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Wp³yw dodatku nape³niacza organicznego na w³aœciwoœci

mechaniczne kompozytów na osnowie polipropylenu

Streszczenie. Analizowano wp³yw dodatku nape³niacza organicznego w postaci ³upin orzecha

w³oskiego na w³aœciwoœci mechaniczne kompozytów na osnowie polipropylenu. Ponadto, porów-

nano w³aœciwoœci kompozytów z dodatkiem oraz bez dodatku kompatybilizatora w postaci bez-

wodnika maleinowego. Kompozyty uzyskano metod¹ wyt³aczania przy u¿yciu wyt³aczarki

dwuœlimakowej. Oznaczono cechy wytrzyma³oœciowe w próbie statycznego rozci¹gania, udar-

noœæ bez karbu metod¹ Dynstat oraz twardoœæ metod¹ Shore’a D. Stwierdzono, ¿e badane kompo-

zyty wykazuj¹ podwy¿szone wartoœci modu³u Young’a oraz twardoœci. Natomiast, odnotowano

spadek wartoœci wytrzyma³oœci na rozci¹ganie, wyd³u¿enia przy zerwaniu oraz udarnoœci.

INFLUENCE OF ORGANIC FILLER ON MECHANICAL PROPERTIES OF POLYPRO-

PYLENE COMPOSITES

Abstract. Studies on the influence of organic filler addition in a form of walnut shells on mecha-

nical properties of polypropylene composites were presented. Furthermore, a comparison of com-

posites’ properties containing maleic anhydride as well as without its presence was introduced.

The composites were prepared by extrusion using a twin-screw extruder. In order to determine

mechanical properties of the composites the following tests were conducted: static tensile test,

Shore D hardness and Dynstat impact test. It was found that the composites have higher values

of Young’s modulus and hardness in comparison to neat polypropylene. On the other hand, a de-

crease in tensile strength, elongation at break and impact strength was noted.

1. WPROWADZENIE

Wytwarzanie nowych kompozytów poli-
merowych nape³nianych materia³ami orga-
nicznymi zyskuje coraz wiêksze zainteresowa-
nie wynikaj¹ce z ich licznych zalet. Wprowa-
dzanie nape³niaczy organicznych do osnowy
polimerowej takich jak: skrobia, m¹czka
drzewna, w³ókna kokosowe czy s³oma rzepa-
kowa, jest obecnie szeroko stosowan¹ praktyk¹
przemys³ow¹ [1-7]. Nale¿y podkreœliæ, ¿e kom-
pozyty z nape³niaczami organicznymi nawet
w przypadku zastosowania bardzo wysokiego
udzia³u nape³niacza (do 80%) czêsto cechuj¹
siê brakiem utraty w³aœciwoœci u¿ytkowych
gotowego wyrobu. Ci¹g³e zwiêkszanie iloœci
zastosowañ kompozytów z dodatkami natu-
ralnymi wynika równie¿ z mo¿liwoœci kszta³-
towania wyrobów wysokowydajnymi metoda-

mi przetwórstwa takimi jak wyt³aczanie czy
wtryskiwanie. Opisywane w literaturze zagad-
nienie problemu kompatybilnoœci kompozy-
tów poliolefin modyfikowanych nape³niacza-
mi organicznymi [8-9] stwarza koniecznoœæ
zastosowania œrodków pomocniczych zwiêk-
szaj¹cych adhezjê pomiêdzy nape³niaczem i
osnow¹ polimerow¹.

Kompozyty polimerowe nape³niane ³upina-
mi orzecha w³oskiego charakteryzuj¹ siê wyso-
k¹ stabilnoœci¹ wymiarow¹, st¹d interesuj¹ce
wydaje siê ich zastosowanie na wyroby u¿yt-
kowane na zewn¹trz, np. deski czy siding. Po-
wy¿sza cecha wynika z tego, ¿e ³upiny zawie-
raj¹ mniej substancji higroskopijnych, takich
jak: celuloza czy hemiceluloza, w porównaniu
do drewna [10-11].

Celem pracy jest ocena wp³ywu kompatybi-
lizacji bezwodnikiem maleinowym na wybra-
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ne w³aœciwoœci kompozytów polipropylenu
modyfikowanego odpadowym materia³em or-
ganicznym w postaci ³upin orzecha w³oskiego
(³ac. Juglans regia).

2. CZÊŒÆ DOŒWIADCZALNA

Materia³y

Do badañ stosowano nastêpuj¹ce surowce:
— polipropylen izotaktyczny (PP) o nazwie

handlowej Moplen HP500N i wskaŸniku
szybkoœci p³yniêcia MFR = 10 g/10 min
(230°C; 2,16 kg), produkcji Basell Orlen
Polyolefins, Polska;

— mielone ³upiny orzechów w³oskich (OF)
o wymiarze cz¹stek f < 1 mm, przy czym
frakcja f < 630 µm stanowi³a 82%, w iloœci 10,
20 oraz 40 % wag.

— kompatybil izator Polybond PB3200
(MAPP) o zawartoœci 1 % bezwodnika male-
inowego, w iloœci 3 % wag.

Przygotowanie próbek do badañ

Materia³ polimerowy w postaci proszku
wraz z nape³niaczem organicznym wymie-
szano w odpowiednich stê¿eniach w tempe-
raturze pokojowej z zastosowaniem mieszal-
nika szybkoobrotowego Retsch GM 200.
Kompozycje zawieraj¹ce nape³niacz orga-
niczny ka¿dorazowo przed przetwórstwem
w stanie stopionym suszono w temperaturze
80±2°C przez 24 godziny. Badania wstêpne
wykaza³y, ¿e suszenie w powy¿szych warun-
kach powoduje spadek wilgotnoœci z 2,74 do
1,25%, tj. o ok. 45%.

Nastêpnie kompozycje dozowano do leja
zasypowego wspó³bie¿nej wyt³aczarki dwuœli-
makowej o œrednicy œlimaka 18 mm i L/D = 40,
produkcji Zamak, Kraków. Temperatura wy-
t³aczania w poszczególnych strefach wyt³a-
czarki (9 stref), w kierunku od leja zasypowego
do g³owicy wynosi³a: 130, 160, 170, 175, 180,
185, 190, 190, 190°C, natomiast prêdkoœæ obro-
towa œlimaków wynosi³a 100 min-1. Wyt³oczy-
ny ch³odzono w k¹pieli wodnej, a nastêpnie

mielono przy u¿yciu m³yna stanowiskowego
wolnoobrotowego Shini SG-1411.

Znormalizowane próbki do badañ wytrzy-
ma³oœciowych wykonano za pomoc¹ wtrys-
karki Engel ES 80/20HLS, ze œlimakiem o œred-
nicy 22 mm i stosunku L/D = 18. Warunki
wtryskiwania przedstawia³y siê jak nastêpuje:
temperatura dyszy 200°C, prêdkoœæ wtryski-
wania 90 mm/s, ciœnienie wtryskiwania 50 bar,
czas docisku 3 s, czas ch³odzenia 30 s, tempera-
tura formy 30°C.

Sk³ad badanych kompozytów polipropyle-
nowych wraz z zastosowanymi w dalszej czêœ-
ci pracy oznaczeniami zestawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Oznaczenia i sk³ad badanych próbek

Oznaczenie
Stê¿enie masowe [%]

iPP iPP/MAPP OF

PP 100 - -

PP/MAPP 97 3 -

PP/10NUT 90 - 10

PP/20NUT 80 - 20

PP/40NUT 60 - 40

PP/10NUT/MAPP 87 3 10

iPP/20NUT/MAPP 77 3 20

iPP/40NUT/MAPP 57 3 40

Metodyka badañ

Ocena w³aœciwoœci mechanicznych w pró-
bie statycznego rozci¹gania

Ocenê w³aœciwoœci mechanicznych prze-
prowadzono metod¹ statycznego rozci¹gania
zgodnie z norm¹ ISO 527 przy u¿yciu maszyny
wytrzyma³oœciowej Instron 4481. Pomiary rea-
lizowane by³y z prêdkoœci¹ rozci¹gania równ¹
50 mm/min, wartoœæ modu³u Young’a wyzna-
czono przy zastosowaniu prêdkoœci rozci¹ga-
nia 1 mm/min.

Udarnoœæ

Udarnoœæ oznaczono na próbkach o wymia-
rach 10×15 mm, gruboœci 4 mm, mocowanych
pionowo. Pomiar realizowano stosuj¹c metodê
Dynstat w skali A (5 kG·cm) dla próbek bez
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karbu. Prêdkoœæ spadania ostrza m³ota wyno-
si³a 2,2 m/s. Udarnoœæ obliczono zgodnie z po-
ni¿ej przedstawionym wzorem:

a
L

bt
� [kJ/m2]

gdzie: L – praca zu¿yta na dynamiczne z³ama-
nie próbki [kJ], b – szerokoœæ próbki [m], t –
gruboœæ próbki [m].

Ocena twardoœci kompozytów

Pomiary twardoœci kompozytów w skali
Shore’a D wykonano przy u¿yciu cyfrowego
twardoœciomierza firmy Zwick.

3. OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAÑ

Statyczna próba rozci¹gania

Wybrane w³aœciwoœci wytrzyma³oœciowe
(modu³ sprê¿ystoœci wzd³u¿nej E, wytrzyma-
³oœæ na rozci¹ganie �M oraz wyd³u¿enie przy
zerwaniu � polipropylenu i jego kompozytów
zestawiono w tabeli 2 oraz na rysunkach 1 – 3.

Tabela 2. W³aœciwoœci wytrzyma³oœciowe polipro-
pylenu oraz jego kompozytów w funkcji zawar-
toœci nape³niacza oraz kompatybilizatora

Nazwa próbki
Modu³

Young’a
[GPa]

Wytrzy-
ma³oœæ na

rozci¹ganie
[MPa]

Wyd³u¿e-
nie przy

zerwaniu
[%]

PP 1,14 30,21 466,4

PP/MAPP 1,17 30,37 310,3

lPP/10NUT 1,27 25,97 9,1

PP/20NUT 1,36 20,23 5,9

PP/40NUT 1,45 15,13 3,7

PP/10NUT/MAPP 1,30 29,32 8,6

PP/20NUT/MAPP 1,29 23,23 5,4

PP/40NUT/MAPP 1,34 17,96 2,7

Analiza wartoœci modu³u sprê¿ystoœci
wzd³u¿nej (rys. 1) wykaza³a znaczny jego
wzrost dla wszystkich badanych kompozytów
w porównaniu z niemodyfikowanym polipro-
pylenem (z 1,14 dla PP do 1,45 GPa dla
PP/40NUT). Najwiêkszy wzrost wartoœci mo-

du³u Young’a odnotowano dla kompozytów
o najwiêkszej zawartoœci nape³niacza. Wzrost
wartoœci modu³u sprê¿ystoœci wzd³u¿nej spo-
wodowany wprowadzeniem nape³niacza or-
ganicznego jest zjawiskiem szeroko opisywa-
nym w literaturze [12-13]. Zwiêkszenie iloœci
nape³niacza powoduje pogorszenie wzajemne-
go oddzia³ywania pomiêdzy nape³niaczem
a matryc¹ i powstawania aglomeratów, które
z kolei powoduj¹ zwiêkszenie sztywnoœci
kompozytów w porównaniu z niemodyfiko-
wanym polimerem stanowi¹cym osnowê. Na
podstawie analizy wyników badañ stwierdzo-
no jedynie nieznaczne ró¿nice pomiêdzy kom-
pozytami niemodyfikowanymi oraz zawiera-
j¹cymi kompatybilizator. Nale¿y podkreœliæ
jednak, ¿e w przypadku próbek o wy¿szej za-
wartoœci nape³niacza (20 i 40 % mas.) zaobser-
wowano obni¿enie wartoœci modu³u sprê¿ys-
toœci wzd³u¿nej w wyniku zastosowania kom-
patybilizatora.

Jak przedstawiono na rysunku 2 oraz w ta-
beli 2, wartoœci wytrzyma³oœci na rozci¹ganie
dla kompozytów PP/40NUT malej¹ z 30,21 dla
PP do 15,13 MPa. Dodatek MAPP spowodowa³
wzrost wytrzyma³oœci kompozytów w porów-
naniu z próbkami niemodyfikowanymi. Wyni-
kaæ to mo¿e ze zwiêkszenia adhezji pomiêdzy
nape³niaczem a osnow¹ [14].

Analiza wartoœci wyd³u¿enia przy zerwa-
niu (rys. 3) wykaza³a ich spadek z 466,4 dla
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Rys. 1. Modu³ Young’a w funkcji zawartoœci nape³niacza

oraz kompatybilizatora



próbki referencyjnej do 2,7% dla
PP/40NUT/MAPP. Powy¿sze wyniki pokrywa-
j¹ siê z analiz¹ modu³u sprê¿ystoœci, dowodz¹c
o wzroœcie sztywnoœci kompozytów po doda-
niu ³upin orzecha w³oskiego do osnowy poli-
propylenowej. Ponadto, podobnie jak w przy-
padku modu³u Young’a, dodatek MAPP nie
spowodowa³ istotnej zmian omawianej war-
toœci.

Udarnoœæ

Wartoœci udarnoœci wyprasek zale¿¹ w
g³ównej mierze od si³y oddzia³ywañ miêdzy
nape³niaczem a osnow¹ polimerow¹ oraz iloœ-

ci nape³niacza w osnowie. Wyniki badañ udar-
noœci metod¹ Dynstat w funkcji zawartoœci
nape³niacza oraz kompatybilizatora przedsta-
wiono na rysunku 4. Zaobserwowano wyraŸ-
ny spadek wartoœci udarnoœci wraz ze wzros-
tem zawartoœci nape³niacza w osnowie poli-
merowej. W przypadku próbek zawieraj¹cych
10 % wag. nape³niacza oraz 3 % wag. MAPP
odnotowano wy¿sze wartoœci udarnoœci w po-
równaniu z PP/10NUT. Jak wykazano w litera-
turze [10,15,16], dodatek MAPP poprawia ad-
hezjê miêdzy nape³niaczem a osnow¹ polime-
row¹ poprzez tworzenie wi¹zañ chemicznych
z dostêpnymi na powierzchni nape³niacza
organicznego grupami OH, które nastêpnie
przylegaj¹ do matrycy poprzez powi¹zanie
³añcuchów cz¹steczkowych. Niemniej jednak,
nie wszystkie grupy OH maj¹ mo¿liwoœæ
utworzenia wi¹zañ, gdy¿ wiele z nich jest
uprzednio zwi¹zana z substancjami lepiszczo-
wymi nape³niacza (tj. lignin¹ czy hemicelulo-
z¹) oraz wod¹.

Ogólny spadek wartoœci udarnoœci dla
wszystkich badanych kompozytów jest spo-
wodowany s³abymi oddzia³ywaniami po-
miêdzy hydrofilowym nape³niaczem, a hyd-
rofobow¹ matryc¹ polimerow¹. To z kolei
skutkuje nieci¹g³¹, dwufazow¹ struktur¹
zawieraj¹c¹ liczne mikroobszary miêdzy
nape³niaczem a matryc¹, bêd¹ce punktami
pocz¹tku pêkniêæ.
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Rys. 3. Wyd³u¿enie przy zerwaniu w funkcji zawartoœci

nape³niacza oraz kompatybilizatora

Rys. 4. Udarnoœæ badana metod¹ Dynstat w funkcji

zawartoœci nape³niacza oraz kompatybilizatora

Rys. 2. Wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie w funkcji zawar-

toœci nape³niacza oraz kompatybilizatora



Twardoœæ

Wyniki pomiarów twardoœci dla wszystkich
kompozytów zestawiono w tabeli 3. Zaobser-
wowano, ¿e twardoœæ kompozytów wzrasta
wraz ze wzrostem zawartoœci nape³niacza w
kompozycie z 48,1° dla próbki referencyjnej do
57,8° dla PP/40NUT/MAPP. Ponadto, odnoto-
wano jedynie nieznaczny wp³ywu dodatku
MAPP na twardoœæ badanych próbek. Na pod-
stawie przeprowadzonych badañ wykazano,
¿e obecnoœæ nape³niacza organicznego w pos-
taci rozdrobnionych ³upin orzecha w³oskiego
w matrycy polimerowej wp³ynê³a na wzrost
wartoœci twardoœci Shore’a badanych kompo-
zytów.

Tabela 3. Wartoœci twardoœci Shore’a D polipropy-
lenu oraz jego kompozytów w funkcji zawartoœci
nape³niacza oraz kompatybilizatora

Nazwa próbki Twardoœæ
Sh D [°]

Odchylenie
standardowe

Sh D [°]

PP 48,1 2,1

PP/MAPP 49,6 3,6

PP/10NUT 50,6 1,0

PP/20NUT 53,9 2,0

PP/40NUT 54,8 1,0

PP/10NUT/MAPP 53,5 0,9

PP/20NUT/MAPP 55,1 2,0

PP/40NUT/MAPP 57,8 1,5

4. PODSUMOWANIE

Na podstawie przeprowadzonych badañ
wytrzyma³oœciowych stwierdzono, ¿e wpro-
wadzenie do osnowy polipropylenowej na-
pe³niacza w postaci ³upin orzecha w³oskiego
skutkuje wzrostem wartoœci modu³u sprê¿ys-
toœci wzd³u¿nej oraz twardoœci. Ponadto, zau-
wa¿ono, ¿e dodatek nape³niacza powoduje
obni¿enie wartoœci wytrzyma³oœci na rozci¹ga-
nie, wyd³u¿enia przy zerwaniu oraz udarnoœ-
ci. W przypadku próbek modyfikowanych
bezwodnikiem maleinowym stwierdzono

wzrost wartoœci wytrzyma³oœci na rozci¹ganie
oraz twardoœci w porównaniu z niemodyfiko-
wany kompozytami dla wszystkich badanych
stê¿eñ oraz wzrost wartoœci modu³u Young’a
i udarnoœci w przypadku kompozytów z 10 %
zawartoœci¹ nape³niacza.

Literatura

[1] Perez R. M. A., Rivas Q. B. L., Rodriguez-Llamaza-
res S., Polypropylene/starch blends. Study of thermal

and morphological properties, Journal of the Chilean
Chemical Society, 58 (1), 2013, 1643-1645.

[2] Borysiak S., Influence of cellulose polymorphs on the

polypropylene crystallization, Journal of Thermal
Analysis and Calorimetry 113 (1), 2013, 281-289.

[3] Arrakhiz F.Z. i inni, Mechanical properties of high

density polyethylene reinforced with chemically modi-

fied coir fibers: Impact of chemical treatments, Mate-
rials and Design 37, 2012, 379-383.

[4] Taj S., Munawar M. A., Khan S., Natural Fibre-rein-

forced Polymer Composites, Proceedings of the Pa-
kistan Academy of Sciences 44 (2), 2007, 129-144.

[5] Paukszta D., Szostak M., Rogacz M., Mechanical

properties of polypropylene copolymers composites fil-

led with rapeseed straw, Polimery 59 (2), 2014,
165-169.

[6] Lewandowski K. i inni, Ocena w³aœciwoœci przetwór-

czych i mechanicznych kompozytów PVC/m¹czka

drzewna/nanokrzemionka przetwarzanych metod¹

wyt³aczania, Przetwórstwo Tworzyw 3 (153), 2013,
213-216.

[7] Vanova P., Hudec I., Knazeova A., Influence of corn

starch on properties of rubber compounds, Przetwór-
stwo Tworzyw 3 (153), 2013, 283-285.

[8] Paukszta D., Borysiak S., The Influence of Processing

and the Polymorphism of Lignocellulosic Fillers on the

Structure and Properties of Composite Materials – A

Review, Materials 6, 2013, 2747-2767.
[9] Paukszta D. i inni, Polypropylene (PP) Composites

Reinforced with Stinging Nettle (Utrica dioica L.) Fi-

ber, Journal of Natural Fibres 10 (2), 2013, 147-158.
[10] Zahedi M. i inni, Organo-modified montmorillonite

reinforced walnut shell/polypropylene composites,
Materials and Design 51, 2013, 803-809.

[11] Pirayesh H., Khazaeian A., Tabrsa T., The potential

for using walnut (Juglans regia L.) shell as a raw mate-

PRZETWÓRSTWO TWORZYW 5 (wrzesieñ – paŸdziernik) 2014

Wp³yw dodatku nape³niacza organicznego na w³aœciwoœci mechaniczne kompozytów na osnowie polipropylenu 403



rial for wood-based particleboard manufacturing,
Composites: Part B 43, 2012, 3276-3280.

[12] Essabir H. i inni, Mechanical and thermal properties

of bio-composites based on polypropylene reinforced

with Nut-shells of Argan particles, Materials and
Design 49, 2013, 442-448.

[13] Hassan M. M. i inni, Study on the Performance of

Hybrid Jute/Betel Nut Fiber Reinforced Polypropylene

Composites, Journal of Adhesion Science and Tech-
nology 25, 2011, 615-626.

[14] Lee S. Y. i inni, Creep behavior and manufacturing pa-

rameters of wood flour filled polypropylene composites,
Composite Structures 65, 2004, 459-469.

[15] Beckermann G. W., Pickering K.L., Engineering and

evaluation of hemp fibre reinforced polypropylene com-

posites: Fibre treatment and matrix modification,
Composites: Part A 39, 2008, 979-988.

[16] Chmielnicki B., Jurczyk S.; Kompozyty jako alterna-

tywa dla wyrobów z drewna, Przetwórstwo Two-
rzyw 5, 2013.

PRZETWÓRSTWO TWORZYW 5 (wrzesieñ – paŸdziernik) 2014

404 Monika DOBRZYÑSKA-MIZERA, Mateusz BARCZEWSKI


