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THE INFLUENCE OF MODIFICATION OF THE NATURAL 
FIBRES ON BIODEGRADABLE COMPOSITES  

WITH PLA MATRIX 

S t r e s z c z e n i e  

Przedmiotem niniejszej pracy było określenie wpływu modyfikacji włókien naturalnych na 
właściwości kompozytów poli(kwasu mlekowego) (PLA). W tym celu włókna lniane podda-
no merceryzacji bądź bieleniu. Wytworzono kompozyty na osnowie PLA zawierające 
30%wag. włókien naturalnych. Przedstawiono rezultaty badań właściwości wytrzymałościo-
wych, lepkości oraz wskaźnika prędkości płynięcia. We wnioskach stwierdzono, Ŝe modyfi-
kacja włókien w znacznym stopniu przyczynia się do zwiększenia wytrzymałości kompozytu 
oraz do polepszenia adhezji międzyfazowej. 
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A b s t r a c t  

Biodegradable materials have been developed mainly for packaging purposes and designed 
for composting after use. In this paper influence of natural fiber (flax)  modification (boiling, 
bleaching) on the mechanical properties, melt viscosity and melt flow index have been pre-
sented for poly(lactic acid) composites. It has been shown that the modified fibers enhance the 
mechanical properties of PLA composites as well as the melt viscosity. 
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1.  Wprowadzenie 

W ostatnich latach obserwuje się systematyczne zwiększanie udziału tworzyw biode-
gradowalnych w rynku materiałów polimerowych. WiąŜe się to z ograniczoną ilością zaso-
bów surowców dotychczas stosowanych do wytwarzania podstawowych materiałów (ropa 
naftowa, gaz ziemny, rudy metali), a takŜe zwiększającym się problemem zagospodarowa-
nia odpadów polimerowych z opakowań, motoryzacji, elektroniki i budownictwa.  

MoŜliwość wytwarzania materiałów i energii z upraw rolnych, a zwłaszcza z odpadów 
powstających przy produkcji rolnej stanowi alternatywę o coraz większej atrakcyjności. 
Przykład stanowią polimery biodegradowalne. Wytwarza się je zwykle z surowców odna-
wialnych, które ulegając biodegradacji nie powodują zanieczyszczenia środowiska natural-
nego [1]. Poli(kwas mlekowy) (PLA) zdobywa coraz większe znaczenie wśród materiałów 
biodegradowalnych, a skala jego produkcji pozwala juŜ na obniŜenie ceny do poziomu 
porównywalnego z polimerami, dla których pierwotny surowiec stanowi ropa naftowa. 
WciąŜ jednak cena PLA jest na tyle wysoka, Ŝe ogranicza obszar zastosowań. Jednym ze 
sposobów obniŜenia kosztów, bez znaczącej utraty bardzo dobrych właściwości polimeru, 
jest wytwarzanie kompozytów PLA zawierających włókna naturalne.  

Przedmiotem niniejszej pracy jest określenie wpływu sposobu modyfikacji włókien na-
turalnych na właściwości kompozytów poli(kwasu mlekowego). Właściwości tworzyw 
sztucznych wzmocnionych włóknami naturalnymi, zaleŜą od warunków zewnętrznych. 
Główny problem stanowi absorbowanie wilgoci przez włókna naturalne (do 10%), co przy-
czynia się do zmniejszenia adhezji pomiędzy włóknem a osnową polimerową, czego sskut-
kiem jest mała wytrzymałość mechaniczna. W celu zwiększenia adhezji moŜna modyfiko-
wać polimer osnowy, stosować kompatybilizatory lub prowadzić modyfikację strukturalną 
lub powierzchniową włókien naturalnych. 
Roślinne włókna naturalne moŜna poddawać modyfikacji fizycznej m.in. przez rozciąganie, 
kalandrowanie, obróbkę termiczną, wyładowania koronowe, obróbkę plazmą [2-4]. 
Modyfikacja chemiczna ma na celu zapewnienie stabilności wymiarów, poprawę adhezji, 
ograniczenie chłonności wody oraz zwiększenie odporności na czynniki biologiczne [5]. 

2. Materiały 

W badaniach został uŜyty poli(kwas mlekowy) o symbolu 3051D (do wtrysku) wypro-
dukowany przez NatureWorks z USA. CięŜar właściwy polimeru wynosi 1,26 g/ml. 
Włókna naturalne lnu pochodziły z upraw krajowych, a dostarczone zostały przez firmę 
Ekotex (Polska), która przygotowała włókna o długości 4mm. 

2.1 Modyfikacja włókien 

2.1.1. Merceryzacja 

W tej metodzie zasadniczym czynnikiem jest ług sodowy. Podczas roztwarzania 
w wysokiej temperaturze NaOH spełnia następujące funkcje: rozpuszczanie wielocukrów 
(głównie niŜszych), zmydlanie Ŝywic, wosków i tłuszczów, absorpcja na włóknie. 
Włókna uŜyte w pracy gotowano w roztworze wody z dodatkiem 5% sody kaustycznej, 
5% sody amoniakalnej i 2-3% mydła.  
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2.1.2. Bielenie 

Włókna naturalne posiadają zabarwienie od Ŝółtawobrunatnego do szaro-czerwonego, 
poniewaŜ oprócz celulozy zawierają pewne ilości składników nie-celulozowych: ligniny, 
Ŝywice, woski, tłuszcze, barwniki oraz węglowodany. Składniki te moŜna usunąć w duŜej 
mierze przez gotowanie i bielenie i przez to nadać włóknom właściwości chemiczne bar-
dziej zbliŜone do czystej celulozy.  
Włókna lniane bielono jednostopniowo w 3%  roztworze nadtlenku wodoru w wodzie. 

3. Opis metod pomiarowych 

Przed mieszaniem PLA suszono przez 4h w temperaturze 60oC. Włókna naturalne do-
dawano do osnowy PLA w ilości 30 %wag. Oprócz włókien poddanych modyfikacji che-
micznej dla celów porównawczych uŜyto takŜe niemodyfikowane włókna lniane. Kompo-
zyty przygotowano w mieszalniku  HAAKE Rheomix 600 mieszając składniki przez 10 
min w temperaturze 160oC przy prędkości obrotowej rotorów 60 rpm.  
Próbki do badań formowano przy pomocy wtryskarki laboratoryjnej firmy PROMA. 

3.1. Właściwości mechaniczne 

Wykonywano badania wytrzymałościowe w próbie jednoosiowego rozciągania przy 
uŜyciu maszyny wytrzymałościowej Lloyd LR 10K. Stosowano próbki w kształcie wioseł 
o przekroju części roboczej 2 x 4 mm. Prędkość rozciągania wynosiła 10 mm/s.  

3.2. Reologia 

Do pomiarów reologicznych uŜyto reometr rotacyjno-oscylacyjny RT20 firmy HAAKE, 
stosując układ pomiarowy płytka-płytka. Badania prowadzono w trybie oscylacji przy tem-
peraturze 170 ºC. Materiał do badań stanowiły próbki grubości 1 mm przygotowane przez 
prasowanie. 

3.3. Wskaźnik prędkości płynięcia (MFI) 

Określenie wskaźnika prędkości płynięcia MFI zostały przeprowadzone przy uŜyciu 
aparatu MELT FLOW Junior firmy CEAST. Badania wykonano przy temperaturze cylin-
dra 160oC, stosując standardową dyszę pomiarową i obciąŜenie 2,16 kg. 

4. Wyniki badań i omówienie  

Najefektywniejszym procesem modyfikacji włókien pod kątem zwiększenia wytrzyma-
łości kompozytów na rozciąganie okazała się merceryzacja włókien. Dodatek wygotowa-
nych włókien do matrycy PLA spowodował zwiększenie wartości wytrzymałości na roz-
ciąganie o blisko 50%. Podczas merceryzacji włókna oczyszczane są z naturalnych tłuszczy 
i zanieczyszczeń, co powoduje zwiększenie ich adhezji do osnowy i w efekcie lepsze wła-
ściwości wytrzymałościowe kompozytów. Największy moduł spręŜystości wykazywały 
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próbki z dodatkiem włókien bielonych. Nie zauwaŜono znaczących róŜnic we wpływie 
sposobu modyfikacji napełniaczy na zmianę modułu Younga. 

 

    
Rys. 1. Wytrzymałość na rozciąganie komp. PLA             Rys. 2. Moduł Younga kompozytów PLA 

  Fig. 1. Tensile strength of. PLA composites                 Fig. 2.Young’s modulus of  PLA composites 

       

 Rys . 3. Lepkość kompozytów PLA (1 rad/s)           Rys. 4. Wskaźnik MFI kompozytów PLA  

Fig. 3. Viscosity of PLA composites (1 rad/s)         Fig. 4. Melt flow index of PLA composites  

 
Przeprowadzone badania reologiczne kompozytów na osnowie poli(kwasu mlekowego) 

potwierdzają fakt zwiększenia lepkości związany z dodatkiem włókien naturalnych (ciało 
stałe) do lepko-spręŜystej osnowy. Zwiększenie oddziaływań międzyfazowych spowodo-
wane jest oczyszczeniem włókien w procesie merceryzacji i bielenia z wszelkich niepoŜą-
danych w przetwórstwie składników naturalnych (ligniny, Ŝywica, wosk, tłuszcze). Doda-
tek włókien modyfikowanych do poli(kwasu mlekowego) powoduje zmniejszenie wskaźni-
ka prędkości płynięcia kompozytu. W przypadku włókien bielonych zanotowano trzykrotne 
obniŜenie wartości MFI (rys. 4). Taki wynik wskazuje na bardzo dobrą adhezję międzyfa-
zową w kompozycie.   
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5. Wnioski 

− Modyfikacja włókien naturalnych ma korzystny wpływ na adhezję włókien do osnowy 
poli(kwasu mlekowego) 

−  Kompozyty zawierające włókna lniane poddane merceryzacji wykazują  największą 
wytrzymałość mechaniczną 

−  Kompozyt zawierający włókna bielone wykazuje największą adhezję międzyfazową 
w badaniach właściwości przetwórczych. 

Pracę wykonano w ramach projektu kluczowego POIG.01.03.01-00-018/08 
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