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В Україні, де знаходиться значна частка світових родючих земель, ви-

рощується і переробляється низка різноманітних сільськогосподарських ро-

слин: соняшник, гречка, овес, пшениця, рапс, кукурудза та ін. При цьому 

утворюється велика кількість рослинних відходів, які потребують утиліза-

ції. Зберігання рослинних відходів сільськогосподарського виробництва 

пов’язано з використанням великих земельних ділянок і тому є важливою 

екологічною та економічною проблемою. Останнім часом набуло популяр-

ності використання дисперсних рослинних відходів для створення «зеле-

них» композиційних матеріалів. Серед них дисперсні продукти переробки 

багатотоннажних зернових культур: лушпиння рису, соняшника, гречки, ві-

вса, пшениці. Продукти та відходи переробки деяких рослинних культур: 

лляне волокно, стебла бавовни і соняшника. Відходи деревообробки: боро-

шно хвої, пальмове і ананасове листя. Найбільш ефективним та доцільним 

вважається додавання рослинних целюлозовмісних відходів у композиційні 

матеріали на основі первинних та вторинних поліолефінів. 

Для створення композитів в якості полімерної матриці був обраний 

вторинний поліпропілен (ПП). Для наповнення використовувались диспер-

сні рослинні відходи: гречане лушпиння (ГЛ) і вівсяне лушпиння (ВЛ). Для 

порівняння властивостей обрані деревне борошно (ДБ) і борошно хвої (БХ). 

Рослинні відходи подрібнювались за допомогою млина та висушувались в 

однакових умовах у сушильній шафі при температурі 105 ºС до постійної 

маси. Виробництво композитів здійснювалось на лабораторному одношне-

ковому лабораторному екструдері при температурі 170−210 °С та швидкості 

обертання шнека 30−70 оборотів за хвилину. Для досліджень готувались 

композиції з масовим вмістом дисперсних наповнювачів 40, 60 та 80 %. 

За результатами випробувань водостійкості наповнених композицій 

встановлено, що при додаванні наповнювачів стійкість вторинного поліп-

ропілену до води у всіх випадках зменшується. Різкий зріст приросту маси 

зразків у воді спостерігається в діапазоні вмісту наповнювачів до 40%. Збі-

льшення вмісту наповнювачів від 40 до 80% на водостійкість композитів 
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практично не впливає. Так, для зразків, в яких міститься 40% наповнювача, 

в порівнянні з ненаповненим поліпропіленом, величина водопоглинання 

зростає: для ПП/ГЛ у 18, ПП/ВЛ у 34, ПП/БХ у 36 та ПП/ДБ у 42 рази. Та-

ким чином, стійкість зразків до води зростає у ряду: 

ПП/ДБ < ПП/БХ < ПП/ВЛ < ПП/ГЛ. Встановлено, що найкращими характе-

ристиками відрізняється композит з вторинного поліпропілену та гречаного 

лушпиння, а найгіршими – композит з деревним борошном. 

 За результатами дослідження стиранності композитів встановлено, 

що додавання дисперсних рослинних відходів сприяє як суттєвому погір-

шенню, так і покращенню цієї характеристики. Ефект наповнення, очевид-

но, в значній мірі залежить від природи наповнювача (розміру і форми час-

тинок, хімічного складу, природи поверхні частинок, процесів на міжфазній 

границі та ін.). В цілому, для всіх зразків композитів, при збільшенні кон-

центрації наповнювачів стиранність зростає, тобто зменшується стійкість 

композитів до механічних навантажень. Виключенням є композит, напов-

нений гречаним лушпинням. При додаванні ГЛ 40–60% значення стиранно-

сті композитів зменшуються на 9–14%. Збільшення вмісту ГЛ до 80% прак-

тично не впливає на значення стиранності композиту в порівнянні з чистим 

полімером. Додавання інших наповнювачів сприяє збільшенню стиранності 

композитів. Так, при вмісті наповнювачів 60% стиранність в порівнянні з 

чистим поліпропіленом зростає: для ПП/БХ на 45%, ПП/ВЛ на 56% та 

ПП/ДБ на 64%. Таким чином, здатність протистояти механічній дії зразків 

наповненого вторинного поліпропілену зростає у ряду: 

ПП/ВЛ<ПП/ДБ<ПП/БХ<ПП/ГЛ. Встановлено, що найкращими характерис-

тиками відрізняється композит з вторинного поліпропілену та гречаного 

лушпиння, а найгіршими – композит з вівсяним лушпинням.  

Результати дослідження ударної в’язкості та міцності на вигин зразків 

свідчать про те, що закономірності впливу концентрації наповнювачів на ці 

характеристики носять екстремальний характер. Найкращими показниками 

характеризуються композити з вмістом гречаного борошна 60%: ударна 

в’язкість 34 кДж/м
2
 та міцність на вигин 45 МПа. Загалом, ударна в’язкість 

та міцність на вигин зразків з 60% наповнювачів зростають у ряду: 

ПП/БХ<ПП/ДБ<ПП/ВЛ<ПП/ГЛ. Встановлено, що найкращими характерис-

тиками ударної в’язкості та міцності на вигин відрізняються композити з 

вторинного поліпропілену і гречаного та вівсяного лушпиння. Найгіршими 

показниками характеризується композит з борошном хвої. 

Знайдені закономірності дають підстави стверджувати, що такі харак-

теристики, як водопоглинання, ударна в’язкість та міцність на вигин, оче-

видно, відображають структуру наповненого композиту та залежать від гус-

тини сітки фізичних та фізико-хімічних зав’язків, які утворюються на пове-

рхні поділу фаз між наповнювачем і полімером. Відповідно, ці характерис-

тики залежать від поверхневих властивостей частинок наповнювачів. Пове-

рхневі властивості використовуваних наповнювачів раніше були досліджені 

у роботах [1, 2]. Як було встановлено, концентрація поверхневих функціо-
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нальних груп та питома поверхня частинок наповнювачів зменшуються у 

ряду ДБ>БХ>ВЛ>ГЛ. Кислотність поверхні частинок наповнювачів змен-

шується у ряду ДБ>БХ>ГЛ>ВЛ. Співставлення цієї інформації з отримани-

ми результатами дозволяє зробити висновок, що для одержання композитів 

з найкращими фізико-механічними характеристиками необхідно добирати 

наповнювачі з невеликими величинами питомої поверхні та поверхневої 

концентрації функціональних груп. При цьому кислотно-основна характе-

ристика поверхні повинна бути ближче до нейтральної. Очевидно, це забез-

печує утворення більш рівномірної структури наповненого композиту з 

меншими внутрішніми напруженнями.  
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