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(57) Полімерна композиція, яка містить поліети-
лен, целюлозні відходи, яка відрізняється тим, 
що додатково містить відходи поліетилентереф-
талату і металеву фольгу при такому співвідно-
шенні компонентів, мас. %: 

поліетилен 40-80 
целюлозні відходи 9-25 
відходи поліетилентерефталату 2-10 
металева фольга 9-25. 

 
 

 
Винахід відноситься до технології пластичних 

мас, а саме до складу полімерних композицій, які 
можуть бути використані для виготовлення виро-
бів, що застосовуються в різних галузях промис-
ловості (будівництві, виготовленні меблів, паку-
ванні і т.п.). 

Відомі полімерні композиції, які складаються: 
- з 60-80мас.% подрібненого поліетилену та 

20-40мас. % подрібнених відходів паперу [1]; 
- з 60-80мас. % поліетилену, 40-20мас. % від-

ходів паперу та/або картону і до 5мас. % метале-
вої фольги [2]. 

Описаним вище полімерним композиціям, 
властиві такі недоліки: 

- полімерна композиція [1] відрізняється низь-
кою міцністю та потребує при виготовленні додат-
кової стадії змішування; 

- полімерна композиція [2] має низькі міцності 
характеристики. 

Відома також полімерна композиція, яка най-
більш близька до тієї, яка заявляється. Полімерна 
композиція - прототип [3] складається з поліетиле-
ну, поліпропілену, полістиролу, відходів ламінова-
ного поліетиленом паперу. 

Полімерна композиція - прототип може бути 
використана при виготовленні виробів будівельно-
го призначення, меблів, однак їй властиві наступні 
недоліки: 

- низькі фізико-механічні властивості, які обу-
мовлені несумісністю компонентів полімерної ком-
позиції. 

Задачею запропонованого винаходу є підви-
щення фізико-механічних властивостей полімерної 
композиції. 

Поставлена задача досягається тим, що полі-
мерна композиція, яка включає, поліетилен, целю-
лозні відходи, додатково містить подрібнені відхо-
ди поліетилентерефталату і металеву фольгу при 
наступному співвідношенні компонентів, % мас.: 

Поліетилен 40-80 
Целюлозні відходи 9-25 
Відходи поліетилентерефталату 2-10 
Металева фольга 9-25 
Принциповою відміною полімерної композиції, 

яка заявляється, від відомої є наявність в її складі 
відходів поліетилентерефталату і металевої фоль-
ги. 

Використання відходів поліетилентерефталату 
і металевої фольги призводить до поліпшення 
структурної будови композиційного матеріалу, що 
обумовлює підвищення фізико-механічних власти-
востей виробів, виготовлених на її основі. Взаємо-
зв'язок і взаємообумовленість суттєвих відмін до-
зволяють вирішити поставлену задачу. 

Винахід здійснюють в такій послідовності: за-
здалегідь зважені на терезах згідно рецептури 
поліетилен, дроблені целюлозні відходи і відходи 
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поліетилентерефталату та металевої фольги змі-

шують в екструдері при 180-200 С. Гомогенізовану 
суміш компонентів подають у прес-форму де пре-

сують при 130-160 С і тиску 10-12МПа. 
Були виготовленні п'ять складів полімерної 

композиції за нижнім, середнім, верхнім значенням 
рецептур і за двома позамежними значеннями 
рецептури. Випробувані фізико-механічні власти-
вості: руйнівна напруга при розтягуванні за ГОСТ 

11262, руйнівна напруга при вигині за ГОСТ 4648, 
руйнівна напруга при стискуванні за ГОСТ 25602, 
водопоглинання за ГОСТ 4650. 

Випробувані показники властивостей полімер-
ної композиції порівнювалися з такими показника-
ми полімерної композиції-прототипу. Дані про 
склади заявляемо!' полімерної композиції і її ви-
пробування наведені в табл. 1 і табл. 2 

 
Таблиця 1 

 
Складові состави полімерної композиції 

 

Найменування компонентів 
Вміст інгредієнтів за прикладами, мас. % 

1 2 3 4 5 

Поліетилен 
Целюлозні відходи 
Відходи поліетилентерефталату 
Металева фольга 

60 
9 
6 

25 

40 
25 
10 
25 

60 
17 
6 

17 

80 
9 
2 
9 

70 
11 
9 

10 

 
Таблиця 2 

 
Дані порівняльних випробувань полімерної композиції - прототипу і запропонованої полімерної композиції 

 

Показники Прототип 
Склади полімерної композиції за прикладами 

1 2 3 4 5 

Руйнівна напруга при ро-
зтягуванні, МПа 

27,3/26,8 28,2/27,9 28,3/28,0 29,0/28,7 28,8/28,4 28,8/28,4 

Руйнівна напруга при ви-
гині, МПа 

18,0/17,2 19,5/18,3 20,1/19,7 21,6/20,8 20,7/19,4 20,6/19,3 

Руйнівна напруга при 
стискуванні, МПа 

36,0 38,0 38,5 40,1 39,0 39,0 

Водопоглинання, мас. % 1,1 1,0 0,9 0,7 0,75 1,1 

 
Примітка. Значення руйнівної напруги при розтягуванні і вигині дані для зразків, вирізаних 
"вздовж/поперек" листа. 
 
Дані порівняльних випробувань заявленої 

полімерної композиції з полімерною композицією-
прототипом дозволяє зробити висновок, що під-
вищення фізико-механічних властивостей мате-
ріалу складає: руйнівна напруга при розтягуванні 
- 6-7%, руйнівна напруга при вигині - 20-21%, 
руйнівна напруга при стискуванні – 11%, змен-
шення водопоглинання - 36%. Техніко-
економічними перевагами запропонованої полі-
мерної композиції є: 

- підвищення фізико-механічні властивості 
виробів на основі полімерного композиційного 
матеріалу; 

- подовження строків експлуатації виробів; 
- уповільнення процесів втрати виробами 

споживчих властивостей; 
- додаткове залучення відходів у виробничій 

цикл. 
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