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Jelölés-, és rövidítésjegyzék 

Az angol szakirodalomból átvett és/vagy a magyar szakirodalomban nem közismert jelölések 

és rövidítések esetén zárójelben olvasható a teljes kifejezés. 

Jelölések: 

a1 [%] Keményítőre jellemző anyagállandó 

am [%/°C] Keményítőre jellemző anyagállandó 

Au/Pd [-] Arany/Palladium ötvözet 

b1 [%] Keményítőre jellemző anyagállandó 

bm [%/°C] Keményítőre jellemző anyagállandó 

B [%] A minta tömegének változása a lebomlási folyamat során 

c [g/s] Keményítőtartalomra vonatkozó állandó 

d1 [(ln%)/óra] Keményítőre jellemző anyagállandó 

dm [(ln%)/(°C·óra)] Keményítőre jellemző anyagállandó 

Ehúzó [MPa] Húzó rugalmassági modulusz 

Ehajlító [MPa] Hajlító rugalmassági modulusz 

H0 [%] Hosszirányú középső zsugorodás 

H1 [%] Hosszirányú, a gáthoz képest jobb oldali szélső zsugorodás 

H2 [%] Hosszirányú, a gáthoz képest bal oldali szélső zsugorodás 

HSZ [%] Hosszirányú szélső zsugorodások (H1 és H2) átlaga 

H0/HSZ [-] Hosszirányú középső és szélső zsugorodások hányadosából 

képzett deformációs faktor 

KE [%] Keresztirányú elülső zsugorodás 

KH [%] Keresztirányú hátulsó zsugorodás 

KE/KH [-] Keresztirányú elülső és hátulsó zsugorodások hányadosából 

képzett deformációs faktor 

Kátlag/Hátlag [-] Keresztirányú és hosszirányú átlagos zsugorodások 

hányadosából képzett deformációs faktor 

LP [mm] Próbatest adott irányban mért mérete 

LSZ [mm] Szerszámüreg mérete 

m% [%] Tömegszázalék 

mbe [g] A minta lebomlási vizsgálat előtti tömege 

mb(t) [g] A minta lebomlási vizsgálatának adott időpillanatában mért 

tömege 
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mnyúlás [%/hét] A próbatest maximális erőnél mért nyúlásának csökkenési 

sebessége az áztatás során 

mszilárdság [MPa/hét] A próbatest húzószilárdságának csökkenési sebessége az 

áztatás során 

msze [g] A minta szárítás előtti tömege 

msz(t) [g] A minta szárításának adott időpillanatában mért tömege 

m(t) [g] A minta vízfelvételének adott időpillanatban mért 

tömegnövekedése a minta vízfelvétel előtti tömegéhez képest 

mve [g] A minta vízfelvétel előtti tömege 

mv(t) [g] A minta vízfelvételének adott időpillanatában mért tömege 

m∞ [g] A minta telítődési nedvességtartalma 

Mm [g/mol] Tömeg szerinti átlagos molekulatömeg 

MFI [g/10 perc] Folyási mutatószám (Melt Flow Index) 

Nmért, fel [%] A minta mért felvett nedvességtartalma 

Nmért, le [%] A minta mért leadott nedvességtartalma 

Nszámolt, fel [%] A minta számított felvett nedvességtartalma 

Nszámolt, le [%] A minta számított leadott nedvességtartalma 

p [-] Nagy-Vas modell összefüggésének paramétere 

q [-] Nagy-Vas modell összefüggésének paramétere 

RH [%] Relatív légnedvesség (Relative Humidity) 

S [%] A próbatest adott irányban mért zsugorodása (Shrinkage) 

t [óra, hét] Idő 

T [°C] Szárítási hőmérséklet  

Tc [°C] Kristályosodási hőmérséklet (Crystallization Temperature) 

Td [ºC] Bomlási hőmérséklet (Decomposition Temperature) 

Tg [ºC] Üvegesedési hőmérséklet (Glass Transition Temperature) 

Tm [ºC] Kristályolvadási hőmérséklet (Melting Temperature) 

αcN [kJ/m2] Charpy-féle ütvehajlító szilárdság 

σ0 [MPa] A próbatest húzószilárdsága az áztatást megelőzően 

σhúzó [MPa] A próbatest húzószilárdsága 

σhajlító [MPa] A próbatest hajlítószilárdsága (határhajlító feszültsége) 

ε0 [%] A maximális erőnél mért nyúlás az áztatást megelőzően 

εhúzó [%] A maximális erőnél mért nyúlás szakítóvizsgálat esetén 

εhajlító [%] A maximális erőnél mért nyúlás hajlítóvizsgálat esetén 
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Rövidítések: 

A  A keményítő „A” típusú természetes kristályossága 

B  A keményítő „B” típusú természetes kristályossága 

C  A keményítő „C” típusú természetes kristályossága 

DMA  Dinamikus mechanikai analízis 

DSC  Differenciál pásztázó kalorimetria  

EDS  Energia diszperzív spektrométer 

EH  A keményítő „EH” típusú, feldolgozás által indukált 

kristályossága 

HDPE  Nagy sűrűségű polietilén 

HDT  Lehajlási hőmérséklet (Heat Deflection Temperature) 

LDPE  Kis sűrűségű polietilén 

MA  Maleinsav anhidrid 

Mater-Bi  A Novamont (Olaszország) cég keményítő és polikaprolakton 

alapú lebomló polimer családja 

MgST  Magnézium-sztearát 

PBAT  Polibutilén-adipát-kotereftalát 

PBS  Polibutilén-szukcinát 

PBSA  Polibutilén-szukcinát-adipát 

PCL  Polikaprolakton 

PEA  Poliészteramid 

PEG  Polietilén-glikol 

PHA  Polihidroxialkanoát 

PHB  Polihidroxibutirát 

PHBV  Polihidroxibutirát-kovalerát 

PLA  Politejsav (Poly-Lactic-Acid) 

PLLA  Poli-L-tejsav (Poly-L-Lactic-Acid) 

PDLLA  Poli-D,L-tejsav (Poly-D,L-Lactic-Acid) 

PP  Polipropilén 

PP-H  Kenderrel erősített polipropilén (30m%) 

PP-S  Szizállal erősített polipropilén (30m%) 

PPMA  Maleinsav anhidriddel ojtott polipropilén 

PS  Polisztirol 

PVOH  Polivinilalkohol 
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SEM  Pásztázó elektronmikroszkópia 

(Scanning Electron Microscopy) 

TPS  Termoplasztikus keményítő (Thermoplastic Starch) 

VA  A keményítő „VA” típusú, feldolgozás által indukált 

kristályossága 

VH  A keményítő „VH” típusú, feldolgozás által indukált 

kristályossága 

WAXD  Nagyszögű röntgendiffrakció 

(Wide Angle X-Ray Diffraction) 
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1. Bevezetés 

A XX. század során a mesterséges polimerek szerepe a fejlett társadalmakban egyre 

inkább nőtt, és ez a tendencia a XXI. század elején is megmutatkozik [1, 2]. A mesterséges 

polimereket főként a petrolkémiai iparág különböző kőolajszármazékaiból gyártják, így 

napjainkban, amikor a Föld kőolajkészletének fogyatkozása napról napra érzékelteti hatását 

[3], a mesterséges polimerek előállítását, felhasználását és a tömegműanyag termékek nem 

teljes mértékű újrahasznosítását a tapasztalható hulladék-felhalmozódás következtében egyre 

erősebb vádak érik [4, 5]. A műanyagipar kőolaj-felhasználásának mértéke 

(teljes kőolaj-felhasználás 7%-a) azonban szinte elhanyagolható a hőerőművekben, belső 

égésű motorokban történő, energetikai célú égetéssel szemben (teljes kőolaj-felhasználás 

80%-a) [6]. A főként járműiparban alkalmazott polimer kompozitok tömegcsökkentő 

hatásának következtében [7, 8] azonban a műanyagipar több kőolaj megtakarítást eredményez 

a járművek fogyasztáscsökkenésén keresztül, mint amennyi a különböző típusú polimerek 

előállításához szükséges [6]. A járművekben alkalmazott, hosszú igénybevételre tervezett 

polimer kompozit szerkezeteknek tartósaknak kell lennie, hiszen akár emberi életek 

függhetnek megfelelő működésétől, ugyanakkor lehetőség szerint gondoskodni kell a 

szerkezeti elemek felhasználás utáni újrahasznosításáról [7, 9]. Az újrahasznosítás 

szempontjából a csomagolástechnikai termékek, üdítőital-palackok, és egyéb egyszer 

használatos vagy rövid használati idejű termékek (pl. evőeszközök) jelentik az életciklusra 

való tervezés másik csoportját, ugyanis ezeknek a termékeknek a felhasználási ideje sokkal 

rövidebb a szerkezeti műanyagokhoz vagy kompozitokhoz képest. A műanyagok 

feldolgozásának 20-30%-át teszi ki a tömegműanyagokból gyártott egyszer használatos 

termékek [10-12], amelyek alapanyaga azonban hasonlóan stabil, azaz ellenálló a környezeti 

hatásokkal szemben, mint a szerkezeti műanyagok. Az újrahasznosításuk egyelőre a 

tömegműanyagok alacsony ára miatt nem gazdaságos, így manapság még mindig erőteljes 

ütemben növelik a szemétlerakók méretét. A környezetért is felelős mérnöknek már az 

ezredforduló előtt is szembe kellett néznie a világ fogyatkozó kőolajkészletének, a 

mesterséges polimerek újrahasznosításának és az egyszer használatos műanyag termékek 

okozta hulladék-felhalmozódás problémájával. Ebből a gondolatmenetből következik, hogy 

az egyszer használatos, a rövid használati idejű műanyag termékek, és akár különböző 

műszaki termékek, alkatrészek anyagait olyan polimerekkel kellene kiváltanunk, amelyeket 

nem kőolajból, hanem valamilyen megújuló erőforrásból – például keményítőből – állítanak 
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elő, illetve amelyek a felhasználási idejük után biológiai úton lebomlanak és ezáltal 

beilleszthetők a természet körforgásába [13-16]. A baktériumok, gombák, algák hatására 

lebomló, talajban komposztálható – és a komposztot nem szennyező – biológiailag lebomló 

polimerek (röviden lebomló polimerek vagy biopolimerek) az újrahasznosítás magas fokát, a 

biológiai szintű újrahasznosítást jelentik, ugyanis a bomlás során képződött humusz táptalajt 

jelent a növények új generációjának és ezáltal pedig további megújuló erőforrásnak. Egyelőre 

a lebomló polimerek előállítási ára gátolja a széleskörű ipari felhasználásukat. A 

hagyományos, kőolaj alapú hőre lágyuló polimerek jelentős részét fröccsöntéssel dolgozzák 

fel [17], ami további ipari felhasználást gátoló tényezőt jelent, hiszen jelenleg még kevés a 

rendelkezésre álló tapasztalat a lebomló polimerek feldolgozásáról, fröccsöntéséről, valamint 

a lebomló polimer termékek gyártáshelyes tervezéséről, és felhasználhatóságáról. A 

közeljövőben ezek az anyagok kiválthatják az egyszer használatos, illetve rövid használati 

idejű termékek anyagait és egyre több műszaki termék anyagaként is megjelenhetnek, sőt 

újabb alkalmazásokat is megnyithatnak, mint például az emberi testben felszívódó ideiglenes 

implantátum [18, 19]. 

Doktori értekezésem célja, hogy feltárjam a keményítőből, és a politejsavból, mint 

megújuló erőforrásból előállított, fröccsöntött lebomló polimer termékek tulajdonságait. 

További célom, hogy megvizsgáljam az említett alapanyagok társítással történő 

módosításának és a fröccsöntési technológia gyártási paramétereinek hatását, a késztermék 

tulajdonságaira és felhasználhatóságára. 
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2. Szakirodalmi áttekintés 

Ebben a fejezetben összefoglalom a szakirodalomban tárgyalt különböző lebomló 

polimer alapanyagok tulajdonságait, lebomlási mechanizmusukat, feldolgozásukat, 

társítóanyagaikat kompozit alkatrészként, illetve a felhasználási területüket, 

alkalmazhatóságukat. Az irodalom áttekintésében külön kitérek a keményítőből előállított 

termoplasztikus keményítő és a politejsav tulajdonságaira, feldolgozására, a belőlük készített 

társított alapanyagokra, kompozitokra, illetve a már megvalósult ipari alkalmazásokra. Az 

irodalmi áttekintés végén rövid kritikai részben foglalom össze a tudományág pillanatnyi 

állását, az irodalom hiányosságait és a továbblépési lehetőségeket. 

2.1. Lebomlási mechanizmus, alapfogalmak 

Biológiailag lebomló polimerek (röviden lebomló polimerek vagy biopolimerek) alatt 

olyan, általában természetes alapú, megújuló erőforrásból előállított polimereket értünk, 

amelyek a talajban komposztálva, vagy biotikus környezetbe helyezve a gombák, 

baktériumok vagy algák enzimatikus lebontó képességének hatására hónapok, esetleg néhány 

év alatt szemmel nem látható részekre bomlanak és a bomlástermékek nem szennyezik a 

környezetet vagy a komposztot. Biológiai lebomlás alatt a mikroorganizmusok hatására 

végbemenő enzimatikus bomlást értjük, amely során a mikroorganizmusok (legfőképpen a 

penészgombák) feltárják és a növények számára újra felhasználhatóvá teszik a szerves 

anyagok felépítésében résztvevő elemeket. A lebomlás során csökken a polimer 

molekulatömege, a lánctöredékek pedig hozzáférhetővé válnak a mikroorganizmusok számára 

energiaforrásként, így végül a lebomló polimerek oxigéndús környezetben (ipari komposzt) 

vízre, humuszra bomlanak le szén-dioxid képződés mellett, amíg oxigénmentes környezetben 

(házi komposzt, biogáz-üzem) metángáz is képződik hőfejlődés mellett. A metángáz 

üvegházhatás növelő hatású, de a komposztból való tudatos kinyerésével biogáz állítható elő 

belőle, ami a felszabadult hőmennyiséggel hasonlóan felhasználható energiatermelésre. A 

kész komposzt felhasználható ugyanakkor megújuló erőforrás előállítására, amelyből újra 

lebomló polimer alapanyag készíthető, így a lebomló polimerek teljes mértékben 

beilleszthetőek a természet körforgásába. 

A természetben különféle kémiai, fizikai és mechanikai tényezők is segítik a 

mikroorganizmusok lebontó hatását (pl. hidrolízis, oxidáció, napfény, hőmérséklet, eső). 

Négy fő lebomlást elősegítő környezetet különböztethetünk meg: a tenger, a talaj, a szennyvíz 
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és a komposzt környezetét. Mindegyik sajátos baktérium flórával rendelkezik, amely 

baktérium flóra bizonyos lebomló polimerek lebomlását jelentősen, másokét kevésbé 

gyorsítja fel. A biológiai lebomlás sebességét további számos tényező befolyásolja, mint 

például a polimer kémiai szerkezete (összetétel, molekulatömeg, molekulatömeg-eloszlás), 

fizikai szerkezete (kristályosság, olvadáspont), felületi tulajdonságok (hidrofób, hidrofil 

jelleg, felületi bevonat), a lebontásban részt vevő mikróbák, valamint a környezeti 

körülmények (hőmérséklet, páratartalom, napfény, nyomás).  A magas hőmérséklet (legalább 

60°C) és páratartalom (legalább 70-80%) miatt például az ipari komposztban jelentősen 

felgyorsul a lebomlás üteme [20-24]. Haidekker tanulmányában [21] felsorolja a lebomló 

polimerekkel szemben támasztott alapvető követelményeket: 

- a hagyományos hőre lágyuló műanyagok feldolgozási technológiáival 

feldolgozhatónak kell lennie, azaz legyen hőre lágyuló, 

- a kiváltani kívánt anyag mechanikai tulajdonságaihoz hasonló tulajdonságokkal kell 

rendelkezzen, 

- nedvességgel szemben legyen ellenálló, 

- minden egyes alkotóeleme és az ezekből előállított lebomló polimer legyen 

biológiailag lebontható, beilleszthető legyen a természet körforgásába. 

A lebomló polimerek lebomlás szerinti osztályozásáról ad áttekintést az Enviroment Australia 

kiadványa [22]. 

Biotikus környezetbe helyezve lebomló polimer 

Olyan polimer, amely biotikus környezetben a mikroorganizmusok enzimatikus bontó 

hatásának következtében képes vízzé, szervetlen vegyületekké és biomasszává lebomlani 

szén-dioxid képződése mellett és a lebomlási folyamat hónapok, maximum egy év alatt 

végbemegy. 

Komposztálható polimer 

Olyan polimer, amely biológiai bomlásra képes a komposztban. Lebomlása során vízzé, 

szervetlen anyagokká és biomasszává alakul, szén-dioxid és oxigénmentes környezetben 

metán képződése mellett továbbá a lebomlási folyamat hónapok, maximum egy év alatt 

végbemegy. 

Biológiailag lebomló polimer (röviden lebomló polimer, vagy biopolimer) 

A biotikus környezetbe helyezve lebomló és a komposztálható polimerek összessége. 

Hidrolitikusan lebomló és fényre lebomló polimer 

Olyan polimer, amely kezdeti hidrolízis, vagy foto-degradáció után enzimatikus úton 

lebomlásra képes. 
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Bio-erodálható polimer 

Olyan polimer, amely nem enzimatikus úton képes lebomlani. Ezek a polimerek általában hő- 

és/vagy UV öregedés hatására széttöredeznek, de a töredékek további lebomlásra nem 

képesek. Nem lebomlóak a hagyományos értelemben. 

Biokompozit 

Olyan lebomló kompozit, amelynek alkotóelemei, azaz a mátrixanyag és az erősítőanyag is 

külön-külön lebomló, és így maga a kompozit is. Tipikusan természetes eredetű szál a 

lebomló polimer mátrixú biokompozit erősítőanyaga. 

2.2. Lebomló polimerek osztályozása 

A lebomló polimerek anyagairól Averous és Boquillon [25, 26] ad áttekintést. A két 

szerző előállítás szerint osztályozza a lebomló polimereket (1. ábra). 

 
1. ábra Lebomló polimerek anyagai [26] 

Az előállítás szerint négy fő csoportot különböztetnek meg. Az első csoportba sorolt 

anyagokat biomasszából, azaz megújuló nyersanyagokból frakcionálással nyerik ki 

(pl. keményítő, cellulóz), a második csoportba sorolt polimereket mikrobiológiai úton állítják 

elő (pl. polihidroxibutirát). A harmadik csoport anyagait szintén biomasszából, általában 

keményítőből és cukorból biokémiai úton (fermentációval – erjesztéssel), valamint 

polimerizációval állítják elő (pl. politejsav). A negyedik csoportba sorolt anyagokat kőolajból, 

kémiai szintézis alapján gyártják (pl. polikaprolakton, poliészteramid). Egy másik osztályozás 
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szerint az első csoportot agro-polimereknek, a többit pedig lebomló poliésztereknek (PLA, 

PHBV, PCL, PEA, PBAT, PBSA) hívhatjuk [26]. 

Doktori értekezésemben részletesen a keményítőből előállított lebomló polimerekkel, 

azaz magával a keményítővel, mint töltőanyaggal, a termoplasztikus keményítővel, másrészt a 

politejsavval és ennek keményítővel, cellulóz és szizál szállal társított rendszereivel 

foglalkoztam. Célszerű áttekintenünk a keményítőn és a politejsavon túl a napjainkban létező, 

kémiai szintézis útján előállított lebomló polimereket, azok tulajdonságait valamint 

felhasználási területeit. 

Polikaprolakton (PCL) 

A részben kristályos, lineáris poli-ε-kaprolaktont az ε-kaprolaktonból lehet előállítani 

gyűrűfelnyitásos polimerizációval. Alacsony olvadási hőmérséklete miatt (65ºC) keverékként, 

kopolimerizálva, vagy térhálósítva hasznosítják, kis mértékű a feldolgozási energiaigénye. 

Alacsony üvegesedési hőmérséklettel rendelkezik, kis mértékű kristályosság jellemzi. 

Keményítő jelenléte jelentősen gyorsítja a lebomlását, ugyanakkor a keményítő jelenléte a 

vízfelvételt növeli. Jó víz-, olaj-, és oldószer állósággal rendelkezik. Gyógyszertartalmú 

kapszulák bevonásánál (időzített lebomlás), sebészetben varrófonalként, illetve 

csomagolástechnikában alkalmazzák (főleg keményítővel társítva). Európában leginkább a 

termoplasztikus keményítővel társított keverékből gyártott lebomló szemeteszsákként terjedt 

el. Komposztálva is, és biotikus környezetbe helyezve is gyorsan elbomlik [20, 22, 26-29].  

Poliészteramid (PEA) 

A PEA-ot a poliamid monomerek statisztikus kopolimerizációjából nyerik. Erősen poláris 

jelleget mutat, így kompatibilis más, poláris anyagokkal, ugyanakkor jelentős nedvszívó-

képességgel rendelkezik. Feldolgozható extruzióval, fröccsöntéssel, melegalakítással, továbbá 

hegeszthető. Felhasználható mezőgazdasági fóliák, zacskók, eldobható evőeszközök 

anyagaként [26, 28]. 

Alifás kopoliészter (PBSA) 

Alifás kopoliésztert petróleum alapú kémiai szintézissel gyártanak. Ez egy részben kristályos 

polimer, amelynek a mechanikai tulajdonságai a kis sűrűségű polietilén (LDPE) és a 

polipropilén (PP) között vannak. Kiválóan feldolgozható, fröccsöntéssel, extrudálással, 

fóliafúvással. Biotikus környezetbe helyezve is lebomlik, ugyanakkor keményítővel társítva 

jelentősen felgyorsul a PBSA lebomlása [26, 28]. 

Aromás kopoliészter (PBAT) 

Aromás kopoliésztert kőolaj alapú kémiai szintézissel gyártanak. Hidrolitikusan lebomló. A 

komonomerek arányával beállítható a lebomlás sebessége [22]. 
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Polihidroxibutirát (PHB) 

A PHB a polihidroxialkanoátok (PHA) csoportjába tartozik, amit kémiai vagy biológiai úton 

állítanak elő cukor tartalmú anyagokból erjesztéssel, majd kioldással. A PHB egy természetes 

anyag, amit algák, gombák vagy baktériumok termelnek és raktároznak a sejtjeikben. Magas 

fokú kristályosság (80%) jellemzi. Homopolimer formában szűk feldolgozási tartománnyal 

rendelkezik (nyírás vagy hő hatására jelentős mértékben degradálódik), rideg, nem hőálló. A 

hátrányai kiküszöbölésére citrát-észterrel lágyítani szokták, vagy pedig kopolimerizálják 

PHBV-vé (Poli-3-hidroxi-butirát-3-hidroxi-ko-valerát). Komposztálva 5-6 hét alatt lebomlik 

[22, 26, 28-30]. 

Polihidroxibutirát-kovalerát (PHBV) 

A PHBV-t szintén bakteriális erjesztéssel, és kioldással a glükóz tartalmú biomasszából lehet 

előállítani. A PHBV a PHB-hez hasonlóan szintén érzékeny a feldolgozási paraméterekre. 

Extruzió során a viszkozitás és a molekulatömeg egyre jelentősebben csökken a nyírás, a 

hőmérséklet és a tartózkodási idő növelésével. A magas ára, a kis mértékű szívóssága, és az 

olvadási-, bomlási hőmérsékleteinek közelsége meggátolta a széleskörű ipari felhasználását. 

Olajokkal és nedvességgel szemben ellenálló, komposztálva lebomlik [21, 22, 26-30]. 

Polivinilalkohol (PVOH) 

A PVOH-t vinil-acetátból gyártják, amit polimerizálnak polivinilacetáttá, majd hidrolízis 

során alakul ki a PVOH. Minél nagyobb a hidrolízisfok, annál inkább nedvességtűrő lesz. A 

PVOH nem nevezhető klasszikus értelemben lebomlónak, az ebből készült termékek 

szétesnek és vízben feloldódnak. Nehezen dolgozható fel, mert a bomlási hőmérséklete közel 

van az olvadási hőmérsékletéhez, ezért sok esetben lágyítják. Lebomlása komposztban 5-6 

hetet vesz igénybe [22, 23, 29]. 

Cellulóz acetát 

A cellulóz acetát egy amorf termoplasztikus polimer, és egyben a legjelentősebb, ipari 

forgalomban kapható cellulóz származék. Főleg felületek bevonatolására használják, de 

bonyolultabb termékek alapanyaga is lehet. Szívós, ütésálló. Lebomlása lassú, de lágyítókkal 

gyorsítható. Penészedésnek ellenáll, elégetése során nem képződik égetési maradék, 

komposztálható [20, 29]. 

2.3. A keményítő szerkezete, feldolgozása 

Ebben a fejezetben részletesen foglalkozom a keményítő szerkezetével, 

tulajdonságaival, feldolgozásával, majd pedig az abból készített termoplasztikus 
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keményítővel. A keményítő irodalmának tárgyalásánál részletesen kitérek annak 

töltőanyagként való felhasználhatóságára, a töltött alapanyag alkalmazhatóságára. 

A poliszacharidok csoportjába tartozik a szénhidrát alapú keményítő, amely egy 

ismétlődő glükóz egységekből álló természetes polimer és az évenként sokmillió tonnás 

nagyságrendben képződő biomassza egyik fő alkotója (Magyarországon a 2008-as adatokat 

tekintve 16 millió tonna gabonát termesztettek, amelynek fő része a búza és a kukorica) 

[31, 32]. A kémiailag erősen poláris keményítő a növényi sejtek fő energiaraktározója 

(a szőlőcukrot a növények keményítő formájában raktározzák), és mint nyersanyag, a Földön 

nagy mennyiségben áll rendelkezésre. A fő nyersanyagforrása az évenként megújuló 

gabonafélék (pl. búza, kukorica), a burgonyafélék, és a hüvelyes növények (pl. borsó). 

Egységnyi tömegű kukoricának 67m% a keményítőtartalma, a búzának 68m%, a burgonyának 

18m%, a rizsnek pedig 75m%. A növények sejtjeiben az energia a fotoszintézis hatására 

kétféle keményítő típusú glükóz-polimerben raktározódik, a lineáris amilózban 

(Mm=105-106 g/mol) és az elágazó szerkezetű amilopektinben (Mm=107-109 g/mol), 

amelyeknek aránya függ a növényi eredettől, így összességében az adott keményítő 

molekulatömegét is meghatározzák. A viaszos keményítő kevesebb, mint 15% amilózt, a 

„normál” keményítő 20-35% amilózt, a magas amilóz tartalmú keményítő pedig több mint 

40% amilózt tartalmaz. Ez a két molekula hozza létre a szemcsés keményítő (átlagos 

szemcseméret: 2-100 µm) gyűrűs és lamellás szerkezetét, amelyben az úgynevezett 

magköldökből kiindulva jönnek létre a koncentrikus gyűrűk (2. ábra) [20, 21, 22, 27, 33]. 

 
2. ábra A keményítő gyűrűs-lamellás szerkezete [33] 

Mind az amilóz, mind pedig az amilopektin képes kettős spirált alkotni, amelyek 

kristályos részeket formálhatnak. Ez a legtöbb keményítőben az amilopektinre korlátozódik, 

így a szemcsés keményítőben általában az amilóz és az amilopektin elágazó részei alkotják az 

amorf, az amilopektin fő része pedig a kristályos részeket. Ennek a két makromolekulának az 

aránya határozza meg tehát a kristályosságot, a keményítő szemcse alakját, méretét, 

egyensúlyi víztartalmát, és egyéb tulajdonságait. A keményítő átlagosan 35%-ban kristályos, 
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mivel nem a teljes amilopektin tartalom alkot kettős spirál szerkezetet és ezáltal kristályos 

részeket. Az amilopektin/amilóz aránya a keményítő eredetétől függ (1. táblázat). Egyes nagy 

amilóz tartalmú keményítőknél az amilóz is alkothat kettős spirált és így kristályos részeket 

is. 

Keményítő 
típus 

Amilóz 
tartalom 

[%] 

Amilopektin 
tartalom 

[%] 

Természetes 
nedvességtartalom 

[%] 

Szemcseátmérő 
[µm] 

Kristályosság 
[%] 

Búza 26-27 72-73 13 25 36 
Kukorica 26-28 71-73 12-13 15 39 
Viaszos 

keményítő <1 99 nem mért 15 39 

Amilo-
kukorica 50-80 20-50 nem mért 10 19 

Burgonya 20-25 74-79 18-19 40-100 25 

1. táblázat A különböző keményítő fajták szerkezeti jellemzői [26] 

A keményítő kristályosságát az eredettől függően A (gabonafélék), B (burgonyafélék, magas 

amilóz tartalmú keményítők), valamint C típusú (hüvelyes növények, gyökerek, néhány 

gyümölcsfajta) kristálytípusnak hívják (3. ábra), amelyeket röntgen-diffrakcióval (WAXD) 

lehet azonosítani. Ezen kívül létezik még úgynevezett feldolgozás által indukált kristályosság 

is (6. ábra) [26, 33-35]. 

 
3. ábra A különböző eredetű keményítők A, B, illetve C típusú kristályosságának  

WAXD felvétele [34] 

A szemcsés keményítő önmagában nem feldolgozható a termoplasztikus technikákkal 

(Td<Tm), de szemcsés szerkezetének elnyírásával már igen. A keményítő szerkezetének 

(szemcséinek) felszakítása, elnyírása (destrukturálása) nyírás, hő és víz segítségével ismert 

élelmiszeripari eljárás, amely víztöbblet jelenlétében zajlik. Vízfelesleg hatására a 

vízmolekulák bediffundálnak a szemcsék közé, a szemcsék megduzzadnak, az amilopektin 

kristályossága megszűnik (zselatinálás), és végül a keményítő feloldódik. A lágyítótartalom és 

a destrukturáltsági szint függvényében különböző keményítő termékeket különböztetnek meg 

(4. ábra). 
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4. ábra A lágyítótartalom (víz) és a destrukturáltsági szint függvényében 

előállított keményítő termékek [38] 

A keményítő élelmiszeripari feldolgozása során úgynevezett zselatinált keményítőt hoznak 

létre. A műszaki polimerek feldolgozásának szempontjából tekintve az élelmiszeripari 

feldolgozásnál túl sok lágyítót (vizet) használnak. A keményítő mechanikai- és hőenergia 

hatására alacsony víztartalom mellett (duzzadásmentesen), a szemcsék molekulái közötti 

hidrogén kötések felszakításával (destrukturálásával) és a kristályosság megszűnésével 

homogén termoplasztikus keményítő (TPS) ömledéket képez. A víztartalom feladata kettős: a 

szemcsék molekulái közti hidrogénkötések, és maguknak a keményítő szemcséknek a 

felszakításában, valamint a keményítő lágyításában is szerepet játszik, ugyanakkor további 

lágyításra is szükség van (pl. glicerinnel) az olvadási hőmérséklet csökkentéséhez. A lágyítók 

hatásosan csökkentik a Tg-t és hatással vannak többek között az egyensúlyi víztartalomra, a 

TPS mechanikai tulajdonságaira, a viszkozitásra. A lágyítótartalom függvényében a szakadási 

nyúlás egy adott értékig növelhető, majd a lágyítótartalom további növelésével csökkenni 

kezd, ami a TPS lágyítótartalommal való telítődését és hibahelyként való megjelenését jelzi. 

A TPS gyártása – amelynek legelterjedtebb módszere az extruzió – történhet egy-, illetve két 

lépcsőben. Egylépcsős módszer esetén a keményítő és a lágyítók betáplálása az extruder 

mentén több különböző helyen történik meg. Kétlépcsős módszernél előbb a keményítő és a 

lágyítók összekeverésével úgynevezett száraz keveréket gyártanak, majd ezt a keveréket 

táplálják be az extruderbe (5. ábra) [25, 36-42]. 

           
    a  b 

5. ábra A TPS (a) egy- és (b) kétlépcsős gyártási módszere [36] 

Tábi Tamás  10 



  PhD értekezés 

Az extrudátum tulajdonságai nagymértékben függnek az alkalmazott extruziós 

paraméterektől (hőmérséklet, fordulatszám, nyomaték). A technológiát célszerű úgy 

beállítani, hogy a TPS homogén legyen, ne tartalmazzon maradék, nem elnyírt keményítő 

szemcséket, amelyek például a mechanikai tulajdonságokat ronthatják. Az extruzióval 

elkészített TPS granulátum tovább feldolgozható a hagyományos hőre lágyuló polimer 

feldolgozás-technológiákkal, mint például fröccsöntéssel, melegalakítással. A feldolgozás 

után a TPS molekulatömege és amilopektin/amilóz aránya függ az alkalmazott feldolgozási 

technológiától, illetve a technológiai paraméterektől (hőmérséklet, nyírás). Méretpontos 

termék gyártása céljából a víztartalmat (lágyítótartalmat) úgy kell megválasztani, hogy a 

termék a gyártást követően az adott környezeti légnedvességhez tartozó víztartalommal 

rendelkezzen. Ha a TPS magasabb víztartalommal rendelkezik feldolgozáskor, akkor a 

feldolgozás után (ahogy leadja a víztartalmát) zsugorodni, vetemedni fog; alacsonyabb 

víztartalom esetén pedig a feldolgozáskor degradálódni fog, a feldolgozás után pedig 

nedvességet vesz fel, megduzzad. A TPS víztartalma, illetve a hőtani, vízfelvételi és 

mechanikai tulajdonságai függnek az alkalmazott lágyító típusától, a lágyítás mértékétől és a 

tárolási környezet relatív légnedvességétől (RH). A feldolgozás utáni TPS enyhe 

kristályosságot mutat, amelyet vagy a keményítő maradék kristályossága (A, B, vagy C típusú 

kristályosság) okoz vagy pedig a feldolgozás által indukált kristályossága (EH, VH, vagy VA 

típusú kristályosság) (6. ábra). 

 
6. ábra A különböző eredetű keményítőkből előállított TPS EH, VH, illetve VA típusú, 

feldolgozás által indukált kristályosságának WAXD felvétele [35] 

A feldolgozás által indukált kristályosságot az amilóz egyszeres spirál molekulája alkotja. A 

kizárólag amilopektint tartalmazó keményítők esetén (viaszos kukoricakeményítő) nincs 

feldolgozás által indukált kristályosság. Kimutatták, hogy a feldolgozás után a TPS 

„öregszik”, azaz szilárdabb, merevebb, de egyben ridegebb is lesz. Ezt a jelenséget Tg alatti 

tárolásnál az anyag sűrűségének növekedésével (fizikai öregedés), Tg feletti tárolásnál pedig a 
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kristályosság növekedésével és a lágyítótartalom anyagon belüli átrendeződésével, felületre 

történő diffúziójával magyarázzák. Az öregedés folyamán tipikusan a B típusú kristályosság 

növekedése figyelhető meg, amelyet mind az amilopektin, mind pedig az amilóz molekulái 

alkothatnak és amely felelős a mechanikai tulajdonságokban bekövetkező változásokért is 

[28, 34, 35, 39, 43-45]. 

A keményítő a kőolajhoz képest olcsó, évenként megújuló nyersanyagforrást jelent, 

valamint a keményítőből előállított TPS erős oxigén- és széndioxid záró képességgel 

rendelkezik, gyors lebomlásra képes (nagymértékű vízfelvételének köszönhetően), azonban 

gyengébb mechanikai tulajdonságokkal rendelkezik és jelentős a zsugorodása egy 

hagyományos fröccsöntött hőre lágyuló termékhez képest. Nagyfokú nedvességfelvétellel 

rendelkezik (hidrofil), vízzel való érintkezés következtében szétbomlik, feloldódik, valamint a 

feldolgozás után „öregszik”. A nagyfokú vízfelvétele és vízoldhatósága előny is és hátrány is 

egyben; csökkenti a TPS alkalmazhatóságát, ugyanakkor gyorsítja a lebomlási folyamatot, 

mivel a megkötött víz biztosítja a mikroorganizmusok megjelenését az adott termék felszínén. 

Lebomlása 40-50 nap alatt teljesen végbemegy komposztban, miközben kis mennyiségű 

üvegházhatást elősegítő gázt fejleszt. Komposztálva a komposzt bomlási sebességét növeli, 

ezáltal elősegíti a metánképződést, amelynek kalorikus energiáját fel lehet használni. Olaj és 

zsírálló, de nem vízálló. A TPS számos negatív tulajdonságait a kutatók lebomló 

poliészterekkel, természetes szálakkal való társítással, térhálósítással vagy kémiai 

módosítással (észterezés, éterezés) ellensúlyozták [46-48]. A napjainkban kereskedelmi 

forgalomban lévő keményítő alapú lebomló polimerek egyik nagy csoportja a TPS/PCL 

keverékek, amelyek legelterjedtebb előállítási módja a kétlépcsős extruzió. Ennek során első 

lépésben létrehozzák a TPS-t (keményítő, lágyítók, adalékok), egy második extruziós 

lépésben pedig hozzákeverik a lebomló poliésztert (keverékképzés). Kevéssé használatos 

előállítási módszer az egylépcsős extruzió, amely során egy lépcsőben hozzák létre a TPS-t és 

keverik hozzá a lebomló poliésztert (reaktív keverékképzés). Társítás vagy kémiai módosítás 

nélküli TPS kereskedelmi forgalomban nem kapható a felhasználását jelentősen korlátozó 

tulajdonságai miatt. A keményítő alapú lebomló polimer keverékek felhasználhatóak egyszer 

használatos evőeszköz, pohár, doboz, talajtakaró fólia, csomagolószer, irodaszer, játékok 

anyagaként, de habosított anyagként (törékeny termékek szállítása esetén térkitöltőként), 

illetve cellulóz acetáttal társítva akár csontpótló anyagként is [29, 30, 43, 49, 50]. A 

keményítő alapú lebomló polimer termékek teljes életciklusát mutatja be a 7. ábra. 

Tábi Tamás  12 



  PhD értekezés 

 
7. ábra A keményítő alapú lebomló polimer termékek életciklusa [113] 

Dogossy [38] különböző típusú lágyítókat (glicerin, maltit, víz) alkalmazott a 

keményítő feldolgozására, és vizsgálta az általa gyártott TPS-ek mechanikai, zsugorodási, 

lebomlási tulajdonságait. Minél több vizet adott lágyítóként a keményítőhöz, annál nagyobb 

lett a próbatestek feldolgozás utáni zsugorodása, ahogy a feldolgozás után leadták a 

víztartalmukat és beálltak az egyensúlyi nedvességtartalomra. A szerző a mechanikai 

vizsgálatokat a feldolgozás (fröccsöntés) utáni 120. órában végezte el, amikor a zsugorodási 

értékek már nem nőttek tovább jelentősen. A csak glicerinnel valamint a maltittal és vízzel 

lágyított TPS a szakító vizsgálatnál nagyon ridegnek bizonyult, a glicerinnel, maltittal és 

vízzel együttesen lágyított keményítőt már kevésbé találta ridegnek, de tulajdonságai még 

messze elmaradtak az általa használt referencia kis sűrűségű polietilénhez (LDPE) képest. Az 

idő függvényében a próbatestek zsugorodása, merevsége, szakítószilárdsága nőtt, viszont a 

szakadási nyúlásuk exponenciálisan csökkent, mivel egyre ridegebbek lettek, ahogy leadták 

víztartalmukat (8. ábra). 

 
8. ábra A TPS próbatestek szakítógörbéi a gyártás után 0, 12, 18, 24, 72, 84, 106, 120, 160 órával [38] 
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A szerző végül a glicerinnel és maltittal együttesen lágyított keményítőt társította 

kukoricamaghéjjal, valamint cukornádrosttal. Kimutatta, hogy a TPS/kukoricamaghéj 

biokompozit mechanikai tulajdonságai a PE-hez képest rosszabbak. Végül rámutatott arra, 

hogy a TPS/cukornádrost biokompozit szakítószilárdságban és merevségben nagyságrendileg 

hasonló értékeket ért el, mint a PE, azonban továbbra is túl rideg volt ipari célú 

alkalmazásokhoz. 

Lourdin és munkatársai [51] a különböző lágyítószerekkel előállított TPS-ek 

egyensúlyi víztartalmát vizsgálták a lágyító típus, a lágyítótartalom, és a relatív légnedvesség 

függvényében. Megállapították, hogy 57% relatív légnedvesség mellett a TPS egyensúlyi 

víztartalma a lágyítótartalom függvényében minimummal rendelkezik (9. ábra). 

 
9. ábra A TPS egyensúlyi víztartalmának változása a lágyítótartalom függvényében 

57% relatív légnedvesség mellett [51] 

A glicerinnel, szorbittal és a tejsav nátrium sójával lágyított TPS-t különböző légnedvességre 

kondicionálták. Azt tapasztalták, hogy kisebb légnedvesség esetén (33%) minél nagyobb 

lágyítótartalommal állították elő a TPS-t, annál kisebb volt annak egyensúlyi víztartalma, 

nagyobb légnedvesség esetén (70%) pedig minél nagyobb lágyítótartalommal állították elő a 

TPS-t, annál nagyobb volt annak egyensúlyi víztartalma. Köztes légnedvesség esetén 

(43%, 52%, 57%) pedig minimumértéket tapasztaltak. Megvizsgálták továbbá az üvegesedési 

hőmérséklet változását a lágyítótartalom és víztartalom függvényében. Megállapították, hogy 

a lágyítószerek üvegesedési hőmérséklet csökkentő hatása jelentősen eltérő, illetve, hogy az 

adott lágyítószert és vizet egyaránt tartalmazó TPS esetében a lágyítószer és a víz rontják 

egymás lágyító hatását. Végül mérésekkel igazolták, hogy az etilén-glikol, a dietilén-glikol és 

a polietién-glikol (PEG) voltak a leghatékonyabb lágyítók, mivel már 16m% lágyítótartalom 

esetén lecsökkent a Tg a szobahőmérséklet alá (10. ábra). 
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    a b 

10. ábra Az (a) egyes lágyítószerek üvegesedési hőmérséklet csökkentő hatása és 

a (b) glicerint és vizet tartalmazó TPS üvegesedési hőmérsékletének alakulása [51] 

2.4. A politejsav előállítása, szerkezete, feldolgozása 

Ebben a fejezetben részletesen bemutatom a disszertációmban legnagyobb mértékben 

vizsgált lebomló polimer, a politejsav előállítását, tulajdonságait, feldolgozását. Az irodalom 

bemutatása során külön kitérek a politejsav lebonthatóságára, alkalmazhatóságára. 

A polilaktidok csoportjába tartozik a politejsav (PLA), amely egy lineáris, alifás poliészter. 

Monomerje a tejsav (C3H6O3), amely egy aszimmetrikus szén atommal rendelkezik, így két 

egymástól eltérő térbeli elrendezésű sztereoizomer formában létezik (11. ábra). 

 
    a b 

11. ábra A tejsav sztereoizomerjei. A (a) D-tejsav és az (b) L-tejsav. A vastag vonallal jelzett gyök a kép 

síkja előtti, a szaggatott vonallal jelzett pedig mögötti elhelyezkedésre utal [20] 

Két tejsav molekula vízkilépés közben gyűrűs vegyületet alkot, ez a tejsav dimerje, a laktid, 

amely a tejsavban található aszimmetrikus szénatom miatt három térbeli elrendezésű 

formában létezik (12. ábra). 
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    a b c 

12. ábra A tejsav dimerjei. (a) L-laktid, (b) D-laktid és (c) mezo-laktid (D, L-laktid). A vastag vonallal 

jelzett gyök a kép síkja előtti, a szaggatott vonallal jelzett pedig mögötti elhelyezkedésre utal [20] 

A tejsavat régebben petrolkémiai termékekből szintetizálták, de a közelmúltban nagy áttörést 

jelentett az L-tejsav takarmánynövényekből (kukorica, búza, burgonya, cukorrépa) nyert 

szénhidrátokból (keményítő és cukor) bakteriális erjesztéssel (fermentáció) történő előállítása, 

amely megnyitotta az utat a PLA nagyüzemi gyártásához. A PLA-t (13. ábra) a tejsav 

monomerből polikondenzációval vagy a laktid nevű dimerből gyűrűfelnyitásos 

polimerizációval lehet létrehozni, amely technológiák a legelterjedtebbek, de ismeretes 

azeotrop (víz egyidejű eltávolításával járó) polikondenzáció vagy szilárd halmazállapotú 

polimerizáció is (14. ábra). 

 
13. ábra A PLA ismétlődő egysége [20] 

 
14. ábra A PLA előállítási módjai [52] 

A 15. ábra az 1 tonna PLA előállításához szükséges takarmánynövények mennyiségét és az 

ehhez szükséges szántóföld mennyiségét mutatja. 
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15. ábra 1 tonna PLA előállításához szükséges takarmány mennyisége [20] 

A térbeli alakzat szempontjából tehát két különböző PLA-t különböztetünk meg, a 

poli-L-tejsavat (PLLA), ami egy részben kristályos polimer, és a poli-D,L-tejsavat (PDLLA), 

ami pedig egy amorf polimer (mindkettő termoplasztikus). A PLLA-t kizárólag az 

L-tejsavból, a PDLLA-t pedig az L-, és a D-tejsav azonos molarányú keverékéből állítják elő. 

A napjainkban kereskedelmi forgalomban lévő és egyszerűen csak PLA rövidítésű politejsav 

előállítására olyan monomer keveréket alkalmaznak, amely többségében L-, és kis mértékben 

D-tejsav (~1-10%) keverékéből áll. Az L-, és D-tejsav arányával bizonyos keretek között 

beállíthatóak a mechanikai tulajdonságok, a PLA kristályossága és bizonyos mértékig a 

lebomlási tulajdonságai is (a nagyobb kristályosságú PLA lassabban bomlik). 

Ömledékállapotban történő képlékeny alakítása során az eredetileg részben kristályos 

alapanyag lassú kristályosodásának következtében a feldolgozási technológiák többségénél 

teljesen amorf állapotban marad, de nagyon lassú hűtés és gócképzők alkalmazása esetén 

kikristályosítható. Az amorf PLA használhatóságát alacsony hőállósága korlátozza, így ebből 

a szempontból előnyösebb részben kristályos PLA alkalmazása, ugyanakkor fröccsöntött 

előgyártmányból fúvással előállított palackok esetében a nagyfokú nyújtás miatt előnyösebb 

az amorf előgyártmány alkalmazása. A kristályosság növelésére a feldolgozás során 

alkalmazott lassú hűtés és gócképzők használata mellett lehetőség van a kész (amorf) termék 

utólagos újrakristályosítására Tg fölötti hőmérsékleten. A PLA fizikai és mechanikai 

tulajdonságai is jelentősen függnek a szilárd fázisbeli kristályosságától. Ömledékállapot 

elérése és intenzív hűtés után a DSC görbén Tg fölött a hideg kristályosodás következtében 
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egy exoterm csúcs mérhető, amely a hőkezelt PLA DSC görbéjén már nem jelentkezik 

(16. ábra). 

 
16. ábra Az ömledékállapotba hozott, majd vízzel, levegőn hűtött, 

valamint hőntartott PLA felfűtési DSC görbéi [53] 

A kristályosodási hő mennyiségét és magát a kristályosodási folyamatot is befolyásolja a 

D-izomer aránya. Nagy (>8%) D-izomer tartalmú PLA-t nem lehetséges kikristályosítani Tg 

fölötti hőmérsékleten és ennek megfelelően a DSC mérések során sem mérhető 

kristályosodási hő. 140°C-nál magasabb hőmérsékleten és több órán át hőkezelt PLLA 

mintákon megfigyelhető a rendezetlen, α’ típusú kristályosság α módosulattá rendeződése. Az 

α’ és α kristályosságbeli különbségek WAXD és DSC felvételeken is megfigyelhetőek 

(17. ábra). 

           
    a   b 

17. ábra PLLA α’ és α kristályosság különbségeit bemutató (a) WAXD és (b) DSC felvételek különböző 

hőkezelési hőmérséklet és változatlan, 6 órás hőkezelés mellett [54] 
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A WAXD felvételeken az α kristálymódosulat kialakulásával a kristályosságot jelző csúcsok 

intenzitása nő, valamint újabb csúcsok jelennek meg. α’ és α kristálymódosulatot egyaránt 

tartalmazó PLA DSC görbéjén két endoterm csúcs figyelhető meg. A kisebb hőmérsékleten, a 

közvetlenül a kristályolvadás előtt mért endoterm csúcs az α’ módosulat olvadását és α-vá 

történő átrendeződését jelzi. Kisebb molekulatömegű PLLA esetében kisebb hőmérséklet és 

hőntartási idő mellett is végbemegy az α’-α átmenet. A DSC görbékhez hasonlóan a DMA 

görbéken is megfigyelhető a Tg fölötti kristályosodás (18. ábra). 

 
18. ábra A lágyítótartalom hatása az amorf PLA tárolási moduluszára [55] 

A PLA újrahasznosítása megoldható komposztálóban történő enzimatikus lebontással 

vagy hidrolízissel, amely során a tejsav visszanyerhető. A komposztálhatóság és 

lebonthatóság oka a hidrolitikus hajlam, ugyanis a lebontásához elengedhetetlen egy kezdeti 

hidrolízis. Ennek során a molekulatömeg oligomer tejsavig csökken, amit már a baktériumok 

le tudnak bontani, szemben a nagy molekulatömegű PLA-val, amely ellenáll a baktériumok 

bontó hatásának. A molekulatömeg csökkenését és ezáltal a lebomlás ütemét jelentősen 

befolyásolja a késztermék mérete, a kristályossága, a környezeti hőmérséklet és páratartalom, 

így a rövidebb lebomlási idő érdekében célszerű a terméket ipari komposztálóban elhelyezni 

vagy társítani gyorsabban lebomló alapanyaggal, például keményítővel (2. táblázat, 19. ábra). 

Hőmérséklet 
[°C] 

Páratartalom 
[%] 

Tördelődés 
kezdete 

Teljes 
lebomlás 

4 100 5,3 év 10,2 év 
25 20 2,5 év 4,8 év 
25 80 2 év 3,1 év 
40 80 5,1 hónap 10 hónap 
60 20 1 hónap 2,5 hónap 
60 80 0,5 hónap 2 hónap 

2. táblázat A PLA tördelődésének kezdetéhez és teljes lebomlásához szükséges idő a hőmérséklet és a 

páratartalom függvényében [56] 
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19. ábra A PLA molekulatömeg-csökkenésének üteme a tárolási körülmények függvényében [53] 

Amint az a 2. táblázatból is látható, a PLA lebomlásának ütemét a magasabb hőmérséklet 

jelentősebb mértékben felgyorsítja, mint a magasabb páratartalom, Tg alatti hőmérsékleten 

pedig szinte stabilnak nevezhető, ugyanis több évig megtartja a mechanikai tulajdonágait, és 

ezáltal használható marad. 

A PLA előnyös tulajdonságai közé tartozik, hogy lebomlása során nem szennyezi a 

környezetet (nem toxikus, víz, humusz és szén-dioxid keletkezik) és kisebb mennyiségű 

üvegházhatásért felelős gázokat képez, mint a hagyományos hőre lágyuló polimerek az égetés 

során (2.7.2 Lebomló polimerek hatása a környezetre című fejezet, 30. oldal). A lebomlása 

közbeni üvegházhatásért felelős gázok kibocsátását ellensúlyozza az alapanyagául szolgáló 

takarmánynövények szén-dioxid felvétele. Az ilyen polimerek alkalmazása a jövőben akár 

szén-dioxid fogyasztóvá is válhat, ahogy sikerül egyre több biomassza termékből származó 

polimert előállítani, amely jelentősen hozzájárulhat az üvegházhatásért felelős gázok 

csökkentéséért. A PLA további előnye, hogy széleskörűen módosítható, kristályosítható 

(feszültség vagy hőmérséklet hatására), töltő-, erősítőanyagokkal társítható, kopolimerizálható 

és a hagyományos műanyag feldolgozási technológiákkal feldolgozható. Negatív 

tulajdonságai közé tartozik, hogy hidrofil (de nem vízoldható), amorf állapotban alacsony a 

hőtűrése (Tg=60°C, maximális tartós terhelési hőmérséklete 45°C), és a hagyományos hőre 

lágyuló polimerekhez képest jelentősebb az előállítási költsége. További hátránya, hogy kis 

mértékű szakadási nyúlással rendelkezik (3-5%) és érzékeny a feldolgozásra (nyírás, 

hőmérséklet, tartózkodási idő). A PLA kémiailag egy erősen poláris polimer. Vízgőz és 

gázzáró képessége a PET-nél gyengébb, de aromazárása és zsírállósága kitűnő. Optikai 

tulajdonságai (átlátszósága) a PET-hez hasonlatosak. Könnyen nyomtatható, égés közben 

csekély mennyiségű füstöt képez, ultraibolya fénynek jól ellenáll. Potenciális felhasználási 
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területe a vákumformázott, fröccsöntött termékek (tálcák, tálak, csészék, poharak, 

evőeszközök, dobozok palántálócserepek), gyógyászati eszközök (varratok, gyógyszerek, 

mesterséges bőr, ortopédiai implantátumok), és megfelelő lágyítása esetén a 

csomagolástechnikai eszközök (szemeteszacskók, talajtakaró fóliák). A nagy molekulatömegű 

PLA ellenáll a baktériumoknak és gombáknak, így csomagolás szempontjából élelmiszerrel 

való érintkezése megengedett. Tekintve, hogy a PLA kitűnő mechanikai tulajdonságokkal 

rendelkezik és mivel jelentős mennyiségben rendelkezésre álló takarmánynövényekből 

előállítható alapanyagról van szó, így a jövőben széleskörű elterjedése várható. A jövőben 

jelentős mennyiségű, manapság tömegműanyagokból készített termék anyagát kiválthatja, 

valamint várhatóan műszaki műanyagokat is helyettesíthet és az árának további 

csökkenésével akár forradalmasíthatja a műanyagipart [20, 22, 24-30, 50, 52-54, 56-64]. A 

PLA legújabb felhasználási területe kompozitként, azaz több éves rendeltetésszerű használatra 

tervezett szerkezeti anyagként jelentkezett, amely esetében nem a PLA biomassza alapú 

előállíthatóságára, nem is a lebonthatóságára, hanem a kiváló mechanikai tulajdonságaira 

figyeltek fel (2.6 Politejsav mátrixú kompozitok című fejezet, 26. oldal). 

Gattin és munkatársai [65] könnyebben bontható TPS és nehezebben bontható PLA 

filmek lebontását vizsgálták szimulált komposztálási körülmények mellett, az ISO 14852 

szabvány [109] szerint. Mérték a filmekből felszabadult szén átalakulását a komposztálási idő 

előrehaladtával (20. ábra). 

  
    a b 
20. ábra A TPS (a)  és a PLA (b) filmek szén tartalmának alakulása a lebomlás során. A görbék jelentése: 

az alapanyag széntartalmának felbontott (■), CO2-á alakult (♦), biomasszává alakult (▲) hányada, illetve 

ezek összege (●) [65] 

Megállapították, hogy a TPS-ből készített film az első két nap alatt közel teljesen elbomlott, 

amíg a PLA filmből a mérés végeztével is összefüggő darabokat találtak. 

Copinet és munkatársai [66] PLA filmek lebomlását vizsgálták a hőmérséklet, a 

páratartalom és az ultraibolya sugárzás hatására. Megfigyelték, hogy az egy hétig 60°C-on, 

100% páratartalom mellett tárolt próbatestek összetördelődtek. A méréseik során kimutatták, 
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hogy a lebomlást legnagyobb mértékben a hőmérséklet, kisebb mértékben a páratartalom, 

legkevésbé pedig az ultraibolya sugárzás jelenléte befolyásolta. Végül kimutatták, hogy a 

lebomlás során a próbatestek Tg-je csökkent. 

Li és Huneault [67] PLA-hoz adagoltak gócképzőt valamint lágyítót és vizsgálták a 

különböző hőmérsékletű szerszámba fröccsöntött próbatestek kristályosságát. Előzetes DSC 

vizsgálataik során tapasztalták, hogy a PLA ömledék-hőmérsékletről lassú hűtés (10°C/perc) 

mellet sem kristályosodik ki. A talkumot hatásos gócképzőnek találták, de gyors hűtés 

(80°C/perc) esetén – amely jellemző a fröccsöntésre – csak gócképző és lágyító (PEG) 

együttes használatával tudtak kristályos szerkezetet kialakítani. A 20-40°C-os és a 

70-100°C-os szerszámhőmérséklet tartományban képesek voltak deformáció-mentes 

próbatesteket fröccsönteni. Előbbi esetben közel amorf, utóbbi esetben jelentős 

kristályossággal rendelkező, deformáció-mentes próbatesteket tudtak gyártani (21. ábra). 

  
    a b 

21. ábra A (a) szerszámhőmérséklet gócképzőt (1m% talkum) és lágyítót (2m%, 5m% vagy 10m% 

PEG-et) egyaránt tartalmazó PLA kristályosságára és (b) és DMA görbéje gyakorolt hatása 30°C és 

80°C-os szerszámhőmérséklet mellett [67] 

Végül mérésekkel bizonyították, hogy az általuk létrehozott nagy mértékben kristályos PLA 

hőállósága jelentősen (60°C-ról 140°C-ra) megnőtt. 

2.5. Politejsav és keményítő társítása 

Az ömledékállapotban történő keverékképzés a legegyszerűbb formája a két vagy több 

lebomló polimer társításának, módosításának. A szemcsés vagy termoplasztikus keményítő és 
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a PLA társításával a kutatások célja az alapanyag árának csökkentése, a lebonthatóság 

növelése a mechanikai tulajdonságok lehető legnagyobb mértékű megtartása mellett. 

A TPS és a PLA keverékére, mint kétfázisú rendszerre érvényes, hogy a kisebb 

koncentrációban jelen lévő anyag eloszlik a magas koncentrációjúban, ami viszont folytonos 

fázist alkot. Ezt a diszpergált-folytonos fázis átmenetet jelentősen befolyásolja a 

koncentráción túl a két anyag ömledékének viszkozitása, a viszkozitások aránya, a felületi 

feszültség, és a molekulatömeg-eloszlás. Keményítő töltésű PLA esetében, amikor a 

keményítő szemcsés töltőanyagként található a rendszerben, a PLA 60% vagy annál nagyobb 

részarány esetén alkot folytonos fázist [68]. A keményítő adagolás hatására a rugalmassági 

modulusz nő, azonban a fázisok polaritásának hasonlósága ellenére a két fázis között nem 

alakul ki jó adhéziós kapcsolat. A keményítő szemcsék és a PLA határfelületén sok esetben 

üregek figyelhetőek meg, amelynek hatására a keményítő nem vagy csak csekély mértékben 

vesz részt a terhelés-felvételben, így a keményítő és PLA társításával a mechanikai jellemzők 

közül tipikusan a szilárdság és a szakadási nyúlás csökken. A jelenség a keményítő szemcsék 

feszültséggyűjtő helyekként történő megjelenésével, a terhelésfelvevő keresztmetszet 

csökkenésével magyarázható (22. ábra). 

           
    a b 

22. ábra A (a) 40m% és (b) 70m% szemcsés keményítőt tartalmazó PLA töretfelülete [69] 

A különböző amilóztartalmú keményítőtípusokkal töltött PLA mechanikai tulajdonságai 

között nincs jelentős különbség. A keményítőtartalom amellett, hogy csökkenti a PLA 

szilárdságát, nyúlását, megnöveli a társított alapanyag vízfelvételét. Minél több keményítőt 

tartalmaz a PLA, annál nagyobb a keverék vízfelvétele, ugyanakkor megállapítható, hogy a 

nagyobb amilóz tartalmú keményítők esetében kisebb vízfelvétel mérhető. A vízfelvétel 

szempontjából jelentős különbség tapasztalható az eltérő feldolgozás-technológiával gyártott, 

legfőképpen a préselt és a fröccsöntött próbatestek között. A préselt próbatestek esetén a 

gyorsabb ütemű vízfelvétel mikro-repedések, üregek jelenlétével magyarázható (23. ábra). 
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23. ábra A (a) préselt és (b) fröccsöntött, keményítő tartalmú PLA próbatestek vízfelvétele [70] 

A vízfelvétel során a társított alapanyag mechanikai tulajdonságai csökkennek, ami a PLA 

hidrolízisével, a PLA-keményítő határfelületi kölcsönhatás meggyengülésével és a keményítő 

szemcsék mátrixból való kioldásával magyarázható [69-71]. 

Sikeresen alkalmazhatóak a PLA és a keményítő kompatibilizálásához a különböző 

kapcsolószerek, mint például a poliuretánokhoz nagymennyiségben gyártott 

metiléndifenil-diizocianát (MDI) vagy a maleinsav-anhidrid (MA). 50% keményítő tartalmú 

PLA esetében kapcsolószerek alkalmazásával a mechanikai tulajdonságok csak kis mértékben 

csökkennek, amíg a kapcsolószer alkalmazása nélkül 50%-os visszaesés tapasztalható. A 

kompatibilizált alapanyag töretfelületének elektronmikroszkópi felvételein (SEM) az erős 

adhézió jeleként kettétört keményítő szemcsék figyelhetőek meg (24. ábra) [72-76]. 

           
    a b 

24. ábra A keményítővel töltött PLA töretfelülete (a) MA alkalmazása nélkül és (b) MA-val [72] 

Kapcsolószerek mellett harmadik fázis – például polivinilalkohol (PVOH) – alkalmazásával is 

jelentős eredményeket lehet elérni a gyenge PLA-keményítő adhézió javításában, de lehetőség 

van ugyanakkor a PLA-nak nem szemcsés keményítővel, hanem TPS-sel való társításra is. 

Utóbbi esetben a keményítőhöz adagolt lágyítóval a cél nem csak a keményítő szemcsék 

elnyírása, hanem a társított alapanyag deformálhatóságának növelése is. A PLA/TPS keverék 
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a keményítővel töltött PLA-hoz hasonlóan inkompatibilis, így a mechanikai tulajdonságok a 

TPS adagolásával romlottak. MA-val történő kompatibilizálás hatására a TPS jobban 

eloszlott, és erős adhézió alakul ki a fázisok között. A lágyítás és a kompatibilizálás együttes 

hatására a PLA kis szakadási nyúlása jelentősen növelhető [55, 77]. 

Yew és munkatársai [78] szemcsés keményítővel töltött PLA-ból préselt lapokat 

hoztak létre és vizsgálták azok mechanikai tulajdonságát, vízfelvételét, lebomlását. 

Megállapították, hogy a PLA merevsége nőtt, szilárdsága csökkent a keményítő 

hozzáadásával (3. táblázat). 

Keményítő 
tartalom [m%] 

Rugalmassági 
modulusz [GPa] 

Szakítószilárdság 
[MPa] 

Szakadási nyúlás 
[%] 

MFI [g/10 perc] 
(2,16 kg, 190°C) 

0 (100m% PLA) 3,30 ± 0,08 57,8 ± 0,86 3,8 ± 0,07 64,8 
10 3,50 ± 0,08 40,9 ± 0,77 2,6 ± 0,06 59,9 
20 3,80 ± 0,07 44,0 ± 0,56 2,5 ± 0,08 56,8 
30 4,20 ± 0,09 37,7 ± 0,92 2,1 ± 0,04 50,3 
40 4,40 ± 0,09 33,6 ± 0,68 1,9 ± 0,05 29,3 
50 4,50 ± 0,08 30,6 ± 0,78 1,7 ± 0,07 27,3 

3. táblázat A keményítővel töltött PLA mechanikai és folyási tulajdonságai [78] 

A csökkenő szilárdságot a folytonos PLA mátrixban megjelenő keményítő szemcsék 

feszültséggyűjtő tulajdonságával magyarázták. A vízfelvételi vizsgálatoknál megfigyelték, 

hogy amíg a társítatlan PLA 1m% vizet vett fel, addig a 20m% keményítőt tartalmazó 

keveréknél ez az érték 5m% körül volt. A vízbe merítés hatására a mechanikai tulajdonságok 

csökkentek, amit a PLA-keményítő határfelület meggyengülésével és a keményítő szemcsék 

mátrixból való kioldásával magyaráztak. Végül enzimes lebontással vizsgálták az 

alapanyagokat, amely során megfigyelték, hogy a keményítő töltésű PLA mechanikai 

tulajdonságai jobban csökkentek a bontás hatására, mint a társítatlan PLA tulajdonságai. 

Az alábbi táblázatban összefoglaltam az általam feldolgozott szakirodalomban 

szereplő, keményítő töltésű PLA húzó mechanikai jellemzőit (4. táblázat). 

Irodalom 
száma 

Keményítőtartalom 
[m%] 

Húzó rugalmassági 
modulusz [MPa] 

Húzószilárdság 
[MPa] 

Maximális erőnél 
mért nyúlás [%] 

[78] 30 4200 (133%) 38 (66%) 2,1 (55%) 
[70] 40 1060 (95%) 36 (56%) 4,4 (59%) 
[75] 45 nem mért 30 (48%) 2,7 (52%) 
[69] 45 1730 (124%) 36 (58%) 2,6 (45%) 
[74] 45 1730 (124%) 36 (58%) 2,6 (45%) 
[73] 50 1680 (120%) 35 (56%) 2,6 (48%) 
[77] 50 1600 (114%) 32 (52%) nem mért 

4. táblázat A keményítő töltésű PLA húzó mechanikai tulajdonságai a különböző irodalmakban. A 

zárójelben látható számok az adott irodalomban felhasznált, társítatlan PLA azonos mechanikai 

jellemzőihez (annak átlagértékéhez) viszonyított százalékos arányt mutatják  
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2.6. Politejsav mátrixú kompozitok 

A politejsav mátrixú kompozitok előállítására általában valamilyen növényi eredetű 

természetes szálat szoktak alkalmazni szálerősítésként (például cellulóz, farost, len, kender, 

szizál). Az így létrehozott kompozit előnye, hogy teljes mértékben megújuló erőforrásból 

előállítható, a Földön széleskörűen rendelkezésre álló olcsó anyagból készül és a természetes 

szálak nem koptatják a feldolgozó berendezés alkatrészeit. A szálerősítés célja a PLA 

szilárdságának, ütőszilárdságának, merevségének, hőállóságának növelése. A kutatásokban 

nem mindig sikerült erősítő hatást elérni annak ellenére, hogy mind a PLA, mind a szálak 

poláris tulajdonságúak. Abban az esetben, ha tényleges erősítő hatást sikerült elérni, akkor 

általában a szilárdság, a hőstabilitás növekedéséről számoltak be a kutatók. A PLA alapú 

biokompozitokkal kapcsolatos kutatásokat nem a PLA megújuló erőforrásból előállítható 

tulajdonsága, sem pedig a lebonthatósága, hanem kiváló mechanikai tulajdonságai kapcsán 

kompozit, azaz szerkezeti anyagként való, több évnyi rendeltetésszerű hasznosíthatósága 

indokolja [28, 79]. 

A természetes szálakról Mohanty és munkatársai [28] adnak áttekintést. A szerzők a 

természetes szálas anyagokon belül a növényi eredetű szálakkal foglalkoznak. Ezeknek a 

szálaknak a fő összetevői a cellulóz, a hemicellulóz és a lignin, ugyanakkor tartalmaznak 

viaszt és nedvességet is. Ennek a három fő összetevőnek az aránya többek között a növényi 

eredettől, a növény korától, a szálasanyag kinyerési módjától függ. A természetes szálak 

lebomlóak, hidrofil tulajdonságúak, UV sugárzás hatására a cellulóz és lignintartalmuk 

elbomlik. A cellulóz- és hemicellulóz-tartalom már alacsonyabb hőmérséklet hatására 

bomlásnak indul a lignintartalommal ellentétben. Polárisak, így a legtöbb hőre lágyuló 

polimerrel csak kapcsolószer segítségével alakítható ki erős adhéziós kapcsolat. Jelentős 

vízfelvétellel rendelkeznek, így feldolgozás előtt szárításuk szükséges, ellenkező esetben a 

szál-mátrix határfelületen üregek jelenhetnek meg. Víztartalmuk elvesztésével zsugorodnak. 

A cellulóz egy részben kristályos, polimer, amit a növények, baktériumok állítanak elő 

és a természetes szálasanyagok egyik fő összetevője. A cellulóz kémiai szerkezete minden 

természetes szálban megegyezik, de a polimerizációs foka (átlagosan 10000) eltérő. A 

természetes szálasanyag szilárdsága és merevsége nő a cellulóz tartalommal. A pamut a 

legtisztább cellulózforrás; cellulóztartalma kb. 90%, amíg ugyanez a fa esetében kb. 50%. 

Előfordulását tekintve ez a legjelentősebb természetes polimer a Földön. Olcsó alapanyag, 

amit a kompozit szerkezetekben erősítőanyagként is alkalmaznak. Vízben oldhatatlan 

[20, 26, 28, 79]. 
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A lignin egy aromás, hidrofób, amorf polimer, amely az összes természetes 

szálasanyagban megtalálható, mint a cellulóz befoglalóanyaga. A növényi sejtek szintézisénél 

előbb a cellulóz és hemicellulózból álló váz készül el, majd ez a váz töltődik fel a ligninnel. 

Ennek a folyamatnak köszönhetően merevebbé válik a sejtfal és a lignin megóvja a kémiai és 

fizikai sérüléstől. A lignin a papírgyártás mellékterméke, általában a kalorikus energiáját 

szokták hasznosítani [26, 28, 79]. 

Bodros és munkatársai [80] különböző lebomló polimereket társítottak len szállal és 

vizsgálták a préseléssel létrehozott biokompozitok tulajdonságait. Amíg a PLA és PLLA 

mátrixú kompozitot találták a legszilárdabbnak és legmerevebbnek, addig a len hozzáadásával 

a keményítő alapú lebomló polimer esetében nőttek legnagyobb arányban a mechanikai 

tulajdonságok a mátrixanyaghoz képest (25. ábra). 

  
    a b 

25. ábra A különböző biokompozitok húzó rugalmassági modulusza (a) és húzószilárdsága (b) [80] 

Iwatake és munkatársai [81] mikroszálas cellulózzal erősített PLA-t vizsgáltak, amely 

kompozitot oldószeres technológiával és közvetlen, ömledékállapotban történő keveréssel, 

majd préseléssel hoztak létre. Megállapították, hogy az oldószeres technológiával létrehozott 

kompozit jobb mechanikai jellemzőkkel bírt, mint a közvetlen keverés útján előállított, amit a 

szálak jobb eloszlatásával magyaráztak. 10m% cellulóz tartalom mellett a politejsav 56 MPa 

szilárdsága 75 MPa-ra, 3,4 GPa rugalmassági modulusza 4,7 GPa-ra nőtt. 15m% vagy annál 

nagyobb cellulóz tartalom esetén a próbatesteket ridegnek találták. 

Ganster és munkatársai [82] cellulóz szállal erősített, fröccsöntött PLA termékek 

mechanikai tulajdonságait vizsgálták. Megállapították, hogy az extruzió és a fröccsöntés során 

jelentős száltöredezés jön létre, így az általuk használt szálak 3 mm-es átlagos szálhosszról 

500 μm-re töredeztek. A PLA szilárdságát 71 MPa-ról 108 MPa-ra, a rugalmassági 

moduluszát 2,8 GPa-ról 4,2 GPa-ra növelték 25m% cellulóz szál alkalmazásával. Bemetszett 
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Charpy próbatesteken végzett méréseikkel rámutattak, hogy a próbatestek törési szívósságát a 

szálak 2,8 kJ/m2-ről 8,4 kJ/m2-re növelték. Végül SEM vizsgálatokkal bizonyították, hogy az 

erősítős hatás ellenére a cellulóz szálak és a PLA között nem alakult ki tökéletes adhéziós 

kapcsolat. 

Oksman és munkatársai [83] len szállal erősített, préselt PLA kompozitok 

tulajdonságait vizsgálták. A PLA-hoz lágyítót adagoltak, hogy a préselés során jobb 

folyóképességgel és ezáltal jobb szálnedvesítéssel rendelkezzen. Méréseik szerint a lenszál 

hozzáadásával a kompozit szilárdsága és szakadási nyúlása lecsökkent, ugyanakkor a 

merevsége és hőállósága nőtt. SEM felvételekkel igazolták, hogy a szálakat egyenletesen el 

tudták oszlatni, illetve a jelentős mennyiségű szálkihúzódás miatt gyenge adhézióra 

következtettek (26. ábra). 

 
26. ábra Lenszál erősítésű PLA kompozit töretfelülete [83] 

Plackett és munkatársai [84] PLA/juta kompozitot hoztak létre rétegeléses 

(film-stacking) eljárással. Vizsgálták a préselési idő és hőmérséklet hatását a kompozit lapok 

mechanikai jellemzőire. Megállapították, hogy 40m% juta szálpaplan hatására a PLA 

szilárdsága közel kétszeresére nőtt, a ruglamassági modulusza 2,5-szeresére nőtt, ugyanakkor 

a maximális erőnél mért nyúlása 30%-kal csökkent. Megállapították továbbá, hogy a 

magasabb hőmérsékleten préselt lapok mechanikai jellemzői jobbak voltak, amit a PLA jobb 

folyóképességével és ezáltal a szálak jobb nedvesítésével magyaráztak. SEM felvételeik 

alapján bizonyították, hogy nem akalult ki erős szál-mátrix adhézió, mivel helyenként 

üregeket figyeltek meg a határfelületeken. 

Bax és munkatársai [85] műselyem és len erősítésű fröccsöntött PLA kompozitokat 

vizsgáltak. Mindkét kompozit esetében tapasztaltak szálkihúzódást, ennek ellenére műselyem 

erősítéssel jelentős mértékű javulást értek el az ütőszilárdságban. Megfigyelték végül, hogy a 

len és a műselyem a PLA szilárdságát és rugalmassági moduluszát egyaránt megnövelte. 
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Gábor és munkatársai [86] PLA-hoz különböző típusú falisztet adagoltak és a préselt 

kompozitok mechanikai tulajdonságait vizsgálták. Méréseik alapján a társítás hatására a 

kompozitok merevsége nőtt, de szilárdsága csökkent. Megállapították, hogy a tönkremenetel 

folyamán valójában szálszakadás ment végbe és a kompozit mátrixanyaghoz képest 

viszonyított kisebb szilárdságát az alkalmazott szálak kisebb saját szilárdságával 

magyarázták. Állításuk szerint a kompozitok szilárdsága a száltartalmat növelve egy 

határértékhez tart.  

Wollendorfer és Bader [87] a len, juta, rami, olaj pálma és regenerált cellulóz szálak 

hatását vizsgálták többféle lebomló polimerre (poliészterekre, mint például a PBSA vagy a 

PHBV és poliszacharidokra, mint például a TPS). Amíg a poliészterek merevségét a 

természetes szálak nem, vagy csak csekély mértékben növelték, addig a poliszacharidok 

esetében számottevően növelték. Továbbá vizsgálták a szálhossz-eloszlást külön az extruzió 

és a fröccsöntés után. Az eloszlásból, SEM felvételekből és a mechanikai tulajdonságokból 

arra következtettek, hogy nagyon alacsony a kritikus szálhossz értéke a TPS mátrixú, 

természetes szálerősítésű biokompozitoknál. Megállapították, hogy a poliszacharidok és a 

természetes szálak közti erős adhéziót a mátrix és szálerősítés kémiai hasonlósága (szénhidrát 

alapúak) okozza. 

2.7. Lebomló polimerek alkalmazása 

Ebben a fejezetben a már jelenleg is ipari alkalmazásban lévő – elsősorban keményítő 

alapú – lebomló polimerek ismertetésével foglalkozom. Külön alfejezetben tárgyalom, hogy 

melyik mesterséges polimerek helyettesíthetők lebomló polimerekkel és milyen feltételekkel. 

Elemzem végül a lebomló polimerek hatását a környezetre, illetve bemutatok néhány 

megvalósult ipari példát, terméket is. 

2.7.1. Kőolaj alapú polimerek helyettesíthetősége lebomló polimerekkel 

Az Európai Közösség által kiadott 2005-ös tanulmány szerint [49] a TPS és PCL 

keverékeként kapható lebomló polimer alapanyag képes helyettesíteni az LDPE, a HDPE, és a 

PP anyagokat. A térkitöltő elemként használt habosított PS helyettesítése is megoldható, akár 

100%-ban TPS-sel vagy TPS/PVOH keverékkel, amelyek vízben oldhatóak. Alapvetően 

elmondható, hogy a TPS/PCL keverékekkel elsősorban a tömegműanyagok helyettesítésére 

van lehetőség. A PLA a jövőben helyettesítheti a PP, a PS, a PA, a PMMA, a PET és az ABS 

polimereket. Alapvetően a PLA, TPS/PCL keverékhez képest jobb mechanikai tulajdonságai 
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miatt elsősorban a műszaki műanyagok helyettesítése valósulhat meg. Ezek közül is 

leginkább a PS, a PET és a PMMA helyettesítése valósulhat meg. 

2.7.2. Lebomló polimerek hatása a környezetre 

A lebomló polimerek elterjedése előtt célszerű azok környezetre gyakorolt pozitív és 

negatív hatásait felmérni. A lebomló polimerek alkalmazása várhatóan hozzájárul a 

fenntartható fejlődéshez. A négy fő hulladékgazdálkodási eljárás (fizikai, energetikai, 

deponálás, komposztálás) közül a legcélszerűbb a lebomló polimer termékeket komposztálni, 

amelynek hatására valószínűsíthetően csökken a szemétlerakók száma, illetve a komposzt 

lebomlási sebessége felgyorsul a lebomló polimer termékek jelenlétének következtében. A 

PLA esetében ugyanakkor a depolimerizáció, mint lehetőség is fennáll hidrolízissel, amelynek 

eredményeképpen a tejsav visszanyerhető és újból PLA gyártható. További pozitív hatás, 

hogy a hagyományos termoplasztikus polimerekhez képest alacsonyabb előállítási, 

feldolgozási energiaigénnyel, illetve alacsonyabb szintű szén-dioxid kibocsátással 

rendelkeznek a lebomlás folyamán. Oxigénmentes környezetet feltételezve – mint amilyen a 

házi komposzt vagy a biogáz-üzem – a lebomlás folyamán metán is képződik, amely 

lehetséges alternatívát nyújt az energiatermelésre. A lebomló polimerek várható negatív 

hatásai közé tartozik, hogy széleskörű alkalmazásuk kezdetén jelentősebbé válhat a 

szemetelés amiatt a tévhit miatt, hogy a lebomló polimer gyorsan elbomlik, „eltűnik”, illetve a 

nem szakszerűen komposztált anyagok bakteriális flórája veszélyt jelenthet a földekre, az 

ivóvízre. További negatív hatás, hogy a lebomló polimerek szennyező részei, mint például az 

adalékanyagok, lágyítók, töltőanyagok és esetlegesen visszamaradó, nem lebomló részek 

megjelenhetnek a talajban. Célszerű ezeket az adalékanyagokat is a környezetre ártalmatlan, 

természetes, lebomló anyagból választani.  

A lebomló polimerek elterjedésének folyamatában lényeges, hogy már egy magasabb 

szintű szelektív hulladékgyűjtés tudja fogadni ezeket az anyagokat, mivel magukat a lebomló 

polimer termékeket is össze kell gyűjteni, hogy utána komposztálni, esetlegesen 

depolimerizálni lehessen őket. Jól látható emblémával kell megjelölni ezeket a termékeket, 

annak elkerülésére, nehogy az újrahasznosításra szánt hagyományos termoplasztikus 

polimerekkel együtt kezeljék. További megoldásra váró feladat magának a komposztálásnak, 

komposztálási feltételeknek a minősítése, szabályozása és szabványosítása. Különösen 

érvényes ez a családi házak kertjében végrehajtott házi komposztálásra, illetve az esetleges 

szemetelés következtében a környezetbe kikerülő termékek lebomlására [22, 88]. 
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Az Enviroment Australia kiadványában [22] összehasonlítják a legfontosabb lebomló 

polimerek előállításához szükséges befektetett energiát, illetve a lebomlásukkor felszabaduló, 

üvegházhatást elősegítő CO2 gázfejlődést (5. táblázat). 

Polimer típus 
Előállítási 

energiaigény 
[MJ/kg] 

Üvegházhatást elősegítő 
gázkibocsátás 

[egyenértékű CO2 
tartalom kg/kg] 

LDPE 81 5,0 
HDPE 80 4,9 
PCL 77 5,3 

PVOH 58 4,2 
PLA 57 2,2 
TPS 25 1,1 

TPS/60m% PCL 52 3,6 
TPS/52,5m% PCL 48 3,3 
TPS/15m% PVOH 25 1,7 

5. táblázat A különböző polimerek előállítási energiaigénye, és lebomlása során fejlődő gázmennyisége. 

A poliolefinek esetében a gázkibocsátást égetéssel határozták meg [22] 

Megállapítható, hogy mind a TPS, mind pedig a PLA esetében alacsonyabb az előállítási 

energiaigény és a lebomlás során fejlődő CO2, mint a hagyományos hőre lágyulók esetében 

(5. táblázat). A TPS/PCL keverék esetében ugyan az energiaigény és a CO2 kibocsátás 

magasabb, mint a társítatlan TPS esetében, de ez még mindig kevesebb, mint a hagyományos 

hőre lágyulók esetében. A magasabb PCL arány ugyanakkor a TPS gyors lebomlási 

tulajdonságát csökkenti. A TPS alapú lebomló polimerek házi komposztban is lebonthatóak, 

amíg a PLA esetében célszerű ipari komposztot alkalmazni, mivel az 60°C alatt szinte teljesen 

stabil. 

A Európai Közösség 2005-ös tanulmánya [49] a lebomló polimerek piacra gyakorolt 

hatását elemzi és becsléseket ad 2020-ig. A tanulmány írói szerint a lebomló polimerek 

felhasználásának mértéke folyamatosan nőni fog, de ez csupán a teljes műanyag felhasználás 

körülbelül 1-4%-át teszi majd ki. Ez a növekedés az olajárak rohamos növekedése esetén 

jelentősebb mértéket ölthet. A tanulmányban megállapítják továbbá, hogy a lebomló 

polimerek előállításához szükséges földterület igény nem lesz jelentős, nem fog gazdasági, 

élelmezési problémákat okozni. 

2.7.3. Megvalósult ipari alkalmazások 

Napjainkban a kereskedelmi forgalomban kapható lebomló polimerek közül két 

alapanyag kiemelkedik. Az egyik TPS-ből és PCL-ból álló keverék, a másik pedig a PLA. 

Felhasználás szempontjából a TPS/PCL keverék esetében domináns a csomagolástechnikai 

alkalmazás. A TPS/PCL keverék felhasználható továbbá a mezőgazdaságban talajtakaró 

Tábi Tamás  31 



  PhD értekezés 

fóliaként (a letakart földterületen megtartható a nedvesség, csökken a gyomnövények 

térhódítása és növelhető a talaj hőmérséklete, ami kedvez a növénytermesztésnek), vagy 

lebomló virágcserépként, valamint akár csészék, evőeszközök, vízben oldható vatta, vagy 

térkitöltő elem anyagaként (habosított PS helyett). Talajtakaró fólia esetében előnyösebb a 

TPS/PCL keverék használata, mivel a PLA lebomlásának megindulásához szükséges 60°C-ot 

talajközelben nem lehet biztosítani. További érdekes felhasználási terület a 

gumiabroncsokban a korom bizonyos hányadának keményítővel történő helyettesítése, amely 

eredményeképpen kisebb gördülési ellenállás (fogyasztáscsökkenés), zaj, CO2 kibocsátás és 

előállítási energiaigény tapasztalható [49]. 

A TPS/PCL keverékek közül kiemelendő a Novamont cég (Olaszország) Mater-Bi 

anyagcsaládja [89]. Külön alapanyagot kínálnak fröccsöntésre, extrudálásra, fóliagyártásra és 

habosításra is (27. ábra). 

 
27. ábra Mater-Bi-ből előállított habosított, extrudált, fröccsöntött, hőformázott termékek [89] 

A Mater-Bi alapanyag ára 2010-es adatok szerint 1,2-3 Euro/kg között mozog. Az árat 

leginkább a PCL ára határozza meg, amely a 0,7 Euro/kg árú keményítőhöz képest jelentősen 

nagyobb (20-25 Euro/kg). További jelentős gyártó a Biotec cég (Németország) [90]. Bioplast 

alapanyaguk szintén használható extruzióra, fröccsöntésre, hőformázásra, fóliagyártásra 

(28. ábra). 

   
28. ábra Bioplast-ból előállított fröccsöntött, hőformázott, fóliafúvott termékek [90] 

A PLA alkalmazását tekintve előnyösebb olyan termékek anyagaként alkalmazni, 

amelyek magasabb fokú mechanikai igénybevételnek vannak kitéve és nem szükséges a 

termék gyors lebomlása, mivel a tipikus tárolási körülmények között (60°C alatt) szinte 
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teljesen stabil. Lebontására ipari komposztot ajánlanak. A PLA alkalmazását tekintve 

felhasználható olyan termékek anyagaként is, amelyeket ma a gyors lebomlás miatt 

jellemzően inkább keményítő alapú lebomló polimerből gyártanak. Ilyenek például ez egyszer 

használatos evőeszközök, tálcák, csészék stb. A jobb mechanikai tulajdonságai és lassabb 

lebomlása miatt viszont alkalmazható olyan igényes területeken is, mint például az 

orvostechnika vagy a számítástechnika. Napjainkban már alkalmaznak PLA-ból készített 

lebomló varratokat, szöveteket, de akár ideiglenes adathordozó (DVD) lemez is előállítható 

belőle. A jövőben tartós használatú kompozit szerkezeti elemként is alkalmazást nyerhet [49]. 

Az alapanyaggyártók közül az egyik legfontosabb a Cargill és Teijin közös vállalata a 

NatureWorks (Amerikai Egyesült Államok), amely Ingeo néven forgalmazza minden 

fontosabb hagyományos hőre lágyuló polimer feldolgozás-technológiához használható 

alapanyagát [91]. A PLA ára 2010-es adatokat tekintve 2-4 Euro/kg körül van. Az árat főleg a 

keményítő kémiai feldolgozásának (erjesztés) költségei határozzák meg. A PLA szintén 

alkalmas extruzióval, hőformázással, fröccsöntéssel való feldolgozásra (29. ábra). 

  
29. ábra Ingeo alapanyagcsaládból létrehozott termékek [91] 

2.8. A szakirodalom összegzése, kritikai elemzése, célok megfogalmazása 

Az irodalomkutatás során a megújuló erőforrásokból előállítható lebomló polimerek 

tulajdonságainak, feldolgozás-technológiáinak és fejlesztési irányainak megismerésére 

törekedtem. A megújuló erőforrásokból előállítható polimerek közül a keményítő és az abból 

előállított TPS, valamint PLA esetén végeztem széleskörű irodalomkutatást.  A kőolaj alapú 

lebomló poliészterek – mint például a PCL vagy a PEA – tanulmányozására kisebb mértékben 

koncentráltam. 

A keményítő esetében jelentős mennyiségű szakirodalom foglalkozik annak 

szerkezetével, tulajdonságaival, és az abból előállítható TPS vizsgálatával [22, 23, 25, 26, 28, 
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33-35, 37, 38, 40-45, 51]. Függetlenül attól, hogy a keményítőből TPS-t hoztak létre, vagy 

pedig töltőanyagként alkalmazták, a feldolgozás előtti szárítás hőmérséklete és időtartama a 

szakirodalomban eltérő. A szárítást követően TPS-t a natúr (szemcsés) keményítőből lágyítók 

hozzáadásával, valamint nagyfokú nyírás segítségével – a keményítő szemcsék elnyírásával – 

lehet létrehozni. A kész alapanyag erőteljesen vízérzékeny, vízoldható, időben változnak a 

mechanikai tulajdonságai, tehát öregszik és fröccsöntéssel való feldolgozása során 

nagymértékű zsugorodása van. Annak ellenére, hogy jelentős mennyiségű szakirodalomban 

lehet olvasni a TPS vizsgálatáról, szinte egyáltalán nincs arra vonatkozó információ, hogy 

milyen hatással van annak nagy mennyiségű lágyítótartalma a feldolgozási folyamatra, 

valamint az utónyomásnak – mint zsugorodáscsökkentő technológiai paraméternek – a TPS 

nagyfokú zsugorodására. 

Szintén jelentős mennyiségű szakirodalom áll rendelkezésre a keményítőből 

erjesztéssel és polimerizációval – vagy polikondenzációval – létrehozott PLA 

tulajdonságairól, feldolgozásáról [13, 20, 22-25, 27-30, 60, 62, 65, 76]. A szerzők 

egyetértenek abban, hogy a megújuló erőforrásból történő előállítását, valamint a kiváló 

mechanikai tulajdonságait tekintve a PLA potenciálisan széleskörű alkalmazást nyerhet 

árának további csökkenésével és akár forradalmasíthatja a műanyagipart a jövőben. Annak 

ellenére, hogy a PLA hőre lágyuló, így egyik fő feldolgozási technológiája a fröccsöntés, a 

szakirodalomban kevés információ áll rendelkezésre a fröccsöntött PLA zsugorodási és 

deformációs tulajdonságairól, amelynek ismerete elengedhetetlen egy fröccsöntött termék 

tervezésekor. Szintén csekély mértékben kutatott téma a PLA újrafeldolgozása, amely valós, 

ipari környezetben, a darálék újrahasznosításával valósulhat meg. Tekintve, hogy gócképzők 

alkalmazása nélkül az eredetileg részben kristályos PLA-ból fröccsöntött termék amorf 

molekulaszerkezetű marad a fröccsöntés után, így annak újrafeldolgozása jelentősen eltérhet 

az eredeti, részben kristályos alapanyagétól. 

A PLA társításáról szintén számos irodalom áll rendelkezésre. Töltőanyagként 

legfőképpen szemcsés keményítővel [69, 70, 72, 73, 75, 77, 78], vagy TPS-sel [55, 68, 76] 

társították a PLA-t. A keményítővel való társítás következtében a lebomlási idő csökkent, 

ugyanakkor a mechanikai tulajdonságok is csökkentek, mivel a fázisok közti adhéziót 

mindkét fázis erősen poláris jellegének ellenére csekélynek találták. Az irodalom feltárása 

során egyértelművé vált, hogy a keményítő maradék víztartalma jelentős hatással van a 

késztermék tulajdonságaira, mivel a PLA víztartalom és magas hőmérséklet mellett jelentős 

mértékű hidrolízisen mehet keresztül a társítási fázisban. Az irodalomban a keményítő társítás 

előtti szárítási hőmérséklete és ideje nem volt egységes. Alkalmaztak 70°C-os 24 óráig tartó 
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[78], 100°C-os 24 óráig tartó [72], illetve 130°C-os 2 óráig tartó [69, 70, 73, 75, 77] szárítást. 

A keményítő, mint töltőanyag alkalmazásával minden esetben csökkent a szilárdság és a 

nyúlás mindkét fázis erősen poláris jellegének ellenére, ugyanakkor a keményítő erősen 

hidrofil tulajdonságának hatására megnőtt a vízfelvétel a társítatlan PLA-hoz képest. Annak 

ellenére, hogy a szakirodalomban vizsgálták fröccsöntött, keményítő töltésű PLA termékek 

vízfelvételét, a vízfelvétel mechanikai tulajdonságokra, deformációra és használhatóságra 

gyakorolt hatását kevésbé. A keményítő töltésű PLA esetében a kutatóknak sikerült 

kapcsolószerekkel az adhéziót növelni és jelentős javulást elérni, azonban az alkalmazott 

kompatibilizáló szerek természetre gyakorolt hatása nem ismert. 

Végül szintén széleskörűen vizsgálták a PLA és természetes szálakkal alkotott 

kompozitok tulajdonságait [79-87]. A természetes szállal erősített PLA kompozitokról az 

irodalom megismerése után kijelenthető, hogy annál nagyobb volt az erősítő hatás, minél 

kevesebb technológiai lépésen estek át az alapanyagok. Tipikusan egy extruziós, granulálási 

és fröccsöntési fázison átesett PLA kompozitnál csak kevés esetben értek el erősítő hatást, 

amíg egy egylépcsős gyártás esetében, mint amilyen a rétegeléses (film-stacking) eljárás, a 

gyártott PLA kompozit tulajdonságai 30-50%-kal a PLA fölött voltak. Annak ellenére, hogy a 

PLA és a természetes szálak is polárisak, a kutatók nem tapasztaltak tökéletes kapcsolatot a 

komponensek között. A mechanikai tulajdonságoktól eltérően kevéssé vizsgálták a 

kompozitok zsugorodását, deformációját, valamint a természetes szálak hatását a lebomlásra. 

A szakirodalom megismerése után a célkitűzéseim az alábbiak: 

I. A legfontosabb szárítási paraméterek (hőmérséklet, időtartam) a natúr (szemcsés) 

keményítő nedvességtartalmára, nedvességtartalom leadási sebességére gyakorolt 

hatásának elemzése. 

II. A fröccsöntött TPS, valamint PLA zsugorodási és deformációs tulajdonságainak 

feltárása. 

III. A fröccsöntött PLA termék közvetlen újrafeldolgozásának vizsgálata. Az eredeti 

alapanyag és a darálék feldolgozási különbségeinek elemzése. 

IV. A keményítővel töltött PLA mechanikai tulajdonságainak javítása, használhatóságának 

kiterjesztése. 

V. Keményítő töltésű PLA vizes közegben való használhatóságának feltérképezése. A 

nedvesség mechanikai tulajdonságokra és deformációra gyakorolt hatásának elemzése. 

VI. A TPS, PLA, valamint a keményítővel és cellulóz szállal töltött PLA lebomlási 

tulajdonságainak feltárása különböző bontó közegek alkalmazása mellett. 
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3. Felhasznált anyagok és alkalmazott technológiák 

Ebben a fejezetben bemutatom a kutatásaim során felhasznált anyagokat, az 

alapanyagok gyártásának technológiáit, az alkalmazott mérési módszereket, 

mérőberendezéseket, a mérések körülményeit, valamint az eredmények kiértékelésének 

módszereit. 

3.1. Felhasznált anyagok 

A kutatásaim során keményítőből TPS-t, PLA-ból keményítő, cellulóz szál, valamint 

szizál szál felhasználásával pedig PLA alapú töltött alapanyagokat és kompozitokat hoztam 

létre. A felhasznált alapanyagok pontos megnevezését és paramétereit a 6. táblázatban, azok 

feldolgozás előtti szárítási körülményeit pedig a 7. táblázatban foglaltam össze. 

Megnevezés Termék neve, típusa Gyártó/Forgalmazó Képlet 

Kukoricakeményítő Meritena 100 Brenntag Hungária 
Kereskedelmi Kft. ( )nOHC 5106  

Glicerin (99,5%) 
(lágyító) - Csepp Bt. 383 OHC  

Magnézium-sztearát 
(MgST) (csúsztató) - 

ICC Chemol 
Kereskedelmi és 
Forgalmazó Kft. 

47036 MgOHC  

PLA 

Ingeo 3051D, 
fröccsöntésre gyártott 
alapanyag (D-izomer 

mennyisége <5%) 

NatureWorks LLC. ( )nOHC 243  

PLA 
Fröccsöntésre gyártott 
alapanyag (D-izomer 

mennyisége <5%) 
Ecolac Kft. ( )nOHC 243  

Mikro cellulóz por Arbocel BWW40 JRS GmbH. - 

Szizál szál - National Sisal Marketing 
Comitee - 

Keményítő bontó enzim, 
alfa amiláz tartalommal Termamyl SC Novozymes - 

6. táblázat A kutatásaim során felhasznált alapanyagok 

Alapanyag Szárítási körülmények 
[hőmérséklet, időtartam] 

PLA 85°C, 6 óra vagy 120°C, 24 óra 
Keményítő 130°C, 8 óra 

Cellulóz 130°C, 8 óra 
Szizál 130°C, 8 óra 

7. táblázat A különböző alapanyagok esetében alkalmazott szárítási paraméterek 
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3.2. Alapanyaggyártás 

Az általam létrehozott alapanyagokat feldolgozás szempontjából kétfelé lehet 

csoportosítani. Az egyik csoportba a keményítőből lágyítók, valamint csúsztató adalék 

segítségével létrehozott TPS, a másik csoportba pedig a töltött PLA alapanyagok tartoznak. 

3.2.1. Termoplasztikus keményítő gyártása és feldolgozása 

A keményítő feldolgozását TPS-é mindig egy előzetes, 130°C-os, 8 órás szárítás után 

kezdtem el. A szakirodalom alapján 70m% szárított keményítő, 16m% glicerin, és 14m% 

desztillált víz összetételű, kísérleti TPS behatóbb vizsgálata mellett döntöttem (a 

továbbiakban a TPS kifejezés erre az összetételre utal). Csúsztató adalékként 1 kg keményítő-

glicerin-víz keverékhez 1-2-3m% magnézium-sztearátot (MgST) adagoltam, mivel csúsztató 

nélkül nem volt lehetséges a gyártás az alapanyag túl nagy viszkozitása következtében. Az 

összekevert keményítő, glicerin, víz és MgST keveréket kényszeradagoló segítségével, 

Brabender Plasti-Corder PL 2100 (csigaátmérő 25 mm, L/D arány 20) extruderrel dolgoztam 

fel (az extrudálási paraméterek megtalálhatóak a mellékletekben; 7.1 fejezet, 108. oldal). Az 

extruder csiga menetei között a nyíróerők és a lágyító tartalom hatására a keményítő szemcsék 

felszakadtak és homogén TPS jött létre, amit az extruderből kilépés után granulálni lehetett. 

Az extrudálás során 3 mm átmérőjű furattal ellátott extruderszerszámot alkalmaztam. A 

kapott TPS granulátumot kondicionáltam, és ISO 3167A szabvány szerinti szakítópróbatestet 

fröccsöntöttem (30. ábra) Arburg Allrounder 320C 600-250 típusú fröccsöntőgéppel 

(csigaátmérő 35 mm, a fröccsöntési paraméterek megtalálhatóak a mellékletekben; 7.1 fejezet, 

108. oldal). 

           
     a  b 

30. ábra (a) ISO 3176A típusú szakítópróbatest és (b) ugyanolyan típusú fröccsöntött TPS próbatest 

A gyártás során külön vizsgáltam a keményítő szárítási hőmérsékletének hatását a leadott 

nedvességtartalomra, a csúsztató tartalom hatását a TPS homogenitására, valamint a TPS 

kondicionálásának hatását a feldolgozhatóságra. 
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3.2.2. Politejsav és politejsav alapú töltött alapanyagok feldolgozása 

A PLA feldolgozását mindig egy előzetes, az alapanyaggyártó ajánlásának megfelelő, 

85°C-os 6 órás szárítás után kezdtem el, amíg a töltőanyagok esetében a 7. táblázatban látható 

paramétereket alkalmaztam a szárításra. A társítatlan PLA-t közvetlenül fröccsöntöttem, amíg 

a társított rendszerek feldolgozását egy megelőző extruziós ömledék-keverési lépéssel 

kezdtem. Utóbbi esetben referenciának egyszer extrudált PLA-t is gyártottam. Keményítőből 

10-20-30m%, cellulózból 5-10-15m%, szizál szálból pedig 1-2-3m% töltésű PLA 

alapanyagokat gyártottam Brabender Plasti-Corder PL 2100 (csigaátmérő 25 mm, 

L/D arány 20) típusú kétcsigás extruderrel. Az extrudálás során 3 mm átmérőjű furattal 

ellátott extruderszerszámot alkalmaztam. A töltő-, és száltartalmakat részben az irodalom 

alapján részben pedig a rendelkezésre álló extruder megengedhető nyomatéka alapján 

választottam. A kapott extrudátumot granuláltam, majd 120°C-on 1 órán át tartó hőkezeléssel 

kikristályosítottam, hogy fel lehessen dolgozni fröccsöntéssel. A gyártás során külön 

vizsgáltam a kristályosság hatását a feldolgozhatóságra. Az alapanyagból Arburg Allrounder 

320C 600-250 típusú fröccsöntőgéppel (csigaátmérő 35 mm) próbatesteket fröccsöntöttem. 

Az extruzió és a fröccsöntés során alkalmazott gyártási paraméterek megtalálhatóak a 

mellékletekben (7.1 fejezet, 108. oldal). A fröccsöntés során kétféle próbatestet gyártottam: 

ISO 3167B szabvány szerinti Charpy próbatestet és 80x80 mm alapterületű, 2 mm vastag 

úgynevezett lapka próbatestet (31. ábra). 

 
   a  b   c 
31. ábra A mérések során alkalmazott (a) Charpy és (b) lapka próbatest valamint (c) ugyanolyan típusú, 

0-10-20-30m% keményítőtartalmú PLA próbatestek 

Mivel egy tipikus fröccsöntött termék falvastagsága átlagosan 1-2 mm, így a szabványos 

szakítópróbatest helyett 2 mm falvastagságú lapka próbatestet fröccsöntöttem, amely jobban 

jellemzi a fröccsöntés közben kialakuló áramlási viszonyokat. Maró segítségével a lapka 

próbatestekből kialakított szakítópróbatestek (32. ábra) segítségével hossz-, (folyásirányú) 

valamint keresztirányú (folyásirányra merőleges) mechanikai tulajdonságok is vizsgálhatóak. 
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32. ábra A lapka próbatestből másoló maró segítségével kialakított szakítópróbatest 

3.3. Vizsgálati technológiák 

A kutatásaim során a próbatesteken mechanikai-, (szakítás, hajlítás, Charpy-féle 

ütvehajlítás), zsugorodás, mikroszerkezeti (SEM, WAXD), termo- és termomechanikai 

analízist (DSC, DMA), lehajlási hőmérséklet (HDT), vízfelvételi és lebomlási vizsgálatokat 

hajtottam végre. 

Szakítóvizsgálat 

A szakítóvizsgálatokat az MSZ EN ISO 527-1:1999 szabvány szerint végeztem [104]. A 

mérések során Zwick Z020 univerzális szakítógépet használtam, amely egy 

Zwick BZ 020/TN2S típusú, 4 kN alatti tartományban 30 N mérési hibával rendelkező 

erőmérő-cellával volt felszerelve. A szakítóvizsgálathoz a korábban már említett fröccsöntött 

lapka próbatestből munkáltam ki szakítóvizsgálatra alkalmas próbatesteket. A vizsgálati 

sebesség 5 mm/perc volt, a befogási hossz pedig 50 mm. A méréseket szobahőmérsékleten 

végeztem. Az erő-elmozdulás görbékből húzószilárdságot (σhúzó [MPa]), húzási rugalmassági 

moduluszt (Ehúzó [GPa]), és maximális erőnél mért nyúlást (εhúzó [%]) számoltam. 

Hárompontos hajlító vizsgálat 

A hárompontos hajlító vizsgálatokat az MSZ EN ISO 178:2003 szabvány szerint végeztem 

[105]. A mérések során Zwick Z020 univerzális szakítógépet használtam, amely egy 

Zwick BZ 020/TN2S típusú, 4 kN alatti tartományban 30 N mérési hibával rendelkező 

erőmérő-cellával volt felszerelve. A mérések során fröccsöntött lapka próbatestből 2 mm 

vastag, 25 mm széles próbatesteket munkáltam ki. A vizsgálati sebesség 5 mm/perc volt, az 

alátámasztási távolság pedig 32 mm. A méréseket szobahőmérsékleten végeztem. Az 

erő-elmozdulás görbékből hajlítószilárdságot (σhajlító [MPa]) (határhajlító feszültséget), hajlító 

rugalmassági moduluszt (Ehajlító [GPa]), maximális erőnél mért nyúlást (εhajlító [%]) számoltam. 

Ütvehajlító vizsgálat 

A Charpy-féle ütvehajlító vizsgálatokat az MSZ EN ISO 179:2000 szabvány szerint végeztem 

[106]. A mérések során Ceast Resil Impaktor ütőművet használtam. A mérések során 
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4x10 mm keresztmetszetű, 2 mm mélységben bemetszett fröccsöntött próbatesteket 

alkalmaztam 62 mm-es alátámasztási távolság mellett. 15 J-os kalapácsot használtam, amelyet 

65°-os szögből indítottam, így az alkalmazott ütőenergia 6,21 J volt, a kalapács sebessége 

pedig 2,38 m/s. A méréseket szobahőmérsékleten végeztem. A mért elnyelt energiából 

meghatároztam a Charpy-ütvehajlító szilárdságot (αcN [kJ/m2]). 

Zsugorodásmérés 

A zsugorodásméréseket az MSZ EN ISO 294-4:2003 szabvány szerint végeztem [107] a 

fröccsöntést követően időközönként, szobahőmérséklet mellett. Kovács doktori értekezése és 

publikációi alapján [92, 110-112] digitális tolómérővel a fröccsöntött lapka próbatest 

különböző helyein hosszértéket mértem és ezekből az (1) összefüggés alapján, a 

szerszámgeometriát ismerve meghatároztam a zsugorodást: 

 100⋅
−

=
SZ

PSZ

L
LL

S , (1) 

ahol S [%] a próbatest adott irányban mért zsugorodása, LSZ [mm] a szerszámüreg mérete, 

LP [mm] a próbatest adott irányban mért mérete. Az 33. ábra bemutatja a próbatesten mért 

hosszértékeket, amelyekből a (1) alapján azonos jelöléssel zsugorodást számítottam. 

 
33. ábra A zsugorodásszámításhoz mért hosszértékek [92] 

A mérési helyek jelölése: H0 [%] – hosszirányú középső, H1 és H2 [%] – hosszirányú szélső, 

KE [%] – keresztirányú elülső (gáthoz közeli), KH [%] – keresztirányú hátulsó (folyási út 

végén) mért zsugorodásérték. A H1 és H2 értékek átlagaként alkalmaztam a HSZ [%] – 

hosszirányú szélső mért zsugorodásértéket. A zsugorodási értékek hányadosaként az alábbi 

deformációs faktorokat is alkalmaztam: 

H0/HSZ [-] a hosszirányú középső és szélső zsugorodási értékekből számított, KE/KH [-] a 

keresztirányú elülső és hátulsó zsugorodási értékekből számított, és a Kátlag/Hátlag [-] a 

keresztirányú és hosszirányú átlagos zsugorodási értékekből számított deformációs faktorok. 
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A Kátlag [%] zsugorodásértéket a KE és a KH átlagaként, a Hátlag [%] zsugorodásértéket pedig 

a HSZ és H0 átlagaként definiáltam. A deformációs faktorok ideális értéke 1, amely az 

egyenletes zsugorodásra és ezáltal deformációmentes termékre utal. Az ideális értéktől való 

eltéréssel jellemeztem a lapka próbatestek deformációjának mértékét. A deformációs 

faktorokkal síkbeli deformáció írható le (34. ábra). 

 
34. ábra A deformációs faktorokkal jellemezhető síkbeli deformációk [92] 

Pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálat (SEM) 

A SEM vizsgálatokat Jeol JSM-638OLA típusú elektronmikroszkópon végeztem. A mintákat 

a vizsgálat előtt Jeol JFC-1200 típusú aranyozó berendezés segítségével Au/Pd ötvözettel 

vontam be, hogy elkerüljem a vizsgálat során az elektrosztatikus feltöltődést. 15 kV 

gyorsítófeszültséget, valamint 300-as, 500-as és 1000-es nagyítást alkalmaztam. 

Nedvességtartalom mérés 

Egy adott minta nedvességtartamát az MSZ EN ISO 1666:1996 [108] szerint 

szárítószekrényes kiszárítással határoztam meg. A mérés során négy-négy, egyenként 20 g-os 

mintát az irodalomban szokásos szárítási hőmérsékletekre, 60°C-ra, 85°C-ra, 105°C-ra és az 

szabvány által javasolt 130°C-ra felfűtött kemencébe helyeztem és megfelelő időközönként 

történő tömegméréssel határoztam meg a keményítő leadott nedvességtartalmának időbeli 

alakulását a (2) összefüggés szerint: 

 100
)(

, ⋅
−

=
sze

szsze
lemért m

tmm
N , (2) 

ahol Nmért, le [%] a minta mért leadott nedvességtartalma, msze [g] a minta szárítás előtti 

tömege, msz(t) [g] a minta szárításának adott időpillanatában mért tömege. Mivel a nevezőben 
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a szárítás előtti tömeg szerepel, ezért az össztömeghez képesti nedvességtartalmat lehet az 

összefüggés alapján kiszámolni. 

Röntgendiffrakciós vizsgálat (WAXD) 

A WAXD vizsgálatokat a Magyar Tudományos Akadémia, Központi Kémiai 

Kutatóintézetének Pordiffrakciós laboratóriumában Philips PW 3710 típusú 

pordiffraktométeren végeztem Cu Kα sugárzással, amelynek hullámhossza 0,15418 nm. A 

vizsgálathoz a fröccsöntött lapka próbatestből 15x15 mm alapterületű, 2 mm vastag mintákat 

használtam. Az eltérülés szögét, vagyis a diffraktáló sík és a röntgensugár által bezárt szög 

kétszeresét (2θ) az 5-30° tartományban változtattam. 

Differenciál pásztázó kalorimetria (DSC) 

A DSC vizsgálatokat a Budapesti Műszaki Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karának 

Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszékének laboratóriumában található 

Perkin-Elmer Pyris típusú DSC készülékével végeztem. A vizsgálatok során 0-200°C-os 

tartományban végeztem méréseket. Amorf PLA esetében 1-2-5-10-15-20°C/perces felfűtési 

sebességgel végeztem méréseket, amíg a különböző kristályosságú PLA minták esetében a 

felfűtési sebesség egységesen 5°C/perc volt. A DSC mérések során csak az első felfűtésből 

vontam le következtetéseket, mert a PLA minták hőkezelése során létrejövő kristályosságot 

vizsgáltam, az ömledékállapotból a PLA esetében csak nagyon lassú hűtés esetén létrejövő 

kristályosságot nem. 

Dinamikus mechanikai analízis (DMA) 

A DMA méréseket a Budapesti Műszaki Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karának 

Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszékének laboratóriumában található 

Perkin-Elmer Diamond típusú DMA készülékkel végeztem. A mérések során 0-160°C-os 

tartományban végeztem méréseket fröccsöntött lapka próbatestekből kivágott, 2x6 mm 

keresztmetszetű, 50 mm hosszú mintákkal. Amorf PLA esetében 1-2-5-10-15-20°C/perces 

felfűtési sebességgel végeztem méréseket, amíg a különböző kristályosságú PLA minták 

esetében a felfűtési sebesség egységesen 5°C/perc volt. Hajlító elrendezést, 400 mN 

erőamplitúdót, valamint 1 Hz frekvenciát alkalmaztam. 

Vízfelvételi vizsgálatok 

A vízfelvételi vizsgálatok elvégzéséhez zárható dobozokba desztillált vizet töltöttem, amelyet 

Memmert HCP 153 típusú kondicionálókamrába helyeztem el. Miután a desztillált víz elérte a 

beállított 30°C-os hőmérsékletet, fröccsöntött lapka próbatesteket helyeztem el benne, 

amelyeknek előzetesen megmértem a tömegét. Megfelelő időközönként történő 
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tömegméréssel határoztam meg a próbatest felvett nedvességtartalmának időbeli alakulását a 

(3) összefüggés szerint: 
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ahol Nmért, fel [%] a minta mért felvett nedvességtartalma, mve [g] a minta vízfelvétel előtti 

tömege, mv(t) [g] a minta vízfelvételének adott időpillanatában mért tömege. Mivel a 

nevezőben a vízfelvételnek kitett próbatest tömege szerepel, ezért az össztömeghez képesti 

nedvességtartalmat lehet az összefüggés alapján kiszámolni. 

Lebomlási vizsgálatok 

A lebomlási vizsgálatokat a Budapesti Műszaki Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki 

Karának Alkalmazott Biotechnológiai és Élelmiszertudományi Tanszékének 

laboratóriumában végeztem. Zárható dobozokban 15x15 mm alapterületű, 2 mm vastag 

mintákat helyeztem el, amelyeket feltöltöttem desztillált víz és alfa amiláz tartalmú keményítő 

bontó enzim keverékével (3%-os koncentráció), az ellenőrzésre szolgáló mintákat pedig 

desztillált vízzel. A mintákat ezután 60°C-on, valamint 80°C-on tartottam és mértem a 

próbatestek tömegének időbeli alakulását a (4) összefüggés alapján: 
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ahol B [%] a minta tömegének változása a lebomlási folyamat során, mb(t) [g] a minta 

lebomlási vizsgálatának adott időpillanatában mért tömege, mbe [g] a minta lebomlási 

vizsgálat előtti tömege. A kapott eredmény negatív előjele a minta bomlását 

(tömegcsökkenését), a pozitív a duzzadását jelzi. 

Lehajlási hőmérséklet mérés (HDT): 

A HDT vizsgálatokat a Budapesti Műszaki Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karának 

Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszékének laboratóriumában végeztem el. A mérés 

során 4x10 mm keresztmetszetű, 120 mm hosszú próbatesteket helyeztem olajfürdőbe, és 

mértem azt a hőmérsékletet, amelyen a próbatest állandó hárompontos hajlítás terhelés mellett 

eléri a 0,25 mm lehajlást. Az alátámasztási távolság 100 mm volt, a terhelő tömeg 500 g, a 

felfűtési sebesség pedig 2°C/perc. 
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4. Kísérleti eredmények, értékelésük 

Ebben a fejezetben bemutatom az általam végzett önálló kutatómunka eredményeit, 

valamint azok értékelését. 

4.1. Termoplasztikus keményítő előállítása, vizsgálata 

A napjainkban létező, és kereskedelmi forgalomban kapható lebomló polimerek egyik 

csoportja olyan keverék, amely körülbelül fele-fele arányban keményítőből előállított TPS-ből 

és valamilyen egyéb lebomló poliészterből, tipikusan PCL-ből áll. Ezek a polimer keverékek 

könnyen feldolgozhatóak és megfelelnek egy egyszer használatos, vagy rövid használati idejű 

műanyag termék anyagával szemben támasztott követelményeknek, azonban napjainkban 

még drágábbak, mint a tömegműanyagok (A Novamont cég TPS/PCL keverékéből gyártott 

Mater-Bi alapanyagának ára 1,2-3 Euro/kg). Mivel ezeknek a keverékeknek meghatározó a 

TPS tartalma, így kísérleteimben fröccsönthető TPS-t hoztam létre, hogy megvizsgáljam 

önmagában a tulajdonságait és a használhatóságát. A kísérleti anyagokat úgy hoztam létre, 

hogy alkalmazhatóak legyenek fröccsöntéssel történő feldolgozásra. 

A keményítő megjelenési formáját tekintve por, ami ilyen állapotában nem 

feldolgozható a főbb polimer-feldolgozási technológiákkal. Ahhoz, hogy feldolgozható 

legyen lágyítani kell, mivel a keményítő bomlási hőmérséklete alacsonyabb, mint az olvadási 

hőmérséklete. A feldolgozhatóság eléréséhez a kutatók általában glicerint és desztillált vizet 

használtak, mivel olcsó, könnyen előállítható alapanyagokról van szó. Előkísérleteimben sok 

esetben tapasztaltam, hogy a TPS fröccsöntésekor az alapanyag a nyíróerők hatására 

túlmelegedett (főként a csiga kompressziós zónájának környezetében), ennek hatására a TPS 

víztartalma gőzzé vált és nem lehetett tovább feldolgozni. 

Ezek alapján ebben a fejezetben a TPS gyárthatóságának (extruzió) és 

feldolgozhatóságának (fröccsöntés) vizsgálatával foglalkozom részletesen. Külön figyelmet 

fordítok a keményítő nedvességtartalmának nyomon követésére a teljes gyártási fázis alatt 

(extruzió előtti szárítás, extruzió utáni tárolás kondicionáló kamrában, fröccsöntés után). 

Foglalkozom továbbá a keményítőhöz adagolt magnézium-sztearát (MgST), mint 

csúsztatóanyagnak a TPS szerkezetére gyakorolt hatásával. Vizsgálataim célja ebben a 

fejezetben a TPS feldolgozhatósági (fröccsönthetőségi) tartományának feltérképezése. 

Megvizsgálom végül a TPS mechanikai tulajdonságait, valamint az utónyomás hatását a TPS 

zsugorodására. 
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4.1.1. A keményítő feldolgozásának vizsgálata 

A Meritena 100 típusú kukoricakeményítő nedvességtartalma a gyártó szerint 

105°C-os hőmérsékleten történő meghatározás esetén kevesebb, mint 13,5m%. A keményítő 

nedvességtartalom-leadási folyamatának tanulmányozása céljából saját méréssel is 

megvizsgáltam a keményítő nedvességtartalmát (35. ábra) [113]. 
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35. ábra A keményítő 60°C-on, 85°C-on, 105°C-on és 

130°C-on történő szárítása során mért leadott nedvességtartalma 

A különböző szárítási hőmérsékletek esetén különböző szárítási időtartam után állandósult a 

minták tömege. A minták végső leadott nedvességtartalmát annak a leadott tömegértéknek 

tekintettem, amely a 24 órával később mért értékhez képest 1%-nál kisebb eltérést mutatott. 

Ennek értelmében a keményítő leadott nedvességtartalma 60°C-os szárítás esetén 72 óra 

elteltével 10,6 ± 0,2m%-ra, 85°C-os szárítás esetén 24 óra elteltével 12,4 ± 0,1m%-ra, 105°C-

os szárítás esetén 24 óra elteltével 13,3 ± 0,1m%-ra, 130°C-os szárítás esetén pedig 8 óra 

elteltével 13,8 ± 0,2m%-ra adódott. Megfigyelhető, hogy minél magasabb szárítási 

hőmérsékletet alkalmaztam, annál rövidebb idő alatt leadta a keményítő a nedvességtartalmát, 

továbbá, hogy egy adott szárítási hőmérséklethez adott maximálisan leadható 

nedvességtartalom tartozik. A keményítő nedvességtartalmát a szárítás további fenntartásával 

a 168 órás vizsgálati időn belül nem, csak a szárítási hőmérséklet növelésével lehetett tovább 

csökkenteni, amely a keményítő szemcsés szerkezetével hozató összefüggésbe. Mivel a 

nedvességtartalom leadása logaritmikus időskálán jól jellemezhető szigmoid görbével, így ezt 

alapul véve egy olyan összefüggést állítottam fel, amely segítségével a különböző szárítási 

hőmérséklethez tartozó görbék leírhatóak. 
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ahol Nszámolt, le [%] a minta számított leadott nedvességtartalma, T [°C] a szárítási hőmérséklet, 

a1 [%], am [%/°C], b1 [%], bm [%/°C], és d1 [(ln%)/óra], dm [(ln%)/(°C·óra)] a keményítőre 

jellemző anyagállandók. 60-85-105-130°C-os hőmérsékletek esetében, 0,5-168 óra vizsgálati 

időtartam mellett a konstansok értékei az alábbiakra adódtak: a1=-1,20674%, 

am=0,05029 %/°C, b1=-0,00276%, bm=0,00296 %/°C, d1=-0,63749 (ln%)/óra, és 

dm=0,01705 (ln%)/(°C·óra). Az (5) összefüggés alapján a keményítő számított és a mért 

leadott nedvességtartalma a 36. ábrán látható. 
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36. ábra A keményítő különböző hőmérsékleten való 

szárítása során mért és számolt leadott nedvességtartalma 

A további kísérleteimben minden esetben a keményítőt előzetesen 130°C-on 8 óráig 

szárítottam, hogy a TPS gyártásához homogenizáljam, a PLA-val való társításhoz pedig 

minimalizáljam annak nedvességtartalmát. 70m% 130°C-on 8 óráig szárított keményítő, 

16m% glicerin, és 14m% desztillált víz, valamint 1-2-3 m% MgST segítségével TPS-t hoztam 

létre extruzióval és vizsgáltam a keményítő szemcsés szerkezetében végbemenő változásokat, 

valamint a csúsztatóanyag tartalom hatását. Ennek érdekében SEM felvételeket készítettem az 

általam használt kukoricakeményítőről (37. ábra/a), a MgST csúsztatóanyagról (37. ábra/b), 

illetve az eltérő MgST tartalmú TPS granulátumok felszínéről (38. ábra, 39. ábra). 

           
    a b 

37. ábra A (a) kukorica keményítő és a (b) MgST 
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38. ábra Az 1m% MgST tartalmú TPS 

           
39. ábra A 2m% MgST tartalmú TPS 

Az 1m% MgST tartalmú granulátumokról készül felvételeken nem-, vagy csak elvétve látható 

maradék szemcsés keményítő, ami a TPS magas fokú homogenitására utal, amelyet megerősít 

a granulátum áttetsző jellege is. A 2m% MgST tartalmú TPS granulátumok felvételein 

ugyanakkor jól látszanak a feldolgozás utáni maradék keményítő szemcsék, illetve a magas 

csúsztató-anyag tartalom miatt, maga a csúsztató is, amit energia diszperzív spektrométerrel 

(EDS) azonosítottam be. A 3m% MgST tartalmú granulátumok felszínén a 2m% MgST 

tartalmú granulátumok felszínéhez hasonlóan megtalálhatóak voltak a maradék keményítő 

szemcsék és a csúsztatóanyag. A felvételek alapján kijelenthető, hogy a maradék 

szemcsetartalom minimalizálása érdekében, a TPS homogenitásának érdekében az általam 

vizsgált csúsztató-anyag tartalmak közül az 1m% MgST használata ajánlott. Ennek 

magyarázata, hogy az extruzió során a kisebb csúsztatóanyag-tartalomhoz magasabb fokú 

nyírás tartozik, ami pedig magas fokú szemcselebontottságot eredményez. További 

vizsgálataim során a TPS-t 1m% MgST hozzáadásával állítom elő. 

A TPS homogenitását és a keményítő szemcsék elnyírtságát jól jellemzi a TPS 

kristályossága, amelynek vizsgálatára WAXD felvételeket készítettem a natúr keményítő 

porról, az egyszer és háromszor extrudált TPS-ről, valamint a nem extrudált, hanem a 
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keményítő, glicerin és víz keverékéből préselt lapokról. A kukoricakeményítőről készített 

WAXD felvételen három fő csúcs figyelhető meg 15°, 17,5°, valamint 23°-nál, ami a 

gabonafélékre jellemző A típusú kristályosságra utal (40. ábra). 
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40. ábra A natúr kukoricakeményítő por WAXD felvétele 

Az egyszer extrudált TPS WAXD felvételén már eltűntek az A típusú kristályosság csúcsai, 

de megjelent két új csúcs 13,5°, és 20°-nál, ami a feldolgozás által indukált VH típusú 

kristályosságra utal (41. ábra). A maradék kristályosság okozta három csúcs az egyszer 

extrudált TPS esetében eltűnt, ami a teljes keményítő szemcselebontottságra, homogén TPS 

anyagszerkezetre utal. 
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    a b 

41. ábra Az (a) egyszer és a (b) háromszor extrudált TPS WAXD felvétele 

Háromszor extrudálva ugyanazt a TPS granulátumot, a feldolgozás által indukált VH típusú 

kristályosság megnőtt. Végül a keményítő-glicerin-víz keverékből préselt lapokról WAXD 

felvételt készítettem, amely bizonyítja, hogy a keményítő szemcseszerkezetének elnyírásához, 

így magának a TPS-nek a létrehozásához nem elegendő a bevitt hőenergia, hanem megfelelő 

nagyságú nyírásra is szükség van, ami préselés esetében nem éri el a szükséges mértéket 

(42. ábra). 
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42. ábra A keményítő, glicerin és víz keverékből préselt lap WAXD felvétele 

A felvételről jól látszik, hogy a spektrum átmenetet képez a keményítő por és a TPS WAXD 

felvétele között, és megtalálhatóak mind az A típusú maradó kristályosságra jellemző, mind a 

VH típusú, feldolgozás által indukált kristályosságra jellemző csúcsok. 

Az extrudálás után az alapanyagot fröccsöntöttem, amely során azt tapasztaltam, hogy 

ciklusról ciklusra nő a plasztifikáláshoz szükséges idő, végül a plasztifikálás folyamán akkora 

hőmennyiség fejlődött, amit a hagyományos fröccsöntőgép (nem hűthetőek az egyes zónák, a 

hőmérséklet szabályzása a fűtőpalástok mentén bevitt hőenergia alapján történik) nem képes 

visszahűteni, így tipikusan a kompressziós zóna környékén az alapanyag elkezdett 

túlmelegedni. Ez a melegedés az alapanyag habosodásáig tartott (43. ábra), ami meggátolta a 

további fröccsöntést. 

 
43. ábra A TPS plasztifikálásakor létrejött habosodás az ömledékben 

Feltételezésem szerint a jelenséget a TPS nagyfokú lágyítóanyag tartalma, legfőképpen a 

víztartalma okozza, így a TPS feldolgozhatóságának vizsgálata érdekében különböző relatív 

légnedvességen kondicionáltam azt és mértem a minták tömegének változását. Annál kisebb 

volt a granulátumok tömegcsökkenése és ezáltal pedig a lágyítótartalom csökkenése, minél 

magasabb relatív légnedvességen tároltam azokat.  (44. ábra). 
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44. ábra A TPS tömegcsökkenése eltérő relatív légnedvességek mellett 

Mivel a lágyítóanyag tartalom összefügg az alapanyag folyóképességével, ezért a TPS folyási 

tulajdonságainak feltérképezésére MFI vizsgálatot végeztem. Kisebb súlyok esetében 

egyáltalán nem mértem anyagáramot, ugyanakkor a maximális alkalmazható szabványos súly 

mellett is csekély maradt az anyagáram, amely Bingham viselkedésre utal és a szakirodalom 

is megerősít [93]. A TPS folyásának jellemzésére a fröccsöntőgépet használtam, amely 

jelentősen nagyobb nyírósebességet képes kifejteni. A fröccsöntőgéppel „üresfröccsöntés” 

üzemmódban a csiga axiális mozgását használva 3 cm3/s csigasebességgel a 2 mm átmérőjű 

fúvókafuraton kijárattam a TPS-t és mértem az ehhez szükséges nyomást, illetve 

szakítópróbatest fröccsöntése (kitöltés 50 cm3/s-mal) során kialakuló nyomást (8. táblázat). 

Tárolási 
körülmények 

Üresfröccsöntéshez 
szükséges nyomás [bar] 

Fröccsöntési nyomás 
[bar] 

35°C, 25 % RH nem plasztifikálható és nem fröccsönthető 
35°C, 40 % RH 350 1500 
35°C, 50 % RH 300 1450 
35°C, 65 % RH 200 1300 

8. táblázat A tárolási paraméterek folyási jellemzőre gyakorolt hatása 

7 napos tárolás esetén (kerekített értékek) 

Minél nagyobb maradt a TPS lágyítóanyag tartalma a kondicionálás során, annál kisebb 

nyomással lehetett azt üresfröccsöntés módban a fúvókán keresztül átjuttatni, illetve 

fröccsönteni (8. táblázat). A TPS fröccsöntését akadályozó habosodási jelenséget 

megvizsgálva a különböző módon kondicionált alapanyagok esetében azt tapasztaltam, hogy 

annál inkább megszűnt a habosodási jelenség minél nagyobb volt az alapanyag 

nedvességtartalma. Ez ellentmond korábbi feltételezésemnek, miszerint a nagyfokú lágyító- és 

víztartalom okozza a habosodást. Ténylegesen a habosodást az alapanyag plasztikus állapotba 

hozása közben fellépő nyírás (csigaforgás) indukálta melegedés és a nagy viszkozitás 

következtében fellépő belső súrlódás okozta. 7 napig 35°C-on és 65% relatív légnedvességen 

való kondicionálással az TPS lágyítótartalma kevésbé csökkent, mint kisebb légnedvesség 
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értékek esetén, aminek hatására feldolgozhatóvá vált fröccsöntéssel. A TPS optimális 

fröccsöntési paramétereit a mellékletekben (7.1 fejezet, 108. oldal) foglaltam össze. 

4.1.2. A fröccsöntött termoplasztikus keményítő mechanikai tulajdonságainak 

vizsgálata 

Az előző fejezet tapasztalatait felhasználva TPS próbatesteket fröccsöntöttem, 

amelyeket három hétig kondicionáló kamrában tároltam 35°C-on, 50% relatív légnedvességen 

(átlagos beltéri légnedvesség érték), és az idő függvényében mértem a próbatestek húzó 

mechanikai tulajdonságait, zsugorodását, a fröccsöntés utáni kezdeti nedvességtartalmat, és a 

kondicionálás alatti nedvességtartalmat [114, 115]. A kísérletet egy másik időpontban gyártott 

alapanyaggal megismételtem, hogy megvizsgáljam a reprodukálhatóságot. A próbatestek 

húzószilárdsága a tárolási idő előrehaladtával nőtt (45. ábra); a fröccsöntés után közvetlenül 

mért húzószilárdsági érték 1,8 MPa, amely három hét tárolás után 11,2 MPa-ra növekedett. 
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45. ábra A (a) TPS húzószilárdsága és (b) rugalmassági modulusza a tárolási idő függvényében 

Hasonló jelenség figyelhető meg a próbatestek rugalmassági moduluszának alakulásából, 

amely a kezdeti 28 MPa a három hét tárolás után 705 MPa-ra nőtt. Szintén hasonló, de 

csökkenő értékek figyelhetőek meg a maximális erőnél mért nyúlás értékeknél (46. ábra). 
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46. ábra A TPS maximális erőnél mért nyúlása a tárolási idő függvényében 
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A húzószilárdság, rugalmassági modulusz és maximális erőnél mért nyúlás alapján a 

próbatestek mechanikai tulajdonságai reprodukálhatóak voltak. Az idő függvényében a 

47. ábrán látható módon alakultak a próbatestek szakítódiagramjai, valamint az 

ütőszilárdsága.  
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47. ábra A TPS (a) szakítódiagramjai és (b) ütőszilárdsága a tárolási idő függvényében 

Az ütőszilárdság a fröccsöntést követően közvetlenül vizsgált próbatestek esetén nem volt 

mérhető, a próbatestek képlékenyek voltak és nem törtek el. A szakítódiagramok alakulásán 

jól megfigyelhető egy képlékeny-rideg átmenet, a húzószilárdság és a rugalmassági modulusz 

növekedése, valamint a maximális erőnél mért nyúlás csökkenése. Ezzel párhuzamosan a 

tárolás során az ütőszilárdság jelentősen csökkent. A három hetes vizsgálati idő alatt nyomon 

követtem a TPS kristályosságát WAXD mérésekkel, de nem tapasztaltam eltérést, öregedésre 

jellemző B típusú kristályosság növekedését, így a mechanikai jellemzők változására a 

próbatestek tömegében és ezáltal pedig lágyítótartalmában (nedvességtartalmában) 

bekövetkező változások, az egyensúlyi nedvességtartalomra való törekvés ad magyarázatot 

(48. ábra). 
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48. ábra A TPS próbatest szárításakor mért tömegcsökkenés 85°C-os szárítás mellett és a TPS tömegének 

csökkenése a tárolás során, 35°C és 50% relatív légnedvesség mellett 
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4.1.3. Az utónyomás hatása a fröccsöntött termoplasztikus keményítő 

zsugorodására 

A fröccsöntött TPS termékek zsugorodása a hagyományos kőolaj alapú hőre lágyuló 

polimerekhez hasonlóan logaritmikusan nő az idő függvényében (49. ábra). 

y = 0,5103Ln(x) + 10,137
R2 = 0,9869
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49. ábra A TPS zsugorodása a tárolási idő függvényében 

A próbatestek jelentős technológiai zsugorodást (24. órában mért zsugorodás), és számottevő 

utózsugorodást mutatnak, amely magyarázható a tárolás során a lágyítótartalom jelentős 

csökkenésével. A TPS zsugorodási jellegének további vizsgálata céljából és nagyfokú 

zsugorodásának csökkentése céljából megvizsgáltam a fröccsöntési paraméterek közül az 

utónyomás hatását. A 400-600-800 bar utónyomási értékeket vizsgáltam meg, mivel ebben a 

tartományban voltak gyárthatóak a próbatestek (50. ábra). 
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50. ábra Az utónyomás hatása a TPS zsugorodására a tárolási idő függvényében 

400-800 bar utónyomási tartományban 

Jól látható, hogy az utónyomás hatása a hagyományos hőre lágyuló polimerekhez képest 

teljesen ellentétes; nagyobb utónyomási értékhez nagyobb zsugorodás tartozik. Az utónyomás 

hatására növekvő zsugorodásra magyarázatot ad, hogy a TPS nem csupán hőbevitel hatására, 

hanem hő és nyírás együttes megléte estén válik képlékenyen alakíthatóvá, így a 
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befröccsöntési folyamatot követően, amikor megtörténik a szerszámüreg kitöltése, az 

alapanyag folyóképessége megszűnt, tehát az utónyomás a termék zsugorodását nem tudta 

csökkenteni, sőt, ellenkező hatást ért el; a Bingham testként leírható TPS próbatestet 

komprimálta. Erre utal az is, hogy az utónyomás teljes elhagyása esetén az így kapott csekély 

mértékben részleges kitöltésű termék zsugorodása az utónyomással gyártott próbatestekhez 

képest továbbra is kisebb volt. A zsugorodás görbék időbeni lefutása alapján megvizsgáltam a 

technológiai és az utózsugorodás értékeit (51. ábra). 
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51. ábra A TPS 24. órában mért technológiai és a 24. órában és 168. órában mért zsugorodás 

különbségeként értelmezett utózsugorodása 

Megfigyelhető a TPS jelentős technológiai zsugorodása, amire az utónyomás a hagyományos 

hőre lágyuló polimerekhez képest fordított hatással volt. Látható továbbá, hogy az utónyomás 

nem volt hatással a TPS utózsugorodására, azt feltehetően a lágyítótartalom csökkenése 

befolyásolta leginkább. Az eredmények értelmében a TPS fröccsöntésekor a megfelelő termék 

minőség elérésének érdekében a szerszámüreg teljes kitöltését követően az utónyomás 

elhagyható. 

4.2. Politejsav vizsgálata 

Annak érdekében, hogy méretpontos, deformációmentes, PLA alapanyagú fröccsöntött 

terméket lehessen tervezni, gyártani, valamint magát a fröccsöntő alakadó szerszámot meg 

lehessen tervezni, célszerű ismerni a PLA zsugorodási, vetemedési jellemzőit és a fontosabb 

fröccsöntési paraméterek, mint például az utónyomás, vagy az ömledékhőmérséklet ezekre 

gyakorolt hatását. A kereskedelmi forgalomban kapható PLA-t általában részben kristályos 

formában lehet megvásárolni [94, 95]. Egyszeri feldolgozás (fröccsöntés, extruzió, 

ömledék-keveréssel történő társítás) során a termék teljesen áttetszővé válik, 

molekulaszerkezete amorffá válik, nem kristályosodik ki a hűtési folyamat során még levegőn 
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való lassú hűtés esetén sem. A hőre lágyuló polimer feldolgozási technológiák kapcsán 

mindennapos gyakorlat a hibás termékek újrafeldolgozása a selejtes termék darálásával és a 

darálék eredeti alapanyaghoz való hozzákeverésével. Az egyszer már ömledékállapotba 

hozott és a hűtés során gócképzők hiányában amorf állapotú PLA termék darálékának 

feldolgozása jelentősen eltérhet az eredeti alapanyag feldolgozásától. Annak ellenére, hogy a 

feldolgozás során amorf PLA terméket lehet létrehozni, a termék kristályossága különböző 

módszerekkel növelhető. Ilyen módszer a gócképzők alkalmazása, illetve a termék utólagos 

kristályosítása Tg fölötti hőmérsékleten. 

Ezek alapján ebben a fejezetben a fröccsöntött PLA feldolgozásával, a késztermék 

zsugorodási, vetemedési, mechanikai jellemzőinek vizsgálatával és a különböző fröccsöntési 

paraméterek hatásainak elemzésével foglalkozom. Vizsgálom továbbá az amorf PLA 

közvetlen újrafeldolgozhatóságát és az eredeti alapanyaghoz képest tapasztalt feldolgozási 

eltéréseket. Végül a különböző kristályosságú PLA termékek tulajdonságainak az eredeti, 

amorf PLA termékhez viszonyított különbözőségével foglalkozom. Vizsgálataim célja a PLA 

fröccsöntéssel történő feldolgozásának és a fröccsöntött PLA termékek tulajdonságainak 

feltérképezése. 

4.2.1. Fröccsöntött politejsav zsugorodásának, vetemedésének és mechanikai 

tulajdonságainak vizsgálata 

A PLA-t a feldolgozás előtt az alapanyaggyártó ajánlása szerint 85°C-on 6 órán át 

szárítottam és előzetes vizsgálatként megmértem a folyási mutatószámot különböző 

hőmérsékletek mellett 2,16 kg terhelés esetén (52. ábra). 
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52. ábra A PLA folyási mutatószáma különböző hőmérsékletek esetén 2,16 kg terhelés mellett 

A diagramról leolvasható, hogy az alapanyag folyóképessége 170-190°C között extruzióra 

(MFI=5-10), 190°C fölött pedig inkább fröccsöntésre (MFI>10) alkalmas. A folyási 

mutatószám mérést követően lapka próbatesteket fröccsöntöttem. A folyamatos, 
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problémamentes feldolgozás érdekében a fröccsöntőgép beállításakor a következő 

megfontolásokat tettem. Mivel a beömlőcsonk rendszeresen elszakadt a szerszámnyitáskor és 

kézzel kellett eltávolítani az álló szerszámfélből, így hosszú utónyomási időt (20 s) 

alkalmaztam, hogy ne csak a termék, hanem a beömlőcsonk zsugorodását is kompenzáljam, 

különös tekintettel az ott bekövetkező lunkerképződésre. A hosszú utónyomási idő mellett 

hosszú maradék hűtési időt is kellett alkalmaznom (30 s), hogy a termék kellő merevséggel 

rendelkezzen a szerszámból való problémamentes eltávolításhoz (Tg alá történő hűtés). Az 

általam használt PLA 58°C-os Tg-vel rendelkezik (4.2.2 fejezet), így deformációmentes 

terméket különösen kis szerszámhőmérséklet (20°C) mellett tudtam gyártani; 50°C-nál 

magasabb szerszámhőmérséklet deformált terméket eredményezett. Végül az ömledék 

homogenitásának érdekében legalább 30 bar torlónyomást alkalmaztam a 15 m/perc kerületi 

sebességű plasztifikáláskor (35 mm-es csigaátmérő esetén). Ezeket a megfontolásokat 

betartva reprodukálható minőségű, deformációmentes, áttetsző, amorf PLA termékeket 

tudtam fröccsönteni. Az amorf molekulaszerkezetet a későbbi, WAXD mérésekkel 

alátámasztottam (4.2.2 fejezet). A PLA optimális fröccsöntési paramétereit a mellékletekben 

(7.1 fejezet, 108. oldal) foglaltam össze; az ezektől való eltérést (pl. beállítási paraméter 

hatásának vizsgálata céljából) az adott vizsgálatnál közlöm. A gyártást követően 1, 24, 48, 72, 

168 órával mértem a próbatestek hosszirányú és keresztirányú zsugorodását (53. ábra). 
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53. ábra PLA próbatest zsugorodása (a) lineáris és (b) logaritmikus skálán 

190°C-os ömledékhőmérséklet és 600 bar utónyomás esetén 

Megfigyelhető, hogy a PLA rendkívül csekély zsugorodással rendelkezik, amire egy 

fröccsöntő szerszám tervezésekor hangsúlyt kell fektetni. Előkísérleteimben többször 

tapasztaltam nagy falvastagságú termék és kis oldalferdeségű szerszámüreg esetén, hogy a 

termék a szerszámba befeszült és amelyet a kidobócsapok rendszeresen el is deformáltak. 

Ilyen nehezen gyártható próbatest volt az ISO 3167A szabvány szerinti szakítópróbatest, 
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aminek 4 mm-es falvastagsága következtében sok esetben befeszült a szerszámüregbe. 

Látható továbbá, hogy a PLA zsugorodása a hagyományos hőre lágyuló polimerekhez 

hasonlóan logaritmikusan nő az idő függvényében. A folyási irány szempontjából szélen és 

középen mért zsugorodási értékek (H0 és HSZ) között kisebb, ugyanakkor a gáthoz közeli és 

a folyási út végén mért keresztirányú zsugorodások között (KE és KH) jelentősebb eltérést 

tapasztaltam, amit a folyási úthossz mentén, a szerszámüregben bekövetkező nyomásesés 

okoz. Ez a zsugorodás különbség a deformációs paraméterekben is megmutatkozik; amíg a 

H0/HSZ és Kátlag/Hátlag deformációs paraméterek az ideális 1 érték körüliek, addig a KE/KH 

érték attól jelentős mértékben eltér, azaz a fröccsöntött PLA termékek esetében a jellemző 

deformációt a szerszámüregben bekövetkező nyomásesés hatására létrejövő egyenetlen 

keresztirányú zsugorodás okozza (54. ábra). 
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54. ábra PLA próbatest deformációja 190°C-os ömledékhőmérséklet és 600 bar utónyomás esetén 

Az utónyomás és ömledékhőmérséklet zsugorodásra gyakorolt hatásának vizsgálata előtt, 

megvizsgáltam ennek a két paraméternek a gátfagyási időre gyakorolt hatását a termék 

tömegének mérésével (55. ábra). 
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55. ábra A PLA próbatest tömegének és gátfagyási idejének alakulása az (a) utónyomás idejének és 

nagyságának függvényében 190°C-os ömledékhőmérséklet mellett és (b) az ömledékhőmérséklet 

nagyságának függvényében 600 bar utónyomás esetén 
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Az általam vizsgált 3 utónyomási és 4 ömledékhőmérséklet érték változtatta ugyan a 

gátfagyás idejét, de minden esetben 6 másodperc után már csak szórásmezőn belül változott a 

termékek tömege. A termék végső tömegére viszont mind az utónyomás és az 

ömledékhőmérséklet jelentős befolyással volt. 600 bar utónyomás következtében a termékek 

tömege 6%-kal növekedett a 200 bar utónyomással gyártott termék tömegéhez képest, 

ugyanakkor 220°C-os ömledékhőmérséklet okozta kisebb sűrűség és jobb komprimálhatóság 

következtében a termékek tömege 8%-kal nőtt a 190°C-os ömledékhőmérséklettel 

fröccsöntött termék tömegéhez képest. Az utónyomás növelése a hagyományos hőre lágyuló 

polimerekhez hasonlóan csökkentette a fröccsöntött PLA próbatest zsugorodását (56. ábra) 

[116]. 

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

300 400 500 600 700 800
Utónyomás [bar]

Zs
ug

or
od

ás
 [%

]

H0

HSZ

KE

KH

 
56. ábra Az utónyomás nagyságának hatása a PLA zsugorodására 20 másodperc utónyomási idő és 

190°C-os ömledékhőmérséklet esetén 

Az utónyomás növelése azonban nem egyenletesen csökkentette a zsugorodást, hanem egy 

adott nyomásértéket meghaladva a zsugorodás jelentősebb mértékben csökken, mint azt 

megelőzően. Ez jól összhangban van a gátfagyás esetén mért termék tömegével (55. ábra), 

ugyanis 200 bar, valamint 400 bar hatására kisebb mértékben nőtt a termék tömege (15,99 g, 

valamint 16,36 g), amíg 600 bar utónyomás esetén ez a nyomásérték elegendő volt ahhoz, 

hogy a hűtési folyamat során további, jelentős anyagmennyiséget juttasson a szerszámüregbe 

(termék tömege 16,94 g). Ez a nyomásérték, amely esetében a zsugorodás jelentősebben 

csökkenni kezdett, a folyásirányban mért zsugorodások esetében egységesen 500 bar volt, 

amíg a keresztirányban mért zsugorodások esetében a gáthoz közelebb szintén 500 bar, attól 

távolabb pedig csak 600 bar esetén jelentkezett a szerszámüregben fellépő nyomásesés 

következtében. Mivel a két keresztirányú zsugorodási érték nem ugyanannál az utónyomási 

értéknél kezd el jelentősebben csökkenni, így a KE/KH deformációs paraméter, amely a 

folyásirányban fellépő zsugorodáskülönbségekből származó deformációt jelzi, 500 bar 

utónyomás felett az ideális értéktől eltávolodik (57. ábra). 
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57. ábra Az utónyomás nagyságának hatása a PLA próbatest deformációjára 

190°C-os ömledékhőmérséklet esetén 

Az ömledékhőmérséklet növelése állandó 600 bar utónyomás alkalmazása esetén csökkentette 

a PLA zsugorodását (58. ábra), amelyre magyarázatot ad az alapanyag nagyobb 

ömledékhőmérséklet következtében fellépő könnyebb komprimálhatósága, a szerszámüregben 

fellépő nyomás növekedése, és a termék tömegének növekedése, amit az 55. ábra alátámaszt. 
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58. ábra Az ömledékhőmérséklet hatása a (a) PLA próbatest zsugorodására 600 bar utónyomás esetén, 

valamint a (b) fröccsöntési nyomására 

Az ömledékhőmérséklet növelésével tovább nőtt a különbség a keresztirányú zsugorodások 

között, ami a KE/KH deformációs paraméter ideálistól való eltérése is mutat (59. ábra). 
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59. ábra Az ömledékhőmérséklet hatása a PLA próbatest deformációjára 
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A zsugorodási vizsgálatok után a 190°C-os ömledékhőmérséklettel és 600 bar 

utónyomással fröccsöntött lapka próbatestekből a folyásiránnyal párhuzamos (hosszirányban 

kimunkált) és arra merőleges (keresztirányban kimunkált) irányban próbatesteket hoztam 

létre, amelyeken szakító-, hajlítóvizsgálatot végeztem, illetve megmértem az alapanyag 

ütőszilárdságát Charpy vizsgálattal és hőállóságát lehajlási hőmérséklet méréssel (HDT). A 

9. táblázat összefoglalja a szakítás és hajlítás eredményeit. 

Szakítóvizsgálat Kimunkálás 
iránya Húzó rugalmassági 

modulusz [MPa] 
Húzószilárdság 

[MPa] 
Maximális erőnél 
mért nyúlás [%] 

hosszirány 3350 ± 110 63,6 ± 2,3 2,42 ± 0,06 
keresztirány 3320 ± 80 61,7 ± 0,9 2,33 ± 0,06 

Hajlítóvizsgálat Kimunkálás 
iránya Hajlító rugalmassági 

modulusz [MPa] 
Hajlítószilárdság 

[MPa] 
Maximális erőnél 
mért nyúlás [%] 

hosszirány 3680 ± 370 125,2 ± 4,3 3,74 ± 0,03 
keresztirány 3930 ± 810 122,1 ± 2,9 3,74 ± 0,02 

9. táblázat Fröccsöntött PLA-ból folyásiránnyal párhuzamosan és arra merőlegesen kimunkált 

próbatestek szakító és hajlítóvizsgálatának eredményei 

A PLA ütőszilárdsága 5,9 ± 0,3 kJ/m2-re, a hőállósága pedig 53,0 ± 0,5°C-ra adódott. A PLA 

részben a kis mértékű zsugorodása, részben pedig a húzó- hajlítószilárdsága, húzó- hajlító 

rugalmassági modulusza, valamint az ütőszilárdsága alapján leginkább a polisztirolra (PS) 

hasonlít. Szakító-, és hajlító mechanikai tulajdonságai nem függtek jelentős mértékben a 

kimunkálás irányától, azaz az orientációtól; az eredmények szórásmezőn belül fedik egymást. 

A töretfelületeket megvizsgálva minden esetben rideg töretfelületet figyeltem meg (60. ábra). 

           
60. ábra Fröccsöntött PLA lapka próbatestből kimunkált folyásirányú szakítópróbatest töretfelülete 
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4.2.2. A politejsav kristályosságának vizsgálata, újrafeldolgozhatóságának 

elemzése 

A PLA termékek közvetlen újrafeldolgozásának vizsgálata céljából egyszer extrudált 

alapanyagot dolgoztam fel fröccsöntéssel. Az extrudálás során az alapanyag teljesen áttetsző 

lett, amorf állapotban maradt, nem kristályosodott ki. A fröccsöntés során megfigyeltem, 

hogy az amorf állapotban lévő PLA rátapadt a fröccsöntőgép csigájának behúzó zónájára, 

aminek a feladata még csak az alapanyag szállítása és nem pedig megömlesztése lett volna 

(61. ábra). 

           
61. ábra A fröccsöntőgép csigájának behúzó zónájára rátapadt amorf PLA 

A csigára rátapadt amorf PLA plasztifikálásához egyre nagyobb nyomatékra volt szüksége a 

fröccsöntőgépnek, mivel az alapanyag a csiga felületének egyre nagyobb részére rátapadt, és 

így együtt forgott a csigával, végül a feldolgozás-technológia stabilitása jelentősen romlott; a 

fröccsöntést csak a csiga megtisztítása után lehetett folytatni. A jelenség további 

vizsgálatának céljából az amorf PLA granulátumokat 80°C-on hőkezeltem és az 

összetapadásról elektronmikroszkópi felvételeket készítettem (62. ábra). 

           
    a b 

62. ábra PLA granulátumok összehegedése 80°C-on (a) 20-szoros, valamint (b) 2000-szeres nagyításban 

A nagyobb nagyítású felvételen egyértelműen látszik, hogy a granulátumok helyi 

ömledékállapotba kerülésének hatására egy hegedési felület alakult ki, amely az amorf 

3300  mmmm  3300  mmmm  
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állapotban lévő PLA granulátumok összetapadását okozza. Ezek alapján kimondható, hogy a 

PLA-ból készített, amorf fázisban lévő termék újrafeldolgozása darálékként jelentősen rontja 

a technológia stabilitását, mivel az amorf fázisban lévő PLA granulátum a feldolgozás során 

rátapad az extruder vagy a fröccsöntőgép csigájára. Az alapanyaggyártó által kiadott 

adatlapban [96] leírják, hogy az amorf PLA Tg fölötti hőmérsékleten hideg kristályosodik és a 

részben kristályos PLA már feldolgozható. Az amorf PLA fröccsöntésekor bekövetkező 

technológiai stabilitás romlás vizsgálata céljából, valamint a PLA termékek kristályosságának 

vizsgálata céljából 60-80-100-120-140°C-on 10-20-30-40-50-60 percig szárítókemencében 

hőkezeltem fröccsöntött amorf PLA próbatesteket, amelyekből WAXD, DMA és DSC 

mérésre alkalmas próbatesteket munkáltam ki. A különböző hőmérsékleten és ideig tárolt 

próbatestek különböző mértékben kikristályosodtak, amit az áttetszőből opakká váló színük is 

jelzett. A WAXD mérések alapján a 60°C-on a vizsgált egy órás intervallumig nem alakult ki 

kristályos szerkezet, amíg 80°C-on már megindult a hideg kristályosodás (63. ábra). 100°C-on 

(64. ábra/a), valamint 120°C-on (64. ábra/b) pedig a 80°C-os hőkezeléshez képest jelentős 

mértékben felgyorsult a kristályosodás, ami az amorf alapgörbe és a csúcsok területarányából 

látható. 
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63. ábra (a) Amorf PLA és (b) 80°C-on 10, 30, valamint 60 percig hőkezelt PLA WAXD felvételei 
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64. ábra (a) 100°C-on, valamint (b) 120°C-on 10 percig hőkezelt PLA WAXD felvételei 
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A 10. táblázat összefoglalja a különböző hőmérsékletek és intervallumok hatására kialakult 

kristályos hányadot, amelyet a WAXD mérésekből a csúcsok és az amorf alapgörbe 

területarányából számítottam. Ehhez előzetes DSC vizsgálattal meghatároztam a hőkezelt 

próbatestek olvadáshőjét és összevetettem az irodalmi értékekkel [97]. A kapott 

kristályossággal validáltam a WAXD mérések területarányából számolt kristályosságot. 

Kristályosság [%] 
Hőkezelési hőmérséklet [°C] Hőkezelési 

idő [perc] 60 80 100 120 140 
10 0 3 33 42 30 
20 0 5 33 44 33 
30 0 7 44 42 44 
40 0 8 44 42 32 
50 0 14 44 42 42 
60 0 19 42 44 44 

10. táblázat A különböző hőmérsékleten és különböző ideig hőkezelt PLA próbatestek kristályossága [%] 

Az adatokból is kitűnik, hogy 100°C fölött a 2 mm vastag próbatestek kristályosodása jelentős 

mértékben felgyorsult, már a legelső mért időpontban közel a legnagyobb mértékű 

kristályosságot mértem. A 10. táblázatban látható kristályossággal rendelkező próbatesteket 

DMA és DSC méréssel is megvizsgáltam 1-2-5-10-15-20°C/perc felfűtési sebességgel. Az 

amorf PLA esetében (1°C/perces fűtés esetén) a tárolási modulusz érték Tg-t elérve jelentősen 

lecsökkent, azonban a mérés közbeni hideg kristályosodás következtében a tárolási modulusz 

nőni kezdett, végül pedig Tm-et elérve ismét lecsökkent. A hideg kristályosodás és az azzal 

járó exoterm hőeffektus jól megfigyelhető a DSC görbén (65. ábra). 
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65. ábra A kezdetben amorf és a mérés során hideg kristályosodott PLA próbatest (a) DMA 

és (b) DSC felfűtési görbéje 1°C/perc felfűtési sebesség esetén 

A hideg kristályosodás következtében a minta kezdeti amorf szerkezete ellenére olvadáshővel 

rendelkezik, így a DMA görbe egyfajta keveréke az amorf és részben kristályos PLA DMA 

görbéinek, amivel összhangban van a mérés végeztével a próbatest áttetszőségének 
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megváltozása, áttetszőből opakká történő átalakulása. A mérést a fűtési sebesség növelésével 

elvégezve az említett jelenség mértéke csökkent (66. ábra). 
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66. ábra A felfűtési sebesség hatása az amorf PLA mérés során bekövetkező hideg kristályosodására 

A felfűtési sebességet növelve a DMA görbéken megfigyelhető a hideg kristályosodás során 

létrejövő tárolási modulusz növekmény csökkenése, a DSC görbéken pedig megfigyelhető a 

hideg kristályosodási exoterm csúcs intenzitásának csökkenése és a kristályosodási 

csúcshőmérséklet eltolódása nagyobb hőmérsékletek irányába (67. ábra). 
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67. ábra A felfűtési sebesség hatása az amorf PLA DSC görbéire (a) 5°C/perc, (b) 10°C/perc,  

(c) 15°C/perc és (d) 20°C/perc felfűtési sebesség esetén 
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A nagy sebességű felfűtés hatására ebben az esetben nem volt elegendő idő a hideg 

kristályosodásra, így a csökkenő hideg kristályosodási entalpiával párhuzamosan az 

olvadáshő is csökkent (11. táblázat), valamint dominánssá vált az α’ kristálymódosulat 

olvadásához tartozó csúcs intenzitása az α-val szemben. 

Felfűtési 
sebesség 
[°C/perc] 

Tg [°C] 
Kristályosodás 

csúcs-
hőmérséklete [°C] 

Hideg-
kristályosodási 
entalpia [J/g] 

Kristályolvadás 
csúcs-

hőmérséklete [°C] 

Olvadáshő 
[J/g] 

2 58 96,1 -25,8 152,6 25,3 
5 60 107,7 -29,9 152,6 27,5 

10 63 117,8 -22,4 149,2 22,7 
15 67 126,1 -11,4 151,9 11,5 
20 71 130,7 -4,8 154,4 5,8 

11. táblázat A különböző felfűtési sebességgel vizsgált amorf PLA üvegesedéi hőmérsékletei, 

kristályosodási és kristályolvadási csúcshőmérsékletei, valamint hideg kristályosodási entalpiája és 

olvadáshője 

Az amorf PLA mellett a különböző mértékben hőntartott PLA próbatestek DMA és DSC 

görbéit is mértem 5°C/perces felfűtési sebességgel (68. ábra). 
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68. ábra A különböző ideig és hőmérsékleten hőkezelt PLA próbatestek DMA görbéje 

A növekvő kristályosság következtében a Tg-nél mért moduluszcsökkenés egyre kevéssé volt 

jelentős, egészen a 44%-os kristályos hányaddal rendelkező, részben kristályos PLA DMA 

görbéjéig. Megfigyelhető továbbá, hogy a kisebb kristályosságú próbatestek is teljesen 

kikristályosodtak a mérés során, mivel az azokhoz tartozó DMA görbe a hideg kristályosodást 

követően együtt fut a részben kristályos PLA görbéjével (68. ábra). A hőkezelt minták DSC 

felvételein egyértelműen látszik a hideg kristályosodás következtében fellépő exoterm 

hőeffektus csökkenése, valamint az α kristálymódosulat olvadásához tartozó csúcs 

intenzitásának dominánssá válása az α’-vel szemben (69. ábra, 12. táblázat). 

Az amorf PLA-t 120°C-on 1 órán át szárítókemencében hőkezeltem, ami alatt opakká 

vált, kikristályosodott. A hideg kristályosodás során a különálló granulátumok összetapadtak, 

NNöövveekkvvőő  
kkrriissttáállyyoossssáágg  



  PhD értekezés 

Tábi Tamás  66 

azonban ezeket csekély mechanikai hatásra szét tudtam választani, és a hőkezelt PLA-t az 

eredeti részben kristályos PLA-hoz hasonlóan egyszerűen fel tudtam dolgozni fröccsöntéssel. 
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69. ábra A (a) 80°C-on 10 percig, (b) 40 percig, (c) 60 percig és (d) 120°C-on 10 percig 

hőkezelt PLA próbatestek DSC felfűtési görbéje 5°C/perc mellett 

Hőkezelési idő és 
hőmérséklet 

Kristályosodás 
csúcs-

hőmérséklete [°C] 

Hideg-
kristályosodási 
entalpia [J/g] 

Kristályolvadás 
csúcs-

hőmérséklete [°C] 

Olvadáshő 
[J/g] 

Kristályosság 
[%] 

80°C, 10 perc 105,4 -18,4 150,8 20,9 3,3 
80°C, 20 perc 100,9 -16,3 152,1 21,4 6,7 
80°C, 30 perc 99,4 -17,8 151,9 21,8 5,3 
80°C, 40 perc 95,4 -13,2 152,1 23,0 13,0 
80°C, 50 perc 91,1 -11,4 150,9 24,5 17,3 
80°C, 60 perc 96,4 -7,5 150,4 23,4 21,0 
100°C, 10 perc nincs nincs 151,4 25,8 34,1 
120°C, 10 perc nincs nincs 151,6 29,0 38,4 

12. táblázat A különböző ideig hőkezelt minták kristályosodási és kristályolvadási entalpiái 

Mivel az exoterm folyamat csökkenésével a feldolgozhatóság javult, így kijelenthető, hogy a 

feldolgozás-technológia stabilitásának jelentős mértékű romlásáért a PLA amorf fázisának 

helyi ömledékállapotba kerülése a felelős, amely ömledékállapot a hideg kristályosodás 

következtében fellépő erőteljes exoterm folyamat hatására a granulátum felszínén 

felhalmozódó hőmennyiség által következik be. Miután végbement a hideg kristályosodás, a 
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létrejött kristályos szerkezet már meggátolja a makro-Brown mozgást és ezáltal a helyileg 

létrejött ömledékállapot megszűnik. A mérési eredményeket figyelembe véve későbbi 

vizsgálataim során, ha egy extruziós lépés előzte meg a PLA fröccsöntését, mint például a 

PLA természetes töltő vagy erősítőanyagokkal való társításakor, akkor minden esetben 

120°C-on, legalább egy óra időintervallumig szárítókemencében kikristályosítottam a 

granulátumot a problémamentes feldolgozhatóság érdekében. 

Amellett, hogy a feldolgozás során is előnyösebb részben kristályos PLA 

granulátumot használni, maguk a részben kristályos PLA termékek is jelentős előnnyel 

rendelkeznek az amorfhoz képest, amely a DMA görbékről is leolvasható magasabb 

hőállóságban nyilvánul meg. Az amorf és részben kristályos PLA tulajdonságainak további 

vizsgálata céljából elvégeztem a próbatestek szakító-, és HDT vizsgálatát (13. táblázat). 

Hőkezelési idő és 
hőmérséklet 

Húzó 
rugalmassági 

modulusz [MPa] 

Húzószilárdság 
[MPa] 

Maximális erőnél 
mért nyúlás [%] Hőállóság [°C] 

nem hőkezelt 3070 ± 170 62,8 ± 1,2 2,62 ± 0,04 53 ± 0,5 
80°C, 40 perc 3160 ± 170 66,6 ± 1,6 2,71 ± 0,07 nem vizsgált 
80°C, 60 perc 3020 ± 110 68,4 ± 2,3 2,73 ± 0,11 nem vizsgált 
120°C, 10 perc 3300 ± 210 71,9 ± 2,1 2,53 ± 0,06 127 ± 2,0 

13. táblázat A különböző mértékben hőkezelt PLA szakítóvizsgálatának eredményei 

Az amorf és részben kristályos PLA rugalmassági moduluszában és maximális erőnél mért 

nyúlásában nem tapasztaltam számottevő változást a növekvő kristályosság hatására, azonban 

a húzószilárdságban az eredeti, amorf PLA-hoz képest 14%-os növekedést mértem. A 

hőállóság a kristályosság hatására jelentősen nőtt, ami előnyösebbé teszi a részben kristályos 

PLA alkalmazását. A töretfelületeket megvizsgálva a részben kristályos PLA esetében az 

amorf PLA-hoz képest (60. ábra) képlékenyebb töretfelületet és helyenként szferolitok 

jelenlétét figyeltem meg (70. ábra). 

           
    a b 

70. ábra A (a) részben kristályos PLA töretfelülete (b) szferolitokkal 
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A kristályosságbeli különbségek a PLA kúszási jellemzőiben is megmutatkoztak. A 

kúszásvizsgálat során az amorf PLA szakítóvizsgálata esetén mért maximális erő (2600N) 

60-70%-át alkalmaztam terhelőerőként. Az amorf PLA kúszásvizsgálata során a terhelőerő 

elérésekor nagyobb nyúlásértéket és a kúszás lineáris szakaszában nagyobb meredekséget 

mértem (14. táblázat), mint a részben kristályos PLA esetében, azaz utóbbi jobban ellenállt a 

terhelésnek, ugyanakkor a részben kristályos PLA tönkremenetele kisebb nyúlás esetén 

bekövetkezett, mint az amorf PLA-é (71. ábra). 

  
    a b 

71. ábra Az (a) amorf és (b) részben kristályos PLA kúszásvizsgálata különböző terhelőerők mellett 

Amorf PLA 

Terhelőerő [N] Terhelőerő 
felvételekor mért 

nyúlás [%] 

Lineáris szakasz 
meredeksége 

[%/óra] 

Szakadási nyúlás 
[%] 

1560 (60%) 1,84 ± 0,05 1,08 ± 0,21 9,51 ± 0,75 
1820 (70%) 2,15 ± 0,04 3,54 ± 0,22 7,02 ± 0,31 

Részben kristályos PLA 

Terhelőerő [N] Terhelőerő 
felvételekor mért 

nyúlás [%] 

Lineáris szakasz 
meredeksége 

[%/óra] 

Szakadási nyúlás 
[%] 

1560 (60%) 1,59 ± 0,04 0,54 ± 0,23 1,87 ± 0,04 
1820 (70%) 1,92 ± 0,03 1,92 ± 0,04 2,20 ± 0,04 

14. táblázat Az amorf és részben kristályos PLA kúszásvizsgálatának eredményei 

4.3. Keményítővel töltött politejsav vizsgálata 

A PLA kitűnő tulajdonságainak ellenére, a PLA-ból készített termékek széleskörű 

elterjedése csak a jövőben várható. Ennek oka az alapanyag tömegműanyagokhoz viszonyított 

magas ára, amely napjainkban még 2-4 Euro/kg. További problémát jelenhet a PLA gyors 

lebontásához szükséges meghatározott körülmények biztosítása (2. táblázat). A gyors (pár 

hónap alatt végbemenő) lebontáshoz ipari komposztálási körülmények szükségesek, azaz 

magas hőmérséklet (>60°C) és páratartalom (>70-80%). A leírt okok miatt célszerű a PLA-t 

az olcsó (0,7 Euro/kg) és könnyen lebomló (vízoldható) szemcsés keményítővel társítani. A 
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keményítőt, mint töltőanyagot korábban hagyományos hőre lágyulók esetén használták és 

ezáltal a termékek meghatározott idő elteltével szétesővé, bio-erodálhatóvá, de nem 

lebomlóvá váltak. A keményítő töltés eredményeképpen a keményítő töltésű PLA-ból 

előállított termékek a szélesebb társadalmi rétegek számára is elérhető házi komposztálás 

során is lebonthatóvá válhatnak, így szükségtelenné válik a termékek költséges összegyűjtése. 

Ezek alapján ebben a fejezetben a szemcsés keményítővel, mint töltőanyaggal társított 

PLA-val foglalkozom. Vizsgálom a társítás estében a PLA ömledékhőmérsékletének hatását a 

társított alapanyag tulajdonságaira. A fejezet további részében megvizsgálom a fröccsöntött, 

keményítővel töltött PLA zsugorodását, deformációját, mechanikai tulajdonságait, valamint 

vízfelvételét, vizes közegben való használhatóságát. A célom a vizsgálatokkal, hogy a 

keményítő hozzáadásával a lehető legnagyobb mértékben megtartsam a PLA kiváló 

mechanikai tulajdonságait, és hogy meghatározzam a keményítővel töltött PLA 

tulajdonságait, felhasználhatóságát. A vizsgálataim során nem használtam kompatibilizáló 

szereket azok környezetre gyakorolt nem ismert hatásai miatt.  

4.3.1. A keményítő töltőanyag hatásának vizsgálata 

A társítást megelőzően a keményítőt a 4.1.1 fejezet eredményei alapján 130°C-on 8 óráig, a 

PLA-t a gyártó előírása szerint 85°C-on 6 órán át szárítottam. A keményítővel való társítást 

kétcsigás extruderrel végeztem, 170-180-190°C-os ömledékhőmérséklet és 0-10-20-30m% 

keményítőtartalom mellett, így 12 különböző anyagot hoztam létre. Az extrudálási 

paraméterek megtalálhatóak a mellékletekben (7.1 fejezet, 108. oldal). Az extrudálási 

hőmérsékletet azért vizsgáltam, hogy meghatározzam annak hatását a keményítő szemcsék 

elnyírására és nedvesítésére. Az alacsony hőmérséklettel a nagyobb fokú nyírás, a magasabb 

hőmérséklettel a PLA jobb folyóképességének a keményítő szemcsék nedvesítésére gyakorolt 

hatását vizsgáltam. Az extruzió során a 170-190°C-os tartományban bizonyult gyárthatónak 

az alapanyag. A töltött alapanyagok extrudálása után megmértem azok folyóképességét 

(190°C, 2,16 kg, 72. ábra). 
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72. ábra A keményítő töltésű PLA MFI értékei a keményítőtartalom függvényében (190°C, 2,16 kg) 
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Megfigyelhető, hogy a PLA eredeti (0m% keményítőtartalomhoz tartozó) MFI értéke 

egyszeri extruzió hatására közel megkétszereződött, ami az extruzió során bekövetkező 

molekulatömeg csökkenésre utal. 10 m% keményítő tartalom esetén a töltőanyagot nem 

tartalmazó PLA-hoz képest nem változott jelentős mértékben a folyóképesség, ami a kis 

töltőanyag hányadnak tudható be. Nagyobb töltőanyag koncentráció esetében azonban a 

keményítő csökkenti a folyóképességet, ugyanakkor az extrudálás hőmérsékletének nem volt 

jelentős hatása a folyóképességre a vizsgált keményítőtartalmak esetében. A granulátumok 

felszínéről készített SEM felvételeken jól megfigyelhető a keményítő szemcsék és a PLA 

befoglalóanyag kétfázisú szerkezete (73. ábra). 

           
    a b 

73. ábra A (a) 20m% keményítő töltésű és (b) 30m% keményítő töltésű 

PLA granulátum felszínéről készített SEM felvételek 

Látható, hogy a PLA és a keményítő szemcsék között jellemzően csekély adhézió áll fenn, 

amelynek jeleként a két fázis között üregek figyelhetőek meg. A felvételek alapján a 

keményítő szemcsék elnyírása, azaz TPS kialakulása nem történt meg sem a magasabb nyírás 

(alacsony hőmérséklet), sem pedig a magasabb hőmérséklet hatására; a felvételeken egész 

keményítő szemcséket lehet megfigyelni. Mivel a társítás során a gyárthatósági hőmérséklet 

két szélső értékét is alkalmaztam, így kijelenthető, hogy kizárólag a hőmérséklet 

változtatásával nem lehetséges a keményítő szemcsék elnyírása. Az is megállapítható, hogy a 

magasabb hőmérséklet hatására a PLA nem nedvesítette jobban a keményítőt, mivel a 

magasabb hőmérsékleten gyártott alapanyag esetében továbbra is üregek voltak 

megtalálhatóak a két fázis között. 

A 190°C-on extrudált, 30m% keményítővel töltött PLA kristályosságát WAXD 

felvételekkel megvizsgáltam, amelyeken megfigyelhető, hogy az amorf PLA görbéjét 

(63. ábra) nem változtatta meg jelentősen a keményítőtartalom, ugyanis nem található meg a 

keményítőre jellemző három csúcs, ami arra utal, hogy a keményítő szemcséknek nem volt 

gócképző hatása (74. ábra). 
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74. ábra A 190°C-on extrudált 30m% keményítő tartalmú PLA WAXD felvétele a 

keményítőhöz és az amorf PLA-hoz viszonyítva 

A keményítő töltésű PLA-t 120°C-on 1 órán át hőkezeltem és összehasonlítottam a hőkezelt 

és nem hőkezelt minták DSC felvételét (75. ábra). 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
Hőmérséklet [°C]

dQ
/d

T 
[m

W
]  

   
E

xo
te

rm
→

 
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Hőmérséklet [°C]

dQ
/d

T 
[m

W
]  

   
E

xo
te

rm
→

 
    a b 

75. ábra A (a) nem hőkezelt és (b) hőkezelt, keményítő töltésű PLA DSC felvétele 

A nem hőkezelt minták esetében az amorf PLA-hoz hasonlóan a feldolgozás-technológia 

stabilitásának romlását tapasztaltam, amíg a hőkezelt minták feldolgozása problémamentes 

volt. Erre utal a DSC felvételeken az exoterm csúcs eltűnése a hőkezelés hatására. A DSC 

vizsgálatokkal, valamint a fröccsöntési technológia stabilitásának vizsgálatával igazoltam, 

hogy a hőkezelés a keményítővel társított PLA esetében is alkalmazható annak 

feldolgozhatóvá tételéhez. 

A keményítő töltésű PLA-ból ezután zsugorodásmérésre alkalmas, 2 mm vastagságú 

lapka próbatesteket fröccsöntöttem; a fröccsöntési paraméterek megtalálhatóak a 

mellékletekben (7.1 fejezet, 108. oldal). A szerszámüreg kitöltéséhez szükséges fröccsöntési 

nyomás 10m% keményítő hatására kis mértékben, 20m%, valamint 30m% keményítő 

tartalom hatására pedig nagyobb mértékben növekedett, amely összhangban van az MFI 

mérés eredményeivel (76. ábra). 
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76. ábra A különböző keményítő tartalmú PLA próbatestek fröccsöntéséhez szükséges nyomás 

A fröccsöntést követően mértem a próbatestek zsugorodását az idő függvényében (77. ábra). 
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77. ábra A 30m% keményítő tartalmú PLA próbatest zsugorodása (a) lineáris és (b) logaritmikus skálán 

Látható, hogy a 30m% keményítő töltésű PLA a töltetlen PLA-hoz hasonlóan rendkívül kis 

mértékű zsugorodással rendelkezik, amely a hagyományos hőre lágyuló polimerekhez 

hasonlatosan logaritmikusan növekszik az idő függvényében. Megállapítható továbbá, hogy 

30m% keményítő tartalom esetében a jellemző deformációt a társítatlan PLA-hoz hasonlóan a 

szerszámüregben bekövetkező nyomásesés hatására létrejövő egyenetlen keresztirányú 

zsugorodás okozza (78. ábra). 
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78. ábra A keményítő tartalmú PLA próbatestek deformációja a keményítőtartalom függvényében 
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A keményítő tartalmú próbatestek zsugorodását megvizsgálva azt tapasztaltam, hogy 10m% 

és 20m% töltés hatására a keményítő töltésű PLA zsugorodása kis mértékben kisebb volt, 

mint a töltetlen PLA próbatesteké, ugyanakkor a 30m% keményítőtartalom hatására a 

próbatestek zsugorodása a 10m% és 20m% keményítő tartalomhoz képest nőtt, és elérte a 

töltetlen PLA zsugorodásának értékét (79. ábra). 
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79. ábra A keményítő tartalmú PLA próbatestek zsugorodása a keményítőtartalom függvényében 

(fröccsöntési nyomás: 780, 820, 820, 950 bar) 

A jelenségre magyarázatot adnak a korábbi mérések eredményei: A 10m% keményítőtartalom 

hatására bekövetkező zsugorodáscsökkenés feltételezhetően a keményítő hatására következett 

be, ugyanakkor a keményítőtartalom további növelésével már jelentős folyóképességbeli 

változások is bekövetkeztek, ami az MFI értékek csökkenésében, valamint fröccsöntési 

nyomás értékek növekedésében is megfigyelhetőek (72. ábra, 76. ábra). A folyóképesség 

romlása a társítatlan PLA esetében is zsugorodást növelő hatással volt (58. ábra/a), mivel a 

folyóképesség csökkenésének hatására csökkent az ömledék nyomásközvetítő tulajdonsága és 

ezáltal pedig a szerszámüregben fellépő belső nyomás. Az elmélet igazolására 5-10-15m% 

cellulóz és 1-2-3m% szizál töltésű PLA kompozitot hoztam létre, amelyeknek megvizsgáltam 

a zsugorodását (80. ábra). Mindkét alapanyag zsugorodásában és a korábban bemutatott 

keményítő töltésű PLA zsugorodásában (79. ábra) hasonlóság figyelhető meg. A jelenség 

ugyanazzal magyarázható, mint a keményítő töltésű PLA esetében, azaz kis száltartalmak 

(5m% cellulóz, 1m% szizál) hatására bekövetkező zsugorodáscsökkenés a szálak 

zsugorodáscsökkentő hatásának eredménye, amíg nagyobb száltartalmak esetében a növekvő 

zsugorodás az alapanyag növekvő viszkozitásának (nagyobb fröccsöntési nyomás) 

következtében fellépő nyomásközvetítő tulajdonság romlásnak és ezáltal pedig a 

szerszámüregben fellépő kisebb nyomásnak a hatása [117]. Nagyobb száltartalmak esetében a 

nyomásközvetítő tulajdonság romlása következtében fellépő zsugorodásnövekedés 

jelentősebb volt, mint a szálak zsugorodáscsökkentő hatása. 
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80. ábra A (a) cellulóz töltésű PLA kompozit zsugorodása (Fröccsöntési nyomás: 780, 780, 800, 930 bar), 

valamint a (b) szizál töltésű PLA  kompozit zsugorodása (Fröccsöntési nyomás: 780, 780, 820, 860 bar) 

Feltételezhetően a hagyományos hőre lágyuló polimerek esetében is létezik egy 

határszáltartalom, amelynél nagyobb száltartalmak esetében már növekedő zsugorodást 

tapasztalhatunk. A PLA esetében annak önmagában csekély zsugorodása miatt a 

határszáltartalom már kis száltartalmak esetén jelentkezik. 

A keményítő töltésű PLA zsugorodásának vizsgálatát követően megmértem a 

próbatestek mechanikai tulajdonságait hajlító-, szakító- és Charpy vizsgálattal. A keményítő 

hozzáadásával a húzószilárdság csökkent (81. ábra/a), ami a granulátumokról készített SEM 

felvételeken megfigyelhető csekély PLA-keményítő adhézióra vezethető vissza [118, 119]. A 

rugalmassági modulusz 10m% keményítő hozzáadásával növekedett, azonban a 20m% és 

30m% keményítő tartalmú próbatestek modulusza csak szórásmezőn belüli változást 

eredményezett a 10m% keményítő tartalomhoz képest (81. ábra/b). 
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81. ábra A keményítő töltésű PLA (a) húzószilárdsága és (b) rugalmassági modulusza 

A maximális erőnél mért nyúlásértékek, valamint az ütőszilárdság értékek egyértelműen 

csökkentek a keményítő hozzáadásával (82. ábra), ami a PLA és a keményítő szemcsék között 

fennálló csekély adhézióval magyarázható. A keményítő töltésű PLA mechanikai 

tulajdonságain látható, hogy nem volt jelentős hatása az extrudálás (társítás) hőmérsékletének. 
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82. ábra A keményítő töltésű PLA (a) maximális erőnél mért nyúlása és (b) ütőszilárdsága 

Elvégeztem a 190°C-on extrudált 30m% keményítőtartalmú PLA mechanikai 

tulajdonságainak irányfüggésének vizsgálatát (15. táblázat). 

Szakítóvizsgálat Kimunkálás 
iránya Húzó rugalmassági 

modulusz [MPa] 
Húzószilárdság 

[MPa] 
Maximális erőnél 
mért nyúlás [%] 

hosszirány 3460 ± 90 (103%) 50,7 ± 2,1 (80%) 1,72 ± 0,10 (71%) 
keresztirány 3470 ± 50 (105%) 47,5 ± 2,5 (77%) 1,60 ± 0,14 (69%) 

Hajlítóvizsgálat Kimunkálás 
iránya Hajlító rugalmassági 

modulusz [MPa] 
Hajlítószilárdság 

[MPa] 
Maximális erőnél 
mért nyúlás [%] 

hosszirány 4020 ± 540 (109%) 83,5 ± 1,4 (67%) 2,04 ± 0,05 (55%) 
keresztirány 3080 ± 880 (128%) 80,5 ± 2,1 (66%) 2,04 ± 0,07 (55%) 

15. táblázat A 30m% keményítő töltésű PLA mechanikai tulajdonságainak irányfüggése. A zárójelben 

látható számok a társítatlan PLA azonos mechanikai jellemzőihez (annak átlagértékéhez) viszonyított 

százalékos arányt mutatják 

A mechanikai jellemzők kevéssé függtek a kimunkálás irányától, az eredmények szórásmezőn 

belül fedik egymást, ami a keményítő szemcsék gömbszerű geometriájával magyarázható. A 

szakítóvizsgálat során képződött, 30m% keményítő töltésű PLA töretfelületeket megvizsgálva 

két eltérő jellegű tönkremenetelt figyeltem meg (83. ábra). 

           
    a b 
83. ábra Különböző tönkremenetel típusok: (a) keményítő szemcse elválás és (b) keményítő szemcse törés 
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A keményítő szemcsék két különböző jellegű tönkremenetele a repedés terjedésének 

sebességével hozhatók összefüggésbe A kisebb repedésterjedési sebesség esetében jellemzően 

a PLA-tól elvált keményítő szemcséket vagy kiesett keményítő szemcsék üregét lehetett látni 

és egy közel sík töretfelületet, amíg nagyobb repedésterjedési sebesség mellett jellemzően 

kettétört keményítő szemcséket lehetett találni, amihez egyenetlen töretfelület tartozott. A 

jellemző tönkremenetel a keményítő elválása, kiesése volt, ugyanakkor a töretfelület kisebb 

hányadán tapasztalható kettétört, belül üreges keményítő szemcsék az adhézió jeleként 

értelmezhetőek. Végül egyes próbatestek esetében tapasztaltam méhsejt-szerkezet és 

mikro-craze kialakulását, tipikusan a töretfelület közepén (84. ábra). 

           
    a b 

84. ábra A 30m% keményítő töltésű PLA töretfelületén megfigyelt (a) méhsejt-szerkezet, és (b) az ettől 

befelé található mikro-craze felületű PLA mátrixanyag 

Mind a méhsejt-szerkezet, mind pedig a mikro-craze képlékeny területre utal, ahol a 

mátrixanyag nagyobb alakváltozást tud elviselni. A mikro-craze tartalmú területen belül 

láthatóan jobban körülölelte a PLA a keményítő szemcséket, kisebb volt a PLA és a 

keményítő közti üreg. A méhsejt-szerkezet a fröccsöntés közben kialakuló áramlási és nyírási 

viszonyok közétkeztében kialakuló, keményítő szemcsében gazdagabb magréteg miatt tudott 

kialakulni, ugyanakkor ennek megléte a szilárdságra és a nyúlásra nem volt jelentős hatással. 

4.3.2. Vízfelvételi vizsgálatok 

A lebomló polimerekből olyan termékek is gyárthatóak, amelyeket potenciálisan vizes 

közegben és/vagy magas páratartalomban használnak, tárolnak. Ilyen lehet egy lebomló 

fogkefenyél, palántázócserép, de a levegő páratartalma miatt az összes lebomló polimer 

alapanyagú termék esetében célszerű vizsgálni a vizes közeg hatását. 

A közvetlenül fröccsöntött PLA, egyszer újrafeldolgozott PLA és a keményítő töltésű 

PLA próbatesteket 30°C-os desztillált vízbe helyeztem és mértem a próbatestek vízfelvételét, 

a tömeg-, és méretnövekedést, valamint a vízfelvétel során fellépő deformációt. A próbatestek 
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által felvett vízmennyiség annál nagyobb volt, minél több keményítőt tartalmazott a próbatest, 

ugyanakkor a társítatlan PLA és az egyszer újrafeldolgozott PLA között nem tapasztaltam 

jelentős különbséget (85. ábra). 
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85. ábra A keményítő töltésű PLA próbatestek felvett nedvességtartalma a tárolási idő függvényében a 

keményítőtartalom mellett 

Mind az eredeti, mind pedig az újrafeldolgozott PLA próbatestek esetében 72 órás vízben 

tárolás után bekövetkezik a telítődés, amely során 0,6m% vizet vettek fel. A 

keményítőtartalom függvényében lineárisan nőtt a próbatestek vízfelvétele (86. ábra). 
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86. ábra A keményítő töltésű PLA próbatestek felvett nedvességtartalma a keményítőtartalom 

függvényében a tárolási idő mellett 

Megfigyelhető, hogy a telítődési nedvességtartalom arányos a keményítő tartalommal, ami 

arra utal, hogy a 2 mm vastag, keményítő tartalmú PLA próbatestek vízfelvételekor a 

keményítő szemcsék vízfelvétele a teljes keresztmetszet mentén megtörtént. 

A folyadékfelvételt szálas szerkezetekben a Lucas-Washburn [98] kapilláris modell 

alapján vizsgálhatjuk, amelynek tömegre vonatkoztatott explicit megoldását Vas és Nagy 

[99, 100] dolgozta ki, valamint alkalmazta [101, 102] többek között Czél [103] is szálerősített 

kompozit csatornacsövek folyadékfelvételének leírására. Az összefüggés paramétereinek 

meghatározásával (p=3/2-re és q=1/3-ra adódott) igazoltam, hogy a Nagy-Vas modell 
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alkalmas a keményítő töltésű PLA vízfelvételének időfüggő leírására. A p valamint q 

paraméterek azonosításával az összefüggést az alábbi egyszerűsített alakra módosítottam: 

 
3 )2( 3

1)( ∞
⋅−

∞ −⋅= m
ct

emtm , (6) 

ahol m(t) [g] a minta vízfelvételének adott időpillanatában mért tömegnövekedése a minta 

vízfelvétel előtti tömegéhez képest, m∞ [g] a minta telítődési nedvességtartalma, t [óra] a 

vízfelvétel időpillanata, és c [g/s] keményítőtartalomra vonatkozó konstans. A (6) összefüggés 

alapján és a próbatestek vízfelvételének adott időpillanatában mért tömegének ismeretében a 

próbatestek felvett nedvességtartalma a (7) összefüggéssel számolható. 

 100
)(
)(100

)(
)(

, ⋅=⋅
−

=
tm
tm

tm
mtm

N
vv

vev
felszámolt  (7) 

ahol Nszámolt, fel [%] a minta mért felvett nedvességtartalma, mve [g] a minta vízfelvétel előtti 

tömege, mv(t) [g] a minta vízfelvételének adott időpillanatában mért tömege. A (6) és (7) 

összefüggések alapján a keményítő töltésű PLA számított és a mért felvett nedvességtartalma 

a 87. ábrán látható. 
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87. ábra A keményítő töltésű PLA próbatestek által felvett mért és számolt nedvességtartalom 

A (6) összefüggésben szereplő c konstans a keményítőtartalom függvényében, valamint a 

mért és számolt értékek korrelációja a 16. táblázatban, valamint a 88. ábrán látható. 

Keményítőtartalom 
[m%] c [g/s] m∞ [g] m∞ [%] R2 [-] 

5 0,000675 0,250 1,49 0,989 
10 0,001035 0,463 2,65 0,997 
15 0,001665 0,743 4,30 0,998 
20 0,002183 0,970 5,52 0,998 
25 0,002610 1,157 6,54 0,997 
30 0,002993 1,327 7,56 0,998 

16. táblázat A c konstans, a telítődési nedvességtartalom, valamint a korrelációs együtthatók értékei a 

keményítőtartalom függvényében 
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88. ábra A (a) telítődési nedvességtartalom és a (b) c konstans alakulása keményítőtartalom függvényében 

Látható, hogy a mért és számított értékek jól korrelálnak egymással, így igazoltam, hogy a 

Lucas-Washburn egyenlet Vas-féle explicit közelítése kiválóan alkalmazható keményítővel 

töltött PLA termékek diffúzió és kapilláris útján történő együttes vízfelvételének leírására. 

A vizsgálatok folytatásaként megvizsgáltam a próbatestek átlagos méretnövekedését, 

amelyet a korábban a zsugorodásméréseknél is felhasznált hosszirányú és keresztirányú 

méretek növekedésének átlagából számítottam (89. ábra, 90. ábra). 
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89. ábra A keményítő töltésű PLA próbatestek méretének növekedése a vízfelvétel során a tárolási idő 

függvényében 
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90. ábra A keményítő töltésű PLA próbatestek méretének növekedése a vízfelvétel során a 

keményítőtartalom függvényében 
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A próbatestek hossz- és keresztirányú átlagos méretnövekedése a tömegnövekedéshez 

hasonlóan alakult. A keményítő tartalom függvényében a próbatestek mérete közel lineárisan 

nőtt a felvett nedvességtartalomhoz hasonlóan ugyanakkor megfigyelhető, hogy az egyes mért 

hosszirányú és keresztirányú értékek egymástól csekély mértékben tértek csak el a vízfelvételi 

folyamat során (91. ábra), így a próbatestek deformációja ezzel arányosan kis mértékű volt, 

amit a deformációs paraméterek is mutatnak. 
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91. ábra A 30m% keményítő töltésű PLA próbatestek (a) hossz-, és keresztirányú mért értékeinek 

növekedése és (b) deformációjának változása a vízfelvétel során 

A mechanikai tulajdonságok változásának nyomon követése az áztatás során jól 

jellemzi a vizes közegben való alkalmazhatóságot. A próbatestek mechanikai tulajdonságait 

1-2-3-4 hét 30°C-os desztillált vízben történő áztatás után és egy előzetes kiszárítás után 

szakítóvizsgálattal elemeztem (92. ábra). 
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92. ábra A keményítő töltésű PLA próbatestek húzószilárdságának változása a vízfelvétel során 

A keményítőt nem tartalmazó PLA húzószilárdsága a vízben történő áztatás hatására nem 

változott számottevő mértékben, amíg a keményítőtartalmú PLA próbatestek esetében az idő 

függvényében lineáris jellegű csökkenést tapasztaltam, amely csökkenés mértéke az összes 

keményítő tartalom mellett hasonló volt. A maximális erőnél mért nyúlás értéke szintén 

csökkenő tendenciát mutat az áztatási idő függvényében (93. ábra). 
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93. ábra A keményítő töltésű PLA próbatestek maximális erőnél mért nyúlásának változása 

a vízfelvétel során 

A csökkenés mértéke a húzószilárdság értékek csökkenéséhez hasonlóan az összes 

keményítőtartalom esetén hasonló ütemű volt. Két összefüggést állítottam fel, amelyekkel 

leírtam a keményítő tartalmú PLA termékek szilárdságának és maximális erőnél mért 

nyúlásának változását az általam vizsgált 4 hetes áztatási idő függvényében: 

 tmszilárdsághúzó ⋅−= 0σσ , (8) 

 tmnyúláshúzó ⋅−= 0εε , (9) 

ahol σhúzó [MPa], valamint εhúzó [%] a próbatest mindenkori húzószilárdsága és maximális 

erőnél mért nyúlása, σ0 [MPa], valamint ε0 [%] a próbatest húzószilárdsága és maximális 

erőnél mért nyúlása az áztatást megelőzően, mszilárdság [MPa/hét] valamint mnyúlás [%/hét] a 

próbatestek húzószilárdságának és maximális erőnél mért nyúlásának csökkenési sebessége az 

áztatás során, és t [hét] a vízben való tárolási idő. Az általam alkalmazott kísérletben az 

mszilárdság értéke átlagosan 4,6 MPa/hétre, az mnyúlás értéke pedig átlagosan 0,07%/hétre adódott 

0-4 hét áztatási idő mellett, 10-30m% keményítő tartalom esetén. A rugalmassági modulusz a 

keményítőt nem tartalmazó PLA esetében az áztatás során nőtt (94. ábra), az alapanyag 

merevebbé és ridegebbé vált. 
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94. ábra A keményítő töltésű PLA próbatestek rugalmassági moduluszának változása a vízfelvétel során 
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A keményítőtartalmú PLA próbatestek esetén a kezdeti, szórásmezőn belüli rugalmassági 

modulusz növekedés után enyhe csökkenő tendenciát tapasztaltam, ami a keményítő 

szemcsékben visszamaradt vízmennyiség lágyító hatásával magyarázható. Mivel a vízfelvételi 

vizsgálatokból is kimutatható, hogy a legnagyobb mértékben a keményítő szemcsék vették fel 

a vizet, a PLA csak jóval kisebb mértékben, így valószínűsíthető, hogy a felvett víz hatására 

az egyébként sem jelentős PLA-keményítő adhézió erőssége csökkent jelentős mértékben, és 

a keményítő víztartalmának lágyító hatása okozza a rugalmassági modulsz csökkenését. Az 

SEM felvételeken megfigyelhető, hogy a próbatest töretfelületének felszínhez közeli részén 

továbbra is megtalálhatóak keményítő szemcsék a vízfelvétel és kiszárítás végeztével, így 

jelentős mértékű kioldódás nem történt meg (95. ábra). 

           
    a b 

95. ábra Az (a) egy és (b) négy hétig áztatott 30m% keményítő tartalmú PLA 

próbatestek felszínhez közeli töretfelülete 

Az áztatás nélküli és az áztatott próbatestek felszínét összehasonlítva megállapítottam, hogy 

az áztatás nélküli próbatest felszínéhez közel lévő keményítő szemcséket beburkoló vékony 

PLA héjréteg (96. ábra) az áztatás során felrepedezett, felszakadt (97. ábra), elősegítve ezáltal 

a további, kapilláris úton történő vízfelvételt. 

           
96. ábra A 30m% keményítő töltésű PLA próbatest felszíne vízfelvétel előtt 
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97. ábra A 30m% keményítő töltésű PLA próbatest felszíne 4 hét vízfelvétel után 

A vízfelvétel végeztével a próbatesteket 130°C-on kiszárítva meghatároztam a vízfelvétel 

során kioldódott keményítő mennyiségét (98. ábra). 
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98. ábra A kioldott keményítő mennyisége 

Látható, hogy a próbatestek keményítő tartalmának csak kis része (<10%) oldódott ki az 

áztatás során. Megállapítható továbbá, hogy a keményítőtartalomhoz viszonyított kioldódott 

keményítő mennyisége csökken a nagyobb keményítőtartalmak esetében, ami azzal 

magyarázható, hogy a nagyobb keményítőtartalom esetében a keményítő szemcsékből 

fajlagosan kevesebb található a próbatest felszínének közelében. 

4.3.3. A politejsav szárításának hatása a keményítővel töltött politejsav 

mechanikai tulajdonságaira 

A 30m% keményítő tartalmú fröccsöntött PLA próbatestek töretfelületén a két fázis 

polaritásának közeli értéke ellenére a korábbi méréseim során csekély adhéziót tapasztaltam 

(83. ábra). Ez arra enged következtetni, hogy az extruzió és a fröccsöntés során továbbra is 

tartalmazhatnak nedvességet az alapanyagok. A keményítő szárításával korábban részletesen 

foglalkoztam, így egy további lépésként megvizsgáltam a PLA szárításnak a fröccsöntött 

próbatestek mechanikai tulajdonságaira gyakorolt hatását. A keményítőt a korábbi méréseim 
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eredményeképpen 130°C-on, a PLA-t pedig az alapanyaggyártó által javasolt hőmérsékletnél 

magasabb hőmérsékleten, 120°C-on szárítottam és mértem a leadott nedvességtartalmát 

(99. ábra). 
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99. ábra A 85°C-on, valamint 120°C-on szárított PLA leadott nedvességtartalma 

Megfigyelhető, hogy a 85°C-on történő szárításhoz képest a 120°C-os szárítási hőmérséklet 

esetén további nedvességtartalom távozott el az alapanyagból, ugyanakkor a korábban 

85°C-on szárított, társítatlan PLA esetében ez a maradék nedvességtartalom sem a 

fröccsöntési technológiára, sem pedig a PLA próbatestek mechanikai tulajdonságaira 

(összevetve az alapanyaggyártó adatlapjával) nem volt hatással. A 120°C-on szárított PLA-t 

és a 130°C-on szárított keményítőt a korábbiakban alkalmazott paraméterek mellett 

dolgoztam fel extruzióval valamint fröccsöntéssel. A fröccsöntött próbatestek mechanikai 

tulajdonságait a (17. táblázat) foglalja össze. 

Szakítóvizsgálat 
Húzó rugalmassági 

modulusz [MPa] 
Húzószilárdság 

[MPa] 
Maximális erőnél 
mért nyúlás [%] 

3260 ± 210 (97%) 60,1 ± 2,2 (94%) 2,03 ± 0,11 (84%) 
Hajlítóvizsgálat 

Hajlító rugalmassági 
modulusz [MPa] 

Hajlítószilárdság 
[MPa] 

Maximális erőnél 
mért nyúlás [%] 

2680 ± 190 (73%) 85,9 ± 0,8 (69%) 2,15 ± 0,06 (57%) 

17. táblázat Az előzetesen 120°C-on szárított 30m% keményítő töltésű PLA próbatestek mechanikai 

tulajdonságai. A zárójelben látható számok a társítatlan PLA azonos mechanikai jellemzőihez (annak 

átlagértékéhez) viszonyított százalékos arányt mutatják 

Az adatokból is látszik, hogy a korábbi eredményekhez és az irodalmi adatokhoz 

[70, 73, 75, 76, 78] képest nagyobb, a PLA eredeti szilárdságával közel azonos 

húzószilárdságú próbatesteket sikerült létrehozni. A szilárdsági értékek összehasonlításául 

olyan irodalmi forrásokat választottam, amelyek esetében a keményítő szintén mint 

töltőanyag található a PLA-ban és kapcsolószert vagy fázist az általam végzett kísérletekhez 

hasonlóan szintén nem alkalmaztak. A szilárdsági értékek mellett a maximális erőnél mért 
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nyúlás is kisebb mértékben csökkent, mint a 85°C-on szárított PLA esetén. A jobb 

mechanikai tulajdonságok az erős PLA-keményítő adhézióval magyarázhatóak (100. ábra). 

           
100. ábra Az előzetesen 120°C-on szárított PLA felhasználásával létrehozott 30m% keményítő töltésű 

PLA próbatest töretfelülete 

Az alapanyagok megfelelő mértékű szárításával sikerült tehát jelentős mértékben növelni a 

két fázis közti adhéziós kölcsönhatást, amelyet a töretfelületekről készített SEM felvételeken 

látható kettétört, belül üreges keményítő szemcsék is alátámasztanak; a jellemző 

tönkremenetel a keményítő szemcsék kettétörése volt. Megfigyelhető továbbá, hogy a 

keményítő szemcsék és a PLA közti kiterjedt méretű üreg – amelyet korábbi méréseim során 

tapasztaltam – jelentősen lecsökkent; a PLA jól körülölelte, nedvesítette a keményítő 

szemcséket. A keményítő szemcsék kitűnő beágyazottsága és kettétörése alapján kijelenthető, 

hogy a keményítő teljes szilárdságával részt vett a terhelés-felvételi folyamatban. 

4.4. Lebomlási vizsgálatok 

Ebben a fejezetben bemutatom az általam vizsgált összes alapanyag lebomlásának 

vizsgálatát. A lebomlási vizsgálatokat laboratóriumi körülmények között desztillált vízzel, 

valamint alfa-amiláz tartalmú keményítőbontó enzim és desztillált víz 3%-os koncentrációjú 

oldatával végeztem el. Célom a vizsgálatokkal, hogy meghatározzam az adott erősítő-, vagy 

töltőanyag lebomlási tulajdonságokra gyakorolt hatását, valamint a bontó közeg hatását. 

Az összes általam eddig vizsgált alapanyag lebontásának vizsgálatát 60°C-os, valamint 

80°C-os bontó közeg segítségével végeztem el. A lebomlási folyamat során mértem a 

próbatestek tömegének változását és megvizsgáltam a degradálódott próbatestek felszínét, 

valamint töretfelületét. 144 óra elteltével a 80°C-os bontás hatására a próbatestek 

felrepedeztek és érintés hatására könnyen elaprózódtak (101. ábra), a TPS-ből készített 

próbatest pedig már az első, 24. órai tömegmérésig teljesen feloldódott. Annak ellenére, hogy 
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a próbatestek elaprózódtak, a tényleges, tömegcsökkenéssel járó lebomlás a cellulóz erősítésű 

próbatesteknél csak kis mértékben indult meg (102. ábra). 

            
    a b 

           
    c d 

101. ábra 80°C-os enzimes, valamint vizes bontás során felrepedezett (a) PLA, (b) 30m% keményítő, (c) 

15m% cellulóz és (d) 3m% szizál töltésű próbatestek. Az ábrákon látható próbatestek balról jobbra: 

kiinduló állapot, felrepedezett próbatestek 144 óra után, érintés hatására elaprózódott próbatestek 
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102. ábra Tömegváltozás 144 óra elteltével 80°C-os enzimatikus bontás után 
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103. ábra Tömegváltozás 144 óra elteltével 80°C-os vizes közegben történő bontás után 

Tábi Tamás  86 



  PhD értekezés 

Érdemleges tömegveszteség a társítatlan PLA, valamint a keményítő és a szizál töltésű PLA 

esetében következett be. Utóbbi tömegcsökkenése a kis mértékű töltőanyag hányad 

következtében közel megegyezik a társítatlan PLA-éval. Látható továbbá, hogy a bontó közeg 

típusa, azaz, hogy tartalmazott-e enzimet a desztillált víz vagy sem, nem változtatta meg 

jelentős mértékben az egyes anyagokhoz tartozó tömegcsökkenést, amely alapján kijelenthető, 

hogy a lebomlási folyamat kezdetén nem szükséges a bontó enzimek jelenléte, a folyamat 

hidrolízis következtében megy végbe.  

A továbbiakban behatóbban a társítatlan PLA, valamint a keményítő és a cellulóz 

töltésű PLA lebontását vizsgáltam, a szizál töltésű PLA-t a kis töltőanyag hányad miatt nem. 

Az enzimatikus bontást tovább folytatva, 216 óra degradációt követően a PLA és 30m% 

keményítő töltésű PLA próbatestek esetében 21%, illetve 29%-os tömegcsökkenést mértem 

(104. ábra), azonban a mérés folytatása nem volt lehetséges; a próbatestek a legkisebb 

érintésre elaprózódtak. 

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250

Lebontási idő [óra]

Tö
m

eg
vá

lto
zá

s 
[%

]

PLA

PLA/30m%keményítő

PLA/15m%cellulóz

 
-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250

Lebontási idő [óra]

Tö
m

eg
vá

lto
zá

s 
[%

]

PLA

PLA/30m%keményítő

PLA/15m%cellulóz

 
    a b 

104. ábra Tömegváltozás 80°C-os (a) enzimatikus valamint (b) vizes közegben történő bontás során 

A keményítő töltés hatására nagyobb tömegcsökkenést mértem, mivel a keményítőt a bontó 

közeg feloldotta, a repedéseken keresztül könnyen a próbatesten kívülre vitte, ugyanakkor 

megfigyelhető, hogy a társítatlan PLA és a 30m% keményítő töltésű PLA lebomlásának 

sebessége, azaz a görbék meredeksége a teljes folyamat során hasonló volt. A cellulóz töltés 

esetében a társítatlan PLA-hoz képest kisebb tömegcsökkenést, valamint kisebb lebomlási 

sebességet mértem, ami stabilizáló hatást jelent, így a cellulóz ellenállóbbá tette a PLA-t a 

lebontással szemben. A töltött PLA anyagok esetében a mért tömegcsökkenés értékeket a 

PLA tartalom tömegcsökkenésére vonatkoztatva korrigáltam; a 30m% keményítő tartalmú 

PLA tömegcsökkenés értékeit 0,7-tel, amíg a 15m% cellulóz tartalmú PLA tömegcsökkenés 

értékeit pedig 1/0,85-tel szoroztam, mivel az alkalmazott bontási körülmények között az 

előbbit könnyen (azonnal), utóbbit nehezebben (nem) bomló alapanyagnak feltételeztem. Az 
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eredményül kapott görbék kizárólag a PLA fázis lebomlását jellemzik a töltött anyagok 

esetében (105. ábra). A cellulóz töltésű PLA görbéjéből a szorzást megelőzően kivontam a 

48. órában mérhető duzzadás értékét, hogy csak a tömegcsökkenést vehessem figyelembe. 
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    a b 

105. ábra A PLA tartalom szerint korrigált tömegváltozás a 30m% keményítő töltésű PLA és a 15m% 

cellulóz töltésű PLA esetében (a) 80°C-os vizes, valamint (b) enzimatikus közegben történő bontás során 

A keményítő töltésű PLA esetében a PLA fázis tömegcsökkenésén megfigyelhető, hogy az 

csak csekély mértékben tér el a társítatlan PLA esetében mért tömegcsökkenéssel, ami arra 

utal, hogy a keményítőtartalom arányosan gyorsította fel a keményítő töltésű PLA lebomlását 

azáltal, hogy a keményítőt a bontó közeg könnyen kioldotta, ugyanakkor a kioldott keményítő 

következtében a PLA megnőtt fajlagos felületének nem volt további, lebomlást jelentősen 

elősegítő hatása. A cellulóz töltésű PLA esetében azonban a PLA fázis tömegcsökkenése 

jelentős mértékben kisebb, mint a társítatlan PLA tömegvesztesége, amely megerősíti, hogy a 

cellulóz töltés hatására a hozzáadott cellulóz tartalomhoz képest arányaiban jelentősen 

nagyobb mértékben csökkenti a PLA lebomlásának sebességét, mivel a cellulóz szálak 

jelenlétének következtében a bontó közeg számára a PLA fázis hozzáférhetősége lecsökken. 

A lebomlási vizsgálatot 60°C-on megismételve azt tapasztaltam, hogy körülbelül 150 

óráig csak a próbatestek duzzadása következett be (106. ábra). 
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106. ábra Tömegváltozás 60°C-os (a) enzimatikus valamint (b) vizes közegben történő bontás során 
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A próbatestek duzzadása és kezdődő tömegcsökkenése a 80°C-os bontás mellett a PLA és a 

keményítő töltésű PLA esetében valószínűleg lezajlott az 50. óráig. A 60°C-os bontás mellett 

ugyanakkor a keményítő töltésű PLA esetében kisebb tömegcsökkenést mértem, mint a 

társítatlan PLA esetében, amely azzal magyarázható, hogy a kisebb hőmérséklet hatására a 

keményítő töltésű PLA próbatest duzzadása, a keményítő szemcsék feloldódása és 

próbatesten kívülre vitele lassabban ment végbe. Erre utal az is, hogy a társítatlan PLA és a 

keményítő töltésű PLA tömegcsökkenése egyaránt a 150. órában kezdődött, de amíg előbbi 

esetében a PLA fázis tömegcsökkenése indult meg, addig az utóbbi esetében a kisebb mértékű 

tömegcsökkenést a PLA fázis tömegcsökkenésére szuperponálódó, keményítő szemcsék 

folytatódó duzzadása okozza. A cellulózzal töltött PLA esetében a 80°C-os bontáshoz 

hasonlóan a duzzadást követően kisebb sebességű lebomlást mértem, mint a társítatlan PLA 

esetében, így ennél a hőmérsékletnél is stabilizáló hatása volt a cellulóznak a PLA-ra. 

Végül megvizsgáltam a 60°C-os és a 80°C-os egy hétig tartó enzimatikus, valamint 

desztillált vízben történő bontás roncsoló hatását SEM felvételek segítségével (107. ábra). 

           
    a b 

 
     c 

107. ábra (a) PLA, (b) 30m% keményítővel töltött PLA és (c) 15m% cellulózzal töltött PLA próbatestek 

felszíne 80°C-os enzimatikus bontás után 

A többi SEM felvétel a próbatestek 60°C-os és 80°C-os enzimatikus bontása során létrejött 

roncsolódott felületéről és töretfelületéről megtalálható a mellékletekben (7.3 fejezet, 
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110. oldal, 109. ábra-120. ábra). A társítatlan PLA 80°C-os enzimatikus, valamint vizes 

közegben történő bontása során képződött roncsolódott felszínén éles határfelületű, 

feltételezhetően orientáció irányú repedések alakultak ki, amíg a 30m% keményítő töltésű 

PLA felszínén nagyobb mennyiségű kisebb repedés is létrejött, amelyek a kioldott keményítő 

miatt porózus határfelülettel rendelkeznek. Ez a porózus szerkezet közvetlenül a próbatest 

felszínén is kialakult a kioldott keményítő szemcsék következtében. A 15m% cellulóz töltésű 

PLA próbatest enzimatikus, valamint vizes közegben történő bontása során képződött 

roncsolódott felszínén ugyanakkor a társítatlan és a keményítővel társított PLA felszínéhez 

képest jelentős mértékben kisebb repedések jöttek létre. A próbatestek felszínéről készített 

SEM felvételek jól alátámasztják a tömegmérés során kapott eredményeket, hogy a keményítő 

gyorsította, a cellulóz pedig lassította a próbatestek elaprózódását. Az említett töltőanyagok 

lebomlási időre gyakorolt hatásának következtében a keményítő töltést inkább rövid 

életciklusra, a cellulóz töltést pedig tartós használatra tervezett PLA termék esetében célszerű 

alkalmazni. 
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5. Összefoglalás 

A XX. század végéhez közeledve a szigorodó környezetvédelmi előírások 

következtében a hagyományos, hőre lágyuló polimerek gyártását, alkalmazását egyre több 

vád érte. Ennek oka, hogy ezeket az alapanyagokat kőolajszármazékokból állítják elő, 

valamint hogy újrahasznosításuk csak kis mértékben valósul meg. A probléma a XXI. század 

elején továbbra is fennáll, így doktori értekezésemben célul tűztem ki a keményítőből – mint 

a Földön széleskörűen rendelkezésre álló, megújuló erőforrásból – előállított lebomló 

polimerek, a termoplasztikus keményítő (TPS), és a politejsav (PLA), valamint a 

keményítővel és egyéb természetes szálas anyagokkal (cellulóz, szizál) társított PLA 

anyagának, feldolgozhatóságának és felhasználhatóságának vizsgálatát. 

Az elvégzett irodalomkutatás alapján kijelenthető, hogy a keményítőből előállított 

lebomló polimerek, a TPS, a PLA, valamint a keményítővel, mint töltőanyaggal társított PLA 

a jövőben széleskörű alkalmazást nyerhetnek. A keményítő nagyfokú természetes 

nedvességtartalommal rendelkezik, amelyet a kutatók különböző hőmérsékletű és idejű 

szárítással csökkentettek. Önálló kutatásomban a natúr (szemcsés) kukoricakeményítő 

feldolgozás előtti szárításának vizsgálatakor rámutattam arra, hogy a választott szárítási 

hőmérséklet az általam vizsgált 60-130°C-os tartományban meghatározza a keményítő 

maradék nedvességtartalmát, amely egyensúlyi határértéket a szárítás idejének növelésével 

nem, csak nagyobb hőmérséklet alkalmazásával lehet tovább csökkenteni. Összefüggést 

állítottam fel, amely leírja a keményítő leadott nedvességtartalmát a szárítási hőmérséklet 

függvényében 60-130°C-os tartományban, 0,5-168 óra vizsgálati időtartam mellett. 

A szárítás után a kutatók hozzáadott lágyítók és nagyfokú nyírás segítségével polimer 

alakadási technológiákkal feldolgozható TPS-t hoztak létre, azonban a szakirodalomban nem 

tárgyalják, hogy a nagy mennyiségben alkalmazott lágyítóanyagok milyen hatással vannak a 

feldolgozásra, valamint, hogy a fröccsöntött TPS zsugorodására milyen hatással van az 

utónyomás. Ennek vizsgálatára 70m% 130°C-on szárított keményítőhöz 16m% glicerin, 

14m% víz és 1 kg keverékhez 10 g csúsztató (Magnézium-sztearát) hozzáadásával extruder 

segítségével TPS-t hoztam létre. Méréseim során igazoltam, hogy az általam létrehozott TPS 

lágyítótartalma meghatározza annak fröccsöntéssel történő feldolgozhatóságát. Kisebb 

lágyítótartalom mellett az alapanyag habosodását tapasztaltam, azonban a nagyobb 

lágyítótartalom okozta kisebb viszkozitás és ezáltal a kisebb nyírásból eredő hőfejlődés (belső 

súrlódás) mellett a TPS feldolgozható volt. Fröccsöntött TPS próbatestek zsugorodásának 
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vizsgálatával igazoltam az alapanyag hőre és nyírásra lágyuló tulajdonságának (Bingham test) 

egyik következményét, hogy szerszámüreg kitöltését követően az utónyomási folyamat az 

alapanyagban létrejövő kellő mértékű nyírás hiányában ellentétes hatással van a zsugorodásra, 

mint a hagyományos hőre lágyuló polimerek esetében. Az eredmények értelmében a TPS 

fröccsöntésekor a kitöltési folyamatot követően az utónyomás elhagyható. 

A szakirodalomban csekély mértékben tárgyalták a fröccsöntött PLA termékek 

zsugorodási és deformációs tulajdonságait, így kísérleteimet a keményítőből erjesztéssel és 

polimerizációval létrehozott PLA-ból fröccsöntött próbatestek zsugorodásának és 

deformációjának vizsgálatával folytattam. Kimutattam, hogy az utónyomás hatásosan 

alkalmazható a PLA termékek zsugorodásának csökkentésére, ugyanakkor növelése a PLA 

termékek jellemző deformációját, a szerszámüregben bekövetkező nyomásesésből eredő 

deformációt megnöveli. Az ömledékhőmérséklet növelésével szintén sikerült csökkenteni a 

PLA termékek zsugorodását, mivel a nagyobb ömledékhőmérséklet következtében ugyan 

csökken az alapanyag sűrűsége, azonban javul az összenyomhatósága, ezáltal pedig nő a 

kitöltési folyamat során a szerszámüregben fellépő nyomás. Állításomat a fröccsöntött 

termékek tömegének mérésével alátámasztottam. 

A szakirodalomban nem tárgyalják a fröccsöntött PLA termékek közvetlen 

újrafeldolgozásának lehetőségét, így kísérleteimet ezzel folytattam. Fröccsöntött próbatestek 

darálásával és újbóli fröccsöntésével megállapítottam, hogy az első feldolgozás során 

létrejövő kristályosságbeli változások következtében az amorf PLA fröccsöntése jelentősen 

rontja a feldolgozástechnológia stabilitását azáltal, hogy az alapanyag rátapad a fröccsöntőgép 

csigájának behúzó zónájára, azzal együtt forog és eltorlaszolja a további alapanyag útját. Az 

amorf PLA DMA vizsgálata során azt tapasztaltam, hogy a tárolási modulusz Tg-nél 

lecsökken, ugyanakkor 80°C-os hőmérséklet felett a hideg kristályosodás következtében 

növekszik a minta felfűtési sebességétől függően Tm-ig vagy a részben kristályos PLA 

görbéjének eléréséig. A kristályos hányad növekedését a 100-140°C-os tartományban találtam 

a legnagyobbnak. DSC, WAXD mérésekkel és SEM felvételekkel megfigyeltem, hogy a 

hideg kristályosodás következtében a kristályos hányad elérte a 44%-ot és az alapanyag amorf 

fázisa a hideg kristályosodás következtében fellépő erőteljes exoterm folyamat, valamint a 

granulátum felszínén felhalmozódó hőmennyiség hatására helyileg ömledékállapotba került. 

A helyi ömledékállapot a hideg kristályosodás után megszűnt, mivel a létrejött kristályos 

szerkezet már meggátolta a makro-Brown mozgást. DSC vizsgálatokkal bebizonyítottam, 

hogy a hideg kristályosodás során lejátszódó erőteljes exoterm folyamat, az amorf PLA helyi 

ömledékállapotba kerülése, valamint az amorf PLA feldolgozása közben tapasztalt jelentős 
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mértékű technológiai stabilitás-romlás között szoros összefüggés van. Mérésekkel igazoltam, 

hogy a 80°C fölötti hőkezelés nem csak az amorf PLA feldolgozhatóságát javítja, hanem az 

extruderben ömledékkeveréssel társított keményítő töltésű PLA esetében is előnyösen 

alkalmazható. 

Mivel a szakirodalomban nem volt egyértelmű a keményítő és a PLA társítás előtti 

szárítási hőmérséklete és ideje, így a saját mérési eredményeket felhasználva a lehető 

legnagyobb mértékben kiszárítottam az alapanyagokat társítás előtt. A korábbi méréseim 

során alkalmazott 85°C-os PLA és 130°C-os keményítő szárítási hőmérséklet esetén 

ömledékkeveréssel, majd fröccsöntéssel előállított próbatestek szilárdságát, valamint 

maximális erőnél mért nyúlását megnöveltem a PLA intenzívebb szárításával. A 85°C helyett 

120°C-on szárított PLA segítségével a 30m% keményítő töltésű PLA szilárdságát 

50,7 ± 2,1 MPa-ról 60,1 ± 2,2 MPa-ra, a maximális erőnél mért nyúlását pedig 

1,72 ± 0,10%-ról és 2,03 ± 0,11%-ra növeltem. Az alapanyagok megfelelő mértékű 

kiszárításával az irodalmi adatokhoz képest nagyobb, a PLA saját húzószilárdságával közel 

azonos szilárdságú, keményítővel töltött PLA alapanyagot hoztam létre kompatibilizáló szer 

alkalmazása nélkül. SEM felvételekkel igazoltam, hogy a keményítő szemcsék jól 

beágyazódtak és kitűnő adhéziós kapcsolat alakult ki a PLA-val. 

A keményítő tartalmú PLA próbatestek 30°C-os vízben történő tárolásával vizsgáltam 

a vízfelvételt, a mechanikai tulajdonságok változását, és a fellépő deformációt. A vízben való 

tárolás hatására nem lépett fel jelentős mértékű deformáció; a próbatestek hossz- és 

keresztirányú méretei egyenletesen nőttek. A vízfelvételi folyamatok leírására alkalmaztam a 

Lucas-Washburn folyadékfelvételi modell Vas-féle explicit közelítését. Azonosítottam az 

összefüggés paramétereit és igazoltam, hogy a modell alkalmas a keményítő töltésű PLA 

diffúziós és kapilláris úton történő együttes vízfelvételi folyamatának pontos leírására. A 

paraméterek azonosítása után az összefüggést egyszerűbb alakra hoztam. Megvizsgáltam 

továbbá a vízfelvétel mechanikai tulajdonságokra gyakorolt hatását, amely során 

megállapítottam, hogy az általam vizsgált 10-20-30m% keményítőtartalom esetében a 

keményítőtartalomtól függetlenül lineáris jelleggel csökken a húzószilárdság (4,6 MPa/hét) és 

a maximális erőnél mért nyúlás (0,07%/hét). A vizsgálat eredményeképpen becslést lehet adni 

a keményítő töltésű PLA termékek vizes közegben való alkalmazhatóságáról, amely 

felhasználható már a tervezési fázisban. 

Kísérleteim lezárásaképpen 60°C-on és 80°C-on vízben, valamint víz és alfa-amiláz 

tartalmú 3%-os koncentrációjú keményítő bontó enzimben ellenőriztem az általam vizsgált 

alapanyagok lebomlását. A TPS a tárolás hőfokától és a tárolási közegtől függetlenül már 24 
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óra elteltével teljesen feloldódott. A PLA és 30m% keményítő illetve 15m% cellulóz töltésű 

PLA lebontásához már több hétre volt szükség. A lebomlási folyamat során mért 

tömegcsökkenés elemzésével kimutattam, hogy a keményítő gyorsítja, a cellulóz pedig 

lassítja a PLA lebomlásának sebességét az általam alkalmazott bontó közeg típusától 

függetlenül. Végül igazoltam, hogy a keményítő töltésű PLA lebomlását a keményítőtartalom 

csak a hozzáadott töltőanyaggal arányosan növeli, további, a PLA fázis lebomlását elősegítő 

hatása nincs, ugyanakkor a cellulóz töltésű PLA lebomlásakor a hozzáadott cellulóztartalom a 

PLA fázis lebomlását a hozzáadott töltőanyagnál jelentősen nagyobb mértékben lassítja. 
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5.1. Az eredmények gyakorlati hasznosulása 

A doktori disszertációm alábbi eredményei a gyakorlatban is hasznosíthatóak: 

- Kimutattam, hogy a TPS alapanyagú termékek fröccsöntésekor a befröccsöntést 

követően az utónyomás elhagyható. 

- Rámutattam arra, hogy a PLA termékek fröccsöntésekor létezik egy optimális 

utónyomási érték, amely alkalmazása esetén a lehető legegyenletesebb a zsugorodás, 

és nem lép fel jelentős, szerszámüregben bekövetkező nyomásesés okozta deformáció. 

- Bizonyítottam, hogy az amorf PLA-hoz hasonlóan 80°C fölötti hőmérsékleten történő 

hőkezeléssel sikeresen javítható az előzőleg ömledékkeveréssel társított keményítő és 

cellulóz tartalmú, PLA mátrixú alapanyag feldolgozásának stabilitása. 

- A szakirodalmi értékekhez képest nagyobb, a PLA saját húzószilárdságával közel 

azonos húzószilárdságú, 30m% keményítővel töltött PLA alapanyagot hoztam létre 

kompatibilizáló szer alkalmazása nélkül. A 30m% keményítő töltésű PLA-ból 

mezőgazdasági palántázócserepet fröccsöntöttem, amellyel bizonyítottam, hogy az 

alapanyagból nem csak próbatest, hanem valós termék is gyártható (108. ábra). 

 
108. ábra (a) PLA-ból és (b) 30m% keményítő töltésű PLA-ból fröccsöntött 

mezőgazdasági palántázócserép  

- Igazoltam, hogy a keményítő tartalmú PLA mátrixú társított alapanyagból készített 

termékek meghatározott ideig vizes közegben is használhatóak maradnak a 

mechanikai tulajdonságaik csökkenése és az áztatás során fellépő csekély mértékű 

deformáció mellett. 

- Rámutattam arra, hogy a cellulóz szállal töltött PLA ellenállóbbá válik a hidrolízissel 

szemben, így annak felhasználhatósági időtartama megnő. 
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5.2. Tézisek 

A tudományos eredményeimet az alábbi tézispontokban foglaltam össze: 

1. A keményítő szárítás során leadott nedvességtartalmának leírására felállítottam egy 

idő-, és hőmérsékletfüggő összefüggést: 
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  ahol Nszámolt, le [%] a minta számított leadott nedvességtartalma, T [°C] az alkalmazott 

szárítási hőmérséklet. Állításomat Meritena 100 típusú kukoricakeményítőre igazoltam 

60-85-105-130°C-os hőmérsékletekre, 0,5-168 órás vizsgálati idő mellett, amely során 

a konstansok értékei az alábbiakra adódtak: a1=-1,20674%, am=0,05029 %/°C, 

b1=-0,00276%, bm=0,00296 %/°C, d1=-0,63749 (ln%)/óra, és 

dm=0,01705 (ln%)/(°C·óra), valamint a korrelációs együttható értéke 0,98-ra adódott. 

 

2. Rámutattam, hogy a keményítőből lágyítással, hőbevitellel, valamint nyírással 

létrehozott termoplasztikus keményítő (TPS) fröccsöntésekor a megfelelő 

termékminőség eléréséhez az utónyomást el kell hagyni. Állításomat 

70m% keményítő, 16m% glicerin, 14m% víz és 1 kg keverékhez adott 10 g 

magnézium-sztearát (MgST) felhasználásával létrehozott TPS fröccsöntésével 

igazoltam, amely során megállapítottam, hogy a befröccsöntési fázisban a nagyfokú 

nyírás következtében a TPS kitölti a szerszámüreget, ugyanakkor az utónyomási 

fázisban a megfelelő nyíróerők hiányában a TPS folyóképessége megszűnik, így az 

utónyomásnak a hagyományos hőre lágyuló műanyagokkal szemben zsugorodást 

növelő hatása van. Kimutattam továbbá, hogy a keményítőből erjesztéssel és 

polimerizációval létrehozott politejsavból fröccsöntött termékek zsugorodását a 

hagyományos hőre lágyuló műanyagokhoz hasonlóan az utónyomás jelentősen 

csökkenti, ugyanakkor a PLA termékek jellemző deformációját, a folyási úthossz 

menti nyomásesés okozta nyomáskülönbségből eredő deformációt megnöveli. 

 

3. Bizonyítottam, hogy az amorf politejsav (PLA) termékek újrafeldolgozása jelentősen 

rontja a feldolgozástechnológia stabilitását azáltal, hogy a plasztifikálási folyamat 

során rátapad a csiga behúzó zónájára, azzal együtt forog és eltorlaszolja a további 

alapanyag útját. Együttes röntgen-diffrakciós (WAXD), DMA, DSC mérésekkel és 

elektronmikroszkópi (SEM) felvételekkel kimutattam, hogy 80°C-os hőmérséklet 
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fölött az alapanyag hideg kristályosodásával párhuzamosan a tárolási modulusza 

növekszik, valamint jelentős mértékű (~25 J/g) exoterm hőeffektus megy végbe, 

amely során helyileg ömledékállapotba kerül. DSC, SEM vizsgálatokkal és a 

fröccsöntési technológia vizsgálatával bebizonyítottam, hogy a hideg kristályosodás 

során lejátszódó erőteljes exoterm folyamat, az amorf PLA helyi ömledékállapotba 

kerülése, valamint az amorf PLA feldolgozása közben tapasztalt jelentős mértékű 

technológiai stabilitás-romlás között szoros összefüggés van. Sikeresen alkalmaztam 

120°C-on 10 percig tartó hőkezelést extruderben ömledékkeveréssel előállított, 

keményítővel történő társítás során amorf molekulaszerkezetűvé váló, PLA mátrixú 

társított alapanyag fröccsönthetővé tételéhez. Állításomat DSC vizsgálatokkal 

támasztottam alá 30m% keményítő töltésű PLA esetében. 

 

4. Kompatibilizáló szer vagy fázis alkalmazása nélkül, kizárólag a megfelelő 

hőmérsékletű és időtartamú szárítással jelentős mértékben növeltem a keményítő és 

politejsav (PLA) közti adhéziót keményítővel töltött PLA-ból fröccsöntött 

termékekben. Állításomat 30m% 130°C-on 8 óráig szárított keményítő és 70m% 

120°C-on 6 óráig szárított PLA extruderben történő társításával, valamint a társított 

alapanyagból fröccsöntött próbatestek mechanikai vizsgálatával igazoltam. A leírt 

szárítási paraméterek alkalmazásával a kompatibilizáló szert vagy fázist szintén nem 

tartalmazó, 30m% keményítővel töltött PLA húzószilárdságának irodalmi értékeinél 

(~50 MPa) nagyobb, a PLA saját húzószilárdságával közel azonos (~60 MPa) 

szilárdságú terméket hoztam létre. Elektronmikroszkópi felvételekkel igazoltam a 

keményítő szemcsék és a PLA között fennálló erős adhéziót. 

 

5.a Igazoltam, hogy a Lucas-Washburn egyenlet Vas-féle explicit közelítése nem csak 

szálas szerkezetek vízfelvételére alkalmazható, hanem nagy pontossággal leírja a 

keményítővel töltött politejsav termékek kapilláris és diffúziós úton történő együttes 

vízfelvételét. Az összefüggés paramétereinek meghatározásával (p=3/2 és q=1/3) az 

alábbi egyszerűsített összefüggéshez jutottam: 

 
3 )2( 3

1)( ∞
⋅−

∞ −⋅= m
ct

emtm ,  

 ahol m(t) [g] a minta vízfelvételének adott időpillanatában mért tömegnövekedése a 

minta vízfelvétel előtti tömegéhez képest, m∞ [g] a minta telítődési nedvességtartalma, 

t [óra] a vízfelvétel időpillanata, és c [g/s] keményítőtartalomra vonatkozó konstans. 
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Állításomat 5-30m% keményítő tartalmú politejsav vízfelvételére igazoltam 30°C-os 

vízben való tárolás esetére. A korrelációs együttható értéke 0,99-re adódott. 

 

5.b Megállapítottam, hogy a keményítőtartalomtól függetlenül a keményítő tartalmú 

politejsav vizes közegben való tárolását követő szárítás után a bekövetkező szilárdság 

és a szakadási nyúlás csökkenése az alábbi lineáris összefüggéssel írható le: 

 tmszilárdsághúzó ⋅−= 0σσ ,  

 tmnyúláshúzó ⋅−= 0εε ,  

 ahol σhúzó [MPa], valamint εhúzó [%] a próbatest mindenkori húzószilárdsága és 

maximális erőnél mért nyúlása, σ0 [MPa], valamint ε0 [%] a próbatest húzószilárdsága 

és maximális erőnél mért nyúlása az áztatást megelőzően, mszilárdság [MPa/hét] 

valamint mnyúlás [%/hét] a próbatestek húzószilárdságának és maximális erőnél mért 

nyúlásának csökkenési sebessége az áztatás során, és t [hét] a vízben való tárolási idő. 

Állításomat 30°C-os vízhőmérsékletre, 0-4 hetes időtartományban, 10-20-30m% 

keményítő töltésű politejsavra igazoltam. Az mszilárdság értéke átlagosan 4,6 MPa/hétre 

(R2=0,95), az mnyúlás értéke pedig átlagosan 0,07%/hétre adódott (R2=0,87). 

 

6. Kimutattam, hogy a politejsavhoz (PLA) ömledékkeveréssel hozzáadott keményítő 

növeli, a cellulóz ellenben csökkenti a lebomlási sebességet a társítatlan PLA-hoz 

képest. Igazoltam továbbá, hogy a keményítő a keményítő töltésű PLA lebomlását a 

töltőanyag-tartalommal arányosan növeli, ugyanakkor a cellulóz a cellulóz töltésű 

PLA lebomlását a töltőanyag-tartalomnál jelentősen nagyobb mértékben lassítja. 

Állításomat 30% keményítővel, valamint 15% cellulózzal társított, illetve társítatlan 

PLA-ra igazoltam 80°C-os desztillált víz, valamint alfa-amiláz tartalmú, 3%-os 

koncentrációjú enzimes oldat alkalmazása esetén 216 óra vizsgálati idő mellett. 
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5.3. További megoldásra váró feladatok 

A doktori disszertációmban elért eredmények mellett az általam vizsgált lebomló 

polimerek esetében több olyan kutatási terület létezik, amelyben jelentős eredményeket lehet 

elérni: 

- A PLA 60°C-os HDT értékének következményeként nem lehet egyelőre belőle 

mikrohullámú sütőben használható tálat, forró ételekhez evőeszközt gyártani. A 

nagyobb hőállóság elérése a késztermék utólagos kikristályosításával nem 

megoldható, mivel jelentős mértékű deformáció jelentkezik. Megoldást jelenthet 

természetes alapú gócképzők alkalmazása, amellyel már a feldolgozás során megfelelő 

mértékű kristályosság alakulhat ki. 

- A legtöbb hulladék egyértelműen a csomagolásból származik; leginkább ezeknek a 

termékeknek az anyagát lenne célszerű kiváltani lebomló polimerrel. A kereskedelmi 

forgalomban kapható PLA típusok szakadási nyúlása azonban csak 3-5% körüli, 

amely gátolja az alapanyag széleskörű csomagolástechnikai használatát. A nagyobb 

nyúlás eléréséhez a PLA lágyítására van szükség. A lágyítóanyagok közül az egyik 

legígéretesebb a PLA saját monomerje, a tejsav. 

- A laboratóriumi enzimatikus bontási és komposztálási vizsgálatokat célszerű 

kiterjeszteni a hosszabb távú, különböző talajtípusokban történő lebomlásra. A 

vizsgálatok szükségességét az indokolja, hogy lehetőség szerint a PLA-ból készült 

háztartási hulladékot ne szállítsák el nagy fogyasztású tehergépjárművekkel, hanem 

házi komposztálással megoldható legyen azok meghatározott időn belüli lebontása. 

- A PLA és a PLA alapú társított alapanyagok a jövőben várhatóan egyre több – akár 

műszaki – termék anyagaként megjelennek, amelyek gyártásának támogatásához 

elengedhetetlen a korszerű, szimulációkon alapuló termék és szerszámtervezés. A 

PLA alapú kísérleti alapanyagok számos tulajdonságát meg kell mérni ahhoz, hogy a 

szimuláció pontos, megbízható adatokat szolgáltasson a tervezéshez. 
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7. Mellékletek 

7.1. Extruder és fröccsöntőgép beállítási paraméterek 

Extrudálási paraméter Érték
Extruder fordulatszám [1/perc] 8 
Adagoló fordulatszám [1/perc] 24 

1. zóna hőmérséklete [°C] 90 
2. zóna hőmérséklete [°C] 130 
3. zóna hőmérséklete [°C] 120 
4. zóna hőmérséklete [°C] 90 

18. táblázat Az alkalmazott extrudálási paraméterek Brabender Plasti-Corder PL 2100 típusú extruderen, 

TPS gyártása esetén 

Fröccsöntési paraméter Érték
Adagsúly [cm3] 44 

Befröccsöntési sebesség [cm3/s] 50 
Fröccsnyomás [bar] 1300 

Átkapcsolási pont [cm3] 10 
Utónyomás nagysága [bar] 800 

Utónyomás ideje [s] 20 
Maradék hűtési idő [s] 15 

Csiga kerületi sebesség [m/perc] 15 
Torlónyomás [bar] 20 

Dekompresszió adagsúlya [cm3] 5 
Dekompresszió sebessége [cm3/s] 5 

1. zóna hőmérséklete [°C] 110 
2. zóna hőmérséklete [°C] 115 
3. zóna hőmérséklete [°C] 120 
4. zóna hőmérséklete [°C] 125 
5. zóna hőmérséklete [°C] 130 

Szerszám hőmérséklet [°C] 20 

19. táblázat Az alkalmazott fröccsöntési paraméterek Arburg Allrounder 320C 600-250 

(35 mm csigaátmérő) típusú fröccsöntőgépen TPS szakítópróbatest fröccsöntése esetén 

Extrudálási paraméter Érték 
Extruder fordulatszám [1/perc] 3 3 3 

1. zóna hőmérséklete [°C] 160 170 180 
2. zóna hőmérséklete [°C] 165 175 185 
3. zóna hőmérséklete [°C] 165 175 185 
4. zóna hőmérséklete [°C] 170 180 190 

20. táblázat A keményítő töltésű PLA esetén alkalmazott extrudálási zónahőmérsékletek 
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Fröccsöntési paraméter Érték 
Adagsúly [cm3] 50 

Befröccsöntési sebesség [cm3/s] 50 
Fröccsnyomás [bar] Változó

Átkapcsolási pont [cm3] 12 
Utónyomás nagysága [bar] 600 bar 

Utónyomás ideje [s] 20 
Maradék hűtési idő [s] 30 

Csiga kerületi sebesség [m/perc] 15 
Torlónyomás [bar] 30 

Dekompresszió adagsúlya [cm3] 5 
Dekompresszió sebessége [cm3/s] 5 

1. zóna hőmérséklete [°C] 165 
2. zóna hőmérséklete [°C] 175 
3. zóna hőmérséklete [°C] 180 
4. zóna hőmérséklete [°C] 185 
5. zóna hőmérséklete [°C] 190 

Szerszám hőmérséklet [°C] 20 

21. táblázat Az alkalmazott fröccsöntési paraméterek Arburg Allrounder 320C 600-250 (35 mm 

csigaátmérő) típusú fröccsöntőgépen társítatlan és társított PLA lapka próbatest fröccsöntése esetén 

7.2. Alapanyagok fröccsöntéséhez szükséges nyomásértékek 

Alapanyag, próbatest típusa Fröccsöntési 
nyomás [bar] 

TPS, szakító 1300 
PLA, szakító 650 
PLA, lapka 900 

Újrafeldolgozott PLA, lapka 780 
PLA/10-20-30m% keményítő, lapka 820-880-950 

PLA/5-10-15m% cellulóz, lapka 780-800-930 
PLA/1-2-3m% szizál, lapka 780-820-860 

22. Táblázat A különböző alapanyagok esetében mért fröccsöntési nyomásértékek 
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7.3. Lebomlásról készített elektronmikroszkópi felvételek 

           
109. ábra PLA próbatest felszíne 60°C-os enzimatikus bontás után 

           
110. ábra PLA próbatest töretfelülete 60°C-os enzimatikus bontás után 

           
111. ábra 30m% keményítővel töltött PLA próbatest felszíne 60°C-os enzimatikus bontás után 
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112. ábra 30m% keményítővel töltött PLA próbatest töretfelülete 60°C-os enzimatikus bontás után 

           
113. ábra 15m% cellulózzal töltött PLA próbatest felszíne 60°C-os enzimatikus bontás után 

           
114. ábra 15m% cellulózzal töltött PLA próbatest töretfelülete 60°C-os enzimatikus bontás után 
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115. ábra PLA próbatest felszíne 80°C-os enzimatikus bontás után 

           
116. ábra PLA próbatest töretfelülete 80°C-os enzimatikus bontás után 

           
117. ábra 30m% keményítővel töltött PLA próbatest felszíne 80°C-os enzimatikus bontás után 
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118. ábra 30m% keményítővel töltött PLA próbatest töretfelülete 80°C-os enzimatikus bontás után 

           
119. ábra 15m% cellulózzal töltött PLA próbatest felszíne 80°C-os enzimatikus bontás után 

           
120. ábra 15m% cellulózzal töltött PLA próbatest töretfelülete 80°C-os enzimatikus bontás után 
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KEMÉNYÍTŐBŐL ÉS POLITEJSAVBÓL ELŐÁLLÍTOTT FRÖCCSÖNTÖTT LEBOMLÓ 
POLIMEREK FELDOLGOZÁSÁNAK ÉS FELHASZNÁLHATÓSÁGÁNAK ELEMZÉSE 

 
CÍMŰ PHD ÉRTEKEZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA 

 
ÍRTA: TÁBI TAMÁS 

 
Doktori értekezésemben a keményítőből, mint megújuló erőforrásból előállított fröccsöntött 
lebomló polimerek, a termoplasztikus keményítő (TPS), valamint a politejsav (PLA) feldolgozását 
és felhasználhatóságát vizsgáltam. A natúr (szemcsés) kukoricakeményítő feldolgozás előtti 
szárításának vizsgálatával összefüggést állítottam fel, amely leírja a keményítő leadott 
nedvességtartalmát a szárítási hőmérséklet függvényében 60-130°C-os tartományban, 0,5-168 óra 
vizsgálati időtartam mellett. 70m% 130°C-on szárított keményítő 16m% glicerin, 14m% víz 
felhasználásával és 1 kg keverékhez 10 g csúsztató (Magnézium-sztearát) hozzáadásával TPS-t 
hoztam létre extruzióval. Fröccsöntött TPS próbatestek zsugorodásának vizsgálatával igazoltam az 
alapanyag hőre és nyírásra lágyuló tulajdonságának (Bingham test) egyik következményét, hogy 
szerszámüreg kitöltését követően az utónyomási folyamat az alapanyagban létrejövő kellő mértékű 
nyírás hiányában ellentétes hatással van a zsugorodásra, mint a hagyományos hőre lágyuló 
polimerek esetében, így az utónyomás elhagyható. Kimutattam, hogy az utónyomás ugyanakkor 
hatásosan alkalmazható a fröccsöntött PLA termékek zsugorodásának csökkentésére, azonban 
növelése PLA termékek jellemző deformációját, a szerszámüregben bekövetkező nyomásesésből 
eredő deformációt megnöveli. Fröccsöntött PLA próbatestek darálásával és újbóli fröccsöntésével 
megállapítottam, hogy az első feldolgozás során létrejövő kristályosságbeli változások 
következtében az amorf PLA fröccsöntése jelentősen rontja a feldolgozástechnológia stabilitását 
azáltal, hogy az alapanyag rátapad a fröccsöntőgép csigájának behúzó zónájára, azzal együtt forog 
és eltorlaszolja a további alapanyag útját. Megállapítottam, hogy az amorf PLA hideg 
kristályosodása következtében fellépő erőteljes exoterm folyamat valamint, a granultáum felszínén 
felhalmozódó hőmennyiség hatására helyileg ömledékállapotba kerül. Bebizonyítottam, hogy a 
hideg kristályosodás során lejátszódó erőteljes exoterm folyamat, az amorf PLA helyi 
ömledékállapotba kerülése, valamint az amorf PLA feldolgozása közben tapasztalt jelentős mértékű 
technológiai stabilitás romlás között szoros összefüggés van. Igazoltam, hogy a 80°C fölötti 
hőntartás nem csak az amorf PLA feldolgozhatóságát javítja, hanem az extruderben 
ömledékkeveréssel társított keményítő töltésű PLA esetében is előnyösen alkalmazható. 30m% 
130°C-on szárított keményítő és 70m% 120°C-on szárított PLA extruderben ömledékkeveréssel 
történő társításával az irodalmi adatokhoz (~50 MPa) képest nagyobb, a PLA saját 
húzószilárdságával közel azonos szilárdságú (~60 MPa), keményítővel töltött PLA alapanyagot 
hoztam létre kompatibilizáló szer alkalmazása nélkül. Igazoltam, hogy a keményítő szemcsék jól 
beágyazódtak és kitűnő adhéziós kapcsolat alakult ki a PLA-val. A keményítő tartalmú PLA 
próbatestek vízben történő tárolásával, azok vízfelvételi folyamatainak leírására alkalmaztam a 
Lucas-Washburn folyadékfelvételi modell Vas-féle explicit közelítését. Azonosítottam az 
összefüggés paramétereit és igazoltam, hogy a modell alkalmas a keményítő töltésű PLA diffúziós 
és kapilláris úton történő együttes vízfelvételi folyamatának pontos leírására. A paraméterek 
azonosítása után az összefüggést egyszerűbb alakra hoztam. Megállapítottam, hogy a vízfelvétel 
során az általam vizsgált 10-20-30m% keményítőtartalom esetében a keményítőtartalomtól 
függetlenül lineáris jelleggel csökken a húzószilárdság (4,6 MPa/hét) és a maximális erőnél mért 
nyúlás (0,07%/hét), így becslést lehet adni a keményítő töltésű PLA termékek vizes közegben való 
alkalmazhatóságáról. 30m% keményítő illetve 15m% cellulóz töltésű PLA lebomlási folyamatának 
vizsgálatával kimutattam, hogy a keményítő gyorsítja, a cellulóz pedig lassítja a PLA lebomlásának 
sebességét az általam alkalmazott bontó közeg típusától függetlenül. Igazoltam, hogy a keményítő 
töltésű PLA lebomlását a keményítőtartalom csak a hozzáadott töltőanyaggal arányosan növeli, 
további, a PLA fázis lebomlását elősegítő hatása nincs, ugyanakkor a cellulóz töltésű PLA 
lebomlásakor a hozzáadott cellulóztartalom a PLA fázis lebomlását a hozzáadott töltőanyag 
tartalomnál jelentősen nagyobb mértékben lassítja. 



THE ANALYSIS OF PROCESSING AND USAGE OF INJECTION MOULDED 
BIODEGRADABLE POLYMERS MADE OF STARCH AND POLY(LACTIC ACID) 

 
SUMMARY OF THE PHD THESIS 

 
WRITTEN BY TAMÁS TÁBI 

 
In my PhD thesis the processing and usage of starch based injection moulded biodegradable 
polymers like thermoplastic starch (TPS) and poly(lactic acid) was investigated. By the analysis of 
pre-process drying of maize starch an equation was established to describe the moisture content loss 
as a function of drying temperature for the 60-130°C temperature range and 0,5-168 hour time 
interval. TPS was extruded with using 70m% starch dried at 130°C, 16m% glycerol, 14m% water 
and with 10 g of plasticizer (Magnesium-stearate) added to 1 kg starch-glycerol-water mixture. By 
the investigation of shrinkage properties of injection moulded TPS specimens, the consequence of 
the thermo and mechanoplastic (Bingham fluid) feature was observed that after filling the mould the 
holding pressure – due to the low shearing action – has opposite effect on the shrinkage of TPS than 
on the shrinkage of ordinary, petrol based plastics, what makes the holding phase unnecessary. It 
was found that the holding pressure can be effectively used for decreasing the shrinkage of PLA 
products but it increases the deformation due to the uneven cross-flow shrinkages caused by the 
pressure drop in the mould. It was observed by shredding and reprocessing of injection moulded 
PLA specimens, that due to the change in crystalline structure in the first processing, the injection 
moulding of amorphous PLA significantly decreases processing stability by sticking to the screw, 
and blocking the way of to-be-processed new material. It was found that due to the significant 
exothermic heat of the cold crystallization of amorphous PLA, and due to the accumulated heat at 
the surface of the pellets, the amorphous phase of the pellets melt locally. It was proven that there is 
connection between the significant exothermic heat of cold crystallization, the local melting of 
amorphous phase of the pellets and the decreased processing stability. It was found that an 
annealing with a temperature above 80°C can be effectively used not only to increase the 
processability of pure PLA but to increase the processability of PLA/starch blend melt mixed with 
extruder. By using 30 weight% starch dried at 130°C and 70 weight% PLA dried at 120°C, 
PLA/starch blend was produced with higher tensile strength (~60 MPa) compared to literature data 
(~50 MPa). The tensile strength of the PLA/starch blend was almost as high as the tensile strength 
of pure PLA without the usage of any compatibilizer. It was observed that the starch granules were 
well embedded in the PLA matrix and there was excellent adhesion between the two phases. To 
describe water uptake process of PLA/starch blends the Vas model – which is the explicit formula 
of the water uptake model of Lucas-Washburn – was used, and it was found that the Vas model is 
perfectly suitable for describing both diffusion and capillary water uptake of starch filled PLA 
materials. By identifying the parameters of the equation, it was transformed into a more simple 
form. It was found that during water uptake in the range of 10-20-30 weight% starch filled PLA, the 
tensile strength (4,6 MPa/week) and the strain at maximum force (0,07%/week) of the blends 
decrease proportionally with water uptake time, thus it is possible to pronounce the possible usage 
time of the starch filled PLA materials. By the analysis of biodegradation process of 30 weight% 
starch and 15 weight% cellulose filled PLA it was observed that starch increases while cellulose 
decreases degradation rate independently from the used degradation environment. It was proven 
that starch only increases the degradation rate proportional to the starch content, and has no further 
effect on the degradation rate of the PLA phase, while by filling PLA with cellulose, the cellulose 
content decreases the degradation rate of PLA with significantly higher extent than the amount of 
cellulose content. 

 
 


	1. Bevezetés
	2. Szakirodalmi áttekintés
	2.1. Lebomlási mechanizmus, alapfogalmak
	2.2. Lebomló polimerek osztályozása
	2.3. A keményítő szerkezete, feldolgozása
	2.4. A politejsav előállítása, szerkezete, feldolgozása
	2.5. Politejsav és keményítő társítása
	2.6. Politejsav mátrixú kompozitok
	2.7. Lebomló polimerek alkalmazása
	2.7.1. Kőolaj alapú polimerek helyettesíthetősége lebomló polimerekkel
	2.7.2. Lebomló polimerek hatása a környezetre
	2.7.3. Megvalósult ipari alkalmazások

	2.8. A szakirodalom összegzése, kritikai elemzése, célok megfogalmazása

	3. Felhasznált anyagok és alkalmazott technológiák
	3.1. Felhasznált anyagok
	3.2. Alapanyaggyártás
	3.2.1. Termoplasztikus keményítő gyártása és feldolgozása
	3.2.2. Politejsav és politejsav alapú töltött alapanyagok feldolgozása

	3.3. Vizsgálati technológiák

	4. Kísérleti eredmények, értékelésük
	4.1. Termoplasztikus keményítő előállítása, vizsgálata
	4.1.1. A keményítő feldolgozásának vizsgálata
	4.1.2. A fröccsöntött termoplasztikus keményítő mechanikai tulajdonságainak vizsgálata
	4.1.3. Az utónyomás hatása a fröccsöntött termoplasztikus keményítő zsugorodására

	4.2. Politejsav vizsgálata
	4.2.1. Fröccsöntött politejsav zsugorodásának, vetemedésének és mechanikai tulajdonságainak vizsgálata
	4.2.2. A politejsav kristályosságának vizsgálata, újrafeldolgozhatóságának elemzése

	4.3. Keményítővel töltött politejsav vizsgálata
	4.3.1. A keményítő töltőanyag hatásának vizsgálata
	4.3.2. Vízfelvételi vizsgálatok
	4.3.3. A politejsav szárításának hatása a keményítővel töltött politejsav mechanikai tulajdonságaira

	4.4. Lebomlási vizsgálatok

	5. Összefoglalás
	5.1. Az eredmények gyakorlati hasznosulása
	5.2. Tézisek
	5.3. További megoldásra váró feladatok

	6. Irodalomjegyzék
	7. Mellékletek
	7.1. Extruder és fröccsöntőgép beállítási paraméterek
	7.2. Alapanyagok fröccsöntéséhez szükséges nyomásértékek
	7.3. Lebomlásról készített elektronmikroszkópi felvételek


