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1. Bevezetés 

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

inkább nıtt, és ez a tendencia a XXI. század elején is megmutatkozik. A mesterséges 

polimereket fıként a petrolkémiai iparág különbözı kıolajszármazékaiból gyártják, így 

napjainkban, amikor a Föld kıolajkészletének fogyatkozása napról napra érzékelteti hatását, a 

mesterséges polimerek elıállítását, felhasználását és a tömegmőanyag termékek nem teljes 

mértékő újrahasznosítását a tapasztalható hulladék-felhalmozódás következtében egyre 

erısebb vádak érik. A mőanyagipar kıolaj-felhasználásának mértéke (teljes 

kıolaj-felhasználás 7%-a) azonban szinte elhanyagolható a hıerımővekben, belsı égéső 

motorokban történı, energetikai célú égetéssel szemben (teljes kıolaj-felhasználás 80%-a). A 

fıként jármőiparban alkalmazott polimer kompozitok tömegcsökkentı hatásának 

következtében azonban a mőanyagipar több kıolaj megtakarítást eredményez a jármővek 

fogyasztáscsökkenésén keresztül, mint amennyi a különbözı típusú polimerek elıállításához 

szükséges. A jármővekben alkalmazott, hosszú igénybevételre tervezett polimer kompozit 

szerkezeteknek tartósaknak kell lennie, hiszen akár emberi életek függhetnek megfelelı 

mőködésétıl, ugyanakkor lehetıség szerint gondoskodni kell a szerkezeti elemek felhasználás 

utáni újrahasznosításáról. Az újrahasznosítás szempontjából a csomagolástechnikai termékek, 

üdítıital-palackok, és egyéb egyszer használatos vagy rövid használati idejő termékek (pl. 

evıeszközök) jelentik az életciklusra való tervezés másik csoportját, ugyanis ezeknek a 

termékeknek a felhasználási ideje sokkal rövidebb a szerkezeti mőanyagokhoz vagy 

kompozitokhoz képest. A mőanyagok feldolgozásának 20-30%-át teszi ki a 

tömegmőanyagokból gyártott egyszer használatos termékek, amelyek alapanyaga azonban 

hasonlóan stabil, azaz ellenálló a környezeti hatásokkal szemben, mint a szerkezeti 

mőanyagok. Az újrahasznosításuk egyelıre a tömegmőanyagok alacsony ára miatt nem 

gazdaságos, így manapság még mindig erıteljes ütemben növelik a szemétlerakók méretét. A 

környezetért is felelıs mérnöknek már az ezredforduló elıtt is szembe kellett néznie a világ 

fogyatkozó kıolajkészletének, a mesterséges polimerek újrahasznosításának és az egyszer 

használatos mőanyag termékek okozta hulladék-felhalmozódás problémájával. Ebbıl a 

gondolatmenetbıl következik, hogy az egyszer használatos, a rövid használati idejő mőanyag 

termékek, és akár különbözı mőszaki termékek, alkatrészek anyagait olyan polimerekkel 

kellene kiváltanunk, amelyeket nem kıolajból, hanem valamilyen megújuló erıforrásból – 

például keményítıbıl – állítanak elı, illetve amelyek a felhasználási idejük után biológiai 
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úton lebomlanak és ezáltal beilleszthetık a természet körforgásába. A baktériumok, gombák, 

algák hatására lebomló, talajban komposztálható – és a komposztot nem szennyezı – 

biológiailag lebomló polimerek (röviden lebomló polimerek vagy biopolimerek) az 

újrahasznosítás magas fokát, a biológiai szintő újrahasznosítást jelentik, ugyanis a bomlás 

során képzıdött humusz táptalajt jelent a növények új generációjának és ezáltal pedig további 

megújuló erıforrásnak. Egyelıre a lebomló polimerek elıállítási ára gátolja a széleskörő ipari 

felhasználásukat. A hagyományos, kıolaj alapú hıre lágyuló polimerek jelentıs részét 

fröccsöntéssel dolgozzák fel, ami további ipari felhasználást gátoló tényezıt jelent, hiszen 

jelenleg még kevés a rendelkezésre álló tapasztalat a lebomló polimerek feldolgozásáról, 

fröccsöntésérıl, valamint a lebomló polimer termékek gyártáshelyes tervezésérıl, és 

felhasználhatóságáról. A közeljövıben ezek az anyagok kiválthatják az egyszer használatos, 

illetve rövid használati idejő termékek anyagait és egyre több mőszaki termék anyagaként is 

megjelenhetnek, sıt újabb alkalmazásokat is megnyithatnak, mint például az emberi testben 

felszívódó ideiglenes implantátum. 

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

megújuló erıforrásból elıállított, fröccsöntött lebomló polimer termékek tulajdonságait. 

További célom, hogy megvizsgáljam az említett alapanyagok társítással történı 

módosításának és a fröccsöntési technológia gyártási paramétereinek hatását, a késztermék 

tulajdonságaira és felhasználhatóságára. 

2. Az irodalomkutatás elemzése, az értekezés célja 

Az irodalomkutatás során a megújuló erıforrásokból elıállítható lebomló polimerek 

tulajdonságainak, feldolgozás-technológiáinak és fejlesztési irányainak megismerésére 

törekedtem. A megújuló erıforrásokból elıállítható polimerek közül a keményítı és az abból 

elıállított termoplasztikus keményítı (TPS), valamint a politejsav (PLA) esetén végeztem 

széleskörő irodalomkutatást.  A kıolaj alapú lebomló poliészterek – mint például a 

polikaprolakton (PCL) vagy a poliészteramid (PEA) – tanulmányozására kisebb mértékben 

koncentráltam. 

A keményítı esetében jelentıs mennyiségő szakirodalom foglalkozik annak 

szerkezetével, tulajdonságaival, és az abból elıállítható TPS vizsgálatával. Függetlenül attól, 

hogy a keményítıbıl TPS-t hoztak létre, vagy pedig töltıanyagként alkalmazták, a 

feldolgozás elıtti szárítás hımérséklete és idıtartama a szakirodalomban eltérı. A szárítást 

követıen TPS-t a natúr (szemcsés) keményítıbıl lágyítók hozzáadásával, valamint nagyfokú 
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nyírás segítségével – a keményítı szemcsék elnyírásával – lehet létrehozni. A kész alapanyag 

erıteljesen vízérzékeny, vízoldható, idıben változnak a mechanikai tulajdonságai, tehát 

öregszik és fröccsöntéssel való feldolgozása során nagymértékő zsugorodása van. Annak 

ellenére, hogy jelentıs mennyiségő szakirodalomban lehet olvasni a TPS vizsgálatáról, szinte 

egyáltalán nincs arra vonatkozó információ, hogy milyen hatással van annak nagy 

mennyiségő lágyítótartalma a feldolgozási folyamatra, valamint az utónyomásnak – mint 

zsugorodáscsökkentı technológiai paraméternek – a TPS nagyfokú zsugorodására. 

Szintén jelentıs mennyiségő szakirodalom áll rendelkezésre a keményítıbıl 

erjesztéssel és polimerizációval – vagy polikondenzációval – létrehozott PLA 

tulajdonságairól, feldolgozásáról. A szerzık egyetértenek abban, hogy a megújuló 

erıforrásból történı elıállítását, valamint a kiváló mechanikai tulajdonságait tekintve a PLA 

potenciálisan széleskörő alkalmazást nyerhet árának további csökkenésével és akár 

forradalmasíthatja a mőanyagipart a jövıben. Annak ellenére, hogy a PLA hıre lágyuló, így 

egyik fı 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 gócképzık alkalmazása nélkül az 

eredetileg részben kristályos PLA-ból fröccsöntött termék amorf molekulaszerkezető marad a 

fröccsöntés után, így annak újrafeldolgozása jelentısen eltérhet az eredeti, részben kristályos 

alapanyagétól. 

A PLA társításáról szintén számos irodalom áll rendelkezésre. Töltıanyagként 

legfıképpen szemcsés keményítıvel, vagy TPS-sel társították a PLA-t. A keményítıvel való 

társítás következtében a lebomlási idı csökkent, ugyanakkor a mechanikai tulajdonságok is 

csökkentek, mivel a fázisok közti adhéziót mindkét fázis erısen poláris jellegének ellenére 

csekélynek találták. Az irodalom feltárása során egyértelmővé vált, hogy a keményítı 

maradék víztartalma jelentıs hatással van a késztermék tulajdonságaira, mivel a PLA 

víztartalom és magas hımérséklet mellett jelentıs mértékő hidrolízisen mehet keresztül a 

társítási fázisban. Az irodalomban a keményítı társítás elıtti szárítási hımérséklete és ideje 

nem volt egységes. Alkalmaztak 70°C-os 24 óráig tartó, 100°C-os 24 óráig tartó, illetve 

130°C-os 2 óráig tartó szárítást. A keményítı, mint töltıanyag alkalmazásával minden 

esetben csökkent a szilárdság és a nyúlás mindkét fázis erısen poláris jellegének ellenére, 

ugyanakkor a keményítı erısen hidrofil tulajdonságának hatására megnıtt a vízfelvétel a 

társítatlan PLA-hoz képest. Annak ellenére, hogy a szakirodalomban vizsgálták fröccsöntött, 
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keményítı töltéső PLA termékek vízfelvételét, a vízfelvétel mechanikai tulajdonságokra, 

deformációra és használhatóságra gyakorolt hatását kevésbé. A keményítı töltéső PLA 

esetében a kutatóknak sikerült kapcsolószerekkel az adhéziót növelni és jelentıs javulást 

elérni, azonban az alkalmazott kompatibilizáló szerek természetre gyakorolt hatása nem 

ismert. 

Végül szintén széleskörően vizsgálták a PLA és természetes szálakkal alkotott 

kompozitok tulajdonságait. A természetes szállal erısített PLA kompozitokról az irodalom 

megismerése után kijelenthetı, hogy annál nagyobb volt az erısítı hatás, minél kevesebb 

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

fröccsöntési fázison átesett PLA kompozitnál csak kevés esetben értek el erısítı hatást, amíg 

egy egylépcsıs 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 eltérıen kevéssé vizsgálták a 

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

A szakirodalom megismerése után a célkitőzéseim az alábbiak: 

I. A legfontosabb szárítási paraméterek (hımérséklet, idıtartam) a natúr (szemcsés) 

keményítı 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 keményítıvel töltött PLA mechanikai tulajdonságainak javítása, használhatóságának 

kiterjesztése. 

V. Keményítı töltéső PLA vizes közegben való használhatóságának feltérképezése. A 

nedvesség mechanikai tulajdonságokra és deformációra gyakorolt hatásának elemzése. 

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

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

A kutatásaim során keményítıbıl TPS-t, PLA-ból keményítı, cellulóz szál, valamint 

szizál szál felhasználásával pedig PLA alapú töltött alapanyagokat és kompozitokat hoztam 

létre. A felhasznált alapanyagok pontos megnevezését és paramétereit a 1. táblázatban, azok 

feldolgozás elıtti szárítási körülményeit pedig a 2. táblázatban foglaltam össze. 

Megnevezés Termék neve, típusa Gyártó/Forgalmazó Képlet 

Kukoricakeményítı 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 
- 

Keményítı bontó enzim, 
alfa amiláz tartalommal 

Termamyl SC Novozymes - 

1. táblázat A kutatásaim során felhasznált alapanyagok 

Alapanyag 
Szárítási körülmények 

[hımérséklet, idıtartam] 
PLA 85°C, 6 óra vagy 120°C, 24 óra 

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

2. táblázat A különbözı alapanyagok esetében alkalmazott szárítási paraméterek 

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

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

desztillált víz összetételő, kísérleti TPS behatóbb vizsgálata mellett döntöttem. Az összekevert 

keményítı, glicerin, víz és csúsztató (Magnézium-sztearát, MgST) keveréket kényszeradagoló 

segítségével, Brabender Plasti-Corder PL 2100 (csigaátmérı 25 mm, L/D arány 20) 

extruderrel dolgoztam fel. A kapott TPS granulátumot kondicionáltam, és ISO 3167A 

szabvány szerinti szakítópróbatestet fröccsöntöttem (1. ábra) Arburg Allrounder 

320C 600-250 típusú fröccsöntıgéppel (csigaátmérı 35 mm) (3. táblázat). 
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     a  b 

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

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 hőtési idı [s] 15 

Csiga kerületi sebesség [m/perc] 15 
Torlónyomás [bar] 20 

Dekompresszió adagsúlya [cm3] 5 
Dekompresszió sebessége [cm3/s] 5 

1. zóna hımérséklete [°C] 110 
2. zóna hımérséklete [°C] 115 
3. zóna hımérséklete [°C] 120 
4. zóna hımérséklete [°C] 125 
5. zóna hımérséklete [°C] 130 
Szerszám hımérséklet [°C] 20 

3. táblázat Az alkalmazott fröccsöntési paraméterek Arburg Allrounder 320C 600-250 

(35 mm csigaátmérı) típusú fröccsöntıgépen TPS szakítópróbatest fröccsöntése esetén 

A PLA feldolgozását mindig egy elızetes, az alapanyaggyártó ajánlásának megfelelı, 

85°C-os 6 órás szárítás után kezdtem el, amíg a töltıanyagok esetében a 2. táblázatban látható 

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

a társított rendszerek feldolgozását egy megelızı extruziós ömledék-keverési lépéssel 

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

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

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

L/D arány 20) típusú kétcsigás extruderrel. A töltı-, és száltartalmakat részben az irodalom 

alapján részben pedig a rendelkezésre álló extruder megengedhetı nyomatéka alapján 

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

kikristályosítottam, hogy fel lehessen dolgozni fröccsöntéssel. Az alapanyagból 

Arburg Allrounder 320C 600-250 típusú fröccsöntıgéppel (csigaátmérı 35 mm) próbatesteket 

fröccsöntöttem. A fröccsöntés során kétféle próbatestet gyártottam: ISO 3167B szabvány 
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szerinti Charpy próbatestet és 80x80 mm alapterülető, 2 mm vastag úgynevezett lapka 

próbatestet (2. ábra) (4. táblázat). 

 
   a  b   c 

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

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

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 hőtési idı [s] 30 

Csiga kerületi sebesség [m/perc] 15 
Torlónyomás [bar] 30 

Dekompresszió adagsúlya [cm3] 5 
Dekompresszió sebessége [cm3/s] 5 

1. zóna hımérséklete [°C] 165 
2. zóna hımérséklete [°C] 175 
3. zóna hımérséklete [°C] 180 
4. zóna hımérséklete [°C] 185 
5. zóna hımérséklete [°C] 190 
Szerszám hımérséklet [°C] 20 

4. táblázat Az alkalmazott fröccsöntési paraméterek Arburg Allrounder 320C 600-250 (35 mm 

csigaátmérı) típusú fröccsöntıgépen társítatlan és társított PLA lapka próbatest fröccsöntése esetén 

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 

próbatestekbıl kialakított szakítópróbatestek (3. ábra) segítségével hossz-, (folyásirányú) 

valamint keresztirányú (folyásirányra merıleges) mechanikai tulajdonságok is vizsgálhatóak. 

 
3. ábra A lapka próbatestbıl másoló maró segítségével kialakított szakítópróbatest 
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A kutatásaim során a próbatesteken mechanikai-, (szakítás, hajlítás, Charpy-féle 

ütvehajlítás), zsugorodás, mikroszerkezeti (Pásztázó elektronmikroszkópia, SEM, Nagyszögő 

röntgendiffrakció, WAXD), termo- és termomechanikai analízist (Differenciál pásztázó 

kalorimetria, DSC, Dinamikus mechanikai analízis, DMA), vízfelvételi és lebomlási 

vizsgálatokat hajtottam végre. 

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

mérések során Zwick Z020 univerzális szakítógépet használtam, amely egy 

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

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

lapka próbatestbıl munkáltam ki szakítóvizsgálatra alkalmas próbatesteket. A vizsgálati 

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

végeztem. Az erı-elmozdulás görbékbıl húzószilárdságot (σhúzó [MPa]), húzási rugalmassági 

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

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

végeztem. A mérések során Zwick Z020 univerzális szakítógépet használtam, amely egy 

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

erımérı-cellával volt felszerelve. A mérések során fröccsöntött lapka próbatestbıl 2 mm 

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

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

erı-elmozdulás görbékbıl hajlítószilárdságot (σhajlító [MPa]) (határhajlító feszültséget), hajlító 

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

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

végeztem. A mérések során Ceast Resil Impaktor ütımővet használtam. A mérések során 

4x10 mm keresztmetszető, 2 mm mélységben bemetszett fröccsöntött próbatesteket 

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

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

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

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

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

fröccsöntést követıen szobahımérsékleten. Kovács doktori értekezése és publikációi alapján 

digitális tolómérıvel a fröccsöntött lapka próbatest különbözı helyein hosszértéket mértem és 

az (1) összefüggés alapján, a szerszámgeometriát ismerve meghatároztam a zsugorodást: 

 100⋅
−

=
SZ

PSZ

L

LL
S , (1) 
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ahol S [%] a próbatest adott irányban mért zsugorodása, LSZ [mm] a szerszámüreg mérete, 

LP [mm] a próbatest adott irányban mért mérete. Az 4. ábra bemutatja a próbatesten mért 

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

 
4. ábra A zsugorodásszámításhoz mért hosszértékek 

A mérési helyek jelölése: H0 [%] – hosszirányú középsı, H1 és H2 [%] – hosszirányú szélsı, 

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

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

hosszirányú szélsı mért zsugorodásértéket. A zsugorodási értékek hányadosaként az alábbi 

deformációs faktorokat is alkalmaztam: 

H0/HSZ [-] a hosszirányú középsı és szélsı zsugorodási értékekbıl számított, KE/KH [-] a 

keresztirányú elülsı és hátulsó zsugorodási értékekbıl számított, és a Kátlag/Hátlag [-] a 

keresztirányú és hosszirányú átlagos zsugorodási értékekbıl számított deformációs faktorok. 

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 értéktıl való 

eltéréssel jellemeztem a lapka próbatestek deformációjának mértékét. A deformációs 

faktorokkal síkbeli deformáció írható le (5. ábra). 

 
5. ábra A deformációs faktorokkal jellemezhetı síkbeli deformációk 
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A SEM vizsgálatokat Jeol JSM-638OLA típusú elektronmikroszkópon végeztem. A 

mintákat a vizsgálat elıtt Jeol JFC-1200 típusú aranyozó berendezés segítségével Au/Pd 

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

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

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

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

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

szabvány által javasolt 130°C-ra felfőtött kemencébe helyeztem és megfelelı idıközönként 

történı tömegméréssel határoztam meg a keményítı leadott nedvességtartalmának idıbeli 

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 elıtti 

tömege, msz(t) [g] a minta szárításának adott idıpillanatában mért tömege. Mivel a nevezıben 

a szárítás elıtti tömeg szerepel, ezért az össztömeghez képesti nedvességtartalmat lehet az 

összefüggés alapján kiszámolni. 

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 próbatestbıl 15x15 mm alapterülető, 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. 

A DSC vizsgálatokat a Budapesti Mőszaki 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 felfőtési 

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

felfőtési sebesség egységesen 5°C/perc volt. A DSC mérések során csak az elsı felfőtésbıl 

vontam le következtetéseket, mert a PLA minták hıkezelése során létrejövı kristályosságot 

vizsgáltam, az ömledékállapotból a PLA esetében csak nagyon lassú hőtés esetén létrejövı 

kristályosságot nem. 

A DMA méréseket a Budapesti Mőszaki 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 
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tartományban végeztem méréseket fröccsöntött lapka próbatestekbıl kivágott, 2x6 mm 

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

felfőtési sebességgel végeztem méréseket, amíg a különbözı kristályosságú PLA minták 

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

erıamplitúdót, valamint 1 Hz frekvenciát alkalmaztam. 

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 hımérsékletet, fröccsöntött lapka próbatesteket helyeztem el 

benne, amelyeknek elızetesen megmértem a tömegét. Megfelelı idıközönként történı 

tömegméréssel határoztam meg a próbatest felvett nedvességtartalmának idıbeli alakulását a 

(3) összefüggés szerint: 

 100
)(
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, ⋅

−
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v

vev
felmért  (3) 

ahol Nmért, fel [%] a minta mért felvett nedvességtartalma, mve [g] a minta vízfelvétel elıtti 

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

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

nedvességtartalmat lehet az összefüggés alapján kiszámolni. 

A lebomlási vizsgálatokat a Budapesti Mőszaki Egyetem Vegyészmérnöki és 

Biomérnöki Karának Alkalmazott Biotechnológiai és Élelmiszertudományi Tanszékének 

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

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

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

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

próbatestek tömegének idıbeli alakulását a (4) összefüggés alapján: 

 100
)(

⋅
−

=
be

beb

m

mtm
B , (4) 

ahol B [%] a minta tömegének változása a lebomlási folyamat során, mb(t) [g] a minta 

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

vizsgálat elıtti tömege. A kapott eredmény negatív elıjele a minta bomlását 

(tömegcsökkenését), a pozitív a duzzadását jelzi. 
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4. Tézisek 

A tudományos eredményeimet az alábbi tézispontokban foglaltam össze: 

1. A keményítı szárítás során leadott nedvességtartalmának leírására felállítottam egy 

idı-, és hımérsékletfüggı összefüggést: 

 
)(

1

1
,

1 Tddt
m

m
leszámolt

meTbb

Taa
N ⋅+⋅−+⋅+

⋅+
= ,  

  ahol Nszámolt, le [%] a minta számított leadott nedvességtartalma, T [°C] az alkalmazott 

szárítási hımérséklet. Állításomat Meritena 100 típusú kukoricakeményítıre igazoltam 

60-85-105-130°C-os hımérsékletekre, 0,5-168 órás vizsgálati idı 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 keményítıbıl lágyítással, hıbevitellel, valamint nyírással 

létrehozott termoplasztikus keményítı (TPS) fröccsöntésekor a megfelelı 

termékminıség eléréséhez az utónyomást el kell hagyni. Állításomat 

70m% keményítı, 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 megfelelı nyíróerık hiányában a TPS folyóképessége megszőnik, így az 

utónyomásnak a hagyományos hıre lágyuló mőanyagokkal szemben zsugorodást 

növelı hatása van. Kimutattam továbbá, hogy a keményítıbıl erjesztéssel és 

polimerizációval létrehozott politejsavból fröccsöntött termékek zsugorodását a 

hagyományos hıre lágyuló mőanyagokhoz hasonlóan az utónyomás jelentısen 

csökkenti, ugyanakkor a PLA termékek jellemzı deformációját, a folyási úthossz 

menti nyomásesés okozta nyomáskülönbségbıl eredı deformációt megnöveli. 

 

3. Bizonyítottam, hogy az amorf politejsav (PLA) termékek újrafeldolgozása jelentısen 

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 
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elektronmikroszkópi (SEM) felvételekkel kimutattam, hogy 80°C-os hımérséklet 

fölött az alapanyag hideg kristályosodásával párhuzamosan a tárolási modulusza 

növekszik, valamint jelentıs mértékő (~25 J/g) exoterm hıeffektus megy végbe, 

amely során helyileg ömledékállapotba kerül. DSC, SEM vizsgálatokkal és a 

fröccsöntési technológia vizsgálatával bebizonyítottam, hogy a hideg kristályosodás 

során lejátszódó erıteljes exoterm folyamat, az amorf PLA helyi ömledékállapotba 

kerülése, valamint az amorf PLA feldolgozása közben tapasztalt jelentıs mértékő 

technológiai stabilitás-romlás között szoros összefüggés van. Sikeresen alkalmaztam 

120°C-on 10 percig tartó hıkezelést extruderben ömledékkeveréssel elıállított, 

keményítıvel történı társítás során amorf molekulaszerkezetővé váló, PLA mátrixú 

társított alapanyag fröccsönthetıvé tételéhez. Állításomat DSC vizsgálatokkal 

támasztottam alá 30m% keményítı töltéső PLA esetében. 

 

4. Kompatibilizáló szer vagy fázis alkalmazása nélkül, kizárólag a megfelelı 

hımérséklető és idıtartamú szárítással jelentıs mértékben növeltem a keményítı és 

politejsav (PLA) közti adhéziót keményítıvel töltött PLA-ból fröccsöntött 

termékekben. Állításomat 30m% 130°C-on 8 óráig szárított keményítı és 70m% 

120°C-on 6 óráig szárított PLA extruderben történı társításával, valamint a társított 

alapanyagból fröccsöntött próbatestek mechanikai vizsgálatával igazoltam. A leírt 

szárítási paraméterek alkalmazásával a kompatibilizáló szert vagy fázist szintén nem 

tartalmazó, 30m% keményítıvel töltött PLA húzószilárdságának irodalmi értékeinél 

(~50 MPa) nagyobb, a PLA saját húzószilárdságával közel azonos (~60 MPa) 

szilárdságú terméket hoztam létre. Elektronmikroszkópi felvételekkel igazoltam a 

keményítı szemcsék és a PLA között fennálló erıs adhéziót. 

 

5.a Igazoltam, hogy a Lucas-Washburn egyenlet Vas-féle explicit közelítése nem csak 

szálas szerkezetek vízfelvételére alkalmazható, hanem nagy pontossággal leírja a 

keményítıvel töltött politejsav termékek kapilláris és diffúziós úton történı együttes 

vízfelvételét. Az összefüggés paramétereinek meghatározásával (p=3/2 és q=1/3) az 

alábbi egyszerősített összefüggéshez jutottam: 

 
3 )2( 3

1)( ∞
⋅−

∞ −⋅= m
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emtm ,  

 ahol m(t) [g] a minta vízfelvételének adott idıpillanatában mért tömegnövekedése a 

minta vízfelvétel elıtti tömegéhez képest, m∞ [g] a minta telítıdési nedvességtartalma, 
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t [óra] a vízfelvétel idıpillanata, és c [g/s] keményítıtartalomra vonatkozó konstans. 

Állításomat 5-30m% keményítı tartalmú politejsav vízfelvételére igazoltam 30°C-os 

vízben való tárolás esetére. A korrelációs együttható értéke 0,99-re adódott. 

 

5.b Megállapítottam, hogy a keményítıtartalomtól függetlenül a keményítı tartalmú 

politejsav vizes közegben való tárolását követı szárítás után a bekövetkezı 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 erınél mért nyúlása, σ0 [MPa], valamint ε0 [%] a próbatest húzószilárdsága 

és maximális erınél mért nyúlása az áztatást megelızıen, mszilárdság [MPa/hét] 

valamint mnyúlás [%/hét] a próbatestek húzószilárdságának és maximális erınél mért 

nyúlásának csökkenési sebessége az áztatás során, és t [hét] a vízben való tárolási idı. 

Állításomat 30°C-os vízhımérsékletre, 0-4 hetes idıtartományban, 10-20-30m% 

keményítı töltéső 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 keményítı 

növeli, a cellulóz ellenben csökkenti a lebomlási sebességet a társítatlan PLA-hoz 

képest. Igazoltam továbbá, hogy a keményítı a keményítı töltéső PLA lebomlását a 

töltıanyag-tartalommal arányosan növeli, ugyanakkor a cellulóz a cellulóz töltéső 

PLA lebomlását a töltıanyag-tartalomnál jelentısen nagyobb mértékben lassítja. 

Állításomat 30% keményítıvel, 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 idı mellett. 
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