¹, ró¿nica pomiêdzy wartoœci¹ po³ysku po-
wierzchni próbki folii AI oznaczon¹ bezpoœrednio po jej
wyprodukowaniu, a oznaczona po dwóch miesi¹cach se-
zonowania wynosi³a 4%, zaœ dla folii AII pobranej z dru-
giej partii produkcyjnej 6%.

Wykazano, ¿e ze wzrostem czasu sezonowania ros³o
zmêtnienie powierzchni folii szczególnie dla próbek folii
AII pobranych z drugiej partii produkcyjnej. Zmêtnienie
powierzchni folii próbki AI oznaczone bezpoœrednio po
jej wyprodukowaniu wynosi³o 1,60%, zaœ po dwóch mie-
si¹cach sezonowania 2,54%. Próbka folii AII bezpoœred-
nio po produkcji wykazywa³a zmêtnienie powierzchni
folii 1,78%, a po dwóch miesi¹cach 2,94%. Ró¿nice dla
próbki folii AI i AII pomiêdzy wartoœciami zmêtnienia
powierzchni okreœlonymi po dwóch miesi¹cach sezono-
wania i bezpoœrednio po ich wyprodukowaniu wynosi³y
odpowiednio 0,94% i 1,16%. Z przedstawionych danych
wynika, ¿e nieznacznie gorsz¹ jakoœci¹ odznacza³a siê
powierzchnia folii AII.

Wyniki wp³ywu czasu sezonowania na wartoœci
wspó³czynników tarcia folii AI i AII przedstawiono w ta-
beli 2.

Pomiary wspó³czynników tarcia statystycznego i ki-
netycznego próbek folii AI i AII pochodz¹cych z dwóch
ró¿nych partii produkcyjnych wykaza³y, ¿e ze wzrostem
czasu sezonowania próbek folii nast¹pi³o obni¿enie war-
toœci tego parametru niezale¿nie od uk³adu stron folii.
Du¿y spadek wspó³czynnika tarcia statycznego i kine-
tycznego odnotowano ju¿ po trzech dobach sezonowania
folii polipropylenowej (tabela 2).
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Tab. 2. Wspó³czynnik tarcia sezonowanej folii polipropylenowej
Tab. 2. Coefficient of friction of seasoned polypropylene films

Czas sezo-
nowania,

doba

Wspó³czynnik tarcia *

a/a a/n n/n

statycznego kinetycznego statycznego kinetycznego statycznego kinetycznego

AI AII AI AII AI AII AI AII AI AII AI AII

0 0,45 0,27 0,25 0,23 0,34 0,30 0,26 0,21 0,36 0,35 0,22 0,24

3 0,29 0,20 0,18 0,16 0,23 0,23 0,17 0,17 0,25 0,28 0,17 0,21

14 0,28 0,16 0,14 0,15 0,23 0,22 0,13 0,15 0,20 0,31 0,14 0,17

28 0,23 0,15 0,16 0,13 0,20 0,19 0,16 0,16 0,26 0,22 0,16 0,16

56 0,18 0,15 0,15 0,13 0,22 0,20 0,19 0,17 0,22 0,21 0,16 0,17

* skróty: a/a (strona aktywowana do aktywowanej), a/n (strona aktywowana do nieaktywowanej), n/n (strona nieakty-
wowana do nieaktywowanej)

Tab. 1. W³aœciwoœci optyczne sezonowanej folii polipropyle-
nowej
Tab. 1. Optical properties of seasoned polypropylene films

Czas sezo-
nowania,

doba

Po³ysk powierzchni
folii, % Zmêtnienie folii, %

AI AII AI AII

0 92 92 1,60 1,78

3 90 90 1,98 2,14

14 90 89 2,00 2,20

28 88 88 2,30 2,48

56 88 86 2,54 2,94
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Rys. 1. Poziom aktywacji powierzchni folii w funkcji czasu sezonowa-
nia (partia produkcyjna I i II)
Fig. 1. The level of film surface as a function of seasoning (production
batches I and II)



Najwiêksze wartoœci wspó³czynnika tarcia statyczne-
go i kinetycznego uk³adu stron folii aktywowanej do ak-
tywowanej dla obu próbek, odnotowane bezpoœrednio po
produkcji, wynosi³y odpowiednio dla AI 0,45 i 0,25 dla
AII 0,27 i 0,23. Po trzech dobach sezonowania próbek folii
nast¹pi³ znaczny spadek wspó³czynnika tarcia, przy
czym dla folii AI spadek tego parametru by³ dwukrotnie
wiêkszy ni¿ dla folii AII. Ró¿nice dla folii AI i AII pomiê-
dzy wartoœciami wspó³czynnika tarcia statycznego i kine-
tycznego uk³adu stron folii aktywowanej do aktywowa-
nej oznaczone po dwóch miesi¹cach sezonowania i bez-
poœrednio po produkcji wynosi³y kolejno dla próbki AI
0,27 i 0,10 dla AII 0,12 i 0,10. Wynika z tego, ¿e spadek
wartoœci wspó³czynnika tarcia statycznego dla folii AI by³
dwukrotnie wiêkszy ni¿ dla folii AII.

Wp³yw czasu sezonowania na zmiany wspó³czynnika
tarcia statycznego i kinetycznego uk³adu stron folii akty-
wowana do nieaktywowanej i nieaktywowana do nieak-
tywowanej by³ podobny jak dla uk³adu stron folii akty-
wowana do aktywowanej. Ró¿nice zanotowane dla folii
AI i AII pomiêdzy wartoœciami wspó³czynnika tarcia sta-
tycznego i kinetycznego dla uk³adu stron folii aktywowa-
na do nieaktywowanej i nieaktywowana do nieaktywo-
wanej pomiêdzy wartoœciami oznaczonymi po dwóch
miesi¹cach sezonowania próbek folii i bezpoœrednio po
produkcji by³y nieznacznie mniejsze ni¿ dla uk³adu stron
folii aktywowanej do aktywowanej.

Mechaniczne wartoœci sezonowanej folii polipropyle-
nowej przy statycznym rozci¹ganiu przedstawiono w ta-
beli 3.

Zaobserwowano du¿e ró¿nice pomiêdzy wartoœciami
wytrzyma³oœci na zerwanie przy statycznym rozci¹ganiu
próbek folii wyciêtych zgodnie z kierunkiem wyt³acza-
nia, a próbkami wyciêtymi prostopadle do niego. Ró¿nice
te mieœci³y siê w zakresie od 123 do 144 MPa i by³y naj-
wiêksze dla próbek folii niesezonowanej. Wiêksze zmia-
ny wartoœci wytrzyma³oœci na zerwanie w kierunku
wzd³u¿nym odnotowano dla folii AI. Wartoœæ tego para-
metru oznaczona bezpoœrednio po produkcji wynosi³a
158 MPa a po dwóch miesi¹cach sezonowania 132 MPa.
Ró¿nica tych wartoœci wynosi³a 26 MPa. Natomiast dla
próbki folii AII ró¿nica wynosi³a 17 MPa. Zaobserwowa-
no mniejszy wp³yw czasu sezonowania na wytrzyma³oœæ
próbek folii na zerwanie wyciêtych prostopadle do kie-

runku wyt³aczania. Dla próbki folii AI wartoœci wytrzy-
ma³oœci na zerwanie w kierunku prostopad³ym, po
dwóch miesi¹cach sezonowania folii, zmniejszy³y siê
o 13 MPa, a dla próbki folii AII – o 17 MPa.

Uzyskane wyniki badañ wskaza³y, ¿e czas sezonowa-
nia próbek folii AI i AII mia³ wp³yw na wyd³u¿enie folii
polipropylenowej przy zerwaniu. Zmiany tego parame-
tru by³y wiêksze dla próbek folii wyciêtej zgodnie z kie-
runkiem wyt³aczania (wzd³u¿). Ju¿ po trzech dobach se-
zonowania odnotowany spadek wartoœci wyd³u¿enia
przy zerwaniu w kierunku wzd³u¿nym dla folii AI wyno-
si³ 37%, dla folii AII 7%, a po dwóch miesi¹cach sezono-
wania wartoœæ wytrzyma³oœci na zerwanie dla folii AI
zmniejszy³a siê o 57% i dla folii AII o 27%. Mniejsze zmia-
ny wartoœci wyd³u¿enia przy zerwaniu by³y obserwowa-
ne dla próbek folii wyciêtych prostopadle do kierunku
wyt³aczania. Po dwóch miesi¹cach sezonowania folii
wartoœæ wytrzyma³oœci na zerwanie dla folii AI zmniej-
szy³a siê o 13%, dla folii AII o 17%.

Czas sezonowania próbek folii polipropylenowych
mia³ wp³yw na uzyskane wartoœci modu³u sprê¿ystoœci
przy statycznym rozci¹ganiu folii zarówno w kierunku
wzd³u¿nym, jak i prostopad³ym. Odnotowano wyraŸnie
wiêksze wartoœci modu³u sprê¿ystoœci oznaczonego dla
próbek folii wyciêtych w kierunku prostopad³ym w po-
równaniu z wartoœciami uzyskanymi dla próbek folii wy-
ciêtych wzd³u¿ kierunku ich wyt³aczania. Modu³ sprê-
¿ystoœci oznaczony dla kierunku wzd³u¿nego bezpoœred-
nio po wyprodukowaniu folii dla próbki AI oraz dla
próbki AII wynosi³ odpowiednio 1262 MPa i 1072 MPa,
natomiast dla kierunku prostopad³ego by³ wiêkszy i wy-
nosi³ dla folii AI 2513 MPa oraz dla folii AII 2262 MPa. Po
dwóch miesi¹cach sezonowania próbek folii AI i AII od-
notowano wzrost wartoœci modu³u sprê¿ystoœci zarówno
w kierunku wzd³u¿nym (ró¿nica dla folii AI wynosi³a
356 MPa, dla folii AII 626 MPa), jak i prostopad³ym (dla
AI 1105 MPa, dla AII 1155 MPa).

PODSUMOWANIE

Folia polipropylenowa dwuosiowo orientowana bê-
d¹ca przedmiotem badañ jest g³ównie przeznaczona do
produkcji opakowañ, na których wykonywane s¹ nadru-
ki. W zwi¹zku z tym folia powinna odznaczaæ siê dobrym
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Tab. 3. W³aœciwoœci mechaniczne sezonowanej folii polipropylenowej
Tab. 3. Mechanical properties of seasoned polypropylene films

Czas sezo-
nowania,

doba

Modu³ sprê¿ystoœci przy statycznym
rozci¹ganiu, MPa Wytrzyma³oœæ na zerwanie, MPa Wyd³u¿enie przy zerwaniu, %

kierunek

wzd³u¿ny prostopad³y wzd³u¿ny prostopad³y wzd³u¿ny prostopad³y

AI AII AI AII AI AII AI AII AI AII AI AII

0 1262 1072 2513 2262 158 149 281 293 214 185 54 60

3 1311 1371 2890 2708 140 141 279 270 177 178 51 49

14 1425 1481 3273 3224 143 138 272 271 175 165 46 46

28 1460 1509 3296 3300 140 137 266 276 167 163 46 43

56 1618 1698 3618 3417 132 132 268 276 157 162 41 43



poziomem zwil¿alnoœci powierzchni oraz dobrymi w³aœ-
ciwoœciami optycznymi i wytrzyma³oœciowymi.

Przeprowadzone badania wykaza³y, ¿e czas sezono-
wania folii polipropylenowej (umieszczonej w magazy-
nie nienas³onecznionym, w temperaturze 23°C i wilgot-
noœci ok. 50%) wp³ywa niekorzystnie na poziom zwil¿al-
noœci powierzchni folii. Konsekwencj¹ tego bêdzie gorsza
jakoœæ zadruku wykonanego na folii.

Zaobserwowano niekorzystn¹ zmianê w³aœciwoœci
optycznych folii polipropylenowej wraz ze wzrostem
up³ywu czasu sezonowania. Spadek wartoœci po³ysku
oraz zmêtnienia powierzchni folii wi¹¿e siê z pogorsze-
niem walorów estetycznych opakowanego produktu.

Wspó³czynnik tarcia statycznego i kinetycznego folii
zmniejsza³ siê ze wzrostem czasu sezonowania folii nie-
zale¿nie od uk³adu stron. Najwiêkszy spadek wartoœci
tego parametru odnotowano po trzech dobach sezonowa-
nia próbek, w póŸniejszym czasie nie zauwa¿ono wiêk-
szych zmian.

W³aœciwoœci mechaniczne sezonowanej folii polipro-
pylenowej uleg³y niewielkim zmianom. Odnotowano
niewielki spadek wytrzyma³oœci folii na zerwanie oraz
spadek wyd³u¿enia przy zerwaniu. Modu³ sprê¿ystoœci
przy statycznym rozci¹ganiu folii zwiêksza³ siê z up³y-
wem czasu sezonowania.

W oparciu o uzyskane wyniki stwierdzono potrzebê
kontynuacji badañ nad stabilnoœci¹ w³aœciwoœci optycz-
nych folii polipropylenowej orientowanej dwuosiowo.
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