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Wp³yw promieniowania UV na w³aœciwoœci mechaniczne polilaktydu

nape³nianego grafitem i szungitem

Streszczenie. Folie zawieraj¹ce polilaktyd jako osnowê polimerow¹ oraz szungit i grafit jako nape³niacze w iloœci
do 20%wag naœwietlano promieniowaniemUV-C (max 254nm) w odstêpach 50-godzinnych do 300 godzin. Wp³yw
iloœci i rodzaju nape³niacza na proces fotodegradacji analizowano przeprowadzaj¹c badania w³aœciwoœci mechanicz-
nych zarówno wyjœciowych materia³ów jak i po ró¿nych czasach ekspozycji na UV. Pod uwagê brano nastêpuj¹ce
parametry: modu³ Younga, naprê¿enie zrywaj¹ce i odkszta³cenie przy zerwaniu. Na podstawie uzyskanych wyni-
ków stwierdzono, i¿ obecnoœæ grafitu podobnie jak i szungitu poprawia odpornoœæ kompozytów polilaktydowych na
dzia³anie promieniowania UV. Otrzymane wartoœci wskazuj¹, i¿ wprowadzenie grafitu w wiêkszym stopniu ekra-
nuje dzia³anie UV ni¿ szungit.

EFFECT OF UV IRRADIATION ON MECHANICAL PROPERTIES OF POLYLACTIDE FILLED WITH
GRAPHITE AND SHUNGITE
Summary. Films consisting of polylactide as polymer matrix and graphite as well as shungite as fillers in an
amount up to 20%wt were irradiated with UV (254 nm) at intervals of 50-300 hours. Effect of quantity and type of
filler on photodegradation process was analyzed by examination mechanical properties of both the starting material
and the material after various times of exposure to UV irradiation. The following parameters were taken into
account: Young’s modulus, stress at break and strain at break. Based on obtained results it has been established that
the presence of graphite as well as shungite improves resistance of polylactide composites to UV radiation. Determi-
ned values indicate that the introduction of graphite into polymer matrix has got a more substantial UV screening
effect than the introduction of shungite.

1. WSTÊP

W celu poprawy parametrów wytrzyma³oœciowych,
zmniejszenia palnoœci czy zwiêkszenia barierowoœci poli-
meru wprowadza siê do osnowy polimerowej nape³niacz
uzyskuj¹c tym sposobem materia³ kompozytowy. Kom-
pozyty s¹ to materia³y bêd¹ce po³¹czeniem co najmniej
dwóch nierozpuszczalnych siê w sobie faz, z których ka¿-
da odpowiada innemu podstawowemu materia³owi in-
¿ynierskiemu, zapewniaj¹cymi lepszy zespó³ w³asnoœci
i cech strukturalnych, od w³aœciwych dla ka¿dego z mate-
ria³ów sk³adowych oddzielnie [1]. Do najczêœciej stoso-
wanych nape³niaczy nale¿¹ m.in. krzemiany, talk, tlenki
cynku, glinu, magnezu czy tytanu, ró¿nego rodzaju wêg-
lany np. potasu lub wapnia, a tak¿e proszki metali, czy
wêgiel. Wœród stosowanych nape³niaczy spotyka siê rów-
nie¿ grafit i szungit [2]. Grafit jest znany jako jedna z od-
mian alotropowych wêgla o strukturze warstwowej,
w której ka¿da z warstw sk³ada siê z po³¹czonych ze sob¹
szeœciocz³onowych pierœcieni benzenowych. Ze wzglêdu
na ró¿nice w d³ugoœciach oraz si³ach wi¹zañ C-C w grafi-
cie zaobserwowano, i¿ wykazuje on anizotropiê w³aœci-
woœci fizycznych [3]. Grafit jest materia³em po³yskliwym
i ³upliwym o czarnej lub czarno-szarej barwie. Nale¿y do
grupy materia³ów najbardziej odpornych na wysok¹ tem-
peraturê. Do jego cech szczególnych nale¿y brak normal-
nej temperatury topnienia oraz uleganie bezpoœrednio
sublimacji w temperaturze oko³o 4000°C pod ciœnieniem
1 atmosfery. [4]. Ta odmiana alotropowa wêgla posiada

gêstoœæ oko³o 2,26 g/cm3, przewodzi ciep³o i pr¹d elek-
tryczny oraz wykazuje twardoœæ w skali Mohsa na pozio-
mie 1-2 (podczas gdy dla diamentu wynosi ona 10) [5].
Syntetyczny grafit otrzymuje siê w wyniku pirolizy an-
tracytu, polimerów (poliimidów) i innych wêglowodo-
rów w temperaturze powy¿ej 2000°C. W czystej postaci
jest jednym z najbardziej nieaktywnych chemicznie mate-
ria³ów. Jednak¿e obecnoœæ zanieczyszczeñ zarówno
w graficie naturalnym, jak i syntetycznym powoduje
wzrost jego aktywnoœci chemicznej.

Innym stosowanym nape³niaczem wêglowym jest
szungit, który jest postaci¹ poœredni¹ pomiêdzy antracy-
tem a grafitem, zawieraj¹c¹ w sobie 30% wêgla, 57% krze-
mianów oraz 13% innych pierwiastków takich jak azot,
siarka, wodór, tlen, glin, ¿elazo czy magnez [6,7]. Z³o¿a
szungitu zosta³y odnotowane nieopodal jeziora Onega
w pó³nocno-zachodniej Rosji, a tak¿e w ska³ach wulka-
nicznych na Kamczatce oraz w pobli¿u Czelabiñska.
Szungit jest twardym minera³em o zwartej budowie
i czarnej barwie. Jego gêstoœæ, w zale¿noœci od odmiany
mieœci siê pomiêdzy 2,04 a 2,25 g/cm3. Ze wzglêdu na to,
i¿ w swojej strukturze szungit zawiera nanorurki oraz fu-
lereny jego budowa jest mocno porowata. Szungit wyka-
zuje równie¿ w³aœciwoœci przewodz¹ce oraz znaczn¹
wytrzyma³oœæ mechaniczn¹. Jego modu³ sprê¿ystoœci jest
najwy¿szy spoœród materia³ów wêglowych, wliczaj¹c
w to grafit. Rozpatruj¹c w³aœciwoœci szungitu pod wzglê-
dem reaktywnoœci obserwuje siê, i¿ jest on bardziej reak-
tywny ni¿ koks i jednoczeœnie bardziej odporny na proces
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utleniania od grafitu. Pomimo tego, powierzchnia szun-
gitu jest czêœciowo utleniona, przez co bardziej ch³onna
ni¿ powierzchnia grafitu [6,7].

Obecnoœæ wymienionych nape³niaczy wp³ywa na
strukturê, w³aœciwoœci mechaniczne i termiczne, ale mo¿e
równie¿ decydowaæ o procesach fotodegradacji osnowy
polimerowej.

W prezentowanej pracy omówiono wp³yw dwóch na-
pe³niaczy: grafitu i szungitu na zmianê w³aœciwoœci wy-
trzyma³oœciowych kompozytów o osnowie polilaktydo-
wej pod wp³ywem promieniowania UV.

2. CZÊŒÆ DOŒWIADCZALNA

Analizê w³aœciwoœci mechanicznych przed i po eks-
pozycji na promieniowanie UV przeprowadzono dla
czystego polilaktydu (L) oraz polilaktydu nape³nionego
grafitem (G) lub szungitem (SH) w iloœci od 5 do 20%wag.
Sk³ad poszczególnych materia³ów oraz ich nazwy przed-
stawiono w tabeli 1.

Badanie wytrzyma³oœci na rozci¹ganie materia³ów
w kszta³cie wiose³ek przeprowadzono z wykorzystaniem
aparatu INSTRON 1193. Odpornoœæ na rozci¹ganie okre-
œlano zarówno dla materia³ów wyjœciowych, jak równie¿
poddanych naœwietlaniu promieniowaniem UV-C. Bada-
nie wytrzyma³oœci na rozci¹ganie przeprowadzano
w temperaturze pokojowej. Parametry pracy aparatu
przedstawia³y siê nastêpuj¹co:

– podzakres g³owicy 100 N,
– szybkoœæ robocza 5 mm/min,
– szybkoœæ powrotu 500 mm/min,

– zakres trawersy 10 mm,
– d³ugoœæ próbki 29 mm.

3. WYNIKI I DYSKUSJA

Ze wzglêdu na to, i¿ czysty polilaktyd bardzo szybko
degraduje pod wp³ywem promieniowania UV-C jego
w³aœciwoœci mechaniczne zosta³y zbadane jedynie przed
i do 1,5 godziny ekspozycji na promieniowanie UV. Dal-
sze naœwietlanie uniemo¿liwi³o pomiar w³aœciwoœci me-
chanicznych próbki L z powodu jej kruchoœci. Na rysun-
ku 1 przedstawiono wartoœci modu³u Younga (E), naprê-
¿enia przy zerwaniu (sT) oraz odkszta³cenia przy zerwa-
niu (eT) dla czystego polilaktydu po ró¿nych czasach eks-
pozycji na UV.

Ekspozycja PLA na UV-C przez 1,5h spowodowa³a
obni¿enie modu³u Younga z 8,6 GPa do 7,1 GPa, naprê¿e-
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Rys. 1. Zale¿noœæ modu³u Younga, naprê¿enia przy zerwaniu oraz odkszta³cenia przy zerwaniu w funkcji czasu naœwietlania polilaktydu niena-

pe³nionego

Tabela 1. Sk³ad badanych materia³ów

Symbol
próbki

Sk³ad badanych próbek (%wag)

L G SH

L 100 - -

LG5 100 5 -

LG10 100 10 -

LG20 100 20 -

LSH5 100 - 5

LSH10 100 - 10

LSH20 100 - 20



nia zrywaj¹cego z 48 MPa do 11 MPa oraz wzglêdnego
odkszta³cenia blisko 10-krotnie. Uzyskane rezultaty po-
twierdzaj¹ fakt, i¿ promieniowanie UV-C charakteryzu-

j¹ce siê energi¹ oko³o 470 kJ/mol wywo³uje zrywanie sil-
nych wi¹zañ C-C oraz C-H w strukturze polimeru prowa-
dz¹c do jego degradacji [8].
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Rys. 3. Zale¿noœæ naprê¿enia przy zerwaniu w funkcji czasu naœwietlania polilaktydu nape³nionego grafitem
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Rys. 2. Zale¿noœæ modu³u Younga, w funkcji czasu naœwietlania polilaktydu nape³nionego grafitem



Na rysunkach 2-4 przedstawiono wartoœci Modu³u
Younga (E), naprê¿enia przy zerwaniu (sT) oraz od-
kszta³cenia przy zerwaniu (eT) dla wyjœciowych próbek

LG5, LG10, LG20 oraz po ró¿nych czasach naœwietlania
promieniowaniem UV. Wprowadzenie do osnowy poli-
laktydowej ju¿ 5%wag grafitu poprawia odpornoœæ kom-
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Rys. 4. Zale¿noœæ odkszta³cenia przy zerwaniu w funkcji czasu naœwietlania polilaktydu nape³nionego grafitem
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Rys. 5. Zale¿noœæ modu³u Younga, w funkcji czasu naœwietlania polilaktydu nape³nionego szungitem



pozytu na promieniowanie UV. Zbadanie w³aœciwoœci
mechanicznych czystego PLA nie by³o mo¿liwe ju¿ po 2
godzinach naœwietlania podczas gdy próbki zawieraj¹ce
grafit badano nawet po 300h ekspozycji na UV.

W wyniku naœwietlania kompozytu LG5 przez 300h,
wartoœæ E zmniejszy³a siê z 9 GPa do 7 GPa, sT uleg³o ob-
ni¿eniu z 43 MPa do 14 MPa, natomiast odkszta³cenie
przy zerwaniu zmniejszy³o siê z 4% do 1,2%. Porównuj¹c
otrzymane wyniki dla czystego PLA oraz polilaktydu za-
wieraj¹cego 5%wag grafitu zaobserwowano, i¿ próbka
LG5 po 300h naœwietlania wykazywa³a podobne w³aœci-
woœci mechaniczne, jak próbka L wystawiona na dzia³a-
nie UV przez 1,5h. Wskazuje to na to, i¿ ju¿ 5% dodatek
nape³niacza w postaci grafitu znacznie poprawia odpor-
noœæ otrzymanego kompozytu na UV, co t³umaczy siê
efektem ekranuj¹cym wywo³anym obecnoœci¹ grafitu,
który w tym przypadku pe³ni rolê stabilizatora UV [9].

Analizuj¹c rezultaty otrzymane dla materia³ów za-
wieraj¹cych 10 i 20% wag grafitu obserwuje siê nieznacz-
ne zmiany w przedstawionych na rysunkach 2-4 w³aœci-
woœciach mechanicznych. Obecnoœæ grafitu w iloœci 10%
wag i wiêkszej skuteczniej chroni osnowê polimerow¹
przed promieniowaniem UV ni¿ zawartoœæ 5%wag.

Ponadto zaobserwowano, ¿e najwiêksze obni¿enie
wartoœci sT oraz eT dla badanych kompozytów LG mia³o
miejsce po pierwszych 50h naœwietlania. To sugeruje, i¿
w czasie degradacji na powierzchni materia³ów pozosta³a
warstwa ochronna w tym przypadku grafit, która utrud-
nia³a dyfuzjê tlenu w g³¹b kompozytów. Potwierdzeniem
powy¿szego stwierdzenia s¹ mniejsze zmiany wartoœci
sT i eT w dalszych czasach naœwietlania.

Warto wspomnieæ, i¿ spadek parametrów takich jak E,
sT i eT z wyd³u¿eniem czasu naœwietlania zarówno dla L,
jak równie¿ dla wszystkich kompozytów œwiadczy dodat-
kowo o tym, i¿ promieniowanie UV nie powoduje proce-
sów sieciowania, a jedynie degradacjê polimeru [10].

Na rysunkach 5-7 przedstawiono wartoœci modu³u
Younga (E), naprê¿enia przy zerwaniu (sT) oraz od-
kszta³cenia przy zerwaniu (eT) dla wyjœciowych próbek
LSH5, LSH10, LSH20 oraz po ró¿nych czasach ekspozycji
na promieniowanie UV. Podobnie jak w przypadku PLA
nape³nianego grafitem materia³y zawieraj¹ce szungit
okaza³y siê znacznie bardziej odporne na dzia³anie pro-
mieniowanie ultrafioletowego typu C ni¿ czysty polilak-
tyd, ale jednoczeœnie s³absze ni¿ kompozyty PLA-grafit.
W przypadku PLA z 5-procentowym nape³nieniem szun-
gitem analiza w³aœciwoœci mechanicznych by³a mo¿liwa
do 100 godzin ekspozycji na UV, w tym czasie modu³
Younga uleg³ obni¿eniu o 35%, odkszta³cenie przy zerwa-
niu o blisko 60%, natomiast naprê¿enie przy zerwaniu
uleg³o obni¿eniu a¿ o ponad 80%.

W przypadku kompozytu zawieraj¹cego 10%wag
szungitu (LSH10) wszystkie analizowane parametry ule-
ga³y obni¿eniu wraz z wyd³u¿eniem czasu ekspozycji
próbki na UV, podczas gdy materia³ zawieraj¹cy t¹ sam¹
iloœæ grafitu pozostawa³ stabilny w czasie badania. Do-
piero 20-procentowa zawartoœæ szungitu w osnowie poli-
laktydowej spowodowa³a, i¿ materia³ ten utrzymywa³
w³aœciwoœci mechaniczne na podobnym poziomie pod-
czas naœwietlania promieniowaniem UV-C.

Pomimo, i¿ dodatek nape³niaczy pocz¹tkowo pogar-
sza w³aœciwoœci mechaniczne kompozytu w porównaniu
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Rys. 6. Zale¿noœæ naprê¿enia przy zerwaniu w funkcji czasu naœwietlania polilaktydu nape³nionego szungitem



z czystym PLA, to jednak dzia³a on jako bariera przeciw
UV.

4. PODSUMOWANIE

— Wprowadzenie zarówno grafitu jak i szungitu do os-
nowy polilaktydowej znacz¹co wp³ywa na odpornoœæ
materia³ów na promieniowanie UV.

— Stwierdzono, i¿ 20-procentowy dodatek nape³niacza
do osnowy polilaktydowej wystarcza do uzyskania
kompozytu, którego w³aœciwoœci nie ulegaj¹ znaczne-
mu pogorszeniu w wyniku fotodegradacji.

— Porównuj¹c wp³yw grafitu i szungitu na zmianê para-
metrów okreœlaj¹cych wytrzyma³oœæ kompozytów
o osnowie polilaktydowej pod wp³ywem promienio-
wania UV obserwujê siê, i¿ grafit w wiêkszym stopniu
poprawia odpornoœæ badanych materia³ów na pro-
mieniowanie o d³ugoœci 254 nm.

Projekt zosta³ sfinansowany ze œrodków Narodowego
Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nu-
mer DEC-2011/03/D/ST8/04126.
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