
Ryszard G¥SIOROWSKI, Szymon ROJEWSKI, Krzysztof BUJNOWICZ, Dorota WESO£EK, Hieronim
MACIEJEWSKI, Rafa³ WÓJCIK
Ryszard G¥SIOROWSKI1, Szymon ROJEWSKI1, Krzysztof BUJNOWICZ1, Dorota WESO£EK1,
Hieronim MACIEJEWSKI2, Rafa³ WÓJCIK1

1 Instytut W³ókien Naturalnych i Roœlin Zielarskich, Poznañ
2 Poznañski Park Naukowo-Technologiczny Fundacji im. A. Mickiewicza, Poznañ

Wp³yw winylo-funkcyjnych polisiloksanów na palnoœæ kompozytów

wype³nionych w³óknem naturalnym

Streszczenie. Prowadzone badania maj¹ na celu poznanie wp³ywu winylo-funkcyjnych polisiloksanów o ró¿nej
strukturze na palnoœæ wype³niacza lignocelulozowego oraz przygotowanego kompozytu. W roli wype³niacza zasto-
sowano w³ókno lniane, które zmodyfikowano polisiloksanami winylo-funkcyjnymi. Matrycê przygotowanych kom-
pozytów stanowi³ polietylen (PE). Kompozyty przygotowano na wyt³aczarce laboratoryjnej, a nastêpnie zbadano
ich palnoœæ przy u¿yciu mikrokalorymetru pirolizy i spalania (PCFC) oraz kalorymetru sto¿kowego.

EFFECT OF VINYL-FUNCTIONAL POLYSILOXANES ON THE FLAMMABILITY OF COMPOSITES FIL-
LED WITH NATURAL FIBRE
Summary. The studies are designed to investigate the effect of various structured vinyl-functional polysiloxanes on
the flammability of lignocellulosic filler and prepared composite. In the role of the filler was used flax fibre which has
been modified with vinyl-functional polysiloxanes. The matrix of prepared composites was polyethylene (PE). The
composites were prepared on a laboratory mixing extruder and then tested for flammability using pyrolysis and
combustion flow calorimeter (PCFC) and cone calorimeter.

1. WSTÊP

W³ókno naturalne jest coraz czêœciej u¿ywanym na-
pe³niaczem stosowanym do kompozytów. Jego zastoso-
wanie pozwala poprawiæ wiele istotnych w³aœciwoœci, a
ju¿ niewielki jego dodatek skutkuje obni¿eniem palnoœci,
popraw¹ biodegradowalnoœci i obni¿eniem gêstoœci
przygotowanego materia³u w porównaniu z polimerow¹
osnow¹. Niew¹tpliwym atutem w³ókna naturalnego wy-
ró¿niaj¹cym je spoœród innych stosowanych wype³niaczy,
takich jak w³ókna syntetyczne czy antypireny, jest odna-
wialnoœæ tego surowca – czego skutkiem jest jego niska
cena oraz dostêpnoœæ.

W celu umo¿liwienia skutecznej aplikacji hydrofilo-
wego materia³u naturalnego do przewa¿nie hydrofobo-
wej polimerowej osnowy stosowane s¹ kompatybilizato-
ry lub modyfikacje chemiczne b¹dŸ fizyczne [1]. Procesy
te wp³ywaj¹ na adhezjê pomiêdzy osnow¹ a wype³nia-
czem poprzez wprowadzenie zwi¹zków tworz¹cych
wi¹zania pomiêdzy poszczególnymi sk³adnikami kom-
pozytu lub poprzez aktywacjê odpowiedni¹ dawk¹ ener-
gii powierzchni jednego z materia³ów, a tym samym
poprawê jego reaktywnoœci.

Modyfikacje chemiczne daj¹ dodatkowo mo¿liwoœæ
wprowadzenia do kompozytu grup funkcyjnych dodat-
kowo wp³ywaj¹cych na w³aœciwoœci opracowywanych
materia³ów. Jedn¹ z metod umo¿liwiaj¹cych takie dzia³a-
nie jest silanizacja – metoda polegaj¹ca na reakcji zwi¹z-
ków krzemu (silanów, siloksanów lub polisiloksanów)
z grupami hydroksylowymi znajduj¹cymi siê na po-
wierzchni w³ókien celulozowych. Na powierzchni w³ók-
na zwi¹zki te ulegaj¹ nastêpnie sieciowaniu kondensacyj-
nemu, w wyniku którego tworzy siê cienka warstwa na-
daj¹ca hydrofobowoœæ i poprawiaj¹ca kompatybilnoœæ z
polimerow¹ osnow¹ [2]. W zale¿noœci jednak od tego, jaki

polimer zastosowany ma zostaæ w roli osnowy odpo-
wiednio dopasowuje czêœæ alkilow¹ w strukturze zwi¹z-
ków do modyfikacji [3]. Przyk³adowe grupy funkcyjne
oraz ich osnowy docelowe przedstawiono w tabeli poni-
¿ej (Tabela 1).

Tabela 1

Grupa funkcyjna Osnowy docelowe

-NH2 Polietylen, PVC

-CH=CH2 Polietylen, Polipropylen

-(CH2)n-CH3 Polietylen

Poniewa¿ najwiêksz¹ popularnoœci¹ wœród polime-
rów wci¹¿ ciesz¹ siê polipropyleny (PP) i polietyleny (PE)
w przeprowadzonych badaniach zdecydowano siê zasto-
sowaæ winylo-funkcyjne polisiloksany mog¹ce wbudo-
waæ siê w strukturê poliolefin. Zwi¹zki ró¿ni¹ siê iloœci¹
grup winylowych. Poprzez porównanie w³aœciwoœci wy-
tworzonych z ich udzia³em kompozytów poznany zosta³
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Tabela 2

Materia³y i odczynniki Symbol

w³ókno lniane – 3 mm d³ugoœci L3mm

silan z 1 grup¹ winylow¹ VIII

polisiloksan z 5 grupami winylowymi XII

polisiloksan z 6 grupami winylowymi XIII

polisiloksan z 7 grupami winylowymi XIV

polisiloksan z 10 grupami winylowymi XV

polietylen HDPE – DOW PE

alkohol etylowy – POCH® –

kwas octowy (80%) – Chempur® –



wp³yw struktury winylo-funkcyjnych polisiloksanów na
skutecznoœæ w obni¿aniu palnoœci kompozytów na-
pe³nianych modyfikowanym w³óknem naturalnym o os-
nowie polietylenowej.

2. MATERIA£Y

Zastosowane materia³y i odczynniki oraz przyjête
symbole przedstawiono w Tabeli 2. Zwi¹zki krzemu zo-
sta³y dostarczone przez Poznañski Park Naukowo-Tech-
nologiczny (PPNT).

3. MODYFIKACJA W£ÓKIEN
I PRZYGOTOWANIE KOMPOZYTÓW

Przygotowanie roztworów do silanizacji:
Dla ka¿dego z modyfikatorów przygotowano 5%

(v/v) roztwór w mieszaninie C2H5OH/H2O. Roztwory
doprowadzono do pH=4,5 przy u¿yciu kwasu octowego.
Wszelkie wahania pH kontrolowano przez dodatkow¹
godzinê.

Przygotowanie w³ókien:
Do 100 g roztworów opisanych powy¿ej wprowadzo-

no po 2,5 g w³ókna lnianego. Roztwory mieszane by³y
okresowo. W³ókno poddane by³o modyfikacji przez go-
dzinê, a nastêpnie suszone przez 24 godziny w tempera-
turze 60°C i sieciowane.

Przygotowanie kompozytów:
Kompozyty wype³nione w 20-proc. w³óknem modyfi-

kowanym i niemodyfikowanym (próbka referencyjna)
otrzymane zosta³y przy zastosowaniu wyt³aczarki labo-
ratoryjnej LME wraz z granulatorem LEC firmy Dynisco
umo¿liwiaj¹cej wytworzenie gramowych iloœci próbek
oraz wyt³aczarki dwuœlimakowej Leistritz ZSE 27
GL/GG-44D wraz z systemem dozowania grawimetrycz-
nego Brabender.

4. WYNIKI

Metody badawcze:

— Mikrokalorymetr pirolizy i spalania (PCFC). Przyrost
temperatury 1°C/s. Zakres temperatury pirolizera
75-750°C, temperatura spalania 900°C. Atmosfera
O2/N2 20/80 cm3/min, masa próbki 5 (±0,01) mg. Okre-
œlone zosta³y maksymalna szybkoœæ wydzielania
ciep³a (HRRmax) oraz temperatura (Tmax) przy której
wystêpuje HRRmax.

— Kalorymetr sto¿kowy (CONE). Pomiar co 2 sekundy,
powierzchnia próbki: 0,00884 m2, strumieñ promie-
niowania cieplnego: 35 kW/m2, po³o¿enie próbki: ho-
ryzontalne. Okreœlone zosta³y maksymalna szybkoœæ
wydzielania ciep³a (HRRmax) oraz ca³kowite uwolnio-
ne ciep³o (THR).

Wyniki PCFC dla w³ókien przedstawione na Rys. 1 wska-
zuj¹, ¿e w najwiêkszym stopniu palnoœæ w³ókien reduku-
je polisiloksan z 10 grupami winylowymi w strukturze
(XV), który redukuje HRRmax o 16%. Nieco mniej skutecz-
ne okaza³y siê polisiloksany z 5 (XII) i 6 (XIII) grupami wi-
nylowymi w strukturze, które redukuj¹ HRRmax o odpo-
wiednio 11% i 10%. Pozosta³e zwi¹zki nie wykaza³y wiêk-
szego wp³ywu na HRRmax. Wszystkie zastosowane
zwi¹zki nie wykaza³y wp³ywu na wartoœæ Tmax.

Wyniki badañ kompozytów przeprowadzonych z
u¿yciem PCFC przedstawiono na rysunku 2. Wykaza³y
one redukcjê HRRmax o 21% po wype³nieniu polietylenu
w³óknem niemodyfikowanym. Dalsza analiza wyników
wykaza³a dalsz¹ redukcjê przy zastosowaniu w³ókien
modyfikowanych. Najskuteczniejszy w przypadku sa-
mych w³ókien zwi¹zek XV redukuje HRRmax o 16%. Cie-
kaw¹ zale¿noœæ zaobserwowano dla zwi¹zków XII, XIII
i XIV zawieraj¹cych odpowiednio 5, 6 i 7 grup winylo-
wych, które redukuj¹ HRRmax o 26%, 24% i 21%. Najsku-
teczniejszym w ograniczaniu palnoœci kompozytów oka-
za³ siê zwi¹zek XII. Podobnie jak w przypadku w³ókien
zastosowane zwi¹zki nie wykaza³y wp³ywu na wartoœæ
Tmax.

Próbki kompozytu PE_20% L3mm_XII, dla którego
uzyskano najlepsze wyniki przebadane zosta³y przy u¿y-
ciu kalorymetru sto¿kowego, a wyniki przedstawiono na
wykresach poni¿ej (Rys. 3). Wyniki z kalorymetru sto¿ko-

PRZETWÓRSTWO TWORZYW 6 (listopad – grudzieñ) 2014

500 Ryszard G¥SIOROWSKI, Szymon ROJEWSKI, Krzysztof BUJNOWICZ, Dorota WESO£EK, Hieronim MACIEJEWSKI, Rafa³ WÓJCIK

Rys. 1. Wyniki PCFC dla w³ókien.



wego potwierdzaj¹ skutecznoœæ zastosowanej modyfika-
cji w obni¿aniu palnoœci kompozytów obni¿aj¹c zarówno
HRRmax o 36% jak i THR o 6% w porównaniu z kompozy-
tem wype³nionym w³óknem niemodyfikowanym.

5. WNIOSKI

Najskuteczniejszy w obni¿aniu palnoœci w³ókien oka-
za³ siê polisiloksan XV zawieraj¹cy w swojej strukturze
najwiêcej grup winylowych (redukcja HRRmax o 16%) –
spowodowane mo¿e to byæ najbardziej z³o¿on¹ struktur¹
zwi¹zku, która po sieciowaniu kondensacyjnym w naj-
lepszym stopniu chroni materia³ lignocelulozowy przed
termicznym rozk³adem.

W przypadku ograniczenia palnoœci kompozytów
najskuteczniejszy okaza³ siê polisiloksan XII zawieraj¹cy
w swojej strukturze 5 grup winylowych redukuj¹cy
HRRmax o 26%, a jego skutecznoœæ w porównaniu z kom-
pozytem wype³nianym w³óknem niemodyfikowanym
potwierdzono przy u¿yciu kalorymetru sto¿kowego.

Zaobserwowano równie¿ ciekaw¹ zale¿noœæ w przy-
padku winylo-funkcyjnych polisiloksanów zawiera-
j¹cych po 5, 6 i 7 grup funkcyjnych – zarówno w przypad-
ku w³ókien, jak i przygotowanych kompozytów palnoœæ
próbek wzrasta³a wraz z iloœci¹ grup winylowych
w strukturze modyfikatora.

6. PODSUMOWANIE

Przedstawione wyniki stanowi¹ jedynie wstêp do
dalszych badañ nad winylo-funkcyjnymi zwi¹zkami
krzemu. Prace bêd¹ kontynuowane przy u¿yciu zwi¹z-
ków z mniejsz¹ jak i wiêksz¹ zawartoœci¹ grup funkcyj-
nych, a próbki przebadane zostan¹ pod k¹tem wytrzyma-
³oœci, biodegradowalnoœci oraz stabilnoœci termicznej
i przy pomocy FTIR oraz SEM.

Badania zosta³y przeprowadzone w ramach projektu
SILANTEX – Nowe krzemoorganiczne œrodki do uszlachetnia-
nia w³ókien i tkanin naturalnych, finansowanego przez Na-
rodowe Centrum Badañ i Rozwoju w ramach Programu
Badañ Stosowanych, 2012-2015.
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Rys. 3. Wyniki CONE dla kompozytów.

Rys. 2. Wyniki PCFC dla kompozytów.


