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Charakterystyka kompozycji
polimerowych zawieraj¹cych
skrobiê termoplastyczn¹

Barbara Œwierz-Motysia*
Skrobiê termoplastyczn¹ otrzyman¹ w procesie wyt³aczania z plastyfikatorem
(gliceryn¹) zastosowano do wytwarzania biodegradowalnych kompozycji
Maria Rajkiewicz*
z polimerami syntetycznymi: polietylenem (PE-LD) i poliestrem alifatycznym
Agnieszka Miko³ajska*
(PEA).
Scharakteryzowano w³aœciwoœci fizyczne kompozycji TPS/PE-LD
i TPS/PE-LD/PEA oraz strukturê metodami SEM i spektrofotometrii FT IR.
Morfologia kompozycji TPS/PE-LD i TPS/PE-LD/PEA jest typowa dla niemieszalnych mieszanin polimerowych z oddzielnymi wyraŸnymi fazami. Uk³ady
charakteryzuj¹ siê du¿ymi wartoœciami wyd³u¿enia przy zerwaniu, nawet
w przypadku u¿ycia znacznej iloœci TPS, przyk³adem czego jest kompozycja
TPS/PE-LD o sk³adzie 50/50% wag.
S³owa kluczowe: skrobia termoplastyczna, polietylen, poliester alifatyczny, kompozycje polimer – skrobia, w³aœciwoœci, struktura

Characterization of polymer compositions containing thermoplastic starch
Thermoplastic potato starch (TPS) prepared by extrusion processing in the
presence of plasticizer (glycerol) was used to formation of the biodegradable
compositions with synthetic polymers, such as polyethylene (LPE-LD) and
aliphatic polyester (PEA). The TPS/PE-LD and TPS/PE-LD /PEA compositions were characterized by mechanical property measurements, scaning electron microscopy (SEM) and FTIR spectrophotometry.
The both types of compositions displayed morphological characteristics
typical of immiscible polymer blends with distinct phases, but demonstrate high
elongational properties at break, even at high TPS loading, such as TPS/PE-LD
composition with weight ratio 50/50.
Key words: thermoplastic starch, polyethylene, aliphatic polyester, polymer-starch compositions, properties, structure

1. Wprowadzenie
Jednym z najwa¿niejszych problemów zwi¹zanych
z ochron¹ œrodowiska w Unii Europejskiej jest zwiêkszanie siê iloœci odpadów z tworzyw sztucznych, a w
szczególnoœci zu¿ytych opakowañ. Dochodz¹ tu równie¿ do g³osu czynniki ekonomiczne, zmiany w biosferze i inne skutki stale postêpuj¹cej degradacji œrodowiska przyrodniczego [1,2].
Jednym z rozwi¹zañ w ramach opracowanej strategii Unii Europejskiej na rzecz zrównowa¿onego rozwoju gospodarki jest wprowadzenie na szerok¹ skalê opakowañ z polimerów biodegradowalnych, w szczególnoœci bazuj¹cych na naturalnych surowcach odnawialnych. Stanowi to nie tylko alternatywê dla recyklingu
tworzyw niedegradowalnych, ale zmniejsza zu¿ycie
œwiatowych zasobów ropy naftowej, jednoczeœnie
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umo¿liwiaj¹c wykorzystanie nadwy¿ek produktów rolnych wystêpuj¹cych w wielu rejonach œwiata [3,4].
Podjêto próby uregulowania tego problemu; szczegó³owe przepisy maj¹ce na celu ochronê œrodowiska
naturalnego zosta³y zawarte w dyrektywie UE
94/62/WE dotycz¹cej wszystkich opakowañ, odpadów
opakowaniowych i ich utylizacji, tj. podlegaj¹cych recyklingowi organicznemu, biodegradacji i kompostowaniu [5].
Kompostowanie biodegradowalnych odpadów
opakowaniowych jest metod¹ znacznie tañsz¹ od recyklingu surowcowego oraz materia³owego tworzyw
sztucznych. Metoda ta jest akceptowana ekologicznie,
gdy¿ opiera siê na naturalnych procesach biochemicznych, zintensyfikowanych w sztucznie wytworzonych
warunkach dziêki zapewnieniu optymalnych parametrów przebiegu procesów oraz mo¿liwoœci sterowania
tymi procesami [3,6].
Obowi¹zuj¹ce w krajach Unii Europejskiej uregulowania prawne wymuszaj¹ zintensyfikowanie prac w
dziedzinie ekologii produkcji oraz unowoczeœnienia
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procesów technologicznych pod wzglêdem spe³nienia
zawartych w nich wymagañ.
W ostatnich latach dokona³ siê zdecydowany postêp w dziedzinie produkcji biodegradowalnych materia³ów opakowaniowych i szybko wzrasta rynek surowców do ich wytarzania, g³ównie skrobi i kwasu poli(mlekowego) otrzymywanego syntetycznie na bazie
naturalnie wystêpuj¹cych laktydów [7-11]
Badania nad nowymi biodegradowalnymi materia³ami opakowaniowymi z udzia³em skrobi podejmowane by³y ju¿ w latach osiemdziesi¹tych. Koncentruj¹ siê
one przede wszystkim na dwóch obszarach [12]:
– Pierwsz¹ generacjê materia³ów skrobiowych stanowi¹ poliolefiny ze skrobi¹ lub skrobi¹ modyfikowan¹ w iloœci do ok 20%, tzw. „czêœciowo biodegradowalne” materia³y polimerowe. Skrobia, wprowadzona do
matrycy polimerowej metodami chemicznymi bez chemicznej interakcji, pe³ni rolê wype³niacza. W takich
uk³adach stosuje siê równie¿ dodatkowo œrodki przyspieszaj¹ce degradacjê tworzywa (np. uwra¿liwienie na
UV), które ulegaj¹ degradacji i fragmentaryzacji w œrodowisku naturalnym [13-19].
– Druga generacja materia³ów skrobiowych to
skrobia termoplastyczna i termoplastyczne kompozycje
polimerowo-skrobiowe. W kompozycjach polimerowo-skrobiowych skrobia modyfikowana chemicznie
lub skrobia termoplastyczna poddawane s¹ procesowi
chemicznej integracji z syntetycznymi lub naturalnymi
polimerami biodegradowalnymi w stanie uplastycznionym, w procesie technologicznym typowym dla tworzyw sztucznych [8]. W takich kompozycjach skrobia
jest immanentnym sk³adnikiem uk³adu (po³¹czenia fizykochemiczne), a jej zawartoœæ przekracza 50%.
Do przemys³owych zastosowañ skrobia wymaga
ró¿nych modyfikacji. Jest to konieczne, gdy¿ temperatura zeszklenia i topnienia skrobi s¹ wy¿sze od temperatury, w której nastêpuje jej rozk³ad [11, 20, 21]. Skrobia musi byæ poddana destrukturyzacji, tj. skonwertowana do amorficznego materia³u, który mo¿na termoplastycznie przetwarzaæ. Zak³ócenie krystalicznej
struktury skrobi (przez rozerwanie wi¹zañ wodorowych) pozwala na przeprowadzenie jej w postaæ termoplastyczn¹. Efekt ten mo¿na osi¹gn¹æ przez wyt³aczanie skrobi z plastyfikatorami, przez derywatyzacjê grup
hydroksylowych lub na drodze kopolimeryzacji szczepionej.
Proces termoplastyfikacji polegaj¹cy na wyt³aczaniu w obecnoœci plastyfikatora dostêpnych gatunków
skrobi, ró¿ni¹cych siê zawartoœci¹ amylozy i amylopektyny, stopniem krystalicznoœci i rozrzutem mas
cz¹steczkowych oraz zastosowanie otrzymanych produktów w kompozycjach polimerowych opisano w literaturze fachowej i patentowej [22-26]. Jak dot¹d, za
najbardziej efektywny plastyfikator uwa¿ana jest gliceryna, chocia¿ jest tylko czêœciowo mieszalna z amyloz¹, ale i tak uznana za lepsz¹ od innych badanych, jak
sorbitol, glikol etylenowy czy mocznik [20].
Skrobia mo¿e byæ równie¿ destrukturyzowana
w mieszaninie z ró¿nymi syntetycznymi polimerami,
co jest obecnie najbardziej obiecuj¹cym kierunkiem
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w dziedzinie wytwarzania termoplastycznych kompozycji polimerowo-skrobiowych jako biodegradowalnych materia³ów opakowaniowych [8, 27-30].
Firm¹ wiod¹c¹ w opracowywaniu materia³ów biodegradowalnych jest w³oska firma Novamont, która
systematycznie wprowadza na rynek nowoœci – gamê
produktów o marce handlowej Mater-Bi [8]. Wg opracowañ tej firmy, z termoplastycznej skrobi w kombinacji z syntetycznymi polimerami mo¿na uzyskaæ trzy
ró¿ne rodziny materia³ów:
• kompleksy skrobi termoplastycznej z syntetycznymi kopolimerami zawieraj¹cymi ugrupowania hydrofilowe i hydrofobowe, takimi jak: kopolimery alkoholu winylowego, kopolimery etylen–alkohol winylowy, poliestrouretany, kopolimery etylen kwas akrylowy
– prawdopodobne jest tworzenie kompleksów amylozy
i polimeru (tzw. struktura V);
• kompozycje termoplastycznej skrobi z niekompatybilnymi polimerami, jak np. pochodne celulozy,
alifatyczne poliestry;
• kompozycje termoplastycznej skrobi tworz¹ce
kompleksy z niekompatybilnymi lub czêœciowo kompatybilnymi syntetycznymi polimerami, równie¿ w uk³adach zawieraj¹cych kompatybilizator.
Obiecuj¹c¹ klasê biodegradowlnych kompozycji
polimerowych stanowi¹ po³¹czenia skrobi termoplastycznej z poliestrami alifatycznymi.
Tego typu materia³y s¹ ju¿ dostêpne na rynku europejskim, a popyt na opakowania biodegradowalne
roœnie, pomimo ¿e cena ich znacznie przekracza cenê
tradycyjnych tworzyw sztucznych (4 euro/kg). Wg
prognoz na 2010 rok produkcja biodegradowlnych materia³ów opakowaniowych w Europie powinna kszta³towaæ siê na poziomie 0,5-1,0 mln ton, z czego 60%
powinno pochodziæ ze Ÿróde³ naturalnych.
W Polsce prowadzone s¹ badania nad syntez¹ nowych biodegradowalnych materia³ów polimerowych,
jednak do tej pory nie wprowadzono ich na rynek krajowy.
Sygnalizowane w krajowej literaturze prace dotycz¹ metod badañ biodegradacji [32, 33], procesu biodegradacji produktów komercyjnych, m.in. poli(kwasu
mlekowego) [31], poli(ε-kaprolaktonu) [34,35] oraz
kompozycji polietylenu z syntetycznymi poliestrami,
jak równie¿ i biodegradowalnych nanokompozytów
[36-39].
W artykule przedstawiono wyniki wstêpnych badañ prowadzonych w IPG, zmierzaj¹cych do opracowania biodegradowalnych materia³ów opakowaniowych z wykorzystaniem surowców odnawialnych – rodzimej skrobi ziemniaczanej. Termoplastyczn¹ skrobiê
ziemniaczan¹ (TPS), otrzyman¹ w procesie wyt³aczania w obecnoœci plastyfikatora, zastosowano do wytwarzania biodegradowalnych i czêœciowo biodegradowalnych materia³ów polimerowych z udzia³em polietylenu (PE) i syntetycznego biodegradowalnego poliestru
alifatycznego (PEA). Realizacjê przyjêtych za³o¿eñ
oceniano przez pryzmat w³aœciwoœci fizycznych i morfo lo gii w ytypowanych kompozycji TPS/PE i
TPS/PE/PEA.
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2. Czêœæ doœwiadczalna
2.1. Surowce
— skrobia ziemniaczana o zawartoœci ok. 25% amylozy, producent POCh;
— polietylen liniowy ma³ej gêstoœci, MFR – 2,2 g/10
min, gêstoœæ 0,919 g/cm3, producent firma DSM,
Holandia;
— gliceryna – producent POCh;
— poliester alifatyczny, produkt firmy Solvay.

2.2. Metodyka badañ
l Termoplastyfikacja skrobi
Skrobiê zmieszan¹ z gliceryn¹ poddawano dynamicznej obróbce termicznej w laboratoryjnej jednoœlimakowej wyt³aczarce Brabendera (próby wykonano
grzecznoœciowo w Zak³adzie dysponuj¹cym tymi urz¹dzeniami) o nastêpuj¹cej charakterystyce: œrednica œlimaka 19 mm, L/D =20:1, stopieñ sprê¿ania 3:1,
Parametry procesu termoplastyfikacji:
— obroty œlimaka 40/min, œrednica ustnika 3 mm,
— temperatura stref wyt³aczarki 175/180/190 oC
Na podstawie wyników przeprowadzonych prób
destrukturyzacji skrobi opracowano za³o¿enia do ci¹g³ego procesu wytwarzania skrobi termoplastycznej metod¹ wyt³aczania.
l Kompozycje TPS/PE-LD
Zdestrukturyzowan¹ skrobiê (TPS) i polietylen, po
wstêpnej homogenizacji w mieszalniku szybkoobrotowym w temperaturze nieprzekraczaj¹cej 50oC, poddano uplastycznieniu dwuœlimakowej wyt³aczarce Brabendera stosuj¹c nastêpuj¹ce parametry: temperatura
stref wyt³aczarki 170/175/180/185 oC; obroty œlimaka
– 60/min.
l Kompozycje TPS/PE-LD/PEA
Kompozycjê TPS/PE o wytypowanym sk³adzie
50/50% wag. poddano uplastycznieniu i homogenizacji
z odpowiedni¹ iloœci¹ poliestru alifatycznego. Proces
prowadzono w gniotowniku Brabendera typ W 50 H w
temperaturze 165 oC, przy szybkoœci obrotów 40/min.
l Przygotowanie próbek do badañ w³aœciwoœci
Z kompozycji otrzymanych w urz¹dzeniach Brabendera formowano „skóry” na dwuwalcarce laboratoryjnej w temperaturze 160-165oC, przy obrotach walców 13/min. Nastêpnie ze skór oraz granulatów wytworzonych w procesie wyt³aczania prasowano folie o wymiarach 200×200×1 mm:
— z kompozycji TPS/PE-LD – w temperaturze
190 oC,
— z kompozycji TPS/PE-LD/PEA – w temperaturze 160 oC.
Cykl obejmowa³ prasowanie wstêpne w czasie 4
min, a po odpowietrzeniu prasowanie w³aœciwe pod
ciœnieniem 10 MPa w czasie 4 min. Z wyprasek wycinano wiose³ka typu W-1 do badañ w³aœciwoœci mechanicznych.
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l Metody badañ w³aœciwoœci kompozycji
W³aœciwoœci fizyczne
— W³aœciwoœci wytrzyma³oœciowe przy rozci¹ganiu
statycznym wg PN-EN ISO-527 na urz¹dzeniu Instron 4505, przy prêdkoœci zrywania 50 mm/min,
— Twardoœæ metod¹ Shore’a skala D wg PN-ISO 868,
— WskaŸnik szybkoœci p³yniêcia (MFR) wg PN-ISO
1033.
Badania struktury
— Strukturê kompozycji TPS/PE-LD oraz TPS/PE-LD/PEA badano za pomoc¹ elektronowego mikroskopu skaningowego Zeiss/LEO 1530, który
charakteryzuje siê ma³ym pr¹dem wi¹zki i du¿¹
czu³oœci¹ detektorów wtórnych. W porównaniu ze
standardowymi mikroskopami, z katod¹ wolframow¹ wykorzystuj¹c¹ efekt termoemisji, mikroskop LEO 1530 pozwala na kilkudziesiêciokrotne
zmniejszenie energii kierowanej na obszar skanowany przy znacznie wy¿szej zdolnoœci rozdzielczej. Próbki do badañ zamra¿ano w ciek³ym azocie, a nastêpnie napylano warstewk¹ wêgla o gruboœci 4 nm.
— Próbki kompozycji w postaci folii badano metod¹
spektrofotometrii w zakresie podczerwieni (4000 –
6000 cm-1) z zastosowaniem techniki wewnêtrznego odbicia – FT IR – AR.

3. Wyniki badañ
3.1. W³aœciwoœci TPS
Do plastyfikacji skrobi ziemniaczanej zastosowano
glicerynê – substancjê polarn¹ zdoln¹ do tworzenia
wi¹zañ wodorowych z amyloz¹ i amylopektyn¹.
Wytypowany w badaniach najbardziej korzystny
uk³ad skrobia/gliceryna w powi¹zaniu z opracowanym
re¿imem temperatury pozwoli³ uzyskaæ odpowiedni
wysoki poziom plastyfikacji skrobi przydatnej do termoplastycznego przetwórstwa.
Termoplastyfikacja skrobi jest procesem egzotermicznym. Skrobia homogenizowana pod wp³ywem
energii mechanicznej i cieplnej ulega stopieniu podczas
wyt³aczania w obecnoœci plastyfikatora, który obni¿a
jej temperaturê topnienia do 140-150oC. Otrzymana
termoplastyczna, zdestrukturyzowana skrobia charakteryzuje siê nastêpuj¹cymi w³aœciwoœciami:
— wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie 6-8 MPa,
— wyd³u¿enie przy zerwaniu 14-15%.
Destrukturyzacjê skrobi uzyskan¹ w procesie wyt³aczania potwierdzaj¹ badania przemian chemicznych
i fizycznych metod¹ DSC – Perkin Elmer 7 oraz badania struktury metod¹ FT IR (rys.1) i SEM (rys.2).
Wyst¹pienie dwóch temperatur zeszklenia w zakresie temperatur ujemnych, tj. -82, 14oC i -12oC
œwiadczy o tym, ¿e granulki skrobi przesz³y znacz¹c¹
przemianê ciepln¹ podczas procesu przetwórstwa.
Wy¿sza temperatura, tj. -12oC odpowiada fazie bogatej
w skrobiê, a ni¿sza fazie bogatej w glicerynê.
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Rys. 1. Widma FT IR: 1) skrobia natywna; 2) skrobia termoplastyczna (TPS)
Fig. 1. FT IR spectra of: (1) native potato starch, (2) thermoplastic starch (TPS)

W widmie FT IR skrobi ziemniaczanej natywnej
(rys.1) widoczne jest intensywne, charakterystyczne pasmo absorpcji o d³ugoœci fali 1018 cm-1, odpowiadaj¹ce
drganiom struktury pierœcieniowej zawieraj¹cej wi¹zania
C-H i C-O, doœæ intensywne pasmo w zakresie 3600-3100 cm-1 pochodz¹ce od grupy OH oraz pasma drgañ
rozci¹gaj¹cych wi¹zania C-H w zwi¹zkach alifatycznych
przy 2944 i 2874 cm-1. Obecne s¹ równie¿ ma³o intensywne pasma o d³ugoœci fali 1154, 924 i 853 cm-1 zwi¹zane z budow¹ pierœcieniow¹ cz¹steczki skrobi.
Przedstawione równie¿ na rys.1 widmo FT IR
skrobi termoplastycznej zawieraj¹ce – obok pasma
struktury cyklicznej skrobi – znacznie intensywniejsze
pasma przy 2917 i 2852 cm-1 (wi¹zania C-H w strukturach alifatycznych) oraz pasma przy 1463 i 722 cm-1,
œwiadczy o obecnoœci w sk³adzie próbki prostych
zwi¹zków alifatycznych.
Morfologiê skrobi naturalnej i zdestrukturyzowanej przedstawiono na mikrofotografiach SEM (rys. 2).

Owalne, zró¿nicowane pod wzglêdem rozmiaru granulki skrobi natywnej o œrednicy 10-60 µm i 5-30 µm,
podczas termoplastyfikacji ulegaj¹ deformacji i stopieniu, czego efektem jest prawie ca³kowicie homogeniczna struktura skrobi termoplastycznej. Jednak widoczne
na zdjêciach zarysy globul mog¹ œwiadczyæ o obecnoœci regionów o strukturze krystalicznej. Podczas kolejnych procesów przetwórstwa, w których TPS jest poddana dodatkowym dzia³aniom termomechanicznym,
nastêpuje dalsza destrukcja jej krystalicznej struktury.

3.2. W³aœciwoœci kompozycji
TPS/PE-LD
Wykonano kompozycje TPS/ PE-LD – zawieraj¹ce
30 i 50% TPS (kompozycje P-1 i P-2). W³aœciwoœci
fizyczne kompozycji TPS/PE-LD przedstawione w tabeli 1 pokazuj¹, ¿e wprowadzenie raczej kruchego po-

Tabela 1. W³aœciwoœci kompozycji zawieraj¹cych skrobiê termoplastyczn¹
Table 1. Properties of composition with thermoplastic starch

Symbol kompozycji

PE-LD

TPS/PE-LD

P-1

P-2

P-3

P-4

PEA

30/70

50/50

20/20

10/10



PEA







60

80

100

Granica plastycznoci, MPa

8,1

9,02

8,9

11,4

10,7

15,4

Wyd³u¿enie na granicy plastycznoci, %

66,5

30,4

10,4

14,4

13,2

15,1

Wytrzyma³oæ na rozci¹ganie, MPa

26,4

14,2

9,0

14,7

24,2

48,6

Wyd³u¿enie przy zerwaniu, %

886

590,0

146,0

453,0

628,0

907,0

Indeks p³yniêcia g/10 min, 190oC; 2,16 kG

6,6

1,40

0,89

5,8

6,4

30,0*

39/34

39/37

41/39

45/44

44/43



Twardoæ wg Shorea D; 3"/15"
o

* 120 C, 10 kG
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Rys. 2. Mikrofotografie SEM skrobi ziarnistej (a) i zdestruktyryzowanej (b)
Fig. 2. SEM microphotographs of granular (a) and deconstructured starch (b)

limeru – jakim jest TPS – do polietylenu o znacznie
wiêkszej elastycznoœci, spowodowa³o znacz¹ce
zmniejszenie ich elastycznoœci i wytrzyma³oœci na zerwanie w porównaniu z czystym PE. Wprowadzenie
niemieszalnej fazy polimerowej do elastycznego polimeru (PE) powoduje, ¿e ten ulega transformacji do materia³u sztywnego. Zwiêksza siê twardoœæ, ulegaj¹ pogorszeniu w³aœciwoœci reologiczne, lecz przede wszystkim znacz¹co zmniejsza siê wyd³u¿enie przy zerwaniu.
Z przedstawionych danych wynika, ¿e kompozycja zawieraj¹ca nawet 50% TPS ma jeszcze dostatecznie
du¿e wyd³u¿enie przy zerwaniu.
W celu polepszenia kompatybilnoœci miêdzy skrobi¹ termoplastyczn¹ i polietylenem konieczne bêdzie
zastosowanie odpowiednich kompatybilizatorów, ulegaj¹cych biodegradacji w œrodowisku naturalnym. Do-

danie kompatybilizatorów powinno zaowocowaæ
zwiêkszeniem adhezji miêdzyfazowej, a tym samym
popraw¹ w³aœciwoœci fizycznych kompozycji, tj.
zwiêkszon¹ wytrzyma³oœci¹ mechaniczn¹ oraz wzrostem wyd³u¿enia przy rozci¹ganiu.
Na rys.3 przedstawiono widmo FT IR kompozycji
TPS/PE-LD o sk³adzie 50/50 cz. wag., jak równie¿
widma u¿ytych do jej wykonania sk³adników. Jak widaæ, widmo TPS/PE-LD zawiera pasma charakterystyczne dla TPS (jak na rys.1 dla skrobi termoplastycznej) i PE. Pasmo przy d³ugoœci fali 725 cm-1 i 1450
cm-1 jest charakterystyczne dla grup CH2 wystêpuj¹cych zarówno w PE, jak i w skrobi. Wystêpuj¹cy
w widmie kompozycji pik w paœmie 1745 cm-1 jest
charakterystyczny dla ugrupowania C=0, które prawdopodobnie pochodzi od grupy estrowej poliestru.

Rys. 3. Widma FT IR: 1) skrobia termoplastyczna TPS; 2) kompozycja TPS/PE-LD; 3) PE-LD
Fig. 3. FT IR spectra of: (1) thermoplastic starch (TPS), (2) TPS/PE-LD composition, (3) PE-LD
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Rys. 4. Mikrofotografie SEM kompozycji TPS/PE-LD (P-2)
Fig. 4. SEM microphotographs of TPS/PE-LD composition (P-2)

a)

b)

Rys. 5. Mikrofotografie SEM kompozycji TPS/PE-LD/PEA: a) kompozycja P-3; b) kompozycja P-4
Fig. 5. SEM microphotographs of TPS/PE-LD/ PEA compositions: (a) P-3, (b) P-4, respectively

Morfologia kompozycji TPS/PE-LD i jest typowa
dla mieszanin niemieszalnych polimerów z dwiema
wyraŸnymi fazami tworz¹cych uk³ad dyspersyjny
(rys.4). Polietylen jako komponent o wiêkszej lepkoœci
tworzy fazê ci¹g³¹, zaœ TPS fazê rozproszon¹. Termoplastyczna skrobia zostaje podczas procesu mieszania
TOM 11

i przetwórstwa zdyspergowana w polietylenie, rozmiar
zdyspergowanych cz¹steczek wynosi 10-30 µm.
Badania kompozycji TPS/PE-LD metod¹ DSC
równie¿ wykaza³y istnienie dwóch oddzielnych faz. Zarejestrowane dwa piki w zakresie temperatur dodatnich
odpowiadaj¹ temperaturze topnienia PE-LD i TPS, tj.
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b)

Rys. 6. Mikrofotografie SEM: a) kompozycja TPS/PEA (P-5); b) kompozycja odniesienia K-Z
Fig. 6. SEM microphotographs of the composition: (a) TPS/ PEA (P-5) and (b) reference composition K-Z
122 oC i ok. 155-160oC odpowiednio, temperatura
zeszklenia badanych uk³adów wynosi -44 ±2 oC.

3.3. W³aœciwoœci kompozycji
TPS/PE-LD/PEA
Kompozycje TPS/PE-LD o sk³adzie 50/50% zastosowano jako komponent bazowy materia³ów polimerowych wykonanych z udzia³em syntetycznego termoplastycznego poliestru alifatycznego (PEA), który
mo¿e byæ wziêty pod uwagê przy wytwarzaniu kompostowalnych kompozycji opakowaniowych, przeznaczonych do recyklingu organicznego.
W³aœciwoœci kompozycji TPS/PE-LD/PEA zawieraj¹cych mniejsz¹ (P-3) i wiêksz¹ iloœæ poliestru (P-4)
oraz poliester alifatyczny PEA przedstawiono w tabeli 1. Oznaczone w³aœciwoœci poliestru wynosz¹: wyd³u¿enie wzglêdne przy zerwaniu > 907% i wytrzyma³oœæ
na rozci¹ganie 48,6 MPa i s¹ wy¿sze w porównaniu
z PE-LD, tj. 750% i 26,4 MPa, odpowiednio. Wykonane kompozycje TPS/PE-LD/PEA charakteryzuj¹ siê
doskona³ymi cechami wytrzyma³oœciowymi i reologicznymi: wysokim wskaŸnikiem naprê¿enia zrywaj¹cego, czemu towarzyszy bardzo du¿e wyd³u¿enie i wysoki indeks p³yniêcia. Udzia³ kompozycji TPS/PE
wp³yn¹³ korzystnie na w³asnoœci przetwórcze PEA
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przez zmniejszenie bardzo znacznej elastycznoœci, lepkoœci i rozci¹gliwoœci, jakimi charakteryzuje siê ten polimer. Wg ostatnich doniesieñ literaturowych biodegradowalne alifatyczne poliestry stymuluj¹ równie¿ biodegradacjê PE. W œlad za tym mo¿na przypuszczaæ, ¿e
badane uk³ady zawieraj¹ce 80% termoplastycznych
biodegradowalnych polimerów – TPS i PEA – bêd¹
przyspieszaæ biodegradacjê PE-LD, a tym samym
mog¹ ulegaæ ca³kowitej biodegradacji w œrodowisku
naturalnym.
Strukturê morfologiczn¹ omawianych kompozycji
przedstawiaj¹ mikrofotografie SEM (rys. 5). W tym
przypadku mamy równie¿ do czynienia z uk³adem niemieszalnych polimerów tworz¹cych uk³ad dyspersyjny.
W fazie ci¹g³ej, któr¹ stanowi prawdopodobnie poliester – komponent o najwiêkszym udziale procentowym,
widoczne s¹ cz¹steczki drugiego komponentu TPS/PE-LD o zró¿nicowanych rozmiarach ok. 10 µm i 5 µm
(w P-3 i P-4 odpowiednio) oraz subtelna dyspersja,
któr¹ tworz¹ cz¹stki o rozmiarach ok. 1 µm w obu kompozycjach. Widoczne na fotografiach przecinaj¹ce matrycê polimerow¹ „po³¹czenia” w kszta³cie prostych linii pochodz¹ prawdopodobnie od sk³adnika maj¹cego
najwiêksz¹ elastycznoœæ, tj. PEA.
Potwierdzenie tej hipotezy stanowi mikrofotografia przedstawiaj¹ca strukturê kompozycji TPS/PEA,
o znacznie mniejszym udziale poliestru ni¿ w omawia-
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Rys. 7. Widmo FTIR: 1) skrobia TPS; 2) Kompozycja P-3; 3) Kompozycja P-4; 4) Poliester PEA
Fig. 7. FTIR spectra of: (1) TPS and the compositions: (2) P-3, (3) P-4, respectively and (4) virgin PEA

Rys. 8. Widma FTIR: 1) PEA; 2) kompozycja odniesienia K-Z; 3) kompozycja TPS/PEA (P-5)
Fig. 8. FT IR spectra of: (1) virgin PEA, (2) reference composition K-Z and (3) composition TPS/PEA (P-5)

nych wy¿ej kompozycjach (P-5) (rys. 6). Na zdjêciu
widoczne s¹ identyczne „liniowe po³¹czenia” pochodz¹ce bez w¹tpienia od poliestru alifatycznego. Na tym
samym rysunku zamieszczono równie¿ – dla porównania – obraz struktury morfologicznej kompozycji odniesienia (K-Z) rekomendowanej jako biodegradowalna kompozycja polimerowa.
Widma FT IR badanych kompozycji TPS/
PE-LD/PEA (P-3 i P-4) oraz TPS/PEA (P-5) przedstaTOM 11

wiono na rys. 7 i 8, odpowiednio. Na pierwszym
z wymienionych zamieszczono równie¿ widmo poliestru alifatycznego (PEA) i skrobi termoplastycznej
TPS (rys. 7), zaœ na drugim kompozycji odniesienia
K-Z (rys. 8).
W widmie PEA wystêpuj¹ charakterystyczne dla
zwi¹zków alifatycznych pasma absorpcji przy d³ugoœci
fali 2943 i 2867 cm-1 (C-H) i 1418, 1363 i 731 cm-1
(grupy CH2, CH3) oraz odnosz¹ce siê do grup estro-
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wych (C=O, C-O) pasma przy 1723 cm-1, a tak¿e w zakresie 1239 do 1107 cm-1.
W widmach kompozycji P-3, P-4 i P-5 widoczne s¹
g³ównie pasma absorpcji pochodz¹ce od poliestru alifatycznego oraz ma³o intensywne pasma charakterystyczne dla struktury cyklicznej skrobi. Wskazuje to na wysok¹ zawartoœæ poliestru alifatycznego w kompozycjach P-1 i P-2, zaœ znacznie mniejsz¹ w kompozycji
P-5, co potwierdzaj¹ równie¿ obliczone stosunki absorbancji pasma 1723 cm-1 (proporcjonalnej do zawartoœci
grup estrowych) do absorbancji pasma 2943-2867 cm-1
(proporcjonalnej do zawartoœæ grup CH, CH2 i CH3), tj.
A1723/A2943-2867 wynosz¹: PEA = 2,1; kompozycja P-2
= 1,9; kompozycja P-1 = 1, 2.
W przypadku kompozycji TPS/PEA niezawieraj¹cej polietylenu (P-5) stosunek absorbancji tych pasm
ten wynosi = 0,45.
W widmach kompozycji TPS/PE-LD/PEA (rys.7)
wystêpuje tak¿e nowe, niezbyt intensywne pasmo
o d³ugoœci fali 803 cm-1, zwi¹zane prawdopodobnie
z powstaniem wi¹zañ nienasyconych R1R2=CHR3.
Widmo FT IR kompozycji o symbolu K-Z obok
charakterystycznego dla struktury cyklicznej skrobi
pasma przy 1020 cm-1 zawiera intensywne pasma w zakresie 1720-1700 i 1272 cm-1 zwi¹zane z czêstoœciami
grup C=O i C-O. Obecnoœæ wymienionych pasm oraz
innych mniej intensywnych pasm przy 726 cm-1 œwiadczy o z³o¿onym charakterze próbki, w której obok
skrobi wystêpuj¹ zwi¹zki o charakterze estrów i wêglowodorów alifatycznych. Porównanie widma tej kompozycji z widmami badanych kompozycji (P-3, P-4
i P-5) wskazuje jednak na obecnoœæ innego typu zwi¹zków z grupy estrów alifatycznych.
Równie¿ badania mikroskopowe wykaza³y ca³kowicie odmienn¹ strukturê badanej próbki K-Z. Na zdjêciu SEM (rys. 6) wyraŸnie widoczna jest subtelna dyspersja, prawdopodobnie zdestrukturyzowanej skrobi w
fazie wzajemnie przenikaj¹cych siê struktur polimerów
wchodz¹cych w sk³ad kompozycji, co œwiadczy o du¿ej kompatybilnoœci uk³adu. Mo¿na równie¿ przypuszczaæ, ¿e proces destrukturyzacji skrobi w próbce odniesienia przeprowadzony zosta³ w sposób ró¿ni¹cy siê od
stosowanego w naszych badaniach.

4. Wnioski
n Skrobiê termoplastyczn¹ (TPS) otrzyman¹
w procesie wyt³aczania z plastyfikatorem zastosowano
do wytworzenia czêœciowo i ca³kowicie biodegradowalnych kompozycji z polimerami syntetycznymi: polietylenem i poliestrem alifatycznym (PE-LD i PEA).
n Morfologia kompozycji TPS/PE-LD i TPS/
PE-LD/PEA jest typowa dla niemieszalnych mieszanin
polimerowych z dwiema wyraŸnymi fazami. Uk³ady
odznaczaj¹ siê du¿ym wyd³u¿eniem, nawet w przypadku u¿ycia znacznej iloœci TPS.
n Do wytwarzania mieszanin bazuj¹cych na TPS
nale¿y u¿yæ odpowiedniego modyfikatora miêdzyfazowego, aby doprowadziæ do homogenizacji hydrofilo-
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wej i polarnej struktury skrobi oraz hydrofobowej i niepolarnej drugiej fazy polimerowej, w nastêpstwie transestryfikacji in situ podczas procesu produkcji.
n Ze wzglêdu na oczywiste korzyœci dla œrodowiska opakowania biodegradowalne powinny byæ szerzej
wprowadzane na rynek europejski oraz rynek krajowy.
Ograniczone zasoby ropy naftowej oraz wysoka cena
tego surowca sk³aniaj¹ do poszukiwañ rozwi¹zañ alternatywnych, bazuj¹cych na tanich materia³ach naturalnych corocznie odnawialnych.
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