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W³aœciwoœci mechaniczne i struktura mieszanin recyklatów
polietylenu i poli(chlorku winylu) nape³nionych m¹czk¹ drzewn¹
Streszczenie — Mieszaniny recyklatów PVC/PE o ró¿nym sk³adzie i kompozyty na ich osnowie,
zawieraj¹ce 15 %, 30 % lub 50 % mas. m¹czki drzewnej przetwarzano w komorze plastografometru
Brabendera. Zbadano w³aœciwoœci mechaniczne z¿elowanych mieszanin i kompozytów oraz
oznaczono temperaturê miêknienia wg Vicata. Przeprowadzono obserwacje metod¹ mikroskopii
optycznej i elektronowej. Stwierdzono, ¿e dodatek niemieszalnego polimeru w mieszaninie pogarsza jej w³aœciwoœci mechaniczne, a najmniej korzystne cechy wykazuj¹ mieszaniny, w których
stosunek zawartoœci obu sk³adników wynosi 1:1. Dodatek nape³niacza drzewnego do osnowy,
w sk³ad której wchodz¹ dwa trudnomieszalne polimery powoduje ujednorodnienie struktury
osnowy a w konsekwencji poprawê w³aœciwoœci kompozytów.
S³owa kluczowe: mieszanina recyklatów PVC/PE, kompozyty polimerowo-drzewne, plastografometr Brabendera, w³aœciwoœci mechaniczne.
STUDY ON THE MECHANICAL PROPERTIES AND STRUCTURE OF THE COMPOUNDS OF
PE/PVC RECYCLATES FILLED WITH WOOD FLOUR
Summary — The compounds of PVC/PE recyclates of various compositions and composites with
the matrix of these blends, containing 15, 30 and 50 wt. % wood flour were processed in the Brabender measuring mixer. The mechanical properties of the gelated compounds and composites as well
as Vicat softening temperature were determined. SEM and optical microscopy examination was
also performed. It has been found, that the addition of an immiscible polymer decreases the mechanical properties of the blend, and that the least advantageous properties were displayed by the
compound with a PVC:PE ratio of 1 to 1. The research showed that an addition of wood filler to the
matrix containing two immiscible polymers results in a more homogeneous matrix structure and
consequently an improvement in the properties of composites.
Keywords: compound of PVC/PE recyclates, wood polymer composites, Brabender measuring
mixer, mechanical properties.

WSTÊP

Z produkcj¹ polimerów wielkotona¿owych wi¹¿e siê
du¿a iloœæ powstaj¹cych odpadów technologicznych i
komunalnych. Polimery masowego stosowania, tj. PE, PP
i kopolimery propylenu, PVC, PS i PET, u¿ywane równie¿ jako tworzywa in¿ynieryjne i konstrukcyjne, stanowi¹ g³ówne strumienie w ³añcuchu przemian surowce —
odpady [1].
Iloœæ odpadów mo¿na zmniejszyæ, ponownie je wykorzystuj¹c w wyniku, np. recyklingu materia³owego [2].
Aby otrzymaæ tworzywo wtórne o dobrych w³aœciwoœciach przetwórczych, a po jego przetworzeniu wytwór
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o zadowalaj¹cych cechach u¿ytkowych, niezbêdna jest
operacja sortowania odpadów polimerowych. W praktyce przemys³owej nie zawsze jednak jest mo¿liwe precyzyjne ich rozdzielenie [1, 3]. Zdarza siê czêsto, ¿e odpad
technologiczny sk³ada siê z wiêcej ni¿ jednego rodzaju
tworzywa [3, 4]. Odpady, zwykle w postaci przemia³u,
mog¹ zawieraæ nawet kilkuprocentow¹ domieszkê innego polimeru. Polimer ten mo¿e byæ ponadto niemieszalny z polimerem podstawowym i wówczas produkty
otrzymane z takich mieszanin wykazuj¹ zdecydowanie
gorsze w³aœciwoœci mechaniczne [5—7] oraz zró¿nicowan¹ kinetykê krystalizacji [8]. Zdarza siê zatem, ¿e zanieczyszczenie jednego tworzywa drugim, czêsto w znacznych iloœciach, dyskwalifikuje taki materia³ jako surowiec do dalszego przetwórstwa. Mo¿na oczywiœcie
przeprowadziæ dok³adn¹ separacjê, ale musi byæ ona
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poprzedzona identyfikacj¹ poszczególnych sk³adników
mieszaniny. Do tego celu mog¹ byæ wykorzystane ró¿ne
metody, m.in. optyczne i termooptyczne, spektroskopii
fluorescencji rentgenowskiej, spektroskopii masowej lub
spektroskopii w bliskiej podczerwieni [9]. Ocena rodzaju, jakoœci i iloœci poszczególnych sk³adników, jak równie¿ ich segregacja jest jednak bardzo kosztowna [1, 3].
Problem ten dotyczy równie¿ mieszanin recyklatów poli(chlorku winylu) z poliolefinami [10].
W przypadku wspomnianych mieszanin stwierdzono
m.in., ¿e ich w³aœciwoœci mechaniczne w istotnym stopniu zale¿¹ od zawartoœci i stopnia zdyspergowania PE
w drugim, dominuj¹cym pod wzglêdem udzia³u, sk³adniku mieszaniny, tj. PVC. Rodzaj polietylenu i jego ciê¿ar
cz¹steczkowy nieznacznie wp³ywaj¹ na te w³aœciwoœci,
wyraŸnie zmieniaj¹c jednak temperaturê zeszklenia i
temperaturê rozk³adu PVC [6]. Na zmianê temperatury
zeszklenia i temperatury rozk³adu PVC, bêd¹cego sk³adnikiem mieszaniny PVC/PE, wp³ywa te¿ krotnoœæ jej wyt³aczania [11]. Czêsto mamy do czynienia równie¿ z sytuacj¹ odwrotn¹, jeszcze bardziej niekorzystn¹ z punktu
widzenia przetwórcy, gdy w dominuj¹cej masie PE, jako
drugi sk³adnik wystêpuje PVC [4].
Poprawê w³aœciwoœci mechanicznych, zw³aszcza
udarnoœci mieszanin PE-LLD i PVC ze sk³adnikami dodatkowymi (ditlenek tytanu, poliizopren lub poliwinylopirydyna) mo¿na uzyskaæ w wyniku poddania takiego
uk³adu dzia³aniu promieniowania elektronowego o du¿ej energii. Wartoœæ udarnoœci wytworzonego materia³u
zale¿y przy tym nie tylko od udzia³u wymienionych
sk³adników w mieszaninie, ale równie¿ od warunków
mieszania [12].
Poprawê wspó³mieszalnoœci kompozycji polimerowych mo¿na osi¹gn¹æ równie¿ na drodze wprowadzenia
do mieszaniny promotorów kompatybilizacji [13—17].
Dodanie podczas reaktywnego wyt³aczania, do mieszaniny poliolefin modyfikatora w postaci, np. metakrylanu
glicydylu skutkuje popraw¹ w³aœciwoœci mechanicznych
kompozycji, zw³aszcza udarnoœci [18]. Perspektywiczn¹
metod¹ umo¿liwiaj¹c¹ skuteczn¹ homogenizacjê mieszanin odpadów niekompatybilnych polimerów, bez koniecznoœci wczeœniejszego ich sortowania jest opracowany niedawno przetwórczy proces pulweryzacji w przep³ywie œcinaj¹cym w wyt³aczarce. Nowa technologia pozwala przy tym na wspólne przetwarzanie polimerów
o wyraŸnie ró¿nej lepkoœci, np. poliolefin, PS, PVC [19].
Jednym ze sposobów zagospodarowania odpadów
tworzyw polimerowych, nienadaj¹cych siê do recyklingu materia³owego, mo¿e byæ zastosowanie ich jako osnowy kompozytów z nape³niaczami naturalnymi, szczególnie z m¹czk¹ drzewn¹. Ze wzglêdu na wysok¹ cenê
granulatów pierwotnych, do wytworzenia takich kompozytów najchêtniej wykorzystuje siê recyklaty lub regranulaty [20—26]. Nie opisano dotychczas badañ nad
mo¿liwoœci¹ zastosowania w charakterze osnowy mieszaniny recyklatów poli(chlorku winylu) i polietylenu,
prawdopodobnie ze wzglêdu na znany z literatury efekt
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znacznego pogorszenia w³aœciwoœci materia³ów otrzymanych z wzajemnie niemieszalnych sk³adników. Mimo
to, podjêliœmy próby otrzymania kompozytów polimerowo-drzewnych na osnowie dwóch ró¿nych, niezdefiniowanych pod wzglêdem sk³adu mieszanin PVC i PE, dostarczonych przez firmy recyklingowe. Uzyskane pozytywne wyniki by³y inspiracj¹ do przeprowadzenia badañ
na wytypowanych przez nas mieszaninach zawieraj¹cych zró¿nicowane lecz zdefiniowane iloœci PVC i PE,
o znanym pochodzeniu. Podobny, do stosowanego w niniejszej pracy udzia³ PVC i PE mo¿e wystêpowaæ w przemys³owych mieszaninach recyklatów.
Celem naszych badañ by³o okreœlenie w³aœciwoœci
mieszanin recyklatów PVC i PE-HD oraz mo¿liwoœci ich
wykorzystania do wytwarzania kompozytów polimerowo-drzewnych z ró¿n¹ zawartoœci¹ nape³niacza.
CZÊŒÆ DOŒWIADCZALNA

Materia³y
— Przemia³ polietylenu du¿ej gêstoœci PE-HD (Tipelin BA 550-13) z odpadów technologicznych rurek cienkoœciennych (masowy wskaŸnik szybkoœci p³yniêcia
MFR190°C/21kg/8/2 = 39,2 g/10 min);
— Przemia³ poli(chlorku winylu) PVC, pochodz¹cy z
technologicznych odpadów profili okiennych (MFR190°C/
21kg/8/2 = 1,2 g/10 min, stabilnoœæ termiczna190°C =18 min);
Oba przemia³y pochodzi³y z produkcji krajowych
przetwórców tworzyw polimerowych.
— Nape³niacz z drewna sosny Lignocel L9 (wielkoœæ
cz¹stek ok. 1 mm) firmy Rettenmaier & Söhne GmbH +
Co.
Przygotowanie próbek do badañ
Przemia³y PE-HD i PVC oraz ich mieszaniny o ró¿nym udziale PE-HD (5, 10, 50, 90 lub 95 % mas.) ugniatano w komorze plastografometru Brabendera typ Plasti-Corder Pl 2200-3. Termostatowan¹ komorê o pojemnoœci 50 cm3 nape³niano ka¿dorazowo 56 g mieszaniny.
Tworzywa ugniatano w komorze o temperaturze TK =
185 °C stosuj¹c szybkoœæ obrotow¹ g³ównego rotora
30 min-1, przy frykcji 1:1,5. W identycznych warunkach
przetwarzano kompozyty na osnowie mieszanin przemia³ów PVC i PE-HD (o sk³adzie podanym wy¿ej) z zawartoœci¹ 15, 30 i 50 % mas. m¹czki drzewnej w stosunku
do ka¿dej z mieszanin. Czas ugniatania wynosi³ 10 min.
Uplastycznione mieszaniny i kompozyty na ich osnowie, po och³odzeniu rozdrabniano a uzyskany przemia³
prasowano w temp. 180 °C, pod ciœnieniem w gnieŸdzie
formy wynosz¹cym 8 MPa. Z otrzymanych wyprasek
o gruboœci 4 mm wycinano kszta³tki do badañ udarnoœci
metod¹ Charpy’ego oraz oznaczenia temperatury miêknienia metod¹ Vicata. Po zamro¿eniu kszta³tek w ciek³ym azocie wykonano prze³omy do obserwacji struktury metod¹ skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM).
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Metody badañ
— Badania termiczne przemia³ów wykonano metod¹
ró¿nicowej kalorymetrii skaningowej (DSC), przy u¿yciu
aparatu Phoenix DSC 204 F1 Netzsch w standardowych
warunkach: próbki o masie 10 mg ogrzewano w temperaturze 30—220 °C (PE-HD) i 60—220 °C (PVC) z szybkoœci¹ grzania 5 °C/min.
W przypadku recyklatu PE-HD przeprowadzono
dwa cykle badañ: w trakcie ogrzewania i ch³odzenia.
— Masowy wskaŸnik szybkoœci p³yniêcia (MFR) oznaczano zgodnie z PN-EN ISO 1133:2006, stosuj¹c plastometr obci¹¿nikowy Dynisco typ D4004DE.
— Stabilnoœæ termiczn¹ przemia³u PVC oznaczono
wed³ug PN-C-89265-4:1998.
— Strukturê napylonych z³otem powierzchni prze³omów mieszanin PE-HD i PVC oraz kompozytów na ich
osnowie z m¹czk¹ drzewn¹ obserwowano za pomoc¹
skaningowego mikroskopu elektronowego Zeiss EVO
40. Przeprowadzono równie¿ obserwacje metod¹ mikroskopii optycznej w œwietle przechodz¹cym i odbitym za
pomoc¹ mikroskopu Nikon Eclipse.
— W³aœciwoœci mechaniczne przy statycznym rozci¹ganiu badano przy u¿yciu maszyny wytrzyma³oœciowej Instron 5960, wg PN-EN ISO 527-1.
— Udarnoœæ metod¹ Charpy’ego okreœlano wg
PN-EN ISO 179-1:2010.
— Oznaczenie temperatury miêknienia wg Vicata
prowadzono wg PN-EN ISO 306.
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Rys. 1. Termogram DSC recyklatu PVC
Fig. 1. DSC thermogram of PVC recyclate
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W powy¿szych warunkach wykonano równie¿ wypraski
o gruboœci 1 mm, które wykorzystano do badañ w³aœciwoœci mechanicznych przy statycznym rozci¹ganiu oraz
do obserwacji struktury metod¹ mikroskopii optycznej.
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Rys. 2. Termogram DSC recyklatu PE-HD
Fig. 2. DSC thermogram of PE-HD recyclate

widoczny natomiast pik egzotermiczny w temp. 108 °C,
zwi¹zany z krystalizacj¹ tego polimeru.

WYNIKI BADAÑ I ICH OMÓWIENIE

Mieszaniny recyklatów PVC/PE-HD
Recyklaty PVC i PE-HD
W celu zdefiniowania recyklatów okreœlano wartoœæ
ich MFR i stabilnoœæ termiczn¹, wykonano tak¿e analizê
termiczn¹ metod¹ DSC.
Przemia³ polietylenu charakteryzowa³ siê wartoœci¹
MFR = 39,2 g/10 min, natomiast przemia³ PVC wartoœci¹
MFR = 1,2g g/10 min. Stabilnoœæ termiczna PVC wynosi³a
18 min.
Na podstawie badañ metod¹ DSC stwierdzono, ¿e
przebiegi termogramów stosowanych w niniejszej pracy
recyklatów polietylenu i poli(chlorku winylu) nie ró¿ni¹
siê od przebiegu krzywych DSC polimerów pierwotnych. Na termogramie PVC s¹ widoczne dwie, charakterystyczne dla z¿elowanej nieplastyfikowanej mieszanki,
szerokie endotermy topnienia krystalitów pierwotnych
i wtórnych (rys. 1). Na termogramie DSC przemia³u
PE-HD (rys. 2), w pierwszym cyklu ogrzewania jest widoczny pik endotermiczny w temp. 135,6 °C, zwi¹zany z
topnieniem fazy krystalicznej. W cyklu ch³odzenia jest

Przebieg plastogramów ugniatania mieszanin PVC
z udzia³em 5 lub 10 % mas. PE-HD, jest charakterystyczny dla ugniatania nieplastyfikowanego PVC. Po pocz¹tkowym wzroœcie wartoœci momentu obrotowego,
zwi¹zanym z za³adowaniem materia³u do komory, obserwuje siê drugie maksimum (MX) zwi¹zane z ¿elowaniem PVC (rys. 3), a nastêpnie moment obrotowy maleje
i ustala siê stan równowagi (ME). Rzeczywista temperatura mieszaniny w trakcie ugniatania roœnie, osi¹gaj¹c
wartoœæ maksymaln¹ w stanie równowagi (TE).
W przypadku, gdy fazê ci¹g³¹ stanowi PE-HD, przebieg plastogramów jest odmienny. Po pocz¹tkowym
wzroœcie momentu obrotowego, zwi¹zanym z za³adowaniem materia³u do komory, jego wartoœæ maleje i po oko³o
10 min zbli¿a siê do stanu równowagi (rys. 4). Malej¹ca
w czasie ugniatania wartoœæ momentu obrotowego jest
zwi¹zana ze stopniowym uplastycznianiem materia³u
i zmniejszaniem siê jego lepkoœci. Temperatura ugniatanej mieszaniny ³agodnie roœnie osi¹gaj¹c wartoœæ prak-
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Rys. 3. Plastogram mieszaniny 90 % PVC/10 % PE; 1 — moment obrotowy, 2 — temperatura
Fig. 3. Plastogram of 90 % PVC/10 % PE compound; 1 — torque, 2 — temperature
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równowagi (ME) malej¹ wraz z rosn¹cym udzia³em przemia³u PE w mieszaninie. Skróceniu ulega czas up³ywaj¹cy do chwili wyst¹pienia momentu maksymalnego (tX)
oraz obni¿a siê rzeczywista temperatura (TE) ugniatanej
masy, zwi¹zana z osi¹gniêciem przez moment obrotowy
stanu równowagi. W przypadku mieszanin, których fazê
ci¹g³¹ stanowi PE, moment ten roœnie wraz z rosn¹cym
udzia³em PVC (tabela 1).

T a b e l a 1. Wartoœci MX, ME, tX, TE ugniatanych mieszanin PVC/
PE-HD
T a b l e 1. The MX, ME, tX, TE values of kneaded PVC/PE-HD
compounds
Sk³ad
mieszanin
PVC/PE-HD
%/%
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–
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–
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–
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Z zale¿noœci wytrzyma³oœci na zerwanie w funkcji
sk³adu mieszaniny PVC/PE-HD (rys. 5) wynika, ¿e rosn¹cy udzia³ jednego ze sk³adników powoduje pogorszenie tej wytrzyma³oœci. Istotne jest, ¿e wytrzyma³oœæ na
zerwanie mieszanin zawieraj¹cych 5—10 % drugiego
sk³adnika wynosi powy¿ej 20 MPa. Jest to wartoœæ wystarczaj¹ca, aby takie mieszaniny mo¿na by³o zastosowaæ
do produkcji wytworów, których u¿ytkowanie wymaga
spe³nienia okreœlonych kryteriów wytrzyma³oœciowych.
Przebieg zale¿noœci udarnoœci w funkcji sk³adu mieszaniny PVC/PE-HD przedstawia rys 6. Gdy fazê dominuj¹c¹ w mieszaninie stanowi recyklat PVC, wówczas
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Rys. 4. Plastogram mieszaniny 90 % PE/10 % PVC; 1 — moment obrotowy, 2 — temperatura
Fig. 4. Plastogram of 90 % PE/10 % PVC compound; 1 — torque, 2 — temperature
tycznie bior¹c sta³¹, po 10 minutach, równoczeœnie z ustaleniem siê stanu równowagi momentu obrotowego.
W przypadku mieszanin z ró¿n¹ zawartoœci¹ PE-HD,
w których fazê ci¹g³¹ stanowi PVC, wartoœci maksymalnego momentu obrotowego (MX) i momentu w stanie
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Rys. 5. Zale¿noœæ wytrzyma³oœci na zerwanie w funkcji zawartoœci PE-HD w mieszaninie z PVC
Fig. 5. Dependence of the tensile strength of PVC/PE-HD compound on the PE-HD content
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Rys. 6. Zale¿noœæ udarnoœci w funkcji zawartoœci PE-HD
w mieszaninie z PVC
Fig. 6. Dependence of the impact strength of PVC/PE-HD compound on the PE-HD content

dodatek przemia³u PE-HD powoduje znaczne pogorszenie udarnoœci, w przypadku zaœ, gdy faz¹ ci¹g³¹ jest
PE-HD, niezale¿nie od udzia³u PVC, wszystkie próbki
nie pêkaj¹.
Zaobserwowano równie¿ wyraŸny wzrost temperatury miêknienia wg Vicata mieszaniny PVC/PE-HD wraz
z rosn¹cym udzia³em polietylenu (rys. 7).

temperatura miêknienia, °C

140
130
120
110
100
90
0

20
40
60
80
zawartoœæ PE-HD, % mas.

50
45
40
35
30
25
20
15
10

100

0

20
40
60
80
zawartoœæ PE-HD, % mas.

100

Rys. 8. Zale¿noœæ wytrzyma³oœci na zerwanie w funkcji zawartoœci PE-HD w mieszaninie z PVC, stanowi¹cej osnowê kompozytu z ró¿n¹ zawartoœci¹ m¹czki drzewnej
Fig. 8. Dependence of the tensile strength of PVC/PE-HD compound, as the matrix of composites with various concentration
of wood flour (WF), on the PE-HD content

Dodatek m¹czki drzewnej do osnowy zawieraj¹cej
5 % mas. recyklatu PE-HD lub PVC w mieszaninie powoduje nieznaczne zmniejszenie wytrzyma³oœci na zerwanie w porównaniu ze zmian¹ wytrzyma³oœci kompozytu
z m¹czk¹ drzewn¹, którego osnowê stanowi recyklat tylko jednego rodzaju (rys. 8). Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e wytrzyma³oœæ na zerwanie takich kompozytów z zawartoœci¹ do
10 % mas. PE-HD w PVC lub PVC w PE-HD ma zbli¿on¹
wartoœæ.
Podobnie przedstawia siê zale¿noœæ udarnoœci w
funkcji sk³adu osnowy polimerowej kompozytów z ró¿n¹ zawartoœci¹ nape³niacza (rys. 9). Dodatek nape³niacza
drzewnego powoduje pogorszenie udarnoœci w porównaniu z udarnoœci¹ mieszanin nienape³nionych. W tym
przypadku równie¿ mo¿na stwierdziæ wyraŸnie mniejszy wp³yw na udarnoœæ sk³adu mieszaniny stanowi¹cej
osnowê kompozytu ni¿ sk³adu mieszaniny bez udzia³u
nape³niacza drzewnego.

Rys. 7. Zale¿noœæ temperatury miêknienia w funkcji zawartoœci PE-HD w mieszaninie z PVC
Fig. 7. Dependence of the softening temperature of PVC/
PE-HD compound on the PE-HD content
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Wiadomo, ¿e dodatek m¹czki drzewnej do tworzyw
termoplastycznych, zarówno w postaci granulatów pierwotnych, jak i recyklatów, powoduje pogorszenie wytrzyma³oœci na zerwanie. W przypadku jednak, gdy osnowê w postaci mieszaniny niemieszalnych ze sob¹ polimerów nape³nimy m¹czk¹ drzewn¹, to w³aœciwoœci
otrzymanych kompozytów w mniejszym stopniu zale¿¹
od sk³adu osnowy ni¿ w przypadku mieszaniny bez
udzia³u drzewnego nape³niacza.
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Rys. 9. Zale¿noœæ udarnoœci w funkcji zawartoœci PE-HD
w mieszaninie z PVC, stanowi¹cej osnowê kompozytu z ró¿n¹
zawartoœci¹ m¹czki drzewnej
Fig. 9. Dependence of the impact strength of PVC/PE-HD compound, as the matrix of composites with various concentration
of wood flour (WF), on the PE-HD content
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Rys. 10. Obrazy próbek mieszanin otrzymane metod¹ mikroskopii optycznej: a, c) 90 % PE/10 % PVC; b, d) 90 % PE/10 % PVC/
15 % m¹czki drzewnej; a, b) œwiat³o przechodz¹ce; c, d) œwiat³o spolaryzowane
Fig. 10. Optical microscopy images of the compound samples: a, c) 90 % PE/10 % PVC; b, d) 90 % PE/10 % PVC/15 % wood
flour; a, b) transmitted light; c, d) polarized light
a)

b)
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10 mm

d)
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Rys. 11. Obrazy SEM powierzchni prze³omów próbek: a) 95 % PE/5 % PVC, b) 95 % PE/5 % PVC/15 % m¹czki drzewnej,
c) 90 % PE/10 % PVC, d) 90 % PE/10 % PVC/15 % m¹czki drzewnej; powiêkszenie 5000×
Fig. 11. SEM images of the sample fracture surfaces: a) 95 % PE/5 % PVC, b) 95 % PE/5 % PVC/15 % wood flour, c) 90 % PE/
10 % PVC, d) 90 % PE/10 % PVC/15 % wood flour; magnification: 5000×

Efekt ten mo¿na wyt³umaczyæ korzystnym wp³ywem
nape³niacza drzewnego na ujednorodnienie struktury
osnowy, co potwierdzaj¹ zdjêcia z obserwacji metod¹

mikroskopii optycznej i elektronowej. Na zdjêciu folii,
otrzymanej po sprasowaniu wstêpnie przetworzonej w komorze plastografometru, mieszaniny zawieraj¹cej 10 %
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recyklatu PVC w fazie ci¹g³ej PE-HD, widaæ wyraŸnie niejednorodnie zdyspergowane cz¹stki PVC zarówno w postaci drobin, jak i wiêkszych wtr¹ceñ (rys. 10a, 10c, 11a, 11c).
Po dodaniu do osnowy recyklatów 15 % mas. m¹czki
drzewnej wymiary wtr¹ceñ s¹ zdecydowanie mniejsze
(rys. 10b,10d), a na niektórych fragmentach prze³omów
próbek s¹ prawie niewidoczne (rys. 11b, 11d). Œwiadczy to
o korzystnym wp³ywie nape³niacza na ujednorodnienie
osnowy kompozytu, prawdopodobnie w wyniku wiêkszych naprê¿eñ œcinaj¹cych w materiale, wystêpuj¹cych
podczas ugniatania w komorze plastografometru, skutkuj¹cych zwiêkszonym tarciem cz¹stek nape³niacza drzewnego o cz¹stki przemia³u PVC oraz cz¹stek przemia³u PVC
o cz¹stki przemia³u PE-HD. Poznanie dok³adnego mechanizmu strukturalnych przemian zachodz¹cych podczas
ujednorodniania mieszanin niemieszalnych polimerów
z nape³niaczem drzewnym wymaga jednak dalszych
badañ.
Na zdjêciach próbek wykonanych w œwietle spolaryzowanym (rys. 10b, 10d) jest widoczna drobnokrystaliczna struktura ci¹g³ej fazy PE-HD oraz drobniejsze w³ókna
nape³niacza w ujednorodnionej osnowie mieszaniny
PVC/PE-HD.
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ry miêknienia próbek kompozytów nape³nionych
50 % mas. m¹czki drzewnej wyniós³ 40 °C.
Obserwowane zjawisko zas³uguje na podkreœlenie,
gdy¿ nieplastyfikowany PVC czêsto nie mo¿e byæ wykorzystywany, zw³aszcza w wyrobach konstrukcyjnych, ze
wzglêdu na zbyt nisk¹ temperaturê miêknienia. Zastosowanie m¹czki drzewnej, zarówno w mieszaninach recyklatów z przewa¿aj¹cym udzia³em PVC, jak i w samym
PVC znacznie rozszerza mo¿liwoœci u¿ycia tego polimeru.
WNIOSKI

Mieszaniny recyklatów PE-HD i PVC mo¿na wykorzystaæ do wytwarzania kompozytów polimerowo-drzewnych, zw³aszcza wtedy gdy dodatek jednego
ze sk³adników nie przekracza ok. 10 % mas.
Wprowadzenie nape³niacza drzewnego do osnowy,
któr¹ stanowi¹ dwa niemieszalne polimery skutkuje
zwiêkszeniem naprê¿eñ œcinaj¹cych w mieszaninie a to
z kolei powoduje zwiêkszenie jednorodnoœci osnowy.
Wp³ywa to korzystnie na wybrane w³aœciwoœci mechaniczne.
Na uwagê zas³uguje uzyskany efekt podwy¿szenia
temperatury miêknienia kompozytów na skutek dodatku nape³niacza drzewnego, szczególnie widoczny w
przypadku, gdy osnowa zawiera powy¿ej 90 % mas. recyklatu PVC. Zjawisko pozwala na potencjalne rozszerzenie zakresu zastosowañ kompozytów w podwy¿szonej temperaturze.
Celowa by³aby kontynuacja badañ obejmuj¹cych zastosowanie w charakterze osnowy kompozytów, mieszanin odpadów polimerów o podobnych cechach przetwórczych, definiowanych, np. wartoœci¹ wskaŸnika
szybkoœci p³yniêcia.

100

Rys. 12. Zale¿noœæ temperatury wg Vicata w funkcji sk³adu
kompozytów drzewnych na osnowie mieszaniny recyklatów
PVC/PE-HD
Fig. 12. Dependence of the Vicat softening temperature on the
compositions of wood polymer composites with PVC/PE recyclate compound matrix

Obserwacje mikroskopowe prowadz¹ do wniosku, ¿e
do wytwarzania kompozytów drzewnych mo¿na stosowaæ recyklaty PVC lub PE-HD zanieczyszczone dodatkiem drugiego sk³adnika, poniewa¿ dodatek nape³niacza
drzewnego poprawia homogenicznoœæ takich mieszanin.
Na rysunku 12 przedstawiono zale¿noœæ temperatury
miêknienia wg Vicata w funkcji sk³adu osnowy polimerowej kompozytów oraz zawartoœci nape³niacza. Dodatek m¹czki drzewnej wyraŸnie podnosi tê temperaturê
w porównaniu z temperatur¹ miêknienia mieszanin nienape³nionych, zw³aszcza w przypadku, gdy fazê ci¹g³¹
w osnowie kompozytu stanowi PVC. Wzrost temperatu-
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