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JELÖLÉS- ÉS RÖVIDÍTÉSJEGYZÉK 

A DOLGOZATBAN SZEREPLŐ LATIN BETŰS JELÖLÉSEK 

A [m2; mm2; m2, nm2] felület 

d [nm]   rétegtávolság 

D [m; mm; m, nm] átmérő 

Dn
̅̅̅̅  [m]   számszerinti átlagos szemcseátmérő 

Dw
̅̅ ̅̅  [m]   súlyszerinti átlagos szemcseátmérő 

E [MPa, GPa]   húzó rugalmassági modulus 

E* [MPa, GPa]   komplex modulus 

E’ [MPa, GPa]   tárolási modulus 

E’’ [MPa, GPa]   veszteségi modulus 

H [J/g]   entalpia 

Hc [J/g]   a kristályosodás látszólagos entalpiája 

Hm [J/g]   a kristályolvadás látszólagos entalpiája 

l [m; mm; m, nm] hosszúság 

lc [m; mm; m, nm] kritikus szálhossz 

m [kg]   tömeg 

M* [-]   komplex elektromos modulus 

M’ [-]   az elektromos modulus valós tagja 

M’’ [-]   az elektromos modulus képzetes tagja 

r [m; mm; m, nm] sugár 

t [mm; m, nm]   magasság 

tan  [-]   veszteségi tényező 

Tc [°C]   kristályosodási hőmérséklet 

Td [°C]   degradálódási hőmérséklet 

Tg [°C]   üvegesedési átmeneti hőmérséklet 

Tm [°C]   kristályolvadási hőmérséklet 

V [m3; mm3; m3, nm3] térfogat 

Xc [%]   kristályos részarány 
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A DOLGOZATBAN SZEREPLŐ GÖRÖG BETŰS JELÖLÉSEK 

�̇� [1/s]   nyírósebesség  

ε [-]   megnyúlás 

ε* [-]   komplex permittivitás 

ε’ [-]   a permittivitás valós tagja 

ε’’ [-]   a permittivitás képzetes tagja 

 [Pa•s]   dinamikai viszkozitás 

d [Pa•s]   a diszpergált fázis dinamikai viszkozitása 

m [Pa•s]   a mátrix dinamikai viszkozitása 

 [°]   diffrakciós szög 1/2-e 

 [nm]   hullámhossz 

 [MPa]   mechanikai feszültség 

f [MPa]   erősítőszál szakítószilárdsága 

m [MPa]   mátrix szakítószilárdsága 

h [N/mm]   határfelületi feszültség 

 [MPa]   a mátrix és erősítőanyag közti nyírófeszültség 

 [m%]   tömegalapú részarány 

 

A DOLGOZATBAN SZEREPLŐ RÖVIDÍTÉSEK 

0D 0 dimenziós /0 dimensional/ 

1D egydimenziós /1 dimensional/ 

2D kétdimenziós /2 dimensional/ 

AFM atomerő-mikroszkópia /atomic force microscopy/ 

BA böhmit /boehmite alumina/ 

BT  bentonit /bentonite/ 

BR polibutadién kaucsuk /polybutadiene rubber/ 

CMC karboximetil cellulóz /carboxymethyl cellulose/ 

DMA dinamikus mechanikai analízis /dynamic mechanical analysis/ 

DSC differenciál pásztázó kalorimetria /differential scanning calorimetry/ 

EPDM etilén-propilén-dién kaucsuk /ethylene propylene diene rubber/ 

EPM etilén-propilén kaucsuk /ethylene propylene rubber/ 

LMW kis molekulatömegű /low molecular weight/ 
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MA maleinsav anhidrid /maleic anhydride/ 

MgST magnézium-sztearát /magnesium stearate/ 

MMT montmorillonit /montmorillonite/ 

MMW közepes molekulatömegű /middle molecular weight/ 

NR természetes kaucsuk /natural rubber/ 

NBR akrilnitril-butadién kaucsuk /acrylonitrile butadiene rubber/ 

OM optikai mikroszkópia /optical microscopy/ 

oMMT organofilizált montmorillonit /organophilic montmorillonite/ 

PA6 poliamid 6 /polyamide 6/ 

PBAT poli(butilén-adibát-ko-tereftalát) /poly(butylene adipate-co-terephthalate)/ 

PBSA  poli(butilén-szukcinát adipát) /poly(butylene succinate adipate)/ 

PC polikarbonát /polycarbonate/ 

PCL polikaprolakton /polycaprolactone/ 

PE polietilén /polyethylene/ 

PEA poli(észteramid) /poly(esteramide)/ 

PET poli(etilén-tereftalát) /poly(ethylene terephthalate)/ 

PHA polihidroxilalkanoát /polyhidroxyalkanoate/ 

PHBV poli(hidroxibutirát-ko-valerát) /poly(hydroxybutyrate-co-valerate)/ 

PLA politejsav /poly(lactic acid)/ 

PP polipropilén /polypropylene/ 

SAXS kisszögű röntgendiffrakció /small angle X-ray scattering/ 

SBR sztirol-butadién kaucsuk /styrene-butadiene rubber/ 

SEM pásztázó elektronmikroszkópia /scanning electron microscopy/ 

TGA termogravimetriás analízis /thermogravimetric analysis/ 

TPS termoplasztikus keményítő /thermoplastic starch/ 

VA viszkozitás arány /viscosity ratio/ 

WA vízzel segített /water assisted/ 

WAXS nagyszögű röntgendiffrakció /wide angle X-ray scattering/ 

We Weber-szám /Weber-number/ 

XNBR karboxilált akrilnitril-butadién kaucsuk /carboxylated acrylonitrile 

butadiene rubber/ 

XRD röntgendiffrakció /X-ray diffraction/ 
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1. Bevezetés és célkitűzés 

A polimereket, mint mérnöki anyagokat széles körben alkalmazzák, mivel előállításuk 

egyszerű, sűrűségük kicsi, mechanikai tulajdonságaik pedig számos alkalmazási területen 

kielégítőek. Általánosságban elmondható, hogy lényegesen kisebb merevséggel és 

szilárdsággal rendelkeznek, mint a fémek, vagy akár a kerámiák. A mechanikai tulajdonságok 

módosításának már régóta elterjedt módja a különféle erősítő- és szívósságnövelő anyagok 

alkalmazása. Ezek az adalékok különböző geometriájúak (szál, lemez, szemcse), illetve 

anyagúak (fém, kerámia, vagy akár polimer) lehetnek. A társítás útján létrejövő polimer 

kompozitok tulajdonságait alapvetően befolyásolja az összetevő fázisok aránya, eloszlása, a 

köztük fennálló kapcsolat erőssége és az alkotó anyagok egyedi tulajdonságai. Nagy előnyük 

az egyalkotós anyagokhoz képest, hogy tulajdonságaik az összetevők milyenségének és 

mennyiségének változtatásával jól szabályozhatóak. Polimer mátrixú kompozitokkal - azok 

térhódításának köszönhetően - manapság már számtalan területen találkozhatunk [1-4].  

A tervezett tulajdonságú polimer mátrixú kompozitok elterjedése az üvegszál, mint 

kompozit erősítőanyag megjelenésével köthető össze. Ezt követte a szénszál, az aramid, 

valamint különböző természetes szálak erősítőanyagként való alkalmazása. A polimer 

kompozitok fejlesztésének újabb lendületet adott a mikro- és nanoméretű erősítő szemcsék 

néhány évtizeddel ezelőtti megjelenése. Ezek elsődleges funkciója a polimer mátrix 

jellemzőinek (mechanikai, termikus, elektromos, kopási és egyéb tulajdonságainak) 

módosítása. A mikro- és nanoméretű erősítőanyagokkal társított kompozitok szilárdsági 

paraméterei a bevitt adalékoknak köszönhetően jelentős mértékben növelhetőek, mindez 

azonban jellemzően a szívósság rovására történik. Erre a problémára megoldást jelenthet olyan 

adalékanyagok (pl.: kaucsuk) bevitele, amelyek a szívósságot javítják. Egyre gyakrabban 

találkozhatunk olyan szívós polimerekkel, amelyek kiváló ütésállósága egy alkalmas kaucsuk 

mikro-, illetve nanoméretű eloszlatása révén biztosított. A mikro- és nanoméretű adalékokkal 

társított kompozit szerkezeti anyagok elérhető fizikai tulajdonságai lényegesen eltérőek lesznek 

azokhoz képest, ahol hagyományos erősítő, vagy szívósságnövelő anyagokat alkalmaztak. 

Ennek egyik fő oka, hogy az adalékanyag méretének csökkenésével párhuzamosan azok 

fajlagos felülete növekszik, ebből adódóan a mátrix és az adalék közötti adhéziós kapcsolat is 

lényegesen nagyobb felületen valósulhat meg. Az egyik legnagyobb kihívást napjainkban 

ezeknek a részecskéknek a polimer mátrixban történő megfelelő eloszlatása jelenti [3, 5, 6].  

A mikro- és nanoméretű adalékoknak a mátrixba történő bejuttatása rendszerint száraz 

formában (por, tömb) történik. Mivel a mikro- és nanoméretű porok megjelenése és elterjedése 
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az elmúlt két-három évtizedre tehető, az emberi szervezetre gyakorolt hosszú távú hatásukról 

részletes tanulmány máig nem készülhetett. Az kétséget kizáróan kijelenthető, hogy ezek a 

részecskék belélegzés esetén akadálytalanul áthatolnak a légutak fizikai védelmi rendszerén. 

Típusuktól függően egyesek természetes úton kiürülhetnek a szervezetünkből, míg mások akár 

jelentős károkat is tehetnek az emberi testben. A legkisebb, nanoméretű szemcsék - méretükből 

kifolyólag - azonban más utakon, a test természetes határait átlépve, akár a bőrünkön keresztül 

is képesek bejutni a véráramba, sejtjeinkbe, sejtmagjainkba. Az egészségügyi kockázatok 

jelentősen csökkenthetők, ha ezek a részecskék nem por formájában, hanem vizes 

szuszpenzióként kerülnek feldolgozás során a polimerbe. 

Az adalékanyagok milyensége mellett a fenntartható fejlődés tekintetében fontos 

tényező az alkalmazott mátrixanyag is. A napjainkban általánosan alkalmazott szintetikus 

műanyagok előállítása jellemzően kőolajszármazékokból történik. Ezek az anyagok 

meglehetősen hosszú lebomlási idővel rendelkeznek és így a felhalmozódó műanyaghulladék 

okozta környezetterhelésük is számottevő. Többek között ebből adódik az, hogy a 

műanyagokkal kapcsolatos kutatások terén egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a természetes, 

megújuló alapanyagokból készült polimerek, illetve adalékanyagok. A belőlük gyártott 

termékek hasznos élettartamuk végeztével a környezetbe annak károsítása nélkül 

visszajuttathatóak [7, 8]. 

A fentiekkel összhangban kutatásom célja olyan kompaundáláson alapuló technológiák 

vizsgálata, amelyekkel merevség, szilárdság és szívósság tekintetében módosított mechanikai 

tulajdonságú hőre lágyuló polimer alapú mikro- és nanokompozitok előállíthatók. Munkám 

során az erősítő és a szívósságnövelő részecskéknek a polimerekbe történő bevitelét 

szuszpenzió formájában kívánom megoldani. Az e feladathoz felhasznált anyagok kiválasztása 

során a környezettudatossági szempontok is jelentős szereppel bírnak. Ez okból kifolyólag a 

hagyományos, szintetikus műanyagok mellett olyan polimereket és adalékanyagokat is 

felhasználok, amelyek természetes, vagy ásványi eredetűek. 
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2. Szakirodalmi áttekintés 

Ebben a fejezetben bemutatom a polimer kompozitokat, külön figyelmet szentelve a 

mikro- és nanoméretű részecskékkel erősített típusoknak. Ismertetem az elterjedt előállítási 

módokat, kiemelve azok előnyeit és hátrányait. A szakirodalom feldolgozásával rávilágítok a 

vizes diszperzióval segített eljárások sajátosságaira megújuló erőforrásból származó és 

klasszikus, petrolkémiai polimerek esetén egyaránt. 

2.1. Polimer kompozitok 

A kompozit olyan többfázisú szerkezeti anyag, amelynek létrehozása kettő, vagy több, 

fiziko-kémiailag különböző anyag társításával történik. Megjegyzendő, hogy ez alól vannak 

kivételek, példának okáért ez a hagyományos definíció az önerősítésű polimer kompozitokra 

nem érvényes, ahol a kompozit két eltérő fázist alkotó, de azonos szerkezetű anyagból áll.  Az 

egyes összetevők jellemzően egymástól eltérő tulajdonságokkal rendelkeznek, a társításukkal 

kialakuló kompozit pedig célszerűen olyan tulajdonságokkal bír, amilyet önállóan egyik 

összetevő sem tudna felmutatni. Fontos azonban, hogy a határfelületeken a két anyag között 

megfelelő kapcsolat alakuljon ki, ami a külső igénybevételek hatására fellépő deformáció során 

is lehetőleg fennmarad [1, 2]. A kapcsolat jósága függ egyrészt a választott anyagpárosítástól, 

másrészt a két fázis közti határfelület nagyságától. Ez annyit jelent, hogy adott mennyiségű 

adalékanyag esetén minél nagyobb a két fázis határfelülete, az erősítő hatás annál jelentősebb 

lehet. Ebből kifolyólag célszerű olyan geometriájú adalékokat alkalmazni, amelyek nagy 

felület/térfogat aránnyal rendelkeznek. Hengeres geometriákra ez az arány az (1)-es 

összefüggéssel határozható meg [1]: 

 

𝐴

𝑉
=  

𝐷𝜋𝑙 + 2
𝐷2𝜋

4
𝐷2𝜋

4 𝑙
 =  

4

𝐷
+

2

𝑙
                                                    (1) 

 

ahol V  jelöli az egységnyi erősítőanyag térfogatát, A annak felületét, D az átmérőjét, l pedig a 

hosszát. 

Az (1)-es összefüggés alapján belátható, hogy megfelelően nagy felület/térfogat arány 

akkor valósul meg, ha a három kiterjedése közül egy, vagy kettő a másik kettőnél, illetve egynél 

nagyságrendekkel nagyobb. A legkedvezőbb geometriák ennek megfelelően a kis 
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keresztmetszetű rudak (szálak), illetve a nagyon vékony lemezek. Hagyományos polimer 

kompozitoknál az alkalmazott adalékanyagok legkisebb mérete jellemzően a 10 m-es 

nagyságrendbe esik [1, 2]. Polimer kompozitokról akkor beszélünk, ha a mátrixként 

alkalmazott anyag valamilyen hőre lágyuló, vagy hőre nem lágyuló polimer, szemben a fémes 

erősítésű szilikátokkal (pl. vasbeton), vagy akár a fém mátrixú kompozitokkal. 

Amikor az előállítani kívánt polimer kompozithoz használt részecskék mérete egyik 

irányban sem haladja meg a néhány mikronos kiterjedést, (vagy akár még kisebb és egyenesen 

a nanométeres tartományba esik), akkor kulcskérdéssé válik a megfelelő diszperzió elérése. 

Ezek az apró szemcsék hajlamosak ugyanis agglomerátumokba rendeződni. A gyakorlatban ez 

azt jelenti, hogy a részecskék nem önállóan helyezkednek el a térben, hanem csoportokban, 

amelyeken belül az egyes szemcséket másodlagos kémiai kötések, valamint egyéb fizikai 

kölcsönhatások tartják össze. Ahhoz, hogy ezek a részecskék mégis minél hatékonyabban 

betölthessék tulajdonságmódosító szerepüket, az agglomerálódott egységeket el kell távolítani 

egymástól [9]. A réteges szerkezetű nanorészecskékkel erősített kompozit példáján bemutatva 

(1. ábra) látható, hogy a mátrix és az erősítőanyag egymáshoz viszonyított helyzetétől függően 

milyen kompozitokról beszélhetünk. Ha a polimer láncok egyáltalán nem képesek a rétegek 

közé diffundálni (1.a ábra), akkor fázisszeparált kompozitról van szó. Bennük az erősítő 

szemcsék mérete hasonló a mikrokompozitokban megfigyelhetőkével. Amennyiben a polimer 

molekulái már képesek bediffundálni a rétegek közé, de a rétegek közti kapcsolat még hat, 

akkor interkalált állapot jön létre (1.b ábra). Ha a részecskéket teljesen sikerül szeparálni és 

azok egymástól függetlenül, statisztikusan helyezkednek el a mátrixban, akkor beszélhetünk 

exfoliált állapotról (1.c ábra) [10]. 

 

 

1. ábra: Lemezes szerkezetű nanorészecskékkel erősített kompozitok különböző változatai; [10] alapján 
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Az exfoliált állapot elérésére a kortárs szakirodalom számos eljárást ismert. Ezek nagy 

hányada azonban bonyolult, többnyire csak speciálisan felszerelt laboratóriumokban 

megvalósítható, és csupán kis anyagmennyiségek előállítására alkalmas [10-12]. Napjainkban 

a három legelterjedtebb módszer az in situ polimerizáció, az oldószeres módszer, valamint az 

ömledék keveréses eljárás [9].  

Az in situ polimerizáció esetében az erősítő részecskéket monomerrel társítják, ami 

kisebb viszkozitásának köszönhetően könnyedén a részecskék közé képes diffundálni, majd ott 

helyben polimerizálódik. Ezt a módszert elsősorban rétegszilikát erősítésű rendszerek 

előállítására használják. A diffúzió hatékonyságának növelése érdekében célszerű nyíróerők, 

ultrahang vagy hőkezelés alkalmazása. 

Oldószeres eljárás esetében - szerves oldószert alkalmazva - a polimer mátrixot oldott 

állapotban juttatják az erősítő részecskék közé. Ezt követően az oldószer eltávolításra kerül. Az 

oldószer nemcsak a mátrix oldatba vitelére alkalmas, de bizonyos esetekben képes a felhasznált 

erősítő részecskék alkotta agglomerátumokat is duzzasztani, ezáltal elősegítve a mátrix 

molekuláinak bediffundálását. A folyamat lejátszódását követően az oldószert el kell távolítani 

(elpárologtatni), ami egészségügyi és környezetvédelmi szempontból egyaránt aggályos. Az 

eljárás éppen ezért elsősorban csak laboratóriumi körülmények közt kivitelezhető, a 

hatékonysága viszont ennek a legjobb a részecskék eloszlathatóságának tekintetében. 

Iparilag a legkönnyebben adaptálható az ömledék keveréses eljárás. Ez a technológia 

ugyanis egyszerű, gyors és a polimer feldolgozás klasszikus keverő berendezéseit (ikercsigás 

extruder, belső keverő) alkalmazza. Az erősítő részecskék szétválasztása a polimer ömledékben 

fellépő nyíróerők hatására valósul meg. Általánosságban elmondható, hogy minél nagyobbak a 

fellépő nyíróerők, az eloszlatás jósága annál megfelelőbb. Fontos megemlíteni, hogy a 

nanoméretű töltőanyagok jelenlétének hatására a polimer mátrix tulajdonságai javulnak ugyan, 

de az esetek túlnyomó többségében elmaradnak a várakozásoktól. Ennek oka a részleges 

exfoliáció, tehát a lemezek többnyire csak részlegesen válnak el egymástól. Százdi és 

munkatársai [13] számszerűleg becsülték a lemezek exfoliációjának mértékét és kimutatták, 

hogy annak értéke hozzávetőlegesen 8%. 

Egy viszonylag új módszerként jelenik meg a szakirodalomban az ún. vízzel segített 

(WA - water assisted) eljárás, amely az oldószeres és az ömledék keveréses technológiákat 

kombinálja. Az erősítő részecskék előzetesen valamilyen vizes alapú közegben kerülnek 

eloszlatásra (duzzasztásra), majd ezt követően ez a diszperzió kerül a polimer ömledékbe. A 

vizes „hordozóközeget” az esetek többségében a feldolgozás során eltávolítják. Sikeres 

megvalósítása esetén elegáns módszernek ígérkezik az oldószeres és az ömledék keveréses 
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eljárások előnyeinek ötvözésére azok hátrányainak kiküszöbölésével. Főbb sajátosságai a 

következők [14]: 

- Megtakarítható az erősítő részecskék felületkezelése: ez különösen fontos lehet 

olyan erősítőanyagok esetén, amelyek előzetes felületkezelést, vagy 

organofilizálást igényelnek a megfelelő diszperzió eléréséhez. Az organofilizálás, 

mint eloszlatást segítő módszer - ahogy később olvasható - elsősorban az 

agyagásványok eloszlatásának elengedhetetlen feltétele a szakirodalom szerint 

(organofilizálás: a részecskék rétegei közt található szervetlen kationok kiváltása 

szerves kationokra, ami a rétegtávolság növekedéséhez vezet). 

- Elkerülhető a részecskékre felvitt felületmódosító szerek degradációja: számos 

esetben problémát jelenthet, hogy egyes felületkezelő szerek a hőre lágyuló 

polimerek feldolgozási tartományában (180-300 °C) bomlásnak indulnak. 

- A részecskék vízben történő eloszlatásával csökkennek a gyártási folyamat 

egészségügyi kockázatai is: a mikro- és nanoméretű szemcsék polimer mátrixba 

történő bevitele rendszerint porok formájában történik. Ezek a részecskék 

belélegzés során akadálytalanul áthatolhatnak a légutak fizikai védelmi rendszerén, 

ezáltal potenciálisan egészségkárosodást okozva. Vizes közegben történő 

eloszlatásukkal az ilyen jellegű kockázatok jelentősen csökkennek. 

- A nedves közeg jelenlétének hatására javulhat a részecskék eloszlása: ennek oka, 

hogy vizes közeg kerül a magas hőmérsékletű polimer ömledékbe. Mivel ennek 

hőmérséklete jelentősen meghaladja a víz forráspontját, ezért az rövidesen vízgőzzé 

alakul, ami expanzióval jár. Ez apró kis robbanások formájában valósul meg, ami a 

szemcsék diszperzióját elősegítheti. 

- A vizes közeg lágyítóként is funkcionálhat: a víz jelenléte egyes polimerek esetében 

krioszkópiával jár együtt, aminek hatására a polimer olvadási hőmérséklete és 

viszkozitása is csökken. Ügyelni kell azonban arra, hogy bizonyos polimerek 

viszont hajlamosak a hidrolitikus degradációra, ami az átlagos molekulatömeg 

jelentős csökkenésével járhat. 

- Egyes polimerek esetében a víz jelenléte a feldolgozáshoz elengedhetetlen: jó példa 

erre a termoplasztikus keményítő. Itt a víz kettős szerepet játszva a 

feldolgozhatóságot (zselatinizálás) is lehetővé teszi, miközben a beágyazott 

részecskék eloszlatását segíti. 

- A különböző kaucsuk és nem-kaucsuk alapú polimer latexek bevitelére is lehetőség 

nyílik, amelyek önmagukban is kaucsuk- és nem-kaucsuk polimer szemcsék vizes 
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diszperziói. A latexben eloszlatott kaucsukok különösképp alkalmasak a polimerek 

szívósítására, mivel mérettartományuk a szívósított rendszerek részecskeméretéhez 

közeli. Az erősítő szemcséket a latexben eloszlatva és így adalékolva a polimer 

mátrixba lehetőség nyílhat egyidejű szilárdság- és a szívósságnövelésre. 

A vizes diszperzióval segített eljáráshoz számos különböző részecske felhasználható 

összetételüktől, geometriájuktól és eredetüktől függetlenül. Alapvető feltétel az, hogy vízben 

duzzadóak, vagy vízben jól diszpergálhatóak legyenek. A feldolgozási technológiát tekintve 

különbséget tehetünk folyamatos (extruderrel történő) és szakaszos üzemű (belső keverővel, 

hengerszékkel történő) kompaundálási módszerek között. 

2.1.1. Mikro- és nanoméretű erősítőanyagok 

Az erősítőanyagként alkalmazott mikro- és nanoméretű részecskéknek rendkívül sok 

típusát mutatja be a szakirodalom. Az egyes források gyakran eltérő terminológiát alkalmaznak 

a mérettartományok határát illetően. Példának okáért egyes források azokat a részecskéket 

tekintik nanoméretűnek, amelyek egyik irányba való kiterjedése sem haladja meg a 

szubmikronos nagyságot [15], míg mások bármely részecskét, amelynek legalább egy irányú 

kiterjedése 100 nm-nél kisebb, függetlenül a másik két dimenziótól [16]. Dolgozatomban a 

következő terminológiát követem: nanoméretűnek tekintek minden olyan szemcsét, aminek 

legalább egy irányú kiterjedése az 1…100 nm tartományba esik, mikroméretűnek pedig azokat 

a szemcséket, amelyeknek legalább egy irányú kiterjedése a 1…100 m tartományban van. A 

köztes tartományt szubmikronosként jellemzem. 

A mikro- és nanoméretű részecskék csoportosítása jellemzően három szempont szerint 

történhet. Geometriájuk alapján beszélhetünk kvázi-szferikus (0D), szálas (1D) és lemezes (2D) 

szemcsékről. Eredetük alapján megkülönböztetünk természetes és mesterséges (szintetikus) 

részecskéket. A harmadik szempont az összetételük lehet, amelynek alapján számos típus 

különböztethető meg, így fém-oxidok, szilikátok, továbbá a szén allotróp módosulatai stb. A 

következőkben a kutatásaimhoz is használt cellulózt, bentonitot, montmorillonitot és böhmitet 

ismertetem részletesebben. 

Montmorillonit, bentonit 

A szilikátásványok családjába számos anyag tartozik, ezek közül több szálas (pl. 

azbeszt, szépiolit) és réteges szerkezetű (pl. montmorillonit, hektorit, kaolinit, szaponit), 

amelyek alkalmasak polimerek erősítésére, tulajdonságainak módosítására. A bentonit egy 

réteges agyagásvány, amelynek fő összetevője a montmorillonit, ez a szerkezetét is alapvetően 
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meghatározza [17, 18]. Emellett kis mennyiségben tartalmaz hektoritot és szaponitot. Egyes 

szakirodalmi források különbséget sem tesznek montmorillonit és bentonit közt, azokat egymás 

szinonimáiként alkalmazzák [19]. Szerkezetüket tekintve üledékes kőzetek, amelyek 2:1-es 

lemezes struktúrákból (szmektitekből) épülnek fel (2. ábra): két tetraéderes réteg közé egy 

oktaéderes illeszkedik. A tetraéderek összetétele [SiO4], míg az oktaédereké [X(On, OH)], ahol 

X helyén többnyire alumínium, vagy magnézium, esetleg vas állhat. Ezek a szilikát rétegek 

enyhe negatív töltéssel bírnak, amelyet a réteg közt elhelyezkedő pozitív töltésű ionok 

egyenlítenek ki (Ca2+, Mg2+ vagy Na+). A kationok könnyen helyettesíthetőek nagyobb méretű, 

szerves kationokkal, így a rétegek közötti kezdeti (~ 1 nm) távolság megnövelhető (1,8-2 nm), 

ezt nevezik organofilizálásnak [20]. A megnövekedett rétegtávolságnak köszönhetően a 

polimer láncok egyszerűbben diffundálhatnak be a rétegek közé. Számos agyagásvány, többek 

közt a bentonit is többszörösére duzzad víz hatására, ami hasonló eredményhez vezet, mint az 

organofilizálás. Figyelembe kell venni azonban, hogy a két eljárás nem kombinálható, ugyanis 

az organofilizált rétegszilikátok erősen apolárossá és ezáltal hidrofóbbá válnak [14]. 

 

 

2. ábra: A montmorillonit szerkezete [21] 

 

Erősítőanyagként való alkalmazáskor nem elhanyagolható a lemezek felület-térfogat 

aránya, amely a bentonit esetében 100-200 mm2/mm3 tartományba esik. Szerkezetéből és 

méreteiből adódóan az egyes lemezek mechanikai tulajdonságainak kísérleti meghatározása 

erősen problémás, de különböző szimulációkon alapuló vizsgálatok szerint a húzó rugalmassági 

modulusát a szakirodalom 180-270 GPa-ra míg, húzószilárdságát ~1 GPa-ra becsüli [3, 18]. 

Kiemelkedő mechanikai tulajdonságainak, valamint a természetben való nagy volumenű 

hozzáférhetőségének köszönhetően napjaink egyik legszélesebb körben alkalmazott 

nanorészecskéjének számít. 
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Cellulóz 

Az elmúlt két évtizedben a biológiai úton előállított és lebontható anyagok alkalmazása 

egyre inkább teret nyert [8]. Ennek részeként a polimer kompozitok területén is egyre több 

olyan mátrix- és erősítőanyag jelent meg, amelyek megújuló erőforrásokból származnak, a 

belőlük gyártott termékek hasznos élettartamukat követően pedig biológiai úton lebonthatóak. 

Ezt a vonalat erősíti a cellulóz is, amelyet egyre gyakrabban alkalmaznak mikro- és 

nanokompozitok erősítőanyagaként mind szálként, mind pedig mikro- és nanoméretű rostok 

formájában [22-25]. Elsősorban (de nem kizárólag) olyan mátrixanyagok erősítésére 

használják, amelyek önmagukban is biológiai úton lebonthatóak. A cellulóz egy polidiszperz, 

lineáris, homogén szénhidrát polimer, amely 1-4)-D-glükóz ismétlődő egységekből áll 

(3. ábra), ezért a poliszacharidok közé sorolják. Ismétlődő egységenként három hidroxil 

csoportjának köszönhetően vízben néhány százalékos koncentrációig jól diszpergálható  

[25, 26], száradáskor azonban agglomerátumokba rendeződik. A szálak (rostok) méretének 

csökkenésével ez a jelenség fokozódik [27]. 

 

 

3. ábra: A cellulóz ismétlődő egysége [24] 

 

Környezetbarát mivolta mellett számos előnyös tulajdonsággal rendelkezik: nagy 

mechanikai szilárdság (1,8-2 GPa) és húzó rugalmassági modulus (~140 GPa), a hagyományos 

erősítőanyagoknál kisebb sűrűség (1,5 g/cm3), nagy felület/térfogat arány (<100 mm2/mm3), 

biológiai lebonthatóság és biokompatibilitás jellemzi [22, 28]. Előállítása különböző növények 

bakteriális úton történő kezelésével, illetve kémiai kezeléssel kombinált mechanikai őrléssel 

történhet [24]. A fából ligninmentesítéssel cellulózt előállító és felhasználó papíripar évente sok 

száz millió tonnát gyárt világszerte.  

Böhmit 

A szintetikus úton előállított nanorészecskék egyik jelentős képviselője a böhmit, ami 

egy alumínium oxid-hidroxid [AlO(OH)]. Szerkezetét tekintve ortorombikus egységekből épül 

fel. A kristályos szerkezet kettős rétegei (4. ábra) az élein kapcsolódó oktaéderekből állnak, 

amelyeket oxigén, és a központjukban alumínium iont tartalmazó hidroxid ionok alkotnak  
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[29-32]. A felületén megtalálható -OH csoportok jelenlétének köszönhetően jól diszpergálható 

vizes közegekben [14]. Előállítására mára számos módot kidolgoztak. Egy lehetséges mód a 

gibbszit elnevezésű hidroxidos kőzet [Al(OH)3] dehidratációjának kihasználása [33]. Egy 

másik lehetséges mód az alumínium sókból kiválási folyamatok útján történő előállítása [34]. 

Ezen túlmenően léteznek szol-gél jellegű eljárások, amik a különböző alumínium alkoholátok 

hidrolízisén alapulnak [30]. A különböző módszerek lehetőséget biztosítanak változatos 

geometriájú böhmit nanorészecskék előállítására. A szakirodalomban beszámolnak számos 

1D-s [35-40], 2D-s [41] és 0D-s [42-45] böhmitről egyaránt. 

 

 

4. ábra: A böhmit szerkezete [46] 

 

Szerkezetéből fakadóan mechanikai tulajdonságai erősen irányfüggőek. Elméleti úton 

meghatározott húzó rugalmassági modulusa orientációtól függően 136-267 GPa között van 

[32]. Az egyes részecsketípusok fajlagos felülete elsősorban a geometriától függ. A jelenleg 

kereskedelmi forgalomban kapható szemcsék jellemzően ~300 m2/g fajlagos felülettel bírnak. 

2.1.2. A vizes diszperziós eljárással előállított kompozitok 

A vízzel segített feldolgozásra számos megoldást dolgoztak ki világszerte mind 

folyamatos, mind szakaszos gyártástechnológiák esetén. A WA eljárással kapcsolatos legelső 

hivatalos feljegyzés egy 2002-es szabadalomban érhető el [47]. A szabadalmat bejegyző kutató 

egy poliamid 6 (PA6) mátrixú, agyagásvánnyal erősített nanokompozit létrehozására alkalmas 

technológiát írt le, ahol az extruderbe adagolt mátrix- és erősítőanyag mellé a kompressziós 

zónába vizet fecskendeznek nagy nyomással. Kellően nagy nyomás és hőmérséklet mellett a 

PA6 vízben oldhatóvá válik. Így a víz nem csupán lágyításban (Tg csökkentés) játszik szerepet, 

de egyúttal csökkenti a kristályolvadási hőmérsékletet (Tm) és a kristályosságot is [48, 49]. A 

kristályolvadási hőmérséklet csökkenésével párhuzamosan az adott hőmérsékleten végzett 

feldolgozás közben az alapanyag viszkozitása is csökken. Az ilyen módon mozgékonyabbá vált 
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molekulaláncok egyúttal könnyebben interkalálódhatnak az agyagásvány rétegei közé. A vizet, 

miután az elősegítette a részecskék eloszlását, el kell távolítani a rendszerből. Extruderrel 

történő gyártás esetén erre a homogenizáló zónában van lehetőség. A feldolgozás alapelvét és 

ennek elméleti hatását az 5. ábra mutatja be. Hasegawa és társai [50] átdolgozták az eljárást 

olyan módon, hogy az alkalmazott agyagásványt előzetesen a vízben diszpergálták, és így 

fecskendezték be a kompressziós zónában már megolvadt polimerhez. Egyes források [51] 

lehetséges alternatívaként említik a nanorészecskék felületkezelésének és a vizes diszperziós 

adagolásnak egy speciális kombinációját. Ez esetben a szemcsék organofilizálását a vizes 

diszperzióba bekevert felületkezelő adalékkal in situ a gyártás során valósították meg.  

Fontosnak tartom megemlíteni, hogy bár elméletileg az eddig leírt módszerek mindegyike a 

műanyagiparban elterjedten használt extruderekre épül, a gyakorlati kivitelezéshez erre 

alkalmas kiegészítő egységek, valamint átalakítások szükségesek: a vizes közeg 

beadagolásához egy nagy nyomást közvetíteni képes szivattyús rendszer; megfelelő kialakítású 

csiga; valamint egy lecsapató egység, ami a homogenizáló zónából távozó vízpárát kezeli. 

 

 

5. ábra: Sematikus ábra a rétegszilikát exfoliációjáról hőre lágyuló polimer mátrixban vízzel segített 

ömledékes kompaundálás során [14] 

 

Több szakirodalmi forrás foglalkozik a vizes diszperzió segítségével készült 

nanokompozitok szakaszos üzemű előállításával is. Alexandre és társai [52] voltak az elsők, 

akik a WA eljárás előnyeit hengerszékkel történő feldolgozás során igyekeztek kamatoztatni. 

Munkájuk során a mátrixként alkalmazott etilén-vinil-acetát kopolimerhez száraz 

montmorillonitot adalékoltak, ezt követően pedig egy a montmorillonit felületkezelésére 

alkalmas kationos felületkezelő szer vizes oldatát juttatták a keverékbe. Ilyen módon a vizes 

diszperzió és a felületkezelés előnyeit párhuzamosan alkalmazták, mindezt ráadásul in situ a 
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feldolgozás közben. A szintén szakaszos üzemű berendezések közé sorolt belső keverő 

alkalmazásával is több publikáció foglalkozik ezen a területen. Siengchin és társai [53-55] 

különböző polimer latexekben oszlattak el vízben jól diszpergálható nanorészecskéket (böhmit 

és fluorhektorit).  A diszpergálást követően a keveréket kiszárították, majd belső keverőben 

kompaundálták. Szintén a szakaszos üzemű feldolgozások csoportjába tartozik a 

szakirodalomban „gyors-párolgásos bekeverés”-nek (fast evaporation mixing) nevezett eljárás 

[56]. Ennek során a belső keverőben megömlesztett polimerhez csepegtetve adalékolják a 

vízben diszpergált adalékot (6. ábra). A szerzők fluorelasztomerhez kevertek montmorillonitot 

150 °C-on. Eredményeik alapján mind a szilárdság, mind pedig a merevség, a deformációs 

képesség és a keménység is előnyösebbé vált azoknál a mintáknál, ahol klasszikus ömledék 

keverés helyett a „gyors-párolgásos bekeverés”-t alkalmazták. A technológia előnye az 

extrúziós módszerekhez képest, hogy megvalósítása nem igényel a feldolgozó berendezések 

fejlesztéséhez szükséges költséges befektetéseket, viszont csak kis anyagmennyiségek 

előállítására alkalmas. 

 

6. ábra: Sematikus vázlat a „gyors-párolgásos eljárás” alkalmazásáról [56] 

 

A vízzel segített eloszlatás témakörében sajátos helyzetben vannak a termoplasztikus 

keményítő (TPS) alapú mikro- és nanokompozitok. A TPS keményítőből történő előállítása 

során ugyanis elengedhetetlen valamilyen lágyítószer(ek) alkalmazása, amely sok esetben a víz 
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[57]. Ez több szempontból is speciális körülményeket teremt. Egyrészt a víz itt kettős szerepet 

tölthet be: a termoplasztikus keményítő lágyítószere, valamint az adalékolt szemcsék 

eloszlatását elősegítő közeg. Másrészt a víz egy része nem kerül a feldolgozás során 

eltávolításra, azaz az elkészült TPS jelentős nedvességtartalommal bír. A termoplasztikus 

keményítő mátrixú mikro- és nanokompozitok előállítása szakaszos és folyamatos üzemben 

egyaránt megvalósítható [58-63]. 

Az alkalmazott technológiától függetlenül szem előtt kell tartani, hogy nem minden 

polimer alkalmas WA technológiával előállított nanokompozitok mátrixanyagának. Fokozott 

elővigyázatossággal kell kezelni az olyan polimereket (PET, PLA stb.), amelyek hajlamosak a 

hidrolitikus degradációra. Esetükben ugyanis a WA eljárás az átlagos molekulatömeg jelentős 

csökkenéséhez vezethet. Ez utóbbi kiküszöbölésére egy lehetséges megoldást jelenthet a reaktív 

molekulalánc-hosszabbító adalékok egyidejű alkalmazása, vagy a feldolgozást követő szilárd 

halmazállapotú utópolimerizáció. 

2.2. Polimerek szívósítása 

A polimerek alkalmazási területeinek bővítésének hatékony módja a tulajdonságaik 

módosítása. A korábbiakban már részletezett erősítő részecskékkel társított polimer 

kompozitokról általánosságban elmondható, hogy kifejezetten előnyös mechanikai 

tulajdonságokkal rendelkeznek (szilárdság, merevség), ez alól azonban a szívósság kivételt 

képez. Szívósnak akkor nevezünk egy anyagot, ha az a külső behatásra bekövetkező 

tönkremenetelt megelőzően jelentős mértékű energia elnyelésére képes.  Ez azt jelenti, hogy a 

törés során olyan deformációs folyamatoknak kell az anyagban lejátszódniuk, amelyek energiát 

nyelnek el, ezáltal késleltetve a tönkremenetelt.  

A polimerek tönkremenetelének két fő hatásmechanizmusát ismerjük, attól függően, 

hogy azok milyen viselkedést mutatnak a fellépő igénybevétel hatására: i) a nyírási 

deformációval járót, valamint ii) a craze képződéssel társulót (craze: sűrűség- és orientáció 

inhomogenitások, valamint mikroüregek olyan sorozata, ahol az üregek féltekéi polimer 

lánckötegekkel vannak összekötve). Hőre lágyuló polimereknek a folyási feszültséget 

meghaladó deformációs terhelésekor az anyagon belül nyírási folyamatok játszódnak le. A 

nyírási deformáció hatására az anyagban nyírási sávok alakulnak ki. A nyírási deformáció útján 

bekövetkező tönkremenetel jellemzően szívós viselkedésre utal. Ezzel szemben craze képződés 

esetén terhelés hatására üregek jelennek meg az anyagban. Bár ezeknek az üregeknek a 

kialakulása is energiát nyel el, de egy kritikus méretet meghaladva azok az anyagban repedések 
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kiindulópontjait képezhetik. A craze-esedés ezért sok esetben ridegtörést vált ki. Ez abban az 

esetben elkerülhető, ha kellően kisméretű üregek alakulnak ki nagy sűrűségben. Így nincs 

lehetőség arra, hogy bármelyikük is elérje azt a kritikus méretet, amely katasztrofális repedést 

indítana el. Az, hogy egy anyagnál adott körülmények között nyírási deformáció, vagy 

craze-esedés alakul-e ki, esetleg mindkettő egyidejűleg (ami a legszerencsésebb eset), az attól 

függ, hogy mekkora mechanikai feszültség szükséges a craze-ek kialakulásához. Ha a 

szükséges feszültség alacsonyabb, mint az anyag folyási feszültsége (az első feszültség, 

amelynél a deformáció a feszültség növekedése nélkül növekszik), akkor craze-esedés 

következik be, ellenkező esetben az anyag nyírási deformáció útján megy tönkre [64].  

A polimerek szívósságnövelésének évtizedek óta leginkább elterjedt módja az 

elasztomerekkel történő társítás. Ez azonban megvalósítható az adott monomernek egy másik, 

alkalmas monomerrel történő kopolimerizációja útján is. Az elasztomerek sajátossága, hogy az 

alkalmazási hőmérsékleten nagymértékű reverzibilis deformációra képesek. Az elasztomerek 

lehetnek ritkán térhálósak (különböző gumik), de ide tartoznak a lineáris szerkezetű kaucsukok 

(pl.: természetes kaucsuk - NR; akrilnitril-butadién kaucsuk - NBR stb.) és a termoplasztikus 

elasztomerek bizonyos fajtái (mégpedig a blokk kopolimerek) is [64]. 

A hőre lágyuló polimerek kaucsukkal történő szívósításnak két alapvető 

hatásmechanizmusát különbözteti meg a szakirodalom (7. ábra). Amennyiben a mátrix nyírási 

deformáció útján megy tönkre, akkor az eloszlatott részecskék feszültséggyűjtő pontokként a 

nyírási sávok megjelenésének iniciátorai. Ilyenkor az elasztomerszemcsék kavitálódásának 

hatására azok környezetében a hidrosztatikus húzó feszültségek csökkennek a mátrixban, ami 

a folyási feszültség értékét lecsökkenti, így támogatva a nyírási deformáció útján történő szívós 

tönkremenetelt. Amikor az adott polimerre a craze-esedés jellemző, olyankor a jelenlévő 

elasztomer kettős funkciót tölt be. Egyrészt elősegíti az üregek nagyszámú kialakulását azáltal, 

hogy a szemcsék mátrixszal való adhéziós kapcsolata könnyebben szakad fel, mintha magában 

a mátrixban jönnének létre üregek. Másrészt pedig az egyik szemcsétől elinduló üreg 

növekedése megáll, ha találkozik egy szomszédos szemcsével, így elősegítve, hogy egy üreg 

mérete se haladja meg a kritikus értéket. Egy harmadik, speciális eset, ha az elasztomer 

szemcsék határfelületein a craze-ek kialakulásához szükséges feszültség értéke azonos 

nagyságrendbe esik a folyási feszültséggel, vagy a kölcsönhatások a craze-ek és a nyírási sávok 

között lépnek fel. Ilyenkor a két mechanizmus kombinációjáról beszélhetünk. Ebben az esetben 

a nyírási sávok is akadályozhatják az üregek méretének expanzióját. Említést érdemel, hogy a 

hőre nem lágyuló polimereket is szokás elasztomerekkel szívósítani, azonban a 

hatásmechanizmusok az előzőekben leírtaktól eltérőek [65-67]. 
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7. ábra: Sematikus vázlat a töréscsúcsról craze-esedésnél (a), illetve nyírási deformáció jellegű 

tönkremenetelnél (b); [68] alapján 

 

Sikeres szívósítás esetén a károsodás során, amikor a töréscsúcs elér egy tetszőleges 

szemcsét, akkor egyrészt a szemcse körül feszültségkoncentráció alakul ki, másrészt a 

repedéscsúcs is tompul. A fellépő feszültség hatására kavitáció alakul ki a szemcsék körül és a 

szemcsékben, ami energiaelnyeléssel jár. Ezzel párhuzamosan a mátrixban jelentős nyíró 

deformáció lép fel, illetve craze-esedés alakul ki [69]. A kaucsukkal történő szívósítás 

milyenségét befolyásoló legfontosabb tényezők [64, 70, 71]: 

- a mátrixanyag típusa,  

- a kaucsuk típusa (és annak kavitációs viselkedése), 

- a mátrix és a kaucsuk közti adhézió erőssége, 

- a kaucsuk tartalom, 

- a kaucsuk szemcsék mátrixon belüli mérete és 

- a kaucsuk szemcsék eloszlása (a köztük kialakuló mátrix-ligamentek hossza). 

A szakirodalom szerint kaucsukkal, valamint gumival történő társítás esetén a befoglaló 

anyagban található elasztomer szemcsék ideális mérete 100 nm és 5 m között található. 

Alacsonyabb szemcseméret esetén a kialakuló kavitáció mértéke elégtelen a szívósság 

hatékony növeléséhez, nagyobb szemcseméretnél már túl nagyok, hogy a töréscsúcsnál 

kialakuló feszültségmezővel interakcióba lépjenek [67]. Belátható, hogy szívósítás során a 

legnagyobb kihívás a megfelelő diszperzió elérése. Ennek megvalósítására általában különböző 

ömledék keveréses elven működő berendezéseket (extruder, belső keverő) alkalmaznak, ahol a 

polimer ömledékhez az elasztomert száraz, tömbi formában adalékolják. A keverés során 

kialakuló eloszlatottság mértéke két fő paramétertől függ: a keverni kívánt alapanyagok 

viszkozitásának arányától (VA), valamint a Weber-számtól (We) [64, 65]. A viszkozitási 

arány (2) a mátrix és a diszpergált fázis viszkozitásának hányadosa az adott kompaundálási 

körülmények mellett: 
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𝑉𝐴 =  
𝜂𝑑

𝜂𝑚
                                                                       (2) 

ahol d a diszpergált elasztomer viszkozitása,m pedig a mátrix viszkozitása. A diszpergált 

szemcsék eloszlása a fázisban annál homogénebb, minél közelebb áll egymáshoz a két 

viszkozitás értéke, optimális esetben tehát a kettő egyenlő (VA = 1). 

A Weber-szám (3) fizikai tartalmát tekintve egy egyensúlyi érték a szívósító szemcsékre 

ható lokális nyíró igénybevétel és a szemcse deformációs ellenállása között [64]: 

𝑊𝑒 =  
𝑣𝑖𝑠𝑧𝑘𝑜𝑧𝑖𝑡á𝑠𝑏ó𝑙 𝑒𝑟𝑒𝑑ő 𝑛𝑦í𝑟ó𝑒𝑟ő𝑘

𝑓𝑒𝑙ü𝑙𝑒𝑡𝑖 𝑎𝑑ℎé𝑧𝑖ó𝑠 𝑒𝑟ő𝑘
=  

𝜂𝑚�̇�
𝜎ℎ

𝑟

                                  (3) 

ahol m a mátrix viszkozitása, �̇� a nyírósebesség, h a határfelületi feszültség, r pedig az 

elasztomerszemcse sugara. Ha a Weber-szám meghalad egy kritikus értéket, akkor a megnyúlt 

elasztomerszemcse elszakad [64, 65]. Az adott feldolgozási körülmények (hőmérséklet, 

nyírósebesség) között minél közelebb áll egymáshoz a mátrixanyag és a szívósító adalék 

viszkozitása, az elérhető diszperzió annál jobb lesz. A létrehozott anyagpárosítás egyszerre 

tekinthető polimer keveréknek, illetve kompozitnak is, hiszen a képződő anyag mindkét 

fogalom definíciójának megfelel. Szívósításra irányuló fejlesztések már évtizedekkel ezelőtt is 

folytak. Az utóbbi években a kutatások újabb lendületet kaptak a vizes-diszperziós eljárások 

megjelenésével. Számos olyan elasztomert ismerünk, amelyek kereskedelmi forgalomban 

kaphatóak latex állagban, tehát lényegében egy olyan vizes diszperzióban, ahol a szemcsék 

jellemzően szubmikronos mérettartományban találhatók. A természetes eredetű növényi 

kaucsukot tartalmazó latexek jellemzően 30-40% kaucsukból, 2-3% fehérjéből, 1-3% gyantából 

és zsírsavakból, 1-4% cukrokból és egyéb szerves anyagokból, 0,3-0,7% ásványi anyagokból, 

valamint 50-60% vízből állnak [72]. A természetes kaucsuk mellett napjainkban elterjedten 

használják a szintetikus úton létrehozott típusokat is. Ezek előállítása petrolkémiai úton 

történik, jellemzően emulziós kopolimerizációval különböző monomerekből. A legelterjedtebb 

szintetikus kaucsukok a sztirol-butadién kaucsuk (SBR), a polibutadién kaucsuk (BR), etilén-

propilén kaucsuk (EPM), etilén-propilén-dién kaucsuk (EPDM), valamint az akrilnitril-

butadién kaucsuk (NBR). Ezek - hasonlóan a természetes kaucsukhoz - szintén hozzáférhetőek 

mind száraz, tömbös, mind pedig latex formában. A latexben a kaucsuk részecskéket fehérje 

anionok veszik körbe, amelyek a latex koagulációját akadályozzák [72]. Logikusnak tűnik 

tehát, hogy ezeket a szívósító hatású szemcséket latex formában próbáljuk meg a mátrixhoz 

adagolni ömledék keveréses módszer során a megfelelő mérettartomány eléréséhez. Sikeres 

feldolgozás esetén elvárható, hogy a szemcsék megtartsák szubmikronos méretüket, amellyel a 

latexen belül rendelkeztek. Ennek a fő akadálya a kaucsuk idő előtt bekövetkező koagulációja 
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lehet. A feldolgozási hőmérsékletből adódóan az adalékkal együtt bejuttatott folyadék a keverés 

során várhatóan elforr. 

A latex alkalmas közeg lehet erősítőanyagok hordozóközegének egyaránt. Számos 

közleményben foglalkoztak már a kutatók olyan többalkotós rendszerek fejlesztésével, ahol a 

mikro-, illetve nanoméretű erősítő szemcséket először latexben diszpergálták. Ezt követően a 

létrehozott diszperziót előzetesen kiszárítva, vagy közvetlenül latex formában a megömlesztett 

polimerhez keverték, így próbálván egy lépésben szilárdságnövelt és szívósított anyagokat 

létrehozni [53-55, 73-77]. 

2.3. A termoplasztikus keményítő 

Ahogy arról már a cellulóz tárgyalása során szó esett, fokozott igény mutatkozik a 

hagyományos, szintetikus műanyagok természetes eredetű, komposztálható típusúakkal történő 

helyettesítésére. Egyszerű hozzáférhetőségéből, alacsony árából és biológiai úton 

megvalósítható teljes lebonthatóságából következően az egyik legvonzóbb alternatív 

„alapanyag” a teljes mértékben megújuló forrásból származó keményítő [63]. Említésre méltó, 

hogy hazánkban évente több millió tonna gabonát termesztenek (a Központi Statisztikai 

Hivatal; KSH által közölt legfrissebb adatok szerint 2017-ben ez ~20,8 millió tonna volt). 

Ennek jelentős részét teszi ki a keményítő egyik legfőbb forrása, a kukorica (KSH: 2017-ben 

6,8 millió tonna). Napjainkra a növényekből kinyert keményítő a jelenleg előállított 

biopolimerek egyik legelterjedtebb alapanyagává vált [57]. A keményítő nyers formájában 

2…100 m közti, vízben oldódó szemcsék formájában van jelen [78, 79]. Szerkezetét tekintve 

lineáris és elágazó poliszacharidokból áll, amelyeket amilóznak (8.a ábra), illetve 

amilopektinnek (8.b ábra) neveznek. Megoszlásuk alapvetően befolyásolja a kristályosság 

mértékét, ugyanis a keményítő amorf részét az amilóz láncok összessége, valamint az 

amilopektin molekulák elágazási pontjai, míg a kristályos részt az amilopektin fő láncai adják 

[78]. Ezek aránya, valamint ezzel párhuzamosan az anyag kristályos szerkezete is 

nagymértékben függ attól, hogy az adott keményítőt milyen növényből nyerik ki [80].  
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8. ábra: Az amilóz (a) és az amilopektin (b) kémiai képlete és sematikus szerkezete [78] 

 

A szakirodalom a nyers keményítőre jellemző három kristálytípust különböztet meg, 

amelyekre A-, B- és C típusként hivatkoznak [81]. Mindhárom típus kettős spirális egységekből 

alkotott, hexagonális szerkezettel rendelkezik. Az egyes típusok közti különbség a cellák 

tömörségében mutatkozik meg. Az elsősorban gumós növényekre jellemző B típus (9.b ábra) 

egy lazább, hatszögletű szerkezet, ahol egy szerkezeti egység hat darab kettős spirálból áll, a 

középpontjában pedig egy 36 vízmolekulát tartalmazó oszlop helyezkedik el. Ezzel szemben a 

gabonafélékre jellemző A típus (9.a ábra) csak 8 vízmolekulát tartalmaz, a fennmaradó teret 

további kettős spirálok töltik ki, ezáltal egy tömörebb szerkezettel bír. A hüvelyes növényekre 

jellemző C típusként jelölt kristálytípust a szakirodalom az A- és B típusok egy speciális 

kombinációjaként írja le, ahol a B jelzésű szerkezetet A jelzésű veszi körül, összességében 

ezáltal egy közepes tömörségű kristályszerkezetet eredményezve [57, 82-85]. 

 

 

9. ábra: A spirálok elhelyezkedése a keményítő A típusú (a) és a B típusú (b) szerkezetében. A spirálokat 

körök, az elemi cellák alapsíkjait x-y paralelogrammák jelölik; [84] alapján. 
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Azt, hogy egy adott keményítőben pontosan milyen típusú kristályos szerkezet van 

jelen, nagyszögű röntgendiffrakciós mérések (WAXS) alapján szokták meghatározni. Az A-, 

B- és C szerkezettípusokra jellemző növényből (kukorica, burgonya és borsó) kinyert 

keményítők jellegzetes diffraktogramjait a 10. ábra mutatja be. Bár első ránézésre az A- és C 

típusú szerkezetek diffraktogramjai közt nincs számottevő különbség, a B típus jellegzetes 

csúcsainak jelenlétéből egy-egy váll formájában, illetve a csúcsok egymáshoz viszonyított 

intenzitásának változásából megállapítható, hogy ténylegesen melyik is van adott esetben jelen. 

 

 

10. ábra: Az A-, B- és C típusú kristályos szerkezetek bemutatása a kukoricából, a burgonyából és a 

borsóból kinyert keményítők diffraktogramjai alapján [81] 

 

A keményítő kristályolvadási csúcshőmérséklete (Tm = 220-240 °C) magasabb a 

degradálódási hőmérsékleténél (Td = 220 °C) a benne található számos molekulán belüli és a 

molekulák közti hidrogénkötés miatt [86, 87]. Ebből adódóan hagyományos módszerekkel nem 

lehet feldolgozni. Hogy a keményítő mégis feldolgozható állapotba kerüljön, ún. zselatinizáló, 

vagy lágyítószerekkel társítják. A lágyításnak két alaptípusát különbözteti meg a szakirodalom: 

a gyakrabban alkalmazott külső (fizikai) lágyítást és a ritkábban előforduló belső (kémiai) 

lágyítást. Előbbi esetben lágyítószerként általában vizet, különböző poliolokat (glicerin, glikol, 

szorbit), karbamidot, vagy citromsavat szoktak alkalmazni, azonban a szakirodalomban számos 

egyéb lágyítószerekkel is találkozhatunk [78, 88]. Kémiai lágyítás esetén a keményítőt egy 

alkalmas monomerrel kopolimerizálják (pl. polipropilén-oxid oligomerrel) [89]. A technológiai 

kivitelezés és a gazdasági szempontok alapján ez utóbbi megoldás kevésbé előnyös. 

 A lágyítószerek jelenlétének hatására a keményítő megduzzad, a hidrogénhidas kötések 

jelentős része felszakad, s így az anyag kristályossága lecsökken, illetve megszűnik. 

Megfelelően nagy lágyítószer tartalom esetén akár mechanikai behatások nélkül is egy 
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homogén, amorf szerkezetű zselatinált keményítő jöhet létre. Ebben az állapotában a 

keményítőt jellemzően az élelmiszeriparban használják, műanyag feldolgozó technológiákkal 

nem munkálható meg túlzott lágyítószer tartalma miatt. A zselatinált állapotnál alacsonyabb 

lágyítószer tartalom mellett azonban a lágyítószer csak elősegíti, hogy a kötések mechanikai 

úton (nyírással) felszakíthatóvá váljanak. Az ilyen anyagot hívja a szakirodalom „lágyított-”, 

vagy „termoplasztikus keményítőnek” (TPS) [86]. A TPS már alkalmas arra, hogy klasszikus 

hőre lágyuló technológiákkal (extrúzió, fröccsöntés, préselés stb.) feldolgozzák. Ebben az 

állapotában a feldolgozási hőmérsékletből adódó megnövekedett mikro-Brown mozgások, 

valamint a fellépő nyíróerők hatására szakadnak fel a hidrogénkötések, a keményítő pedig ún. 

„destrukturált” állapotba kerül. A keményítő kristályossága megszűnik, helyette egy amorf 

polimer-ömledékszerű anyag jön létre. Glicerinnel és vízzel lágyított termoplasztikus 

keményítő esetén az alkalmazott lágyítószer mennyisége jellemzően 10-50 m% [78]. 

A TPS feldolgozásának egyik legelterjedtebb módja az extrúzió. A szakirodalom két 

eljárást különböztet meg, amelyeknek sematikus vázlatát a 11. ábra mutatja. Az ún. egylépcsős 

eljárás során (11.a ábra) a keményítő, valamint a lágyítók beadagolása az extruderbe egymás 

után, különböző zónákban történik. Kétlépcsős módszer (11.b ábra) esetén a keményítőt és a 

lágyítókat előzetesen összekeverik, létrehozva egy ún. „szárazkeveréket”, majd ezt táplálják be 

az extruder garatján [7]. A TPS feldolgozáshoz általában csúsztatót is használnak, amelynek 

funkciója megakadályozni, hogy az ömledék feltapadjon a csigára, vagy a szerszámra. Erre a 

célra jellemzően növényi olajokat, magnézium sztearátot [7, 59, 78], kalcium sztearátot [90] 

vagy fluorelasztomereket [91] alkalmaznak. 

 

 

11. ábra: A termoplasztikus keményítő egy- (a) és kétlépcsős (b) gyártása extrúzióval [7] 

 

A feldolgozás közben bekövetkező szerkezeti átrendeződést követően egy új, indukált 

kristályszerkezet alakul ki.  Ezt az új szerkezetet a szakirodalom V-típusként jelöli. A TPS, 

szemben a módosítatlan keményítőre jellemző A-, B-, vagy C szerkezettel nem kettős, hanem 
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egyszeres spirális szerkezettel bír. További különbség, hogy a V típus nem egy konkrét 

szerkezetet jelöl, hanem egy általános elnevezése azoknak a termoplasztikus keményítőknek a 

struktúrájára, amelyekben az amilóz spirálok a hozzáadott lágyítószerek típusától függően 

rendeződnek. Ebből is adódik, hogy a felhasznált lágyítószerek függvényében a szakirodalom 

számos V polimorfot azonosított napjainkig [88]. A vízzel és glicerinnel lágyított, 

kukoricakeményítőből készült TPS-re jellemző fontosabb kristályszerkezetek a VH (hydrate; 

hidratált) és a VA (anhydrous: száraz) [85, 88]. A VH kristályszerkezet különböző szakirodalmi 

források alapján köbös [92], vagy hexagonális [93] cellákból épül fel. Van Soest és társai [83] 

ezeket az eltéréseket a különböző vizsgálatok során felhasznált minták eltérő 

nedvességtartalmának tulajdonították. A VA típusra a különböző szakirodalmi források 

egységesen köbös szerkezetként hivatkoznak [92, 94]. Utóbbi polimorfban a spirálok sokkal 

tömörebbek és kevesebb vizet is tartalmaznak [83]. A feldolgozás során kialakuló szerkezet 

nem csupán az alkalmazott lágyítószertől függ, hanem a keményítőt ért nyíró terhelés 

időtartamától, a nyírás nagyságától, a hőmérséklettől valamint a feldolgozást követő tárolás 

paramétereitől egyaránt. Jó példa erre a (szintén V típusok közé sorolt) EH szerkezet, amely kis 

víztartalmú keményítő magas hőmérsékleten történő extrudálása során alakulhat ki. A VH, VA 

és EH szerkezetekre jellemző röntgendiffraktogramokat a 12. ábra mutatja be.  Általánosan 

elfogadott tény továbbá, hogy feldolgozást követően a TPS a V típusú szerkezeten felül 

tartalmaz a nyers keményítőre jellemző, visszamaradt A-, B- és C típusú kristályokat is. Ennek 

oka a kristályszerkezet nem teljes átalakulása [95]. Drasztikus esetben a TPS-ben maradhatnak 

visszamaradott, el nem nyírt egész keményítő szemcsék is, amelyek hibahelyként funkcionálva 

ronthatják az anyag mechanikai tulajdonságait. Ezek jelenléte kerülendő, jelenlétük pásztázó 

elektronmikroszkópia útján egyértelműen kimutatható [7]. 

 

  

12. ábra: V típusú kristályszerkezetek diffraktogramjai: EH, VH, VA (lentről felfelé haladva) [83] 
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  A dolgozatom szempontjából fontosabb, esetlegesen előkerülő kristálytípusokra 

jellemző röntgendiffrakciós csúcsok megjelenésének helyét és intenzitásának erősségét a 

szakirodalomból összegyűjtöttem (1. táblázat), hogy a vizsgálatok során azok beazonosításakor 

erre támaszkodni tudjak. 

 

1. táblázat: A keményítő különböző kristályos szerkezeteinek karakterisztikus XRD csúcsparaméterei 

++++ - nagyon erős; +++ - erős; ++ - közepes; + - gyenge [83, 92] 

 

A termoplasztikus keményítő a hagyományos, kőolaj alapú polimerekhez képest 

olcsóbb, jó gázzárás, valamint gyors lebomlás jellemzi. Tulajdonságai a lágyítószer 

megválasztásával széles skálán változtathatók. Erősen hidrofil, ebből következően nagy 

mennyiségű vizet képes felvenni és mivel egyúttal vízoldható is, így annak jelenléte esetén 

idővel el is bomlik.  Hátrányaiként meg kell említeni, hogy mechanikailag gyenge, a választott 

lágyítószerek függvényében változó, de minden esetben aránylag nagy zsugorodással kell 

számolni, tulajdonságai pedig a feldolgozástól számított idő függvényében jelentősen 

megváltoznak. Ez utóbbi, az alapanyag gyakorlati hasznosíthatóságát jelentősen befolyásoló 

jelenség, a TPS-re jellemző átkristályosodásnak, az ún. retrogradációnak köszönhető. Ez egy 

olyan folyamat, amely során a V típusú kristályosság visszaalakul a nyers keményítőre jellemző 

kettős spirális A-, B-, C típusú szerkezetté. Oka, hogy a feldolgozás során kialakuló V típusú 

szerkezet a keményítő egy metastabil állapota, ami a tárolási idővel párhuzamosan spontán 

visszaalakul. A retrogradáció során kialakuló szerkezet (A, B, C) már nem annyira a keményítő 

növényi eredetétől függ, mint inkább a tárolás körülményeitől [96, 97]. Retrogradáció során a 

makromolekulák közt nagyszámú hidrogénkötés alakul ki, a kristályos részarány 

megnövekszik, miközben a lágyítószer az alapanyag felületére diffundál ki [82, 83]. A 

retrogradáció a TPS zsugorodásával, optikai tulajdonságainak (átlátszósága) romlásával jár, 

A típus B típus C típus VA típus VH típus EH típus 

Diff. 

szög. 

[°] 

Intenz. 

Diff. 

szög. 

[°] 

Intenz. 

Diff. 

szög. 

[°] 

Intenz. 

Diff. 

szög. 

[°] 

Intenz. 

Diff. 

szög. 

[°] 

Intenz. 

Diff. 

szög. 

[°] 

Intenz. 

14,8 +++ 5,5 ++ 14,8 +++ 7,4 +++ 7,1 +++ 6,6 ++ 

16,6 ++++ 10,8 ++ 16,8 ++++ 13,2 ++++ 12,6 +++ 11,6 ++ 

17,7 +++ 14,8 +++ 17,6 ++ 20,6 ++++ 19,4 ++++ 18 +++ 

22,6 ++++ 17 ++++ 22,6 +++   22,1 ++   

26,3 + 19,3 +++ 30,2 +       

30,1 ++ 22,1 ++++ 33,5 +       

33,2 + 23,8 +++         

  26,1 +         

  30,9 +         

  34 ++         



Lendvai László 

 

32 

mechanikai tulajdonságait tekintve pedig növekvő szilárdság és merevség mellett a szívósság 

és a nyúlás jelentősen csökken [98]. A tulajdonságok megváltozásának (13. ábra) oka, hogy az 

átkristályosodásból adódó, a molekulák rendezettségében fennálló különbségek miatt belső 

feszültségek alakulnak ki az anyagban.  

 

 

13. ábra: Különböző típusú, azonos mennyiségű (24 m%) lágyítószerrel (a - glicerin; b - szorbit; 

c - glicerin+szorbit; d - karbamid) feldolgozott TPS szakítógörbéi az eltelt idő függvényében [82] 

 

A retrogradáció rendszerint két lépésben zajlik le, a két folyamat sebessége pedig 

jelentősen eltér [82]. Először az amilóz láncok rendezettségének gyors átalakulása következik 

be, amit az amilopektin hosszú távú átkristályosodása követ. Az átkristályosodás sebessége 

függ az alkalmazott lágyítószerek típusától, azok mennyiségétől és az üvegesedési átmenettől 

(Tg) egyaránt. Míg a kizárólag vízzel lágyított TPS néhány óra alatt annyira elridegedik, hogy 

csupán a benne lévő belső feszültségek hatására széttöredezhet [78, 82], addig a karbamiddal 

való lágyítás esetén retrogradáció alig tapasztalható. Ennek oka, hogy a karbamid amid 
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csoportjai a keményítővel sokkal stabilabb kapcsolatot képesek kialakítani [82, 99]. Ennek 

viszont ára van: a karbamiddal feldolgozott TPS, annak mechanikai tulajdonságait (szilárdság, 

merevség) tekintve az egyik leggyengébb. Általánosságban elmondható, hogy bár a 

termoplasztikus keményítőből önmagában is lehet hasznos terméket készíteni, számos 

hátrányos tulajdonsága korlátozza széleskörű elterjedését. 

2.4. A termoplasztikus keményítő mechanikai tulajdonságainak módosítása 

A termoplasztikus keményítő gyakorlati alkalmazását elősegítő megoldásokon már 

évtizedek óta dolgoznak. A legelső ilyen próbálkozások a keményítő kémiai módosítására 

irányultak, amellyel a vízérzékenységét hatékonyan tudták szabályozni. A technológia 

melléktermékeként felszabaduló mérgező anyagok és a drasztikusan romló mechanikai 

tulajdonságok miatt a kutatásoknak ez a vonala mára jelentősen alábbmaradt [86, 100, 101]. 

Napjainkban a termoplasztikus keményítővel kapcsolatos munkák elsősorban többfázisú 

rendszerek fejlesztésére fókuszálnak, amelynek során a TPS-t más polimerekkel, illetve 

adalékokkal társítják. 

A kutatók a legtöbb esetben ügyelnek arra, hogy a társított rendszerek létrehozásakor a 

TPS legfőbb előnyei (természetes eredet, biológiai lebonthatóság) megmaradjanak. Ennek 

szellemében biológiai úton lebontható poliészterekkel társítva blendeket (14. ábra), vagy 

- jellemzően - természetes (növényi, vagy ásványi) részecskékkel módosított polimer 

kompozitokat hoznak létre [86]. 

 

 

14. ábra: Sematikus vázlat a TPS-alapú többfázisú rendszerek lehetséges típusairól [86] 
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2.4.1. Termoplasztikus keményítő alapú polimer keverékek 

A TPS-t széles körben társítják lebontható poliészterekkel [102, 103]. A keverékképzés 

alkalmas arra, hogy olyan tulajdonságú anyagokat fejlesszünk, amelyek egy céltermék esetében 

szükségesek. Ez a módszer jelentősen gyorsabb és költséghatékonyabb, mint új polimereket 

fejleszteni. A TPS-sel leggyakrabban társított poliészterek a polikaprolakton (PCL) [104-106], 

a poli(hidroxibutirát-ko-valerát) (PHBV) [107], a poli(észteramid) (PEA) [108], a poli(butilén-

szukcinát) adipát (PBSA) [109], a poli(butilén-adipát-ko-tereftalát) (PBAT)  

[110-118] és a politejsav (PLA) [7, 119-121]. Nem egyszer előfordul, hogy nem csupán 

kétalkotós, hanem három-, vagy négyalkotós keverékeket állítanak elő a fenti polimerek 

alkalmas kombinációjával [122-124]. A kompatibilitás hiányában a különböző keverékek 

esetenként szerény mechanikai tulajdonságokat mutatnak. Ilyen esetekben kompatibilizáló 

szerek hozzáadásával igyekeznek a mechanikai tulajdonságokat javítani. Ezeket kellő 

elővigyázatossággal kell alkalmazni, ugyanis jellemzően erősen reaktív és az egészségre káros 

anyagokról van szó. 

A ’80-as és ’90-es években több, mint húsz szabadalmat jegyeztek be lebomló 

poliészterekkel társított TPS alapú blendekkel kapcsolatban, azóta ez a szám ugrásszerűen 

növekszik [86]. Ezek közül több kereskedelmi forgalomba is került. A legismertebbek az 

olaszországi Novamont által gyártott Mater-Bi és a németországi Biotec által fejlesztett 

Bioplast [7, 86]. Ezeket az alapanyagokat elsősorban a csomagolóiparban használják, illetve 

egyszer használatos, eldobható termékeket készítenek belőlük (evőeszközök, fogkefék, fésűk, 

kertészeti kellékek stb.). Az alkalmazási területek skálájának bővítése céljából a kutatások ezen 

a területen mind a mai napig folynak. 

Ren és társai [123] TPS/PLA/PBAT keverékeket állítottak elő ömledék keveréses 

módszerrel. Minden mintájuk 50 m% (glicerinnel lágyított) TPS-t tartalmazott, a fennmaradó 

50 m%-ot pedig a PLA és a PBAT különböző arányú hozzáadásával egészítették ki. A PLA egy 

nagyobb merevségű és szilárdságú hidrofób anyag, amelynek legnagyobb hátrányai között 

annak rideg viselkedése és a TPS-hez képest jóval magasabb előállítási költsége említhető. A 

PBAT egy hidrofób, elasztomerszerű viselkedést mutató aromás kopoliészter, amelyet kőolaj 

alapú szintézissel állítanak elő. Lebomlásának sebessége a komonomerek arányával jól 

szabályozható, kereskedelmi ára azonban szintén lényegesen magasabb a TPS-nél. A szerzők 

rámutattak arra, hogy maleinsav-anhidriddel (MA) történő kompatibilizálással mind a 

szilárdság, mind pedig a szívósság javítható (15. ábra). Sajnálatos módon a szerzők nem 

ismertetik, hogy az általuk használt referencia alapanyagok milyen mechanikai 
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tulajdonságokkal rendelkeztek, így nehéz megítélni, hogy történt-e tényleges javulás a kiinduló 

állapothoz képest. A hidrofób összetevők (PLA, PBAT) jelenléte végett a vízbe merítést 

követően az egyensúlyi nedvességtartalom 16-20% között volt, míg kompatibilizálás hatására 

(MA) ez 12-18%-ra csökkent.  

 

 

15. ábra: TPS/PLA/PBAT blendek mechanikai tulajdonságai a PBAT tartalom függvényében [123] 

 

Wei és társai [118] a mechanikai tulajdonságok javításának kulcsát a TPS/PBAT 

blendek diszperziójának javításában látták. Ehhez különböző kereskedelmi forgalomban is 

kapható, illetve egyéb reaktív kompatibilizáló szereket, valamint lánchosszabbító adalékokat 

használtak. Bár a diszperzió jobb lett, ez nem járt a mechanikai tulajdonságok jelentős 

javulásával. Egyes kutatások szerint a szójaolaj jelenléte is javíthatja az adhéziót TPS és PBAT 

között [111]. Olivato és társai [114-116] TPS/PBAT keverékeket készítettek szépiolit ásvány 

hozzáadásával. Az ásványi szemcsék hatékonyan javították a merevséget és a szilárdságot a 

deformációs képesség (nyúlás) csökkenése árán. Munkáik során kísérleteztek továbbá 

különböző kompatibilizáló szerek használatával (citromsav, maleinsav és tatriumsav).  

Garcia és társai [112] hasonló módon citromsavat adagoltak a glicerinnel lágyított 

TPS/PBAT blendekhez. Mivel ez nem okozott számottevő javulást, ezért a citromsav mellett 

egy további adalék, a hipofoszforsav alkalmazásával javították a határfelületi adhéziót, ezáltal 

egy homogénebb töretfelületet létrehozva (16. ábra). 
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16. ábra: Kompatibilizálás nélküli (a) és citromsavval kompatibilizált TPS/PBAT (b) fóliák 

keresztmetszetének SEM felvételei [112] 

 

Az eddig részletezett biológiai úton lebontható polimer keverékeken túl a 

szakirodalomban lehet találkozni számos olyan közleménnyel is, amelyekben a TPS-t 

hagyományos kőolajalapú polimerekkel társították a megfelelő tulajdonságok elérése 

érdekében [125-127]. Ezek az ún. „oxo-biodegradációs” polimerek komposztálás útján 

széttöredezhetnek, de nem tekinthetőek lebomlónak a hagyományos értelmezés szerint. Tábi 

[7] ezekre a típusokra a „bio-erodálható” kifejezést vezette be.  

2.4.2. Termoplasztikus keményítő alapú polimer kompozitok 

A keverékképzés mellett a tulajdonságok módosításának másik lehetséges módja 

TPS-alapú kompozitok létrehozása. Kompozitok előállításával a TPS mechanikai, fizikai és 

szerkezeti tulajdonságai széles tartományon belül változtathatóak. Amennyiben erősített 

polimer kompozitról beszélünk, akkor a hozzáadott második fázis jellemzően egy a mátrixnál 

nagyobb merevségű és szilárdságú szál, vagy részecske lehet. A leggyakrabban használt 

erősítőanyag csoportok TPS-mátrixú rendszerek esetén a poliszacharidok (cellulóz, szizál, 

farost), az agyagásványok (montmorillonit, hektorit, kaolinit, szépiolit), de találkozhatunk szén 

alapú nanorészecskékkel (grafén, korom, szén nanocső), fémoxidokkal (cink oxid, titánium 

oxid) és még számos egyéb típussal [63]. 

Hietala és társai [128] 0…20 m% nanocellulózzal erősített, TPS mátrixú kompozitokat 

állítottak elő ikercsigás extruder segítségével. Kísérleteikhez lágyítószerként 30 m% szorbitot 

alkalmaztak. Munkájuk során a cellulózt 1:8 arányban előzetesen vízben diszpergálták az 

agglomerátum képződés megelőzése érdekében. Az extrúzió során keletkező vízgőz 

eltávolítását a 17. ábrán látható módon két atmoszferikus és egy vákuumos kigázosítóval 

oldották meg. Csúsztatószerként 1 m% sztearinsavat használtak. Préseléssel készült 
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próbatesteken végzett vizsgálatokkal kimutatták, hogy 10 m% cellulóz a szilárdságot 

8,8 MPa-ról 16,4 MPa-ra növeli, ennél nagyobb cellulóz tartalom azonban nem okoz további 

növekedést. A merevség az adagolt cellulóz mennyiségével párhuzamosan fokozatosan 

növekedett (455 MPa => 1317 MPa), míg a szakadási nyúlás fokozatosan csökkent  

(23% => 2%). 

 

 

17. ábra: Az extrúzió során beállított paraméterek és a vízgőz elvezetésének lehetséges megoldása [128] 

 

Soykeabkaew és társai [129] TPS mátrixú, mikro- és nanoméretű jutával, valamint 

cellulózzal erősített kompozitok morfológiai, mechanikai és termikus tulajdonságait vizsgálták. 

Megállapították, hogy a nagyobb cellulóz tartalom nagyobb szilárdsághoz és merevséghez 

vezet a szakadási nyúlás csökkenése árán. Ezt a mátrix és az erősítőanyagok közt fellépő erős 

hidrogénkötéseknek tulajdonították. Dinamikus mechanikai analízissel kimutatták, hogy a 

gyártott minták tárolási modulusa, valamint üvegesedési átmeneti hőmérséklete (18. ábra) is 

megnő a száltartalom növelésével párhuzamosan. A veszteségi tényező görbéjén a 

hagyományos termoplasztikus anyagoknál megszokottól eltérően nem egy, hanem két csúcs 

jelent meg (~-50 °C és ~50 °C-nál). Ezt a szakirodalomban általában a TPS heterogén 

szerkezetének tudják be [61, 130, 131]. Eszerint a kisebb hőmérsékleti csúcs a glicerinben 

gazdag anyagrész üvegesedését, míg a magasabb a keményítőben gazdag fázisok üvegesedési 

átmenetét jelzi. Vannak azonban olyan kutatók is, akik a két fázis létezését a DMA méréseken 

túlmutató közvetlen bizonyítékok hiányában megkérdőjelezik [132]. Mindkét általuk 

felhasznált erősítőanyag jelenlétének hatására az üvegesedési átmenet magasabb 

hőmérséklettartományba tolódott, aminek oka, hogy a TPS-nél nagyobb merevségű részecskék 

akadályozzák a molekulák mozgékonyságát. 
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18. ábra: Cellulóz, valamint juta erősítésű, TPS mátrixú kompozitok tárolási modulusa és veszteségi 

tényezője [129] 

 

Schlemmer és társai [133] montmorillonittal erősített termoplasztikus keményítő alapú 

nanokompozitokat állítottak elő a TPS oldatba vitelével. Kísérleteikhez 0-10 m% MMT-t 

tartalmazó mintákat gyártottak, az összetevőket száras keverővel 95 °C-on homogenizálva. 

Alacsony erősítőanyag tartalom (< 5 m%) mellett a rétegszilikátot exfoliált állapotban sikeresen 

eloszlatták a kompozitban, míg magasabb MMT tartalom esetén az interkalált szerkezet vált a 

dominánssá. Ezzel összhangban álltak a termikus és termomechanikai méréseik eredményei is. 

Eszerint az 5 m% MMT tartalomig javuló tulajdonságok nagyobb MMT tartalomnál romlottak. 

 Müller és társai [58] glicerinnel lágyított, montmorillonittal erősített TPS mintákat 

állítottak elő két különböző módszerrel: a TPS oldatba vitelével, valamint ömledékes 

keveréssel. Az MMT rétegeinek átlagos távolsága 1,21 nm-ről 1,69 nm távolságra nőtt mindkét 

esetben, ami interkalálódott szerkezet jelenlétére utal. Nagy (10 m%) MMT tartalom mellett az 

ömledék keveréses módszerrel feldolgozott mintáknál agglomerátumokat figyeltek meg. 

Rámutattak, hogy a mechanikai tulajdonságok már akkor is jelentősen javulhatnak a jelenlévő 

montmorillonit hatására, ha az nincs exfoliált állapotban. 

Technológiai szempontból fontosnak tartom megemlíteni, hogy a szakirodalomban 

megtalálható közlemények alapján a különböző típusú rétegszilikátokkal (szépiolit, 

montmorillonit) erősített TPS ömledék keveréses feldolgozása során a berendezésben a 

nyomaték - és ezzel párhuzamosan az ömledékben  fellépő nyíróerők nagysága - megnő [115, 

134]. Bentonit esetében ezt még nem vizsgálták, de montmorillonithoz nagyon hasonló 

szerkezete révén várhatóan szintén megnöveli a fellépő nyomatékot. Egy további érdekes 

kérdés lehet - amelyet egyik rétegszilikát esetében sem vizsgáltak -, hogy vajon a 

megnövekedett nyíróerők hatással vannak-e a kialakuló kristályszerkezetre. 
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2.4.3. Kaucsukkal szívósított termoplasztikus keményítő 

Az elmúlt évek TPS-sel kapcsolatos kutatási eredményeit megvizsgálva az 

tapasztalható, hogy a mikro- és nanoméretű részecskékkel történő szilárdságnövelés számos 

kutatás témáját képzi [129, 133, 135-137]. Ugyanakkor alig találni olyan szakirodalmi forrást, 

amely kifejezetten a TPS szívósítását tűzte volna ki célul [138-140]. E témára vonatkozó 

munkákban a kutatók, hasonlóan a korábbi trendekhez arra törekedtek, hogy olyan 

adalékanyagokat alkalmazzanak, amelyek a TPS-hez hasonlóan maguk is természetes 

nyersanyagforrásokból származnak. A természetes kaucsuk (NR) több tekintetben is bíztató 

alternatívának tűnt. Ez egy megújuló polimer, amelynek rugalmassága és hidrofób jellege 

szöges ellentétben áll a TPS merevségével és hidrofil viselkedésével, a természetben pedig 

vizes emulzióként, latex formájában jelenik meg. Ilyen módon megfelelő adaléknak tűnhet a 

TPS mechanikai tulajdonságainak és vízfelvételének szabályozására. Ennek gátat szab a TPS 

és az NR gyenge kompatibilitása. Terhelés hatására az egyébként is gyenge adhéziós kapcsolat 

könnyen megszakad a jelentősen eltérő Poisson tényezők miatt.  

Trovatti és társai [138] glicerinnel lágyított TPS-hez adalékoltak 10 m% NR-t. A két 

összetevő közti adhéziós kapcsolatot az NR oxidálásával próbálták javítani, feltételezve, hogy 

ilyen módon hidrogénhidas szerkezetet alakíthat ki a keményítővel. Eredményeikből (19. ábra) 

kitűnik, hogy már tisztán az NR alkalmazása is csökkentette mind a szilárdságot, mind pedig a 

merevséget és a nyúlást. Az oxidálás hatására ez a csökkenés még jelentősebb lett. SEM 

felvételek elemzése alapján arra a következtetésre jutottak, hogy bár az oxidálás javította a 

határfelületi adhéziót, viszont az oxidált NR homogén eloszlatása a mátrixban sikertelen volt.  

 

 

19. ábra: TPS/NR kompozitok jellegzetes szakítógörbéi [138] 
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Mondragón és társai [139] TPS/NR/MMT háromalkotós rendszereket állítottak elő. 

Rámutattak, hogy mind a hozzáadott MMT, mind pedig az NR kémiai módosítása elősegíti a 

mechanikai tulajdonságok jelentős javulását. Sajnálatos módon referenciaként minden esetben 

a TPS/NR mintát vették, így cikkükből nem derült ki, hogy az NR pontosan milyen hatással is 

volt a TPS-re. Ez a korábban tárgyalt közlemény [138] tanulságait alapul véve vélhetően 

jelentős romlást jelentett. 

2.5. A polipropilén mechanikai tulajdonságainak módosítása 

Széleskörű alkalmazásából kifolyóan napjaink egyik legjelentősebb kőolaj alapú 

polimere a polipropilén. Világszintű felhasználását tekintve a kis- és nagy sűrűségű polietilén 

típusokat megelőzve a legnagyobb mennyiségben alkalmazzák. Évente mintegy 60 millió tonna 

polipropilént állítanak elő (2015), amiből mintegy 12 millió tonna az Európai Unió területére 

korlátozódik. Nagymértékű elterjedését számos pozitív tulajdonságának köszönheti: a hőre 

lágyuló polimerek közt átlagosnak számító mechanikai tulajdonságai mellett jó 

vegyszerállósággal, elektromos szigetelőképességgel, és fényáteresztő képességgel bír, és a 

fárasztó igénybevételeknek is tartósan ellenáll. Tulajdonságai javítása érdekében sok esetben 

más polimerekkel társítják, illetve kompozitok mátrixanyagaként is szolgál. Legnagyobb 

mennyiségben a csomagolóipar dolgozza fel, de elterjedten alkalmazzák az elektronikai 

iparban, háztartási- és járműipari alkatrészek gyártása során, valamint az építőiparban egyaránt. 

Az alkalmazási területek bővítése érdekében a tulajdonságok módosításával már évtizedek óta 

foglalkozik a szakirodalom [70, 141]. 

Mivel a PP kereskedelmi szempontból is nagy jelentőséggel bír, így a belőle készült 

mikro- és nanokompozitok szintén egyre elterjedtebbek. Ezek előállítása leginkább ömledék 

keveréses eljárásokkal történik. Az alkalmazott erősítőanyagok között a szintetikus, 

természetes és ásványi szemcsék egyaránt megtalálhatóak [141]. A mátrix és a szemcsék közti 

határfelületi kapcsolatot sok esetben kompatibilizáló szerekkel próbálták javítani. Ebbe 

beletartozik a PP maleinsav-anhidriddel való ojtása éppúgy, mint a részecskék organofilizálása 

[142, 143]. Böhmit esetében elterjedt megoldás a szemcsék organikus savakkal (foszforsav, 

kénsav) való módosítása [144, 145]. 

Streller és társai [146] különböző szemcseméretű (10 nm - 80 nm) böhmit erősítő hatását 

vizsgálták izotaktikus polipropilén mátrix esetén. Megállapították, hogy az ikercsigás 

extruderrel történő ömledék keveréses módszer segítségével a kezdeti, több mikron nagyságú 

agglomerátumok szubmikronos nagyságúra csökkennek. A mátrixba ágyazott böhmit szemcsék 
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gócképzőként funkcionáltak; a kristályosság aránya, valamint a termikus és mechanikai 

tulajdonságok között egyértelmű összefüggéseket tártak fel. Későbbi munkáikban [147] 

megvizsgálták a részecskék organofilizálásának lehetőségét is. A mátrixban visszamaradó 

agglomerátumok átlagos mérete ilyen módon nem változott, azok méreteloszlása viszont 

nagyobb tartományba került ezúttal. Megállapították továbbá, hogy a felületkezelés hatására a 

PP-böhmit adhézió javult, ami a merevség növekedésében és a szívósság enyhe csökkenésében 

mutatkozott meg. Ezt a fajta viselkedést, miszerint a böhmit jelenléte elsősorban a húzó 

rugalmassági modulust növeli konstans szilárdság és csökkenő nyúlás, valamint szívósság 

mellett (2. táblázat), több kutató munkája is kiemeli [145, 148, 149]. 

 

2. táblázat: Különböző szemcseméretű böhmit hatása a PP mechanikai tulajdonságaira [146] 

 

Néhány további kutatócsoport a böhmitnek a PP-re gyakorolt egyéb hatását elemezte 

[150-152], így pl. vizsgálták, hogy változik-e a foto-oxidációs hajlam, reológiai jellemzők stb. 

A vizes diszperziós eljárások alkalmazásáról PP/böhmit kompozitok esetében a 

szakirodalomban mostanáig nem esett szó. Az a néhány cikk, ahol polipropilén mátrixú 

kompozitok WA eljárással történő előállításáról írnak, rendre más erősítőanyag hatását írja le. 

Ezek közül Kato és társai [153] voltak az elsők, akik montmorillonittal erősített PP mintákat 

gyártottak vizes diszperzióval segített eljárással. Munkájukhoz egy speciálisan kialakított 

ikercsigás extrudert alkalmaztak, amelybe nagy nyomással vezették be a vízben diszpergált 

erősítő szemcséket. A vizes diszperzióval előállított mintákat a szárazon adagoltakkal 

összehasonlítva nem találtak számottevő különbséget az elért eredmények tekintetében. A 

mátrix és az erősítőanyag közti határfelületi adhéziót oktadecil-trimetil-ammónium-kloriddal 

és maleinsav-anhidrid segítségével javították.  

Minta  Böhmit típusa 

Böhmit 

tartalom 

[m%] 

Húzó rug. 

modulus 

[MPa] 

Húzószilárdság 

[MPa] 

Szakadási 

nyúlás [%] 

IZOD 

ütőszilárdság 

[kJ/m2] 

1 Ref. PP 0 1480 ± 10 36,3 ± 0,2 71 ± 11 2,08 ± 0,08 

2 Disperal S 10 1870  ± 10 36,6 ± 0,1 13 ± 1 1,67 ± 0,05 

3 Disperal 20 10 1910 ± 10 38,5 ± 0,1 12 ± 1 1,47 ± 0,06 

4 Disperal 40 1 1540 ± 50 36,4 ± 0,7 64 ± 10 2,27 ± 0,03 

5 Disperal 40 3 1620 ± 10 36,6 ± 0,3 40 ± 30 2,01 ± 0,05 

6 Disperal 40 4 1630 ± 10 36,4 ± 0,1 23 ± 13 1,78 ± 0,14 

7 Disperal 40 6 1680 ± 20 36,1 ± 0,1 24 ± 12 1,94 ± 0,08 

8 Disperal 40 8 1740 ± 10 36,4 ± 0,1 16 ± 1 1,66 ± 0,03 

9 Disperal 40 10 1890 ± 10 37,8 ± 0,1 13 ± 1 1,67 ± 0,05 

10 Disperal 60 10 1860 ± 10 37,0 ± 0,1 22 ± 9 2,16 ± 0,06 

11 Disperal 80 10 1860 ± 10 36,4 ± 0,1 19 ± 2 2,46 ± 0,14 
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Rousseaux és társai [154] szintén montmorillonit erősítésű PP mintákat állítottak elő. 

Munkájuk során összehasonlítottak különböző módosítatlan, valamint organofilizált 

montmorillonit típusokat. A határfelületi adhézió javítására maleinsav-anhidriddel ojtott PP-t 

használtak. Feldolgozás során a vizes közeget 125 bar nyomással injektálták az extruder 

kompressziós zónájába. Megállapították, hogy a víz jelenléte segíti a rétegek szétválását, 

valamint kémiai reakciók útján a montmorillonit és a PP közti határfelületi adhéziót is. 

Figyelembe véve, hogy a polipropilén egy részben kristályos polimer, a mechanikai 

tulajdonságok módosítása a kristályos szerkezetet, illetve a kristályos részarányt befolyásoló 

ún. gócképzőkkel is megvalósítható. Pukánszky és társai [155] rámutattak, hogy a növekvő 

kristályos részaránnyal párhuzamosan a merevség is szigorúan monoton nő. Nagy előnyük, 

hogy kis mennyiségben alkalmazva (< 0,5 m%) is hatékonyan tudják módosítani a polimerek 

tulajdonságait. 

A polipropilén szilárdságnövelése mellett jelentős igény mutatkozik a PP szívósságának 

javítására is, tekintve, hogy üvegesedési átmenetéből adódóan (Tg = -10…+20 °C) 

szobahőmérséklet alatti alkalmazások esetén ridegtörésre hajlamos lehet. A leggyakrabban 

elasztomerekkel szívósított polipropiléneket előszeretettel alkalmazzák gépjárművek külső és 

belső burkolatelemeinek, valamint elektromos kábelek szigeteléseinek gyártásához. Ilyenkor 

szívósító adalékként elsősorban szintetikus eredetű EPM-et és EPDM-et alkalmaznak. A 

napjainkban egyre inkább elterjedt „zöld” szemléletmód a szívósított polipropiléneknél még 

nem jelent meg, ilyen módon a természetes kaucsuk, mint alternatíva hatása mostanáig 

feltérképezetlen. Szintén egy teljesen újszerű területnek mutatkozik a szívósításra használt 

kaucsuk latex formában történő adagolása a PP mátrixba, ilyen eljárásról a szakirodalomban 

még szintén nem számoltak be. 

2.6. A szakirodalom kritikai elemzése, célkitűzések 

Az irodalomkutatásban összefoglaltam azokat a fejlesztési irányokat, amelyek 

kapcsolódnak a polimer mikro- és nanokompozitok azon előállítási módjaihoz, ahol a vizes 

diszperzió előnyeit kihasználják. Attól függően, hogy az eljárás során a víz csak eloszlatást 

segítő közegként van-e jelen, vagy az adott mátrixanyagnak egyébként is a feldolgozáshoz 

szükséges adaléka (lágyítószere), a vizsgált területet két nagy csoportra bontottam.  

Az első nagy csoportban a termoplasztikus keményítő alapú, természetes és ásványi 

adalékanyagokat tartalmazó kompozitok területén végeztem széleskörű irodalomkutatást. 

Ennek folyamán bemutattam, hogy a víz miért fontos lágyítószere a keményítőnek, és hogy a 
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felhasznált lágyítószerek és feldolgozási technológiák függvényében milyen szerkezetű 

termoplasztikus keményítő alakulhat ki. A szakirodalom jelenlegi állása alapján a TPS két 

legnagyobb hátránya, hogy mechanikai paraméterei a hagyományos polimerekéhez képest 

messze elmaradnak, valamint tulajdonságai jelentősen változhatnak a gyártásától eltelt idő 

függvényében. Ez utóbbi jelenség a retrogradációnak nevezett spontán szerkezeti átalakulásból 

adódik. Számos publikáció foglalkozott az elmúlt években a TPS tulajdonságainak 

módosításával a következő módokon: lebontható poliészterekkel történő társítás; természetes, 

vagy ásványi részecskékkel történő szilárdságnövelés; kaucsukkal történő szívósítás. A vizsgált 

szakirodalmi forrásokat elemezve belátható, hogy a kaucsukkal való szívósítás - bár latexként 

adagolva a vizes diszperziós eljárás előnyei kiaknázhatóak lennének - a két anyag 

tulajdonságainak jelentős eltérései miatt várhatóan nem hozna pozitív eredményeket. 

Ígéretesnek tűnik viszont a lebomló poliészterekkel alkotott polimer keverékek és az erősített 

kompozitok fejlesztése. A retrogradációs átalakulási folyamatok tekintetében a szakirodalom 

különösen az alkalmazott lágyítószer függvényében szolgál iránymutatással. Az 

erősítőanyagok jelenlétének hatását a kialakuló szerkezetre, valamint a mechanikai és 

szerkezeti tulajdonságok változását a gyártástól eltelt idő függvényében csak kevesen 

vizsgálták. Ahol foglalkoztak vele, ott is leginkább csak említés szintjén. Ez alapján 

célkitűzéseim a TPS alapú vizes diszperzióval előállított kompozit anyagok fejlesztése és azok 

vizsgálata területén a következők: 

I. Vizes diszperzió útján beágyazott természetes és ásványi erősítő részecskék 

hatásának vizsgálata a TPS mechanikai és szerkezeti tulajdonságait tekintve. 

II. Vizes diszperzió útján beágyazott természetes és ásványi erősítő részecskék 

hatásának elemzése a TPS gyártásától eltelt idő függvényében. 

III. Az ömledék keverés útján létrehozott TPS/PBAT keverékek tulajdonságainak 

elemzése, valamint hozzáadott ásványi részecskék hatásának vizsgálata a 

keverékek tulajdonságaira. A vizes diszperziós eljárás hatékonyságának 

elemzése ezeknél az anyagoknál. 

IV. Annak feltárása, hogy a lágyítószerként használt vizes közeg mennyire 

hatékonyan segíti az erősítő részecskék eloszlatását. 

 

A második nagy csoportban a világon legnagyobb mennyiségben használt szintetikus 

polimerének, a polipropilén tulajdonságainak módosításával foglalkoztam. A szakirodalom 

feldolgozása során rávilágítottam, hogy a PP tulajdonságainak módosításával már évtizedek óta 

foglalkoznak. Mind a szilárdságnövelés, mind pedig a szívósítás egy behatóan vizsgált kutatási 
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terület. Az időről időre megjelenő adalékanyagok és feldolgozási technológiák azonban az itt 

folyó kutatásoknak újabb és újabb lendületet adnak. Jó példa erre a vizes diszperziójú 

adalékolás, amely számos lehetőséget kínál a kutatók számára, hogy a szilárdság-, és 

szívósságnövelésnek egy új - és potenciálisan hatékonyabb - módját valósítsák meg. Hasonlóan 

gyerekcipőben jár a böhmit, mint polimerek erősítőanyagának alkalmazása. Kutatásom során 

célom megvizsgálni a vizes diszperziós eljárás alkalmazását polipropilén mátrixú kompozitokra 

a következő szempontok szerint: 

I. A vizes diszperziós eljárás hatékonyságának elemzése kaucsukkal szívósított 

polipropilén esetén a „zöld” szemléletmód figyelembe vételével. 

II. A vizes diszperziós eljárás hatékonyságának elemzése böhmittel erősített 

polipropilén esetén. 
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3. Keményítőből előállított kompozitok vizsgálata 

Ebben a fejezetben kukoricakeményítőből előállított termoplasztikus keményítőn 

alapuló mikro- és nanokompozitokkal és azok blendjeinek vizsgálatával foglalkozom. A 

fejezeten belül három kísérletsorozatot mutatok be. Az elsőben a rétegszilikát hatását vizsgálom 

a termoplasztikus keményítő szerkezetére és mechanikai tulajdonságaira az erősítőanyag 

tartalom, valamint az eltelt idő függvényében. A második alfejezetben a különböző méretű 

cellulóz részecskék hatását ismertetem. A harmadik alfejezetben egy hidrofób és egy hidrofil 

rétegszilikát alkalmazásának összehasonlításán keresztül bemutatom a vizes diszperziós eljárás 

előnyeit. Ugyanebben az alfejezetben megvizsgálom továbbá a TPS szívósításának lehetőségét 

PBAT-tal történő keverékképzéssel. 

3.1. Alkalmazott alapanyagok 

A kutatási munkához alapanyagként a Brenntag Hungária Kereskedelmi Kft. által 

forgalomba hozott HUNGRAMID F Meritena 100 típusú natív kukorica keményítőt 

alkalmaztam. A nagytisztaságú élelmiszeripari keményítőt a gyártó a kukorica nedvesúti 

feldolgozásán keresztül állította elő, emberi fogyasztásra alkalmas. Állagát tekintve egy 

finomszemcsés, homogén fehér por, ~5-20 m nagyságú szemcsék formájában (20. ábra). 

 

 

20. ábra: A kukoricakeményítő szemcsés szerkezete SEM felvételen 

 

A keményítő feldolgozásához lágyítószerként desztillált vizet, valamint a Csepp Bt. 

által forgalmazott 99,5% tisztaságú glicerint alkalmaztam. Csúsztatószerként magnézium 

sztearátot (MgST) használtam, amely az ICC-Chemol Kft-től került beszerzésre. Az általam 

előállított termoplasztikus keményítő összetételét a 3. táblázat mutatja be. Az egyes összetevők 
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mennyiségének beállításakor a szakirodalomra, valamint saját korábbi tapasztalatra 

támaszkodtam. 

 

Összetevők Keményítő Desztillált víz Glicerin MgST 

Mennyiség [m%] 65 17 17 1 

3. táblázat: A kutatáshoz felhasznált termoplasztikus keményítő összetétele 

 

Tekintve, hogy a polimer mátrix ezekben a kísérletekben egy biopolimer, így az 

alkalmazott erősítőanyagokat is úgy választottam meg, hogy azok természetes eredetűek, 

és/vagy biológiai úton lebonthatóak legyenek. Ennek megfelelően két különböző cellulózt, 

illetve rétegszilikátot alkalmaztam. A rétegszilikátok kiválasztásánál fontos szempont volt a 

vizes diszperzióval történő feldolgozás hatásainak vizsgálhatósága. Ezt szem előtt tartva az 

egyik kiválasztott típus a BYK-Gardner GmbH. által forgalmazott, Cloisite 116 típusú 

(21.a ábra), nedves közegben jól duzzadó és diszpergálható, felületkezelés nélküli bentonit 

(BT) volt, míg a másik rétegszilikát a Cloisite 30B típusú (21.b ábra), organofilizált 

montmorillonit (oMMT). Ez utóbbi típus az organofilizálásból adódóan megnövelt 

rétegtávolsággal rendelkezett, viszont hidrofób jellege miatt vízben nem lehetett diszpergálni, 

így a WA eljárások előnyei sem mutatkozhattak meg közvetlenül. 

 

          

21. ábra: A Cloisite 116 (a) és Cloisite 30B (b) típusú rétegszilikátok SEM felvételei 

 

A cellulóz szemcsék kiválasztásánál azok mérete volt az elsődleges szempont. Két 

hasonló hossz/átmérő arányú, de méreteiket tekintve egy nagyságrend eltérést mutató cellulóz 

részecskéket alkalmaztam. A választott szemcsék a JRS GmbH által előállított Arbocel® B 600 

(22.a ábra), valamint az Arbocel® UFC-100 típusok (22.b ábra) voltak. Előbbi egy ~20 m 
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átlagos átmérőjű, ~60 m átlagos hosszúságú rostokat tartalmazó por. Utóbbinak a jellemző 

átmérője ~2 m, míg hossza ~8 m. A választásban fontos szerepet játszott, hogy a gyártótól 

kapott információk alapján mindkét típus vízben jól diszpergálható, így a WA eljárás előnyei 

kiaknázhatóak. 

 

         

22. ábra: Az Arbocel B 600 (a) és az Arbocel UFC-100 (b) típusú cellulóz szemcsék SEM felvételei 

 

A szívósságnövelés céljából létrehozott TPS alapú keverékek második összetevője a 

BASF által forgalmazott, Ecoflex Blend C1200 márkanév alatt futó PBAT volt. Ez egy kőolaj 

alapú, biológiai úton lebontható hőre lágyuló polimer. 

3.2. Termoplasztikus keményítő alapú minták előállítása 

Feldolgozást megelőzően a felhasznált összetevőket (keményítő, erősítőanyagok stb.) a 

reprodukálhatóság érdekében ellenőrzött körülmények között tároltam. Ennek megfelelően 

azok kompaundálás előtt minden esetben legalább 48 órát töltöttek egy Memmert HCP153 

típusú klímakamrában. A kamra beállításainál igyekeztem a környezeti értékekhez közeli 

paramétereket megadni. Ennek megfelelően a hőmérsékletet 30 °C-ra, a relatív páratartalmat 

50%-ra állítottam. 

Extrúzió 

Közvetlenül a gyártást megelőzően a felhasznált erősítőanyagot a lágyítóként is 

alkalmazni kívánt desztillált vízben száras keverő segítségével eloszlattam. A minták 

elkészítésének időintervallumában sem a bentonit, sem pedig a cellulóz nem mutatta a vízben 

való ülepedés jeleit. Az így kapott diszperziót hozzáadtam a többi összetevőből (keményítő, 

glicerin, MgST) képzett „szárazkeverékhez”. Az erősítőanyaggal bekevert lágyított keményítőt 
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egy Labtech LTE 26-44 típusú együttforgó ikercsigás extruderrel (csigaátmérő = 26 mm, 

L/D = 44) dolgoztam fel. Az egyes zónákban beállított hőmérsékleteket, valamint az 

alkalmazott csigakonfigurációt a 23. ábra mutatja be. A szerszám hőmérséklete 120 °C volt, a 

csiga fordulatszáma pedig 75 1/perc. A megfelelő keveredés érdekében az extrudert 

manuálisan, éheztetve adagoltam. Az ábrán is látható módon a 8. fűtési zónánál a felesleges 

vízgőz eltávolítása céljából atmoszférikus kigázosítást iktattam be. Eleinte vákuumszivattyús 

megoldással próbálkoztam, ám mivel a nagymennyiségű kiszívott vízgőzt a szivattyú nem tudta 

kezelni, ezért végül az atmoszférikus kigázosítást választottam. Ez a megoldás a feldolgozás 

folyamatát és a létrehozott anyag minőségét tekintve megfelelőnek bizonyult.  

 

 

23. ábra: A termoplasztikus keményítő feldolgozásához alkalmazott extrúziós hőmérsékleti beállítások 

 

Az extrúzió során 2 mm átmérőjű szálakat hoztam létre, majd ezeket granulálva 

dolgoztam tovább a létrehozott anyagmintákkal. Eleinte a granulátumot nagyhőmérsékletű 

préseléssel próbáltam minősítésre alkalmas lapokká formálni, ám a préselés során fellépő 

nyíróerők elégtelennek bizonyultak a TPS megömlesztésére, az egyes szemcsék közt nem 

alakult ki megfelelő kohéziós kapcsolat, a préselt lap már kisebb igénybevétel hatására is 

szétszakadt a granulátum szemcsék határai mentén. Ebből kifolyólag préselést megelőzően a 

granulátum szemcséket egy homogén masszává gyúrtam belső keverő segítségével. 

Belső keverőben történő gyúrás 

Az extrúziós feldolgozást követően a granulátumot belső keverőben kevertem tovább. 

Ennek a lépésnek kettős szerepe volt: egyrészt a TPS szemcsék homogén masszába történő 

egybegyúrása, másrészt pedig PBAT-tal való keverékképzés esetén ebben a lépésben 

társítottam az összetevőket. Ehhez a feladathoz egy 50 cm3 munkaterű gyúrókamrával felszerelt 

Brabender Plasti-Corder PL2000 keverő berendezést alkalmaztam. A keverés során beállított 

fordulatszám 60 1/perc volt, míg a kamra hőmérséklete 130 °C. Abban az esetben, amikor 
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PBAT-tal történő keverékeket állítottam elő a PBAT feldolgozási hőmérsékletéhez igazodva 

140 °C-ra emeltem a kamra hőmérsékletét. A keverés során a kamrában fellépő nyomaték 

lefutásokat az idő függvényében rögzítettem. 

Préselés 

A belső keverőben történő kompaundálást követően préseléssel formáztam az 

anyagmintákat 2 mm vastag lapokká. A préselést 130 °C-on hajtottam végre (PBAT tartalmú 

minták esetében 140 °C) 3 percen keresztül. A préslapokra eső nyomás 2 MPa volt. Ehhez a 

művelethez egy Teach-Line Platen Press 200E típusú fűthető prést alkalmaztam. A különböző 

vizsgálatokhoz a próbatesteket stancolással, illetve kivágással munkáltam ki a lapokból. 

3.3. Vizsgálati módszerek 

A létrehozott TPS alapú minták gyártását követően azokat klímakamrába helyeztem és 

ott tároltam egészen azok vizsgálatáig. Ennek során a hőmérsékletet 30 °C-ra, a relatív 

páratartalmat 50%-ra állítottam. 

Szakítóvizsgálat 

A statikus mechanikai tulajdonságokat szakítóvizsgálatok eredményei alapján 

minősítettem. Ehhez egy 5kN-os erőmérő cellával felszerelt Zwick Z005 típusú univerzális 

szakítógépet alkalmaztam. A szobahőmérsékleten elvégzett vizsgálat során beállított keresztfej 

elmozdulási sebesség 5 mm/perc volt. A vizsgálatokhoz a 24. ábrán látható próbatestet 

(EN ISO 8256 szabvány szerinti 3-as típus) alkalmaztam. Minden mintán 5 mérést végeztem. 

 

 

24. ábra: A szakítóvizsgálatokhoz alkalmazott próbatestek geometriája 

 

Dinamikus mechanikai vizsgálat 

A dinamikus mechanikai vizsgálatokat (DMA) egy TA Instruments DMA Q800 típusú 

berendezésen végeztem el. A vizsgálatot húzó befogókkal hajtottam végre -100 és 50 °C közti 

tartományban. A vizsgálati amplitúdó 0,02% alakváltozásnak felelt meg. A mérés során 
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beállított frekvencia 1 Hz, a fűtési sebesség pedig 3 °C/perc volt. A próbatestek 4 mm szélesek 

voltak, a befogási hossz pedig 10 mm volt. Befogás előtt a szakirodalomban ismertetett módon 

[156] szilikon zsírral vontam be a mintákat, hogy a mérés során esetlegesen bekövetkező 

kiszáradás ne befolyásolja az eredményeket. 

Differenciál pásztázó kalorimetria 

A differenciál pásztázó kalorimetriás (DSC) vizsgálatokhoz egy TA Instruments 

DSC Q2000 típusú készüléket alkalmaztam. A mérést 50 ml/perc térfogatáramú nitrogén 

atmoszférában végeztem. A vizsgálat során a hőmérséklet változásának sebessége 10 °C/perc 

volt. A mérés végrehajtása előtt a mintákat - azok termikus előéletének törlése céljából – 

200 °C-ra hevítettem és 5 percig ezen a hőmérsékleten tartottam. Ezt követően a 

hőmérsékletet -60 °C-ra csökkentettem, majd ismét 200 °C-ig növeltem, közben regisztrálva a 

DSC görbéket. Ahogy a 25. ábrán is látható, a TPS-ben a vizsgált tartományban nem észlelhető 

hő felvétellel, vagy hő leadással járó folyamat, az egyes átalakulások végbemeneteléhez 

ugyanis a hőhatás mellett nyíró igénybevételre is szükség lenne. 

 

 

25. ábra: A termoplasztikus keményítő DSC görbéje 

 

A DSC vizsgálatokat így csak a TPS/PBAT keverékeken végeztem el, mivel ez a 

technika a PBAT karakterisztikus hőmérsékleteinek és kristályosságának meghatározására 

megfelelő eljárásnak bizonyult. A DSC mérés kiértékelése során a PBAT kristályosodásához 

tartozó látszólagos entalpiát (HcPBAT) a folyamatra jellemző görbe alatti terület integrálásával 

határoztam meg. A kristályos részarányt (Xc) ezután a (4)-es összefüggéssel számoltam ki: 

𝑋𝑐 =
Δ𝐻𝑐𝑃𝐵𝐴𝑇

Δ𝐻𝑐𝑃𝐵𝐴𝑇∘ ∙ 𝜔𝑃𝐵𝐴𝑇
∙ 100                                                      (4) 
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ahol a látszólagos entalpia [J/g]-ban van kifejezve. Az egyenletben a HcPBAT° tényező egy 

referencia entalpia, ami a 100%-os, tehát a teljesen kristályos polimer olvadásához tartozó, 

extrapolációs úton meghatározott entalpiát reprezentálja. A PBAT esetében HcPBAT° = 114 J/g 

[157]. Az PBAT a polimer keverék tömegszázalékban meghatározott PBAT tartalmát jelöli. 

Nedvességfelvétel meghatározása 

A minták vízfelvételét 10 mm x 10 mm x 2 mm méretű próbatesteken vizsgáltam. A 

próbatestek tömegét megmértem közvetlenül a gyártás után, valamint a klímaszekrényben 

történt tárolást követően több alkalommal. A minták nedvességtartalmának változását a minták 

tömegváltozásának mérésével követtem (5): 

𝑓𝑒𝑙𝑣𝑒𝑡𝑡 𝑛𝑒𝑑𝑣𝑒𝑠𝑠é𝑔 = (
𝑚2 − 𝑚1

𝑚1
) ∙ 100                                    (5) 

ahol m2 a minta tömege adott időpillanatban, m1 pedig a minta tömegét jelöli közvetlenül a 

gyártást követően. Minden összetétel esetén 5 próbatesten végeztem el a mérést és ezeket 

átlagoltam. 

Kisszögű röntgendiffrakciós vizsgálat 

A réteges szerkezetű erősítőanyagok rétegközi távolságainak meghatározására egyes 

esetekben kisszögű röntgendiffrakciós méréseket alkalmaztam (SAXS). Ezek elvégzése a 

Szófiai Egyetem Alkalmazott Szerves Kémia Tanszékének Siemens D500 típusú berendezésen 

történt. A rétegtávolságot a mérési eredményekből a Bragg-összefüggés (6) alapján határoztam 

meg: 

𝜆 = 2 ∙ 𝑑 ∙ 𝑠𝑖𝑛Θ                                                                      (6) 

ahol  a röntgensugár hullámhossza, d a reflektáló atomsíkok közötti távolság,  pedig a 

beesési szög. Az elvégzett vizsgálat során a pásztázás tartománya 21-10° közé esett, a 

CuK sugárzás hullámhossza pedig 0,15418 nm volt. 

Nagyszögű röntgendiffrakciós vizsgálat 

Nagyobb diffrakciós szögek vizsgálata (WAXS) a Pécsi Tudományegyetem 

Szentágothai János Kutatóközpontjában található Philips PW 3710 típusú pordiffraktométerén 

CuK sugárzással (0,15418 nm) történt. A méréseket 3° és 35° diffrakciós szögek (2) 

között kerültek rögzítésre 0,04°-os mintavételi intervallum mellett. A röntgendiffrakciós 

mérések segítségével azonosítottam a keményítő feldolgozása során kialakuló kristályos 

szerkezetek egymáshoz viszonyított arányát, továbbá elemeztem azok változását az eltelt idő 

függvényében. Ezen felül megbecsültem a minták kristályosságának fokát. Első lépésként a 
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minták kristályos részarányát határoztam meg. A diffraktogramok elemzését a 26. ábrán látható 

módon végeztem el. Ehhez első lépésként a diffraktogramok alapvonalain lehetőség szerint 

minél több pontot felvéve, azokra görbét illesztettem, ami megfeleltethető az amorf halo-nak. 

 

 

26. ábra: A WAXS-sel készült diffraktogramok felbontása amorf és kristályos részre 

 

A halo alatti területet tekintettem arányosnak az amorf hányaddal, míg a 

diffraktogramon található csúcsok és a szerkesztett halo által határolt területek összességét 

(amelyeket Lorentz-görbékre történő dekompozícióval közelítettem) a kristályos hányaddal. A 

kristályos hányadot ennek megfelelően a (7)-es összefüggéssel számszerűsítettem: 

𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡í𝑣 𝑘𝑟𝑖𝑠𝑡á𝑙𝑦𝑜𝑠𝑠á𝑔 =
𝑘𝑟𝑖𝑠𝑡á𝑙𝑦𝑜𝑠 𝑡𝑒𝑟ü𝑙𝑒𝑡

(𝑘𝑟𝑖𝑠𝑡á𝑙𝑦𝑜𝑠 + 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑓) 𝑡𝑒𝑟ü𝑙𝑒𝑡
                          (7) 

A diffraktogramokról a leolvasott értékeket egész %-os értékekre kerekítettem, mivel az ennél 

kisebb értékek már a mérés zajával azonos nagyságrendbe estek. 

Dielektromos vizsgálat 

A cellulóz erősítésű minták esetében a mátrix-erősítőanyag határfelület tulajdonságait 

dielektromos mérések alapján elemeztem. A vizsgálatok elvégzése egy BDS-1200-as 

mérőcellával ellátott Alpha-N típusú berendezésen (Novocontrol Technologies) történt. A 

30 °C-on elvégzett vizsgálatok során beállított feszültség 1 V volt, a vizsgált 

frekvenciatartomány 10-1-től 106 Hz-ig terjedt. A kompozitok határfelületi tulajdonságainak 

vizsgálata során a komplex dielektromos modulus képzetes tagját elemzi a szakirodalom [158], 

ami a dielektromos permittivitásból származtatott érték. Meghatározása a (8)-as és (9)-es 

összefüggések alapján történik: 

𝜀∗ = 𝜀′ − 𝑖𝜀′′                                                                 (8) 
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𝑀∗ =
1

𝜀∗
=  

1

𝜀′ − 𝑖𝜀′′
=

𝜀′

𝜀′2 + 𝜀′′2
+ 𝑖

𝜀′′

𝜀′2 + 𝜀′′2
= 𝑀′ + 𝑖𝑀′′                        (9) 

ahol ε* a komplex permittivitás, M* az komplex elektromos modulus, ε’, ε’’ és M’, M’’ a 

permittivitás és a modulus valós és képzetes tagjai.  

Pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálat 

Az előállított próbatestek kriogén töretfelületeit JEOL JSM 6380LA típusú pásztázó 

elektronmikroszkóp segítségével vizsgáltam meg. A felvételek készítésekor beállított gyorsító 

feszültség 10...15 kV volt. Az anyagmintákat a töretfelületre juttatott arany/palládium ötvözet 

alapú réteggel tettem elektronmikroszkópiára alkalmassá, amelynek felvitelére egy szintén 

JEOL gyártmányú, JPC-1200 típusú berendezést használtam. 

Optikai mikroszkópos vizsgálat 

A felhasznált cellulózszemcsék viszonylag nagyobb méretéből adódóan a 

makrodiszperzió elemzése pásztázó elektronmikroszkópiával nem volt célszerű. Ezért a 

cellulóz tartalmú TPS mintáknak a polírozott töretfelületét egy Olympus BX51M típusú optikai 

mikroszkóppal (OM) vizsgáltam. A digitális felvételeket egy a mikroszkópra szerelt 

CAMEDIA C-5060 típusú kamerával készítettem. 

Atomerő mikroszkópos vizsgálat 

A TPS minták felületének nano-skálájú elemzését atomerő mikroszkópiával (AFM) 

hajtottam végre. Ehhez egy NanoSurf FlexAFM 5 típusú berendezést alkalmaztam. A TPS 

alapú minták polírozott felületeiről a fáziskontrasztot mutató felvételeket tapintó üzemmódban 

készítettem TAP190 AL-G típusú mérőfejjel. 

3.4. Rétegszilikát erősítésű TPS retrogradációs folyamatainak elemzése 

Számos előnyös tulajdonsága ellenére a termoplasztikus keményítő tömeges elterjedése 

mindmáig várat magára. Ebben nagy szerepet játszik a viszonylag kis mechanikai szilárdsága, 

illetve a már korábban is ismertetett retrogradációra való hajlamossága. A mechanikai 

tulajdonságok javításával a lehetséges felhasználási területek száma növelhető. Emellett fontos 

azt is tudni, hogy az előállítást követő időszakban az alapanyag milyen módon fog viselkedni, 

tulajdonságai miként változnak. Ezzel a témával a vonatkozó szakirodalom is viszonylag 

keveset foglalkozik. Azon kevés munkában, amelyek e témával foglalkoztak, többnyire csak 

rövidebb intervallumban (néhány hétig) vizsgálták a tulajdonságok változását. 
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Ebben a fejezetben a bentonit, mint vízben duzzadó és diszpergálható erősítőanyag 

létjogosultságával foglalkozom termoplasztikus keményítő alapú biopolimerek esetén. 

Megvizsgálom továbbá, hogy egy négy hónapos intervallumban milyen módon változnak a 

TPS szerkezeti és mechanikai tulajdonságai, illetve azt, hogy ezeket a változásokat miként 

befolyásolja a bentonit jelenléte. Célom, hogy a vizsgált intervallumban a tulajdonságok 

változása, valamint az anyag szerkezetének átalakulása között összefüggéseket találjak, és 

ezáltal az anyag viselkedését hosszú távra tervezhetővé tegyem. A kísérletekhez öt TPS alapú 

anyagmintát készítettem eltérő bentonit tartalommal. A minták bentonit tartalmát és az 

alkalmazott jelöléseket a 4. táblázat tartalmazza. A phr-ben megadott érték a jelölt adalék (jelen 

esetben bentonit) tömeg szerinti arányát adja meg 100 egységnyi alapanyagra (TPS) 

vonatkoztatva.  

 

Minták jelölése TPS TPS_1BT TPS_2.5BT TPS_5BT TPS_7.5BT 

Bentonit 

tartalom [phr] 
-  1 2,5 5 7,5 

4. táblázat: A kísérletsorozatban használt anyagminták jelölése, és azok bentonit tartalma 

 

 A belső keverőben történő feldolgozás során rögzített nyomatékgörbéket a 27. ábra 

mutatja be. Minden minta esetében intenzíven növekvő nyomatékot tapasztaltam az első 

20 másodpercben, ami az alapanyag plasztifikációjához köthető. Ezt követően a nyomaték - és 

ezzel párhuzamosan az anyag viszkozitása - kis mértékben lecsökkent.  Hozzávetőlegesen 

60 másodperc eltelte után a nyomaték stabilizálódott, majd lassú növekedésnek indult, amely a 

feldolgozási hőmérsékleten töltött idő okozta dehidratációból adódott. A bentonit tartalom 

növekedésével a görbék magasabb nyomaték értékek felé tolódtak. Ez annak tudható be, hogy 

a nagymerevségű bentonit részecskék akadályozzák a polimer láncok mozgását, megnövelve 

így az anyag viszkozitását is.  
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27. ábra: A belső keverőben történő feldolgozás során fellépő nyomaték különböző bentonit tartalmú TPS 

minták esetén 

 

A létrehozott anyagmintákat elsőként azok szakítással meghatározott mechanikai 

tulajdonságai alapján jellemeztem. Szakítóvizsgálatokat végeztem a legyártott kompozitokon a 

gyártás napján, illetve azt követően egy nappal, három nappal, egy héttel, két héttel, egy 

hónappal, két hónappal, valamint négy hónappal. Ahogy az eredményeken látni lehet, a 

mechanikai tulajdonságok változása jellemzően két szakaszra bontható: egy kezdeti, rövid ideig 

tartó intenzívebb változást és egy ezt követő lassabb változást mutató szakaszra. Az 

áttekinthetőség kedvéért ezeket külön diagramokon ábrázoltam.  

A húzószilárdság értékeit (28. ábra) megvizsgálva látható, hogy társítatlan TPS esetén 

a gyártás napján mért 2 MPa-ról már egy hét elteltével több, mint kétszeresére, 4,8 MPa-ra nőtt. 

Az ezt követő hónapokban a folyamat lényegesen lelassult, négy hónap elteltével 7,1 MPa lett. 

Bentonit hozzáadása esetén az erősítőanyag tartalom függvényében megnövekedett szilárdsági 

értékeket tapasztaltam a teljes intervallumban. A legnagyobb, 7,5 phr erősítőanyag tartalom 

esetében a vizsgált időszakban végig mintegy ~15%-kal nagyobb értékeket mértem. 

A szilárdsághoz hasonlóan a húzó rugalmassági modulus is szigorúan monoton növekvő 

tendenciát mutatott az eltelt idő függvényében (29. ábra). Erősítetlen TPS esetén a gyártást 

követően mért 19 MPa egy hét tárolást követően ötszörösére, 95 MPa-ra nőtt. Az elkövetkező 

négy hónapban ez az érték már „csak” alig több mint kétszeresére, 217 MPa-ra változott. A 

bentonit tartalom a szilárdsághoz hasonlóan a merevséget is megnövelte, azonban itt a 

növekmény százalékos értéke az idő függvényében már nem tekinthető állandónak. A legtöbb 

erősítőanyagot tartalmazó minta esetén az adalékolt 7,5 phr bentonit a gyártást követően csak 

5%-kal növelte a modulust, ám az idő függvényében ez fokozatosan növekedett, négy hónap 
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után pedig már 38% os különbséget mutatott. Ez arra utal, hogy a TPS és a bentonit közti 

határfelületi kapcsolat az eltelt idő függvényében javult. 

 

          

28. ábra: A bentonit erősítésű TPS minták szilárdságának változása a gyártást követő 7 napban (a) és 120 

napban (b) 

 

          

29. ábra: A bentonit erősítésű TPS minták húzó rugalmassági modulusának változása a gyártást követő 7 

napban (a) és 120 napban (b) 

 

A vizsgálatok során meghatározott szakadási nyúlás értékei az eltelt idő függvényében 

fokozatosan csökkentek (30. ábra). A változás jelentős része itt is az első napokban következett 

be. A TPS nyúlása a kezdeti 108%-ról egy hét elteltével 71%-ra, majd négy hónap után 42%-ra 

csökkent. A bentonit jelenléte minden esetben tovább csökkentette ezeket az értékeket. A 

minták a szakítóvizsgálat során folyási jelenséget nem mutattak, a maximális erő elérését 

követően elszakadtak. Ennek megfelelően a maximális erőnél mért nyúlások értékei is 

hasonlóan alakultak a szakadási nyúláséhoz. 
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30. ábra: A bentonit erősítésű TPS minták szakadási nyúlásának változása a gyártást követő 7 napban (a) 

és 120 napban (b) 

 

 A különböző mérési pontokban a húzó rugalmassági modulust a szakadási nyúlás 

függvényében ábrázolva (31. ábra) kijelenthető, hogy a vizsgált tartományban adott mértékű 

szakadási nyúláshoz szinte a teljes tartományon nagyobb húzó rugalmassági modulus értékek 

társulnak, ha a változást a retrogradáció, és nem pedig bentonit jelenléte okozza. A TPS görbéje 

mintegy felülről burkolja a többit. Ez alapján elmondható, hogy a két módszer, azaz a 

bentonittal történő erősítés, valamint az öregítés közül a mechanikai tulajdonságokat az utóbbi 

változtatja meg előnyösebb (de időigényesebb) formában, ott ugyanis kevésbé csökken a 

deformációs képesség a merevség egységnyi növelése esetén. 

 

 

31. ábra: A szakadási nyúlás és a húzó rugalmassági modulus kapcsolata bentonittal erősített TPS minták 
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A  kísérletsorozat folyamán WAXS mérések eredményei alapján nyomon követtem a 

kristályszerkezet változásait is. Ezzel egyrészt minősíteni tudtam a keményítő feldolgozásának 

jóságát, másrészt pedig a feldolgozást követő időszakban a kristályos szerkezet átalakulását. A 

feldolgozatlan kukoricakeményítő porról készült diffrakciós felvételen (32.a ábra) négy 

erős/nagyon erős intenzitású csúcs figyelhető meg 215°, ~17°, ~18°, valamint ~22,5°-nál. 

Ezen kívül kisebb intenzitású csúcsok találhatóak 226°, ~30° és ~33°-nál Ezeket a 

szakirodalmi adatokkal összevetve egyértelműen a gabonafélékre jellemző A típusú 

kristályosságról beszélhetünk. A diffraktogram alatti területek elemzése alapján a keményítő 

mintegy 20%-os kristályos hányaddal bír. A 32.b ábra a felhasznált bentonit porról készült 

WAXS felvételeket mutatja. A görbén három jelentősebb csúcs figyelhető meg (27,4°, 

~20° és ~29,5°-nál), valamint egy kevésbé szignifikáns (215°-nál). A szakirodalomban 

rendszerint az első csúcs elhelyezkedése alapján határozzák meg a rétegtávolságot, ugyanis 

ennek az intenzitása legnagyobb, a változásokat ez alapján lehet a legpontosabban követni. A 

csúcs elhelyezkedéséből a rétegtávolságot a Bragg-egyenlettel (6) lehet meghatározni. Ez 

alapján az általam alkalmazott bentonit mintában a rétegek távolsága 1,20 nm. A mért érték 

közel áll a por adatlapján szereplő 1,25 nm értékhez. 

 

       

32. ábra: A kukoricakeményítő por (a) és a bentonit por (b) WAXS felvétele 

 

Mivel a különböző bentonitok rétegtávolsága eltérő lehet, így a keményítővel 

ellentétben itt nincs lehetőség szakirodalmi adatokkal történő közvetlen összevetésre. Abból 

kiindulva viszont, hogy eltérések csak azoknál a csúcsoknál állhatnak fenn, amelyek a z irányú 

(rétegtávolság iránya) rendezettséggel kapcsolatosak, egy adott rétegtávolságú, hasonló 

szerkezetű rétegszilikát megfelelő csúcsainak helyének ismeretében egyszerű arányossággal 
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meghatározható az összes többi csúcsának elméleti elhelyezkedése, míg a z iránytól független 

csúcsoknak elméletileg azonos helyen kell megjelenniük a diffraktogramokon. Ehhez egy a 

Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpontjától kapott, ~1,5 nm 

rétegtávolságú montmorillonitról származó eredményekből átszámoltam a csúcsok elméleti 

elhelyezkedését az én mintámra (5. táblázat). Látható, hogy a csúcsok számolás útján 

meghatározott elhelyezkedése jó közelítéssel egyezik a mérési eredményekkel (A diagramban 

vastagbetűvel kiemeltem az általam kimért csúcsokhoz tartozó értékeket). 

 

Kapott minta (1,50 nm) Számolt értékek (1,20 nm) Rendezettség indexei 

Csúcs  2 d [nm] Intenzitás Csúcs  2 d [nm] Intenzitás x y z 

1 5,915 1,50 ++++ 1 7,395 1,20 ++++ 0 0 1 

2 11,845 0,74 +++ 2 14,821 0,60 +++ 0 0 2 

3 17,808 0,50 ++ 3 22,311 0,40 ++ 0 0 3 

4 19,775 0,45 +++ 4 19,775 0,45 +++ 1 1 0 

5 23,819 0,37 +++ 5 29,898 0,30 +++ 0 0 4 

6 25,449 0,35 + 6 25,449 0,35 + n/a n/a n/a 

7 29,898 0,30 +++ 7 37,622 0,23 +++ 0 0 5 

5. táblázat: Ismert rétegtávolságú (1,5 nm) bentonit WAXS görbéjéből kinyert értékek átszámítása 

1,2 nm-es bentonitéra 

Jelölések: ++++ - nagyon erős; +++ - erős; ++ - közepes; + - gyenge  

 

Feldolgozás után a mintákat négy alkalommal vizsgáltam röntgendiffrakciós mérések 

segítségével: közvetlenül a gyártást követően, valamint 14, 60 és 120 nappal később. A 

33. ábrán látható diagram és a hozzá tartozó táblázat bemutatja a bentonitot nem tartalmazó 

TPS-ről készült WAXS diffraktogramokat. A kristályos részarány a gyártást követően 

viszonylag alacsony (9%) a feldolgozatlan keményítőhöz képest (20%). Ez arra utal, hogy a 

lágyítókkal segített extrúziós feldolgozás során a kristályos szerkezet átrendeződését követően 

egy lényegesen nagyobb amorf hányaddal rendelkező anyag jött létre. Megfigyelhető, hogy a 

gabonafélékre jellemző A típusú kristályosság karakterisztikus csúcsai többnyire eltűntek, 

helyüket a feldolgozás által indukált V típusú kristályosság csúcsai vették át. A feldolgozást 

követően visszamaradó 7% A kristálytípus jelenléte azt jelzi, hogy a feldolgozás során a 

keményítő TPS-sé való átalakulása nem volt tökéletes. A kristályosság aránya nem változott 

számottevően az öregedés során, mindvégig ~9%-ra adódott, azonban a kristályos szerkezet 

jellege átalakult. Közvetlenül a gyártást követően a dehidratált VA kristálytípus dominált, amely 
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az első 14 nap során átalakult, innentől a nagyobb nedvességet megtartani képes VH 

kristálytípus vált dominánssá. Ezzel párhuzamosan a feldolgozatlan keményítőre jellemző A 

típusú kristályosság aránya megnőtt. Ez az a változás, amit a szakirodalom retrogradációként 

definiál. Az ezt követő hónapokban a V indukált kristályszerkezet típusa már nem változott, 

viszont aránya az A típusúhoz képest folyamatosan csökkent. Az arány a kezdeti 7:93-ról négy 

hónap elteltével 20:80-ra változott, és vélhetően további mérésekkel kimutatható lett volna, 

hogy ez a tendencia folytatódik az eltelt idő függvényében. A kristályszerkezet átalakulása jó 

összhangban áll a mechanikai tulajdonságok változásával, ahol szintén a vizsgált időszak első 

részében mutatkoztak intenzív eltérések, míg azok mértéke a későbbiekben lelassult. Ez alapján 

tehát, az eredményeket a szakítóvizsgálatokkal összevetve a VH kristályból VA-ba történő 

viszonylag gyors átalakulás okozott egy ugrásszerű növekedést a szilárdságban és 

merevségben, míg a VH-ból A típusú kristályosságba történő átmenet egy lassabb növekedéssel 

járt. 

 

    

33. ábra: TPS minták WAXS diffraktogramjai a gyártást követő időtartományban. A kristályos 

részarány, illetve a kristálytípusok arányának változása az eltelt idő függvényében 

  

A 34. ábra a mechanikai tulajdonságokat mutatja be az A kristálytípus arányának 

függvényében. Megállapítható, hogy az A típusú szerkezet hányadának növekedésével mind a 

merevség, mind pedig a szilárdság szigorúan monoton növekszik, míg a nyúlás csökken. 
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34. ábra: A TPS mátrixú BT erősítésű minták húzószilárdsága (a), húzó rugalmassági modulusa (b) és 

szakadási nyúlása (c) a szerkezetben található A kristálytípus arányának függvényében 

 

Bentonit hozzáadását követően a WAXS diffraktogramokon újabb csúcsok jelentek 

meg, sorrendben 2~4,9°, ~9,9°, ~15,0°, ~20°, ~25° és ~30°-nál. Ez látható a 2,5 phr 

bentonit tartalmú mintákról készült diffraktogramokon is (35. ábra). A legelső, 24,9°-nál 

megjelenő csúcs mérete a teljes görbét tekintve aránytalanul nagy, ábrázolásával a görbék 

áttekinthetetlenné válnak, ezért ezt kihagyva ábrázoltam a diffraktogramokat 25°-tól. (A 

teljes görbéket, valamint az itt nem részletezett 1 phr és 5 phr bentonit tartalmú minták 

diffraktogramjait a Mellékletek tartalmazzák.) A TPS kristályossága az erősítetlen mintáknál 

mért ~9%-ról ~10%-ra nőtt, ami a hozzáadott bentonit részecskék gócképző hatásával 

magyarázható. Feldolgozást követően a visszamaradott A típusú kristályosság aránya ~7%-ról 

~6%-ra csökkent. A bentonit jelenléte tehát segítette a keményítő TPS-sé történő átalakulását. 
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Erre magyarázatul szolgálhat a nagy merevségű szemcsék jelenléte miatt bekövetkezett 

nyomaték (és nyíróerő) növekmény, amit a feldolgozás során tapasztaltam. Emellett 

ugyanennek a kristálytípusnak az aránya az idő függvényében történő növekedése, tehát a 

visszakristályosodás (retrogradáció) folyamata is lelassult a jelenlévő bentonit hatására. A 

szakirodalomban már számoltak be hasonló jelenségről más típusú agyagásványok használata 

során [159], de mindezt csupán elnagyoltan, a számszerűsítéssel nem foglalkozva tették. 

 

 

35. ábra: TPS_2.5BT minták WAXS diffraktogramjai a gyártást követő időtartományban. A kristályos 

részarány, illetve a kristálytípusok arányának változása az eltelt idő függvényében 

 

A Bragg-egyenletet (6) alkalmazva meghatároztam, hogy a bentonit rétegei közti 

távolság a kezdeti 1,20 nm-ről 1,77 nm-re nőtt. Ennek oka a lágyítószerek, valamint a polimer 

láncok interkalálódása a bentonit lemezek közé. Annak érdekében, hogy tisztázzam, hogy az 

újonnan megjelent, már korábban említett csúcsok (2~4,9°, ~9,9°, ~15,0°, ~20°, ~25° és 

~30°) mindegyike a bentonithoz köthető-e, vagy pedig a keményítő szerkezetében a bentonit 

hatására bekövetkező változásra utalnak, számításokat végeztem. Meghatároztam az 1,77 nm 

rétegtávolságú bentonit jellemző csúcsainak helyét (6. táblázat).  Az eredményekből látszik, 

hogy a megjelent diffrakciós csúcsok egyértelműen a bentonithoz köthetőek. Fontosnak tartom 

megjegyezni, hogy ez alapján 220°-nál mind a bentonitnak, mind pedig a TPS VH 

kristálytípusának reflexiója van, azaz ezek egymásra szuperponálódnak. A TPS 

kristályosságának elemzésekor ezt figyelembe vettem. 
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Számolt értékek (1,77 nm) Rendezettség indexei 

Csúcs  2 d [nm] Intenzitás x y z 

1 4,984 1,77 ++++ 0 0 1 

2 9,977 0,89 +++ 0 0 2 

3 14,989 0,59 ++ 0 0 3 

4 19,775 0,45 +++ 1 1 0 

5 20,030 0,44 +++ 0 0 4 

6 25,449 0,35 + n/a n/a n/a 

7 25,110 0,35 +++ 0 0 5 

6. táblázat: 1,77 nm rétegtávolságú bentonit WAXS diffraktogramján megjelenő csúcsok helyeinek 

számítással meghatározott értékei  

Jelölések: ++++ - nagyon erős; +++ - erős; ++ - közepes; + - gyenge  

 

A 36. ábra a 7,5  phr bentonit tartalmú minták WAXS diffraktogramjait ábrázolja. A 

bentonithoz köthető reflexiós csúcsok mérete és elhelyezkedése az idő függvényében nem 

változott, az öregedés tehát nem volt hatással a bentonit rétegtávolságára, ami arra enged 

következtetni, hogy a bentonit rétegei közé nagyobb valószínűséggel a keményítő molekulák 

diffundáltak be, mintsem a lágyítószer. A bentonithoz tartozó csúcsok intenzitása az 

elvártaknak megfelelően megnőtt az erősítőanyag tartalom növekedésével. Ezzel 

párhuzamosan feldolgozást követően a visszamaradó A típusú kristályosság mértéke tovább 

csökkent, a feldolgozás hatékonysága tehát még inkább javult. Az A kristálytípus kezdeti 4%-os 

aránya 120 nap elteltével is csupán 10%-ra emelkedett, a bentonit tehát a retrogradációs 

folyamatot is akadályozta. 

 

 

36. ábra: TPS_7.5BT minták WAXS diffraktogramjai a gyártást követő időtartományban. A kristályos 

részarány, illetve a kristálytípusok arányának változása az eltelt idő függvényében 
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Az erősítőanyag tartalom függvényében teljes tartományt vizsgálva látható (37. ábra), 

hogy a visszamaradó A típusú kristályosság mértéke folyamatosan csökken, a feldolgozás 

hatékonysága pedig a növekvő nyíróerők hatására javul. A javulás mértéke a vizsgált 

tartományon belül közel lineárisnak adódott.  

 

 

37. ábra: A visszamaradó A kristálytípus aránya különböző bentonit tartalmú TPS minták esetén 

közvetlenül a gyártást követően 

 

A mintákban lejátszódó retrogradációs folyamatok sebessége, ahogy már említettem, 

szintén összefüggésben áll azzal, hogy tartalmaznak-e bentonitot, vagy sem (38. ábra). 

Számszerű értékeket nézve az erősítetlen TPS esetén az A kristálytípus aránya a gyártási 

állapothoz (7%) képest 120 nap után 13%-ot növekedve 20% lett. A különböző mennyiségű 

bentonitot tartalmazó minták esetén a kristályos szerkezet átalakulásának sebessége a bentonit 

tartalom függvényében csökkent. Az 1 phr és a 2,5 phr bentonitot tartalmazó kompozitok 

esetében az A kristálytípus aránya már csak 8%-kal nőtt (6% => 14% mindkét esetben), míg az 

5 phr és a 7,5 phr bentonit tartalmúaknál 6%-kal (5% => 11%, illetve 4% => 10%). Ez alapján 

az erősítőanyag-tartalom növekedésével párhuzamosan a kialakuló A kristálytípus aránya 

monoton csökkenő tendenciát mutat. Az erősítetlen TPS-re jellemző értékekkel ezeket az 

eredményeket összevetve az átalakulás 120 napra számolt átlagos sebességének 38,5%-os, 

illetve 53,8%-os csökkenéséről lehet beszélni.  Ennek oka a merev rétegszilikát részecskék 

jelenléte, amelyek akadályozzák a TPS molekulaláncok visszarendeződését. 
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38. ábra: Az A típusú és a V típusú kristályosság aránya az eltelt idő függvényében különböző 

bentonittartalmú TPS minták esetén 

 

A vizsgált időszakban mértem az anyagminták nedvességtartalmának változását is. 

Ennek meghatározásához a próbatestek tömegét meghatároztam közvetlenül gyártást követően, 

majd az adott tárolási idő eltelte után a szakítóvizsgálatok elvégzésével párhuzamosan. Azt 

tapasztaltam, hogy a gyártást követő első néhány napban a minták nedvességtartalma bentonit 

tartalomtól függően 0,5…1,5%-kal megnőtt (39. ábra), majd ezt követően lassú csökkenés vette 

kezdetét, amely az összes mintánál - bentonit tartalomtól függetlenül - hasonló mértékű volt. 

Az első néhány napban bekövetkező növekedés összhangban áll a kristályos szerkezet VA (kis 

nedvességtartalmú) típusból VH (nagyobb nedvességtartalmú) típusba történő átalakulásával. 

Ez a folyamat kapcsolatban állhat a TPS előállításakor lágyítószerként alkalmazott glicerin 

higroszkópos, nedvszívó jellegével. A megnövekvő nedvességtartalom és az azonos időszakban 

mért ugrásszerűen megnövekedett mechanikai tulajdonságok első közelítésben 

ellentmondásosnak tűnnek. Egyes szakirodalmi források ezt a jelenséget a kristályszerkezet 

megváltozásából adódó egyszerű tényként fogadják el, további magyarázat nélkül [82]. Más 

tanulmányok rámutattak arra, hogy bizonyos esetekben a lágyítószer-tartalom változása a 

TPS-ben egy ún. antiplasztifikáló hatást is kiválthat [160], de a folyamat 

hatásmechanizmusának részletes tárgyalása még várat magára. Véleményem szerint ebben a 

növekedésben szerepet játszhat, hogy a nedvességtartalom növekedésével az elemi kristályos 

cella mérete is megnő és az anyagon belül ezáltal belső hidrosztatikus nyomás alakul ki, ami 

merevebbé és ridegebbé teszi azt. Ezt alátámasztja van Soest tanulmánya [83], miszerint az 

elemi cella méretei alapján a VH kristálytípus mintegy 13%-kal nagyobb a VA típusnál.  
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39. ábra: A bentonit erősítésű TPS minták tömegének változása a gyártást követő 120 napban 

 

A 40. ábra a TPS-ről és a TPS_2.5BT jelzésű minták kriogén töretfelületéről készült 

SEM felvételeket mutatja be. A TPS-t bemutató felvétel (40.a ábra) alapján elmondható, hogy 

annak töretfelülete homogén, visszamaradó keményítőszemcséket nem tartalmaz. A 

visszamaradó A típusú kristályos szegmensek tehát bizonyára mikro-, mintsem 

makroszkópikus szinten találhatóak meg a rendszerben. Ez mindenképpen előnyös, mivel a 

nagyméretű, visszamaradt lágyítatlan keményítőszemcsék hibahelyként funkcionálhatnának. 

Hasonló megállapítás érvényes a 2,5 phr BT-vel erősített minta mátrixára is. Az utóbbi minta 

felületét bemutató felvételen (40.b ábra) látható továbbá hogy az eredetileg 10...50 µm 

nagyságú bentonit agglomerátumok a feldolgozás során fellépő nyíróerők hatására aprózódtak 

(0,2…1,5 µm nagyságúra) és homogén módon oszlottak el a mátrixban. Az agglomerátumok 

méretének tekintetében sem a bentonit tartalom, sem pedig az eltelt idő függvényében nem 

észleltem lényeges morfológiai változást. 

 

  

40. ábra: SEM felvételek a TPS (a) és a TPS_2.5BT (b) minták kriogén töretfelületéről 
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A 41. ábra a TPS-ről és a TPS_2.5BT jelzésű minták polírozott felületéről készült AFM 

fáziskontraszt felvételeket mutatja be. A 41.a ábra szerint a TPS 10…200 nm nagyságú 

doménekből épül fel, s ezek alakja, mérete a BT hozzáadása esetén sem változik (41.b ábra). A 

BT szemcsék/agglomerátumok mérete és jellege ezen a felvételen jobban kivehető a SEM-hez 

képest, méretük a SEM felvételek alapján meghatározott méretekkel jó összhangban áll. A TPS 

doménes szerkezete, valamint a domének jellege nem változott a BT hozzáadásának hatására. 

 

  

41. ábra: AFM felvételek a TPS (a) és a TPS_2.5BT (b) minták polírozott felületéről 

 

A bentonittal erősített TPS mintákon végzett vizsgálataim során bemutattam, hogy a 

nagy merevségű rétegszilikát részecskék jelenléte növeli a feldolgozás során fellépő 

nyíróerőket, ami a termoplasztikus keményítő kristályos szerkezetének átalakulását elősegíti. 

További előnyös hatásuk, hogy a tárolási idő során a molekulaláncok visszarendeződését 

gátolják, és ezáltal lassítják a retrogradációs folyamatokat. Kimértem, hogy a különböző 

mennyiségű BT tartalmú TPS minták mechanikai tulajdonságai milyen mértékben változnak az 

elmúlt idő függvényében a gyártást követő négy hónapban. Rámutattam továbbá arra is, hogy 

az erősítőanyagként használt bentonit merevségnövelő hatása a tárolási idő (és a vele együtt 

csökkenő nedvességtartalom) növekedésével fokozatosan javul [161, 162].  

3.5. Cellulóz erősítésű termoplasztikus keményítő vizsgálata 

Ebben a fejezetben a cellulózzal, mint vízben diszpergálható erősítőanyag 

hatékonyságával foglalkozom termoplasztikus keményítő alapú biopolimerek esetén. A 

vizsgálatok során meghatároztam a különböző méretű cellulózrostok hatását a TPS mechanikai 

tulajdonságaira. Az előző fejezetben leírt tapasztalatok alapján itt is foglalkozom az eltelt idő 

hatásával, most azonban erre már kisebb hangsúlyt fektetek. A kísérletekhez két különböző 
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cellulóz típust alkalmaztam. Az egyik (B 600) esetében 5 phr-es összetételbeli változtatásokkal 

vizsgáltam annak hatását 0…20 phr között. A másiknál (UFC-100) csak összehasonlító 

méréseket végeztem, így ebből csak 10 phr-es mintát állítottam elő. Az egyes kompozit minták 

összetételét és jelölését a 7. táblázat mutatja be. 

 

Minták jelölése TPS TPS_5_B600 TPS_10_B600 TPS_15_B600 TPS_20_B600 TPS_10_UFC 

B 600 típusú 

cellulóz [phr] 
- 5 10 15 20 - 

UFC-100 típusú 

cellulóz [phr] 
- - - - - 10 

7. táblázat: A kísérletsorozatban használt anyagminták jelölése, cellulóztartalma és az alkalmazott 

cellulóz típusa 

 

 A cellulóz erősítésű minták mechanikai tulajdonságait a gyártást követő egy héttel, négy 

héttel és fél évvel minősítettem. Bár a TPS állapota még fél év után sem tekinthető 

egyensúlyinak, de az előző kísérletsorozatból kiderült, hogy ilyen időtartam után a 

retrogradáció sebessége jelentősen lelassul. A szakítóvizsgálatot kivéve minden más minősítést 

(DMA, SEM, OM) csak ebben az időpontban végeztem el.  

A 42.a ábra bemutatja a különböző cellulóz tartalmú minták húzószilárdságát a tárolási 

idő függvényében különböző erősítőanyag tartalom esetén. Erősítetlen TPS-nél az adott 

időpontban mért eredmények minden esetben szórásmezőn belül vannak az előző 

kísérletsorozatban azonos tárolási idő után meghatározott értékekkel, ami a 

reprodukálhatóságot igazolja. Az első két vizsgálati időpontban nem figyelhető meg jelentős 

változás az erősítőanyag tartalom függvényében, az értékek szórásmezőn belül helyezkednek 

el. Fél év elteltével már egyértelmű növekedést mutatnak az eredmények, így pl. 20 phr 

cellulóz-tartalom esetén 7,9 MPa-ról 11,9 MPa-ra változott a húzószilárdság. A 42.b ábra az 

azonos mennyiségű, de különböző méretű (típusú) cellulózrostokkal töltött minták 

húzószilárdságát mutatja. Látható, hogy a szilárdság értékei minden esetben szórásmezőn belül 

vannak, ami arra utal, hogy ilyen tekintetben nincs eltérés a különböző cellulóztípusok hatása 

között.  
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42. ábra: Különböző mennyiségű B 600 típusú cellulóz erősítésű TPS minták (a), illetve különböző típusú 

(B 600 és UFC-100) cellulózrostokkal erősített TPS minták (b) szilárdsága a tárolási idő függvényében 

 

A különböző cellulóztípusok esetében mért hasonló szilárdsági értékekben 

közrejátszhat, hogy a rostok l/D aránya nagyon közel áll egymáshoz (3 és 4), így jó eséllyel a 

kritikus szálhossznak vagy alatta, vagy felette van mindkettő. Ennek igazolására 

meghatároztam a kritikus szálhosszt (lc) mindkét cellulózra mind a három időpillanatban a 

Kelly-Tyson összefüggéssel (10): 

𝑙𝑐 =
𝜎𝑓𝐷

2𝜏
                                                                  (10) 

ahol f  az erősítőanyag szilárdsága, D az átmérője,  pedig a szál és a mátrix közt fellépő 

nyírószilárdság. A mátrix szilárdságának (m) ismeretében  becsülhető. Erre az Oksman és 

társai [22] által is alkalmazott közelítő összefüggést használtam (11): 

𝜏 =
𝜎𝑚

√3
                                                                   (11) 

 Elfogadva a szakirodalomból vett adatot, miszerint a cellulóz szilárdsága f = 2000 MPa 

[22], a kritikus szálhosszak értékeit a (10)-es és (11)-es összefüggést felhasználva a 

8. táblázatban foglaltam össze. A tényleges szálhosszak mindkét cellulóz esetében a számítással 

meghatározott kritikus szálhosszak alatt vannak, ami magyarázatul szolgálhat a méréssel 

meghatározott hasonló szilárdsági értékekre. 
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Cellulóz típus 7 nap 28 nap 180 nap 

B 600 7,7 mm 6,2 mm 4,4 mm 

UFC-100 0,77 mm 0,62 mm 0,44 mm 

8. táblázat: A számítással meghatározott kritikus szálhossz értékek a B 600 és UFC-100 cellulóz típusokra 

 

A 43.a ábra mutatja a szakítóvizsgálatok során meghatározott húzó rugalmassági 

modulusok értékeit különböző mennyiségű B 600 cellulózzal erősített TPS-re. Az eredmények 

alakulása hasonló a szilárdságéhoz. A gyártás utáni első és negyedik hét után a mért 

paraméterek kismértékű növekedést mutatnak a cellulóztartalom függvényében, 20 phr cellulóz 

mintegy másfélszeresére növeli az erősítetlen TPS merevségét. Fél év elteltével egy lényegesen 

nagyobb növekményt tapasztaltam, a cellulóz a TPS-en mért 304 MPa-ról 723 MPa-ra, több 

mint kétszeresére növelte a modulust. A B 600 és az UFC-100 típusok ebben a tekintetben is 

hasonló eredményeket mutattak mindhárom időpillanatban (43.b ábra). 

 

                  

43. ábra: Különböző mennyiségű B 600 típusú cellulóz erősítésű TPS minták (a), illetve különböző típusú 

(B 600 és UFC-100) cellulózrostokkal erősített TPS minták (b) húzó rugalmassági modulusa a tárolási idő 

függvényében 

 

A 44. ábra a húzószilárdság (44.a ábra) és a húzó rugalmassági modulus (44.b ábra) 

relatív változását ábrázolja a különböző mennyiségű B 600 típusú cellulózzal erősített minták 

esetében a gyártástól eltelt idő függvényében. Mivel referenciaként a TPS-t vettem, így az 

abban bekövetkező - a retrogradációból adódó változások - nem befolyásolják a diagramok 

alakulását. Az eredményekből kirajzolódik, hogy a cellulóz az eltelt idő függvényében egyre 

jelentősebb mértékben növeli a TPS szilárdságát és merevségét. Míg húzószilárdság esetében 
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ez a jelenség a legnagyobb cellulóz-tartalom esetében is csupán egy kevésbé domináns, mintegy 

~46% javulást jelent 120 nap távlatában (4,5% => 50,5%), addig a húzó rugalmassági modulus 

esetében ~80%-ot növekszik (58% => 138%). Ezek az eredmények hasonlóak a bentonit 

erősítésű TPS mintáknál tapasztaltakhoz. 

 

                  

44. ábra: Különböző mennyiségű B 600 típusú cellulóz erősítésű TPS minták húzószilárdságának (a), 

illetve húzó rugalmassági modulusának (b) relatív változása az erősítetlen TPS-hez viszonyítva 

 

A szakadási nyúlások értékein (45.a ábra) az látható, hogy a cellulóz jelenlétének 

hatására csökkentek mind a cellulóz mennyiségének, mind pedig a tárolási idő hosszának 

függvényében. A különböző típusú cellulózok hatása itt is közel azonos volt (45.b ábra). 

 

                  

45. ábra: Különböző mennyiségű B 600 cellulóz erősítésű TPS minták (a), illetve különböző típusú (B 600 

és UFC-100) cellulózrostokkal erősített TPS minták (b) szakadási nyúlása a tárolási idő függvényében 
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Az eltelt idő függvényében tapasztalt merevségnövekedés megegyezik az előző 

kísérletsorozatban a bentonit hatására észlelttel. Ez arra utal, hogy a jelenlévő cellulóz, illetve 

bentonit erősítő hatása a gyártástól eltelt idő függvényében egyre szignifikánsabb. Ez több okra 

vezethető vissza. A tárolás során a mátrix (TPS) retrogradál, ami a korábban már bemutatott 

módon önmagában is vízveszteséggel jár. A jelenlévő víz azonban - ahogy azt majd a 47. ábra 

igazolja - nem csupán mátrixban és az erősítőanyagban, de a kettő közti határfelületen is 

megtalálható. Mivel mindkét erősítőanyag (a bentonit és a cellulóz) felületén nagy számban 

vannak jelen -OH csoportok, így indokoltnak tűnik, hogy a gyártást követően kialakuló 

hidrogénhidak nem kizárólag a TPS-hez kapcsolódnak, hanem  az erősítőanyagot eleinte 

vízmolekulák választják el a mátrixtól (46. ábra), így az kevésbé tudja kifejteni erősítő hatását. 

Ezeket a szempontokat figyelembe véve a mátrix és az erősítőanyag közti kapcsolat 

tekintetében két eshetőség állhat fenn: vagy nincs kapcsolat a TPS és az erősítő részecskék 

egy-egy lehetséges H-kötésre alkalmas csoportja közt, vagy van. Amennyiben a kapcsolat 

fennáll, az lehet közvetlen, de előfordulhat, hogy a kapcsolat csak egy, esetleg több 

vízmolekulán keresztül áll fenn. Az eltelt idő függvényében a nedvességtartalom csökken, 

ezáltal pedig a mátrixot és az erősítőanyagot egymástól elválasztó vízmolekulák átlagos száma 

is, ami a két anyag közti erősebb kapcsolatban mutatkozik meg. Az ábrán a jobb áttekinthetőség 

végett nem jelöltem a vízmolekulákhoz kapcsolódó H-hidakat. 

 

 

46. ábra: Sematikus ábra a TPS és az -OH csoportokban gazdag erősítőanyag közt megtalálható víz 

molekulák elhelyezkedéséről 

 

A 47. ábra a dielektromos vizsgálatok során felvett modulusok görbéit mutatja 

kondicionált (47.a ábra), illetve mérés előtt 65 °C-ra hevített, majd visszahűtött minták 

(47.b ábra) esetén. A 47.a ábrán látható, hogy az erősítetlen TPS egy csúcsot mutat, 101-105 Hz 

frekvenciák között, ami a szakirodalom szerint az anyag merevségének ugrásszerű 

csökkenésével hozható összefüggésbe, és amit ún. -relaxációnak neveznek. Cellulóz 
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hozzáadása esetén alacsonyabb frekvencia-tartományon egy váll jelenik meg, aminek 

kézenfekvő magyarázata a mátrix-víz-erősítőanyag rendszerben kialakult határfelületi 

polarizáció. A váll mérete 65 °C-ra történő hevítés után (47.b ábra) jelentősen lecsökken, amit 

a víz java részének elpárolgása magyaráz. Ez összefüggésbe hozható a mechanikai vizsgálatok 

alapján tett megállapítással, miszerint a mátrix és az erősítőanyag között vízmolekulák 

helyezkednek el. A víz eltávozását követően az erősítőanyag és a mátrix közti közvetlen H-

hidas kötések száma megnő, ami a javuló erősítő hatás magyarázatául szolgál.  

 

      

47. ábra: Az elektromos veszteségi modulus képzetes tagja 65 °C-ra történő hevítés előtt (a) és után (b) 

 

Az elmélet további igazolásának utolsó lépéseként szakítóvizsgálattal hasonlítottam 

össze a 180 napon keresztül tárolt erősítetlen TPS, valamint a 10 phr B 600 cellulóz tartalmú 

minták mechanikai tulajdonságait közvetlenül azok kiszárítását követően. Az eredményeket 

megvizsgálva látható (48. ábra), hogy a víz elpárolgását követően az erősítőanyag jelenléte által 

okozott merevségnövekedés a szárítatlan esetben mért 1,8-szoros növekedéshez képest  

(304 MPa => 565 MPa) ezúttal több, mint háromszorosa lett (767 MPa => 2291 MPa) az 

erősítetlen TPS-hez képest. Mindeközben a húzószilárdság is jelentősen megnövekedett, a 

szárítatlan esetben mért 1,2-szeres növekedésből (7,9 MPa => 9,7 MPa) a szárítás hatására 1,4-

szeres lett (14,5 MPa => 22,2 MPa). 
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48. ábra: TPS, illetve TPS_10_B600 minták mechanikai tulajdonságai szárítást követően fél év tárolás 

után 

 

A 49. ábrán láthatóak a TPS (49.a ábra), a TPS_10_B600 (49.b ábra) és a TPS_10_UFC 

minták (49.c ábra) szakadási felületeinek elektronmikroszkópos felvételei. Az erősítetlen 

TPS-ről készült felvételen jól látszik, hogy a feldolgozás során homogén termoplasztikus 

keményítőt sikerült létrehozni. A felületen nincsenek olyan szemcsék, amelyek elnyíratlan 

keményítő jelenlétére utalnának, és amelyek ezáltal potenciális feszültségkoncentrációs 

helyekként funkcionálhattak volna az anyagban. A két különböző típusú cellulóz méretbeli 

különbsége jól kivehető a 49.b és 49.c ábrákon. A diszperzió megfelelőnek mutatkozik, a 

cellulóz részecskék nem agglomerálódtak. A felvételek alapján a cellulózrostok és a mátrix közt 

jó adhézió alakult ki.  
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49. ábra: SEM felvételek a TPS (a), TPS_10_B600 (b) és TPS_10_UFC (c) szakadási felületeiről 

  

 Mivel a felhasznált cellulózrészecskék mérete jól kivehető kisebb nagyítások esetén is, 

így indokoltnak tűnt a makrodiszperzió ellenőrzése optikai mikroszkópos felvételekkel. Ehhez 

polírozott felületeket készítettem. Az 50. ábrán látható, hogy mind a B 600, mind pedig az 

UFC-100 típusú cellulóz jó diszpergáltságú. A cellulóz típusok keresztmetszetének különbsége 

ezeken a fénymikroszkópos felvételeken is jól megmutatkozik. 
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50. ábra: Optikai mikroszkópos felvételek a TPS (a), TPS_10_B600 (b) és TPS_10_UFC (c) polírozott 

felületeiről 

 

A cellulózzal erősített TPS mintákon végzett vizsgálataim során bemutattam, hogy a 

termoplasztikus keményítő szilárdsága és merevsége jelentősen javítható cellulóz szálak 

hozzáadásával. Két különböző szálhosszúságú, de hasonló l/D arányú cellulózszálak 

felhasználásán keresztül rámutattam, hogy azoknak a TPS mechanikai tulajdonságaira 

gyakorolt hatása azonos. Ennek oka, hogy bár hosszuk és átmérőjük mérete is egy 

nagyságrendnyivel eltér, viszont mindkettő hossza a kritikus szálhossz alatt helyezkedik el. 

Kimértem, hogy a különböző mennyiségű cellulóz tartalmú minták mechanikai tulajdonságai 

milyen mértékben változnak a tárolási idő függvényében a gyártást követő fél évben. 

Rámutattam, hogy a TPS és a nagy mennyiségű -OH csoportokat tartalmazó erősítő 

részecskékkel társított kompozitoknál az erősítő hatás nagyban függ az anyag 

nedvességtartalmától [14, 163, 164]. 
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3.6. Rétegszilikátokkal erősített TPS/PBAT keverékek vizsgálata 

Az elmúlt években egyre nagyobb igény mutatkozott olyan rövid élettartamú termékek 

készítésére, amelyek biológiai alapú, lebontható polimerekből készülnek. A termoplasztikus 

keményítő sokáig potenciális alternatívának tűnt a hagyományos kőolajalapú polimerek 

helyettesítésére, azonban retrogradációs jellege és nedvességérzékenysége továbbra is 

akadályozza az alkalmazástechnikai térnyerését. Ezeket a problémákat legtöbbször olyan 

módon hidalják át, hogy a TPS-t társítják hagyományos műanyagokkal. Ugyanakkor számolni 

kell azzal, hogy az így létrehozott alapanyag már csak részben biológiai alapú és esetenként 

ugyancsak részben lebontható. Egy köztes megoldást jelenthet olyan TPS alapú keverékek 

létrehozása, ahol a másik polimer bár kőolajalapú, de biológiai úton lebontható (PLA, PCL 

stb.).  

Kísérleteimhez a poli(butilénadipát-ko-tereftalát)-ot választottam a TPS-sel való 

társításra. A PBAT szintetikus polimer, amelynek elasztomer-szerű viselkedése kifejezetten 

alkalmassá teszi csomagolóipari termékekhez történő felhasználásra. Hidrofób jellege akár 

védheti is a termoplasztikus keményítő fázist a környezeti nedvességtartalom változásától. 

Megvizsgáltam továbbá, hogy milyen hatással van a TPS/PBAT keverékekre a már korábban 

is használt rétegszilikát jelenléte. Külön hangsúlyt fektettem egy a dolgozatom témájával 

kapcsolatos kulcskérdés megválaszolására is: előnyt jelent-e a víz jelenléte a mikro-, illetve 

nanoméretű részecskék TPS mátrixba való beágyazásakor. Ennek megválaszolására a már 

korábban is alkalmazott Cloisite 116 típusú bentonit mellett egy másik, szerkezetét tekintve 

nagyon hasonló rétegszilikátot, a Cloisite 30B típusú organofilizált montmorillonitot (oMMT) 

szereztem be. A kettő közti legnagyobb különbség, hogy a felületkezelésből adódóan az utóbbi 

egyrészt mintegy másfélszer akkora rétegtávolsággal bír (adatlap szerint 1,85 nm), másrészt 

viszont erősen apoláros jellege miatt hidrofób, a vízben tehát nem duzzad meg. Ez azt is jelenti, 

hogy míg a Cloisite 116 esetén a víz hatása jelentős, addig Cloisite 30B esetén várhatóan 

elenyésző lehet. A minták előkészítésekor először a TPS-t, illetve annak 5 phr bentonittal 

erősített (TPS_BT) változatait állítottam elő extrúzióval. Ezt követően polimer keverékeket 

hoztam létre PBAT-tal történő keverékképzéssel, ahol a PBAT tartalom rendre 0, 20, 40, 50, 

60, 80, 100 m% volt. A vizsgálatokat követően a mért tulajdonságok tekintetében kitüntetett 

összetételeket BT helyett 5 phr oMMT hozzáadásával is (TPS_oMMT) előállítottam az 

összehasonlítás kedvéért. Az egyes összetételek minősítését a gyártást követően egy héttel 

végeztem el.  A létrehozott minták jelölését és összetételeit a 9. táblázat mutatja be. 
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9. táblázat: Az elkészített TPS/PBAT keverékek és azok BT-vel, valamint oMMT-vel erősített 

változatainak összetétele 

  

Az 51. ábra a szakítóvizsgálatokkal meghatározott mechanikai tulajdonságokat mutatja 

be. Mind a TPS, mind pedig az 5 phr bentonitot tartalmazó TPS_BT minta sokkal ridegebb 

viselkedést mutatott a 3.4. fejezetben leírt kísérletekben tapasztalt értékeknél. Ennek oka, hogy 

ezúttal a PBAT nagyobb feldolgozási hőmérséklete miatt a belső keverővel történő gyúrást, 

valamint a préselést is nagyobb hőmérsékleten végeztem, ezáltal a TPS több lágyítószert 

veszíthetett el feldolgozás során. A PBAT a termoplasztikus keményítőnél nagyobb 

szilárdsággal (20,8 MPa  > 11,5 MPa), huszad akkora kezdeti rugalmassági modulussal 

(28,3 MPa < 658,4 MPa) és mintegy négyszázszor nagyobb szakadási nyúlással 

(1139,7% > 2,8%) rendelkezik az említett körülmények közt történő feldolgozást követően. Az 

eredmények alakulásából megfigyelhető, hogy erősítetlen TPS/PBAT keverékek esetén a 

húzószilárdságnak 50 m% TPS tartalomnál volt minimuma, ami a két összetevő közti nem 

megfelelő adhéziós kapcsolatokra enged következtetni. A húzó rugalmassági modulus a PBAT 

tartalom hatására folyamatosan csökkent, míg a nyúlás értékek monoton növekvő tendenciát 

mutattak. Értékeket tekintve látható, hogy 50 m% PBAT tartalomig a szakadási nyúlás a 15%-ot 

sem éri el, 60 m%-tól viszont ugrásszerű növekmény tapasztalható. Ez arra utal, hogy e köztes 

tartományban megváltozik a keverékek szerkezete. Előtte a TPS a domináns befoglaló fázis, 

míg utána már a PBAT. A húzó rugalmassági modulus értékei is hasonló, de éppen ellentétes 

Minta jelölése TPS [m%] TPS_BT [m%] TPS_oMMT [m%] PBAT [m%] 

PBAT - - - 100 

TPS_20 20 - - 80 

TPS_40 40 - - 60 

TPS_50 50 - - 50 

TPS_60 60 - - 40 

TPS_80 80 - - 20 

TPS 100 - - - 

TPS_BT_20 - 20 - 80 

TPS_BT_40 - 40 - 60 

TPS_BT_50 - 50 - 50 

TPS_BT_60 - 60 - 40 

TPS_BT_80 - 80 - 20 

TPS_BT - 100 - - 

TPS_oMMT_40 - - 40 60 

TPS_oMMT_50 - - 50 50 

TPS_oMMT - - 100 - 
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tendenciát mutattak. A szakítási adatokból feltételezhető lehetséges fázisátmenet helye 

indokolta, hogy az ez alatti és ez feletti összetételeknél készítettem el az oMMT-vel társított 

mintákat. Az oMMT bevitelével a termoplasztikus keményítő mechanikai tulajdonságai 

hasonlóan változtak, mint BT hozzáadásakor: a húzószilárdsága közel kétszeresére, húzó 

rugalmassági modulusa pedig mintegy két és félszeresére nőtt a nyúlás csökkenése árán. Ez jó 

összhangban áll az előző két kísérletsorozatban (bentonit, illetve cellulóz erősítésű TPS minták 

vizsgálatával foglalkozó fejezetekben; 3.4.; 3.5.) tett megállapítással, miszerint kisebb 

nedvességtartalom esetén az -OH csoportokat tartalmazó részecskék erősítő hatása javul (jelen 

esetben a magasabb feldolgozási hőmérséklet miatt).  

A blendek esetében mindkét rétegszilikát erősítő hatása elmaradt a várakozástól, a mért 

húzószilárdság és modulus értékek nagyon hasonlóak (esetenként még alacsonyabbak is) az 

erősítetlen TPS/PBAT minták (TPS_20, TPS_40, TPS_50, TPS_60, TPS_80) értékeihez. 

Érdekes módon nyúlás tekintetében a bentonit tartalmú minták minden esetben felülmúlták az 

azonos TPS/PBAT arányú társaikat, a nyúlás intenzívebb növekedése pedig már kisebb PBAT 

tartalomnál megkezdődött. Ez arra enged következtetni, hogy a bentonit jelenlétének hatására 

a két összetevő közötti adhézió javult. Az erősítőanyagnak szánt nanorészecskék hasonló 

jellegű viselkedése nem ismeretlen a szakirodalomban [165], azonban TPS/PBAT 

anyagkombinációnál korábban még nem mutattak ki hasonlót. 
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51. ábra A TPS/PBAT keverékek és azok BT-vel, valamint oMMT-vel erősített változatainak 

szakítóvizsgálattal meghatározott mechanikai tulajdonságai 

 

Az 52. ábra TPS, PBAT valamint blendjeiknek és nanokompozitjainak DMA 

mérésekkel meghatározott tárolási modulusát és veszteségi tényezőjét mutatja a hőmérséklet 

függvényében. Általánosságban elmondható, hogy a hőmérséklet növekedésével a tárolási 

modulus csökken (52.a ábra), a modulus csökkenésének mértéke viszont erősen függ a 

rétegszilikát tartalomtól. BT és oMMT jelenlétében az üveges tartományban mért modulus 

jelentősen meghaladta az erősítetlen mintákon mért értéket, ami a rétegszilikátoknak ebben a 

hőmérséklettartományban mutatott fokozott erősítő hatását igazolja. Szobahőmérsékleten 

azonban a különbségek elenyésznek, a görbék egymásra simulva futnak le, ami jó összhangban 

áll a szakítóvizsgálatok eredményeivel. Fontos megemlíteni, hogy a 60 m% PBAT-ot 

tartalmazó blendek görbéi (TPS_40, TPS_BT_40, TPS_oMMT_40) a TPS-hez és PBAT-hoz 

tartozó görbék között helyezkednek el, ami egy kettős folytonos fázisszerkezet jelenlétére utal. 
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Az üvegesedési átmenethez tartozó hőmérséklettartományokat (Tg) a veszteségi tényezők 

görbéin megjelenő csúcsok jelzik, amelyek egymás irányába való eltolódása utalhat az 

összetevők részleges kompatibilitására is (52.b ábra). A társítatlan PBAT görbéje egy csúcsot 

mutat, ellentétben a TPS-sel. Ahogy a szakirodalomi feldolgozásban már említettem: a 

glicerinnel lágyított TPS heterogén szerkezetű anyag, amely lágyítóban gazdag és szegény 

doménekből épül fel, ezek pedig két egymástól független üveges átmenettel rendelkeznek. Az 

alacsonyabb hőmérsékleten (~-50 °C) mérhető a lágyítóban gazdag részekhez köthető (Tg), 

míg a magasabb hőmérsékleten (~50°C) található a lágyítóban szegény fázisoké (Tg). A PBAT 

üvegesedési átmenete ~25,5 °C-nál jelent meg. TPS-sel történő társítása esetén ez a csúcs 

minden esetben 1-3 °C-kal magasabb hőmérsékletre tolódott. Mivel a TPS nagyobb hányadban 

jelenlévő fázisának Tg-je (Tg) ennél magasabb, így ez a jelenség a két összetevő közti felületi 

adhézió jelenlétére enged következtetni. Ahogy írtam, a társítatlan TPS két üvegesedési 

átmenettel bír. A mérési tartományban csak a Tg csúcsok helyei beazonosíthatóak 

egyértelműen, azonban jól kivehető a Tg alakulása (jobbra, vagy balra tolódása) is. A 

rétegszilikátok jelenléte (típustól függetlenül) csökkentette a Tg helyét 1-4 °C-kal, ami a TPS 

és a rétegszilikát közti megfelelő adhézióra utal. Megállapítható továbbá, hogy oMMT jelenléte 

esetén megnő a lágyítóban gazdag részek aránya a lágyítóban szegény részek rovására, BT 

esetében ennek az ellentéte következik be. Ez arra utal, hogy a BT abszorbeálta a 

lágyítószerként alkalmazott glicerin egy részét, míg az oMMT apolárossága miatt inkább 

taszította azt, így nagyobb hányada maradt a TPS-ben. PBAT jelenléte esetén a TPS 

üvegesedési átmenetei közelítettek a PBAT-éhoz (Tg nőtt, míg Tg csökkent) ami szintén egy 

bizonyos szintű kompatibilitás jelenlétére enged következtetni. 

 

    

52. ábra: TPS, PBAT valamint blendjeiknek és nanokompozitjainak tárolási modulusa (a) és veszteségi 

tényezője (b) a hőmérséklet függvényében 
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A kisszögű röntgendiffrakciós (SAXS) mérések (53. ábra) alapján a Bragg-egyenletből 

(6) visszaszámolt rétegtávolság BT esetében 1,27 nm, míg oMMT esetében 1,87 nm. Ezek az 

értékek közel állnak az adatlapokon feltüntetett értékekhez (1,25 nm, 1,85 nm). A TPS-be 

történő bekeverést követően megfigyelhető, hogy a bentonithoz tartozó csúcs balra tolódott, a 

rétegtávolság tehát megnőtt (1,70 nm), ami interkalációra utal (és szintén jó összhangban áll az 

első, bentonit erősítésű TPS-sel kapcsolatos kísérletsorozatban nagyszögű röntgendiffrakció 

útján meghatározott értékekkel). Ennek oka, hogy a víz jelenlétéből adódó duzzadás 

következtében a keményítő, valamint lágyítószer molekulák a bentonit rétegei közé kerülhettek. 

A rétegtávolság TPS_BT_40 minta esetében még tovább, 1,81 nm-re nőtt, ami arra utal, hogy 

a PBAT (mint lágyabb fázis) koncentráció növelése javította a TPS molekulaláncok 

mozgékonyságát, ezáltal elősegítette azoknak a rétegszilikát lemezek közé történő 

interkalációját. A röntgendiffrakciós mérések kimutatták továbbá, hogy az oMMT TPS-be 

történő bekeverést követően a rétegtávolság 1,87 nm-ről 1,74 nm-re csökkent, majd a PBAT-tal 

történő blendelést követően már csak 1,70 nm-re adódott. Ebben az esetben a rétegek tehát 

inkább közelebb kerültek egymáshoz. Ez indokolható a felületkezelő szer (kvaterner 

ammóniumsó) degradálódásával a feldolgozás során, amiről már több kutató is beszámolt a 

szakirodalomban más anyagpárosítások esetén [154]. 

 

 

53. ábra: A felhasznált rétegszilikátokról és az elkészített anyagmintákról készült SAXS mérések 

eredményei 

 

Az 54. ábra a DSC mérések során felvett felfűtési és lehűtési görbéket ábrázolja. Ahogy 

erre már korábban rámutattam, azok a DSC görbék, amelyek nem tartalmaznak PBAT fázist, 

(csak TPS-t és rétegszilikátot) nem mutatnak hőelnyeléssel, vagy hőfelszabadulással járó 

folyamatot. Ebből adódóan minden csúcs, amely a görbéken felfedezhető, az kizárólag a PBAT 
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összetevő kristályolvadásához (Tm) és kristályosodásához (Tc) köthető. A PBAT 

kristályolvadási csúcsához köthető hőmérséklet 123 °C-ról 126 °C-ra nőtt TPS jelenlétében. Ez 

a TPS stabilizáló hatására enged következtetni, feltehetően a két összetevő között létrejövő 

H-hidas szerkezet révén. 

 

     

54. ábra: TPS, PBAT valamint blendjeiknek és nanokompozitjaiknak felfűtési (a) és lehűtési (b) görbéi 

DSC mérés során 

 

A 10. táblázatban összegeztem az egyes átalakulási folyamatok csúcshőmérsékletét, 

valamint a csúcsok alatti területek integrálásával meghatározott kristályos részarányt. A PBAT 

kristályosodása jelentősen, több mint 10 °C-kal magasabban kezdődik lehűtés során, ami a TPS 

fázisok gócképző hatásának következtében történhet. A PBAT kristályos hányadában nem 

történt számottevő változás, minden összetétel esetében ~13,6%-ra adódott. 

 

10. táblázat: A DSC mérések során rögzített jellegzetes hőmérsékleti pontok, valamint a PBAT 

kristályosságának adatai 

 

Összefoglalásként kiemelendő, hogy a TPS/PBAT polimer keverékek mindkét 

összetevője biológiai úton lebontható. Rámutattam, hogy a TPS fázis növelésével 

párhuzamosan a húzószilárdság és a szakadási nyúlás fokozatosan csökken, miközben a 
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keverék merevsége megnő. Tekintve, hogy a TPS előállítási költsége nagyságrendekkel kisebb 

a PBAT beszerzési áránál, adott alkalmazások esetében mérlegelendő, hogy egy termék 

előállításához megengedhető-e és ha igen, milyen mértékben a termoplasztikus keményítő, 

mint nagyobb merevségű második fázis alkalmazása. Ez az eredeti elképzelésekkel (a TPS 

szívósítása PBAT-tal) ellentétes, de az eredmények tükrében alkalmazástechnikai szempontból 

sokkal életszerűbb. Mindemellett két különböző sajátosságú rétegszilikát felhasználásán 

keresztül rámutattam arra, hogy a vízzel segített adalékolás az interkaláció mértékét tekintve 

kiválthatja az organofilizálást, sőt egyes esetekben annak hatását akár meg is haladja [166]. 
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4. Polipropilén tulajdonságainak módosítása 

Ebben a fejezetben a polipropilén mátrixú kompozitok és blendek vizsgálatával 

foglalkozom. A fejezetben két kísérletsorozatot mutatok be. Az elsőben a különböző kaucsukok 

szívósító hatását vizsgálom a polipropilén tulajdonságaira, valamint száraz- és nedvesúti 

adagolásukat összehasonlítva bemutatom a vizes diszperziós eljárás előnyeit.  A második 

alfejezet a böhmit nanoszemcsék jelenlétének és adagolási módjának hatását mutatja be.  

4.1. Alkalmazott alapanyagok 

Az előállítandó minták mátrixanyagaként két eltérő molekulatömegű, a MOL 

Petrolkémia Zrt. által forgalmazott polipropilént (PP) alkalmaztam. Az egyik a 

TIPPLEN H 543 F típusú PP volt. Ez egy közepes molekulatömegű (MMW) polipropilén, ebből 

adódóan kellően nagy viszkozitással rendelkezik, hogy a keverés során fellépő nyíróerők 

segítsék az adalék diszperzióját. A másik típus a TIPPLEN H 145 F, alacsony molekulatömegű 

(LMW) PP, amely esetében a keverés során fellépő nyíróerők nagysága várhatóan kisebb. Ezek 

kiválasztásának indoka, hogy kaucsukkal való társítás esetén az adott kaucsukkal eltérő 

viszkozitás arányt eredményeznek, amelynek hatással kell lennie a keverékek diszpergáltságára 

és tulajdonságaira is. A gyártói adatlap szerint előbbi folyásindexe 4 g/10 perc, míg utóbbié 

29 g/10 perc az ISO 1133-1 mérési szabvány szerint (230 °C / 2,16 kg). 

A minták szívósítását kaucsuk hozzáadásával valósítottam meg. Ennek során karboxilált 

akrilnitril-butadién kaucsukot (XNBR), illetve természetes kaucsukot (NR) adtam a PP-hez. A 

kaucsuk hozzáadását mindkét esetben azok latex formájában, illetve a latex kiszárításával nyert 

száraz tömbkaucsuk beadagolásával valósítottam meg. XNBR kaucsukként az Omnova 

Solutions által előállított Chemigum latex 550 típusú latexet alkalmaztam. Ennek a 

szárazanyagtartalma 40 m%. NR kaucsukként a Variachem Kft. által forgalmazott, alacsony 

ammóniatartalmú GTEX-LATZ típusú latexet használtam, amelynek szárazanyag tartalma 

60 m%. Utóbbit a feldolgozás előtt desztillált vízzel higítottam, hogy a két típus 

nedvességtartalma adagoláskor azonos legyen. 

Erősítőanyagként a Sasol GmbH által forgalmazott Disperal® 40 típusú böhmitet 

alkalmaztam (55. ábra). Ez egy felületkezeletlen, nagy tisztaságú böhmit, amely a gyártói 

ajánlás szerint vízben jól diszpergálható. A ~40 nm-es szemcseméretű részecskék jellemzően 

20…80 m nagyságú agglomerátumokat képeznek por formájában. 
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55. ábra: A Disperal® 40 típusú böhmitről készült SEM felvétel 

 

Egyes esetekben a Fractal Colors Kft. által forgalomba hozott Masstex Pure CMC típusú 

karboximetil-cellulózt alkalmaztam, ami egy vízben csomómentesen elkeverhető 

emulgeálószer. Felhasználásának okát és miértjét a vonatkozó fejezetben tárgyalom. 

4.2. Polipropilén alapú anyagminták előállítása 

Belső keverőben történő ömledékes keverés 

A különböző adalékokat tartalmazó minták előállítását egy Brabender Plasti-Corder 

PL-2000 típusú belső keverővel végeztem. A keveréshez egy 50 cm3-es keverőkamrát 

használtam. A feldolgozást 180 °C-on végeztem 5 percen keresztül 60 1/perc-es fordulatszám 

mellett. A vizes diszperziók adalékolását a szakirodalomban már ismertetett „gyors-

párologásos módszer” néven hivatkozott eljárással hajtottam végre [56], ahol a vízben 

diszpergált adalékot egy fecskendő segítségével juttatják a belső keverőben már megömlött 

polimerhez. A művelet sematikus vázlatát az 56. ábra szemlélteti. Böhmit esetében - mivel az 

a vízben szemmel láthatóan ülepedett - a „gyors-párolgásos módszer” alkalmazása során a 

fecskendőt több alkalommal felráztam, hogy az adagolt közeg koncentrációja lehetőleg 

egyenletes legyen. 
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56. ábra: A böhmit és a kaucsuk száraz és nedvesúti adagolásának sematikus vázlata 

 

Préselés 

Az elkészült kompozitokat préselés útján formáztam 2 mm vastagságú lapokká. Ehhez 

egy Collin Teach-Line Platen Press 200E típusú laborprést használtam. A műveletet 200 °C-on, 

3 perces hőntartási idővel hajtottam végre 2,5 MPa préselt felületre eső nyomás mellett. Az 

elkészült lapokból Mutronic Diadisc 5200 típusú körfűrész segítségével vágtam ki, illetve 

metszettem be a különböző vizsgálatokhoz szükséges próbatesteket.  

4.3. Vizsgálati módszerek 

Szemcseméret eloszlás meghatározása a latexben 

A latexen belül a szemcsék méreteloszlásának meghatározására egy Horiba Partica 

LA-950V2 típusú lézeres berendezést alkalmaztam. Ezt a mérést a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszékének Műanyag és 

Gumiipari Laboratóriumában hajtottam végre. A szemcseméret eloszlást nedves közegben 

mértem a latex vízzel történő hígítása útján. 

Szakítóvizsgálat 

Az anyagminták szilárdsági paramétereit szakítóvizsgálattal minősítettem. A méréseket 

egy 5 kN-os erőmérő cellával felszerelt Zwick Z005 típusú univerzális, számítógéppel vezérelt 

szakítógépen hajtottam végre. A szakítást 25 mm/perc húzási sebességgel végeztem el. A 

vizsgálat során beállított kiindulási hossz 50 mm volt. A vizsgálathoz 100 mm hosszú, 10 mm 

széles, 2 mm vastag hasáb alakú próbatesteket használtam. A vizsgálatot mintánként öt 

próbatesten végeztem el, és ezek eredményét átlagoltam. A húzást minden esetben maximum 
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150%-os nyúlásig végeztem, amennyiben a minták addig nem szakadtak el, úgy 

megszakítottam a mérést. 

Dinamikus mechanikai vizsgálat 

A dinamikus mechanikai vizsgálatokat (DMA) egy TA Instruments DMA Q800 típusú 

berendezésen végeztem el. A vizsgálatokat „dual cantilever” típusú befogóval hajtottam végre 

-50 és 75 °C közti tartományban. A vizsgálati amplitúdó 0,02% alakváltozásnak felelt meg. A 

mérés során beállított frekvencia 1 Hz, a fűtési sebesség 3 °C/perc volt. A próbatestek 10 mm 

szélesek, 2 mm vastagok voltak, a befogási hossz 60 mm volt. 

Ütve hajlító vizsgálat 

Az ütőmunka értékek meghatározásához Charpy-féle ütve hajlító vizsgálatot végeztem 

el. A vizsgálathoz egy Ceast Resil Impactor Junior típusú berendezést alkalmaztam 2 J 

maximális ütőmunka kifejtésére alkalmas kalapáccsal felszerelve. A vizsgálathoz 2 mm mélyen 

bemetszett, 10 mm széles, 2 mm vastag próbatesteket használtam. A vizsgálat során a törés 

folyamatát DAS 8000 adatrögzítő egység segítségével rögzítettem. A vizsgálatot mintánként 5 

próbatesten végeztem el és ezek eredményét átlagoltam. 

Viszkozitás arányok meghatározása 

A szívósított minták esetében - ahogy erre a szakirodalmi áttekintésben is utaltam - az 

eloszlathatóság egyik fontos tényezője a mátrix és a diszpergált elasztomer fázis 

viszkozitásának aránya. Az összetevők viszkozitásának meghatározására egy MonTech D-RPA 

3000 típusú berendezést alkalmaztam. A vizsgálat során a paramétereket (hőmérséklet, 

nyírósebesség) úgy állítottam be, hogy azok reprezentálják a belső keverőben történő 

feldolgozás közben fennálló körülményeket. Ennek megfelelően a mérést 180 °C-on végeztem 

öt percen keresztül. A belső keverővel történő feldolgozás során a nyírósebesség számítására a 

Blyler és Daane [167], valamint Goodrich és Porter [168] által leírt módszert alkalmaztam. 

Előbbi szerzőpáros mérések alapján meghatározta, hogy a belső keverő kamrájában a fennálló 

nyírósebesség egyenesen arányos a beállított fordulatszámmal. Utóbbi szerzők meghatározták, 

hogy az általam is használt geometriával rendelkező keverőfejek esetén az arányossági tényező 

a lassabban forgó keverőelemre 0,76, míg a gyorsabban forgóra 1,14. A berendezésen általam 

beállított 60 1/perc névleges fordulatszám esetén az egyes keverők tényleges fordulata 

46 1/perc, illetve 68 1/perc. Ezeket a fordulatszámokat a megfelelő arányossági tényezővel 

beszorozva, majd a kapott két értéket átlagolva kijön, hogy a feldolgozás során fennálló átlagos 

nyírósebesség 57 1/s volt. Ennek megfelelően ezt az értéket állítottam be a viszkozitás arány 
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meghatározásakor. A VA meghatározásához a feldolgozás utolsó másodpercében fennálló 

viszkozitás értékeket használtam. 

Pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálat 

Az előállított próbatestek kriogén töretfelületeit JEOL JSM 6380LA típusú pásztázó 

elektronmikroszkóp segítségével vizsgáltam meg 15 kV gyorsító feszültség mellett. Az 

anyagmintákat a töretfelületre juttatott arany/palládium ötvözet alapú réteggel tettem 

elektronmikroszkópiára alkalmassá. Ehhez egy szintén JEOL gyártmányú, JPC-1200 típusú 

berendezést használtam. 

Differenciál pásztázó kalorimetria 

A differenciál pásztázó kalorimetriás (DSC) vizsgálatokhoz egy TA Instruments DSC 

Q2000 típusú készüléket alkalmaztam. A mérést 50 ml/perc térfogatáramú nitrogén 

atmoszférában végeztem. A hőmérséklet változása 10 °C/perc volt. A mérés végrehajtása előtt 

a mintákat - azok termikus előéletének törlése céljából - 200°C-ra hevítetve megolvasztottam 

és 5 percig ezen a hőmérsékleten tartottam. Ezt követően a hőmérsékletet 0 °C-ra 

csökkentettem, majd ismét 200 °C-ig növeltem, közben regisztrálva a DSC görbéket. A 

kristályos részarányt a DSC görbékből a PBAT-tal kapcsolatban már ismertetett összefüggéssel 

(4) határoztam meg, ezúttal PBAT helyett PP-re vonatkoztatva. A 100%-ban kristályos polimer 

olvadásához tartozó entalpia PP esetében HmPP° = 207 J/g [169].  

4.4. Kaucsukkal szívósított polipropilén vizsgálata 

Ebben a fejezetben az NR és az XNBR szívósító hatását elemzem különböző 

molekulatömegű polipropilének esetén. Megvizsgálom az ömledék keveréses feldolgozás során 

a kaucsukadagolás két módszerének hatékonyságát: i) a kaucsuk száraz, tömbös formában 

történő hozzáadásnak, valamint ii) a latex állagú befecskendezésnek. Kísérleteim során a 

morfológiai, mechanikai és termikus tulajdonságok megismerésére, valamint a köztük fennálló 

összefüggések feltárására helyeztem a hangsúlyt. A minták összetételét a 11. táblázat mutatja 

be. 
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11. táblázat: A kísérletsorozathoz előállított minták összetételei, és az adalékoláshoz használt 

módszerek.  

Jelölések: PP: polipropilén; LMW: alacsony molekulatömegű mátrix; MMW: közepes molekulatömegű 

mátrix; NR: természetes kaucsuk; XNBR: karboxilált akrilnitril-butadién kaucsuk;  

SZ: szárazon, avagy tömbi kaucsukként adagolva; V: latex formában adagolva 

 

A feldolgozást megelőzően megvizsgáltam a kaucsuk latexekben a diszpergált 

szemcsék méretét és eloszlását. Az 57. ábrán látható, hogy az XNBR kaucsuk alapú latexben a 

szemcsék átlagos mérete 190 nm, az eloszlás tartománya pedig 115 nm és 259 nm közé esett. 

Minta megnevezése 
Polipropilén 

típusa 
Kaucsuk típusa 

Kaucsuk 

adagolás módja 

Kaucsuk 

mennyisége [m%] 

PP_LMW 

T
IP

P
L

E
N

 H
 1

4
5

 F
 

- - 0 

LMW_5NR_SZ 

NR 

Száraz, tömbös 

kaucsuk 

5 

LMW_10NR_SZ 10 

LMW_20NR_SZ 20 

LMW_5NR_V 

Latex 

5 

LMW_10NR_V 10 

LMW_20NR_V 20 

LMW_5XNBR_SZ 

XNBR 

Száraz, tömbös 

kaucsuk 

5 

LMW_10XNBR_SZ 10 

LMW_20XNBR_SZ 20 

LMW_5XNBR_V 

Latex 

5 

LMW_10XNBR_V 10 

LMW_20XNBR_V 20 

PP_MMW  - - 0 

MMW_5NR_SZ 

T
IP

P
L

E
N

 H
 5

4
3

 F
 

NR 

Száraz, tömbös 

kaucsuk 

5 

MMW_10NR_SZ 10 

MMW_20NR_SZ 20 

MMW_5NR_V 

Latex 

5 

MMW_10NR_V 10 

MMW_20NR_V 20 

MMW_5XNBR_SZ 

XNBR 

Száraz, tömbös 

kaucsuk 

5 

MMW_10XNBR_SZ 10 

MMW_20XNBR_SZ 20 

MMW_5XNBR_V 

Latex 

5 

MMW_10XNBR_V 10 

MMW_20XNBR_V 20 
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Az NR kaucsuk szemcséi ennél lényegesen nagyobbak a maguk 620 nm-es átlagával, és a 

tartomány, amelyen belül eloszlanak szintén szélesebbnek (389-1000 nm) bizonyult. A diagram 

tanulmányozásához felhívnám a figyelmet arra, hogy az egyes tartományok nem azonos 

szélességűek, hanem fokozatosan növekednek (progresszív skála). Ez a méréshez alkalmazott 

berendezés sajátossága, ami előnyös olyankor, ha méretben egymástól akár több 

nagyságrendnyi különbséget mutató részecskéket szeretnénk egymással szemléletesen 

összehasonlítani. Ebből kifolyólag nem egyszerű gyakoriságot, hanem gyakoriságsűrűséget 

ábrázoltam a diagramon. Az irodalomkutatásban ismertetett adatok szerint (0,1 m - 5 m) 

mindkét méret optimálisnak számítana a szívósító hatás szempontjából, ha értékük a mátrixba 

beágyazva sem változna. A fő kérdés tehát, hogy feldolgozás során megmaradnak-e ezek a 

szemcseméretek, vagy aggregálódnak, esetleg a fellépő nyíróerők hatására tovább aprózódnak. 

 

 

57. ábra: Az NR és XNBR kaucsuk szemcsék méretének eloszlása a latexen belül 

 

Az egyes összetevők viszkozitását a feldolgozás körülményei között, valamint az 

anyagpárosítások esetében fennálló, a (2)-es összefüggéssel meghatározott viszkozitás 

arányokat a 12. táblázat ismerteti. A két PP típus viszkozitása az elvártaknak megfelelően 

alakult, a kisebb molekulatömegű alapanyagnak a viszkozitása a feldolgozási körülmények közt 

288 Pa·s-ra adódott, míg a közepes molekulatömegűé 635 Pa·s-ra. A PP-nél nagyobb 

molekulatömegű kaucsukok esetében ezek az értékek jelentősen nagyobbak, 1784 Pa·s (NR), 

valamint 2655 Pa·s (XNBR). A viszkozitás arányok értékeit megvizsgálva látható, hogy a kis 

molekulatömegű PP-t alkalmazva nagyobb (6,2 és 9,2), míg a közepes molekulatömegű PP 

esetén az optimálisnak számító „1”-hez közelebbi értékek (2,8 és 4,2) adódtak. Az 

0

10

20

30

40

50

0
.0

0
0

 -
 0

.1
0
0

0
.1

0
0

 -
 0

.1
1
5

0
.1

1
5

 -
 0

.1
3
1

0
.1

3
1

 -
 0

.1
5
0

0
.1

5
0

 -
 0

.1
7
2

0
.1

7
2

 -
 0

.1
9
7

0
.1

9
7

 -
 0

.2
2
6

0
.2

2
6

 -
 0

.2
5
9

0
.2

5
9

 -
 0

.2
9
6

0
.2

9
6

 -
 0

.3
3
9

0
.3

3
9

 -
 0

.3
8
9

0
.3

8
9

 -
 0

.4
4
5

0
.4

4
5

 -
 0

.5
1
0

0
.5

1
0

 -
 0

.5
8
4

0
.5

8
4

 -
 0

.6
6
9

0
.6

6
9

 -
 0

.7
6
6

0
.7

6
6

 -
 0

.8
7
7

0
.8

7
7

 -
 1

.0
0
0

G
y

a
k

o
ri

sá
g

sű
rű

sé
g

 [
%

/
m

]

Szemcseméret [m]

NR XNBR



Lendvai László 

 

92 

eredményekből az következik, hogy a részecskék eloszlatása, valamint a kialakuló átlagos 

szemcseméret várhatóan az MMW/NR mintáknál lesz a legjobb, míg LMW/XNBR mintáknál 

a legkevésbé megfelelő.  

 

Alapanyag LMW MMW NR XNBR 

Viszkozitás [Pa•s] 288 635 1784 2655 

Anyagpárosítás LMW/NR LMW/XNBR MMW/NR MMW/XNBR 

Viszkozitás arány [-] 6,2 9,2 2,8 4,2 

12. táblázat: Az egyes összetevők viszkozitása és a fennálló viszkozitás arányok 

 

Feldolgozást követően a létrehozott minták mechanikai tulajdonságait első lépésként 

szakítóvizsgálatokkal minősítettem. A kisebb molekulatömegű (LMW) PP mátrixú minták 

szakítóvizsgálatainak eredményeit az 58. ábra foglalja össze. A szilárdság értékei (58.a ábra) 

minden esetben csökkenő tendenciát mutatnak a kaucsuktartalom függvényében. Ez a 

szívósságnövelésre használt kaucsukok PP-hez képesti lágyabb, elasztomer-szerű jellegére 

vezethető vissza. Megfigyelhető továbbá, hogy száraz, tömbös adalékolás esetében - különösen 

XNBR tartalmú mintáknál - a szilárdság lényegesebben kisebb a latex állagú adagoláshoz 

képest. Ez a kívánatosnál nagyobb méretű, hibahelyként viselkedő kaucsuk domének 

jelenlétére és/vagy gyengébb adhéziós kapcsolatra enged következtetni.  

Hasonlóan a szilárdsághoz, a húzó rugalmassági modulus (58.b ábra) szintén csökken a 

hozzáadott kaucsuk hatására. Ebben az esetben nincs számottevő különbség a szárazon történő, 

illetve a latex állagú adalékolás közt. A két kaucsuktípus közül az NR esetében mértem nagyobb 

modulusokat, ami arra utal, hogy az NR az XNBR-hez képest nagyobb merevséggel 

rendelkezik. 

A szakadási nyúlás értékei (58.c ábra) mind NR, mind pedig XNBR kaucsuk 

hozzáadásának hatására megnőttek, amennyiben azok latex formában lettek adagolva. Száraz 

adagolás esetén ezzel ellentétben jelentős csökkenést mutattak. Ez összhangban áll a szilárdság 

értékeivel és továbbra is arra enged következtetni, hogy tömbi kaucsukként való adalékolás 

esetén a kaucsukfázisok a kívánatosnál nagyobb méretükből adódóan lokális hibahelyként 

működnek. Latex állagú adalékoláskor a szakadási nyúlás a társítatlan PP esetén mért 9%-ról 

20 m% XNBR hozzáadása esetén 14,7%-ra nőtt, míg NR esetén 56%-ra adódott. A két kaucsuk 

hatása közti jelentős eltérésnek két oka lehet: i) az NR-nek a PP-vel való jobb határfelületi 

adhéziója, illetve ii) az NR-nek az XNBR-hez képesti jobb eloszlatottsága a mátrixon belül. 
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58. ábra: Különböző típusú (NR, XNBR) kaucsukkal szívósított LMW polipropilén mátrixú 

minták szakítóvizsgálattal meghatározott mechanikai tulajdonságai 

 

A közepes molekulatömegű (MMW) PP mátrixú minták húzószilárdsága és húzó 

rugalmassági modulusa az 59. ábrán látható. A szilárdság itt is csökkenő trendet mutat a 

kaucsuktartalom függvényében (59.a ábra), ezúttal viszont nem jelenik meg a korábban 

tapasztalt különbség az adagolás függvényében. Ez arra enged következtetni, hogy ebben az 

esetben a feldolgozás során a kaucsuk szemcsék diszperziójában nincs akkora különbség, mint 

az előző esetben, így az eloszlatás már száraz adagolás esetén is megfelelő lehet, ami a jobb 

(1-hez közelebbi) VA-ból következően logikusnak tűnik. 

Miként az LMW mátrixnál is tapasztalható volt, a húzó rugalmassági modulus 

(59.b ábra) MMW esetén is csökken a hozzáadott kaucsuk mennyiségével párhuzamosan, az 

adagolás módjától függetlenül. A két kaucsuktípus közül ebben az esetben is az NR esetében 

adódtak nagyobb modulus értékek. 
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59. ábra: Különböző típusú (NR, XNBR) kaucsukkal szívósított MMW polipropilén mátrixú minták 

húzószilárdsága és húzó rugalmassági modulusa 

 

A szakadási nyúlás értékeit itt táblázatos formában adtam meg (13. táblázat), mivel több 

minta nem szakadt el a vizsgált 150%-os tartományban, ezeknek a diagramon történő 

ábrázolása nehézkes lett volna. Az eredményekből kitűnik, hogy a vizsgált PP, ellentétben az 

előző típussal nyakképződésre hajlamos az adott vizsgálati paraméterek mellett, ezáltal jelentős 

nyúlást képes elviselni szakadásig. A nyakképződést követő folyás csak az NR tartalmú, latex 

formában adalékolt kaucsukkal társított PP minták esetében volt észlelhető bármely 

összetételnél. Ez arra enged következtetni, hogy a többi esetben az elasztomerfázisok mérete és 

a részecskék közti átlagos távolság meghaladta azt a kritikus értéket, amely mellett a PP mátrix 

homogén deformációt szenvedhetett volna, és amit meghaladva már hibahelyről beszélhetünk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. táblázat: Különböző típusú (NR, XNBR) kaucsukkal szívósított MMW polipropilén mátrixú 

minták szakadási nyúlása.  

Jelölések: 150+: a vizsgálat során nem szakadt el, a nyúlás nagyobb, mint 150% 
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Minta 
Szak. nyúl. 

[%] 
Minta 

Szak. nyúl. 

[%] 

PP_MMW 150+   

5NR_SZ 150+ 5NBR_SZ 20,0 ± 5,3 

10NR_SZ 32,3 ± 5,2 10NBR_SZ 21,4 ± 4,1 

20NR_SZ 47,2 ± 12,1 20NBR_SZ 26,5 ± 3,3 

5NR_V 150+ 5NBR_V 37,9 ± 11,2 

10NR_V 150+ 10NBR_V 39,1 ± 16,1 

20NR_V 150+ 20NBR_V 37,0 ± 16,1 



Lendvai László 

95 

Az ütve hajlító vizsgálatok eredményeit a 60. ábra mutatja be. A nagyobb 

folyóképességű LMW mátrixanyag esetén (60.a ábra) a kaucsuk száraz formában történő 

hozzáadása a kaucsuktartalom függvényében nem, vagy csak szórásmezőn belül növelte a 

polipropilén fajlagos ütőmunkáját. Ezzel szemben latex formában történő adalékoláskor a 

kaucsuktartalom növelésével párhuzamosan egy szigorúan monoton növekvő tendencia 

figyelhető meg. Ez a szakítóvizsgálatokkal összhangban arra enged következtetni, hogy a 

kaucsuk megfelelő eloszlatása szuszpenziós formában hatékonyabb, mint száraz adalékolás 

esetén. Az NR kaucsuk, hasonlóan a szakítóvizsgálatok során megállapítottakhoz, ilyen 

tekintetben is hatékonyabb szívósító adaléknak bizonyult, mint az XNBR.  

Kisebb folyóképességű MMW PP esetén (60.b ábra) már mindkét adalékolási mód 

növekvő szívóssághoz vezet. A mért fajlagos ütőmunkák tekintetében bár a latex állagú 

adalékolás jobb eredményeket hozott a tömbös kaucsuk formában történő adagolásnál, a két 

módszer közti különbség szórásmezőn belül van. Az NR-rel társított minták ebben az esetben 

is felülmúlták az XNBR tartalmúakat, aminek oka az összeférhetőségben, ezáltal pedig a 

határfelületi adhézióban fennálló különbség. 

 

           

60. ábra: Különböző típusú (NR, XNBR) kaucsukkal szívósított PP minták (a - LMW; b - MMW) fajlagos 

ütőmunkája 

 

A minták ütve hajlító vizsgálata során keletkezett rideg töretfelületeiről készült SEM 

felvételek tablóit a 61. és 62. ábrák mutatják be. Mivel a kialakult kaucsuk-szemcseméretekben 

a szélsőséges eseteteket tekintve akár három nagyságrend különbség is előfordult, ezért a 

megfelelő szemléltetés érdekében mindegyik mintát két különböző nagyítás mellett (250x és 

2500x) mutatom be. Általánosságban elmondható, hogy az LMW mátrixba történő száraz 
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adagolás után a töretfelületen több száz m nagyságú kaucsuk szemcsék is visszamaradtak 

mind NR, mind pedig XNBR kaucsuk esetén. Latex állagú adalékoláskor a legnagyobb 

szemcsék is néhány tíz m-esek voltak, a jellemző méret azonban ennek a tizede volt. Az 

egyértelműen megfigyelhető, hogy az XNBR kaucsuk szemcséi a NR-hez képest 

másfél-kétszer nagyobbak, ami jó összhangban áll a viszkozitás arányok számításakor tett 

becslésekkel. Hasonló tendenciák figyelhetőek meg az MMW mátrix esetében, ott azonban a 

kialakult szemcseméret hozzávetőlegesen egy nagyságrenddel kisebb az LMW-nél 

tapasztaltnál. Ez szintén az eltérő VA-nak, valamint a feldolgozás során fellépő nagyobb 

nyíróerőknek tudható be. 
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61. ábra: Kaucsukkal szívósított kis molekulatömegű PP minták töretfelületeinek SEM felvételei 
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62. ábra: Kaucsukkal szívósított közepes molekulatömegű PP minták töretfelületeinek SEM felvételei 
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Azzal a céllal, hogy a szemcseméret eloszlását pontosabban és átfogóbban 

jellemezhessem, az egyes mintákról további SEM felvételeket készítettem több nagyítás 

mellett, majd a rajtuk fellelhető kaucsuk szemcséket lemértem. Egy adott összetétel vizsgálata 

során a különböző nagyítás mellett készített felvételeken található szemcsék számát 

arányosítottam az adott felvétel felületével, kiküszöbölve, hogy a kisebb nagyításoknál készült 

felvételen szereplő nagyméretű szemcsék felülreprezentáltak legyenek, vagy fordítva.  Ez a 

gyakorlatban annyit jelent, hogy pl. egy 1 m2 felületen kivehető szemcsék számát 

ötszázszorosan vettem azokhoz képest, mint amit egy 500 m2 felületen tudtam kivenni. A 

különböző nagyításokat igyekeztem úgy megválasztani, hogy a rajtuk jól kivehető szemcsék 

mérete közt ne legyen átfedés (a vizsgálat során ne duplikálódjanak). A kiértékeléshez az egyes 

mintákon 300-400 darab egyedi szemcsét mértem meg, ez alól kivételt képez az 

LMW_10NBR_SZ, ahol töretfelületenként kisszámú, de kiemelkedően nagyméretű szemcse 

volt megtalálható, ebben az esetben csak ~100 darab szemcsét vizsgáltam. Az adathalmaz 

felvételét követően meghatároztam az egyes mintákban megtalálható kaucsukszemcsék 

számszerinti (𝐷𝑛
̅̅̅̅ ) és súlyszerinti (𝐷𝑤

̅̅ ̅̅ ) átlagos átmérőjét a (12)-es és (13)-as összefüggéssel: 

𝐷𝑛 =  
∑ 𝑁𝑖𝐷𝑖

∑ 𝑁𝑖
                                                               (12) 

𝐷𝑤 =  
∑ 𝑁𝑖𝐷𝑖

2

∑ 𝑁𝑖 𝐷𝑖
                                                               (13) 

A (12)-es és (13)-as összefüggéssel az egyes mintákra meghatározott 𝐷𝑛
̅̅̅̅  és 𝐷𝑤

̅̅ ̅̅  értékeket 

a 14. táblázat foglalja össze.  A szemcsék méretének átlagértéke adott adagolási módszer mellett 

mind a száraz, mind pedig a latexes eljárás esetén jól követi a viszkozitás arányok alapján 

becsült sorrendet, ennek megfelelően mind a kettőnél a LMW mátrixú XNBR kaucsukot 

tartalmazó minták hozták a legnagyobb átlagos átmérőt, míg az MMW mátrixú, NR kaucsukkal 

szívósítottak pedig a legkisebbet. Esetemben a súlyszerinti átlag információtartalma sokkal 

lényegesebb, hiszen hiába van egy rendszerben számos apró szemcse, ha az adalékolt kaucsuk 

túlnyomó hányada néhány kiemelkedően nagyméretű szemcsében található. A súlyszerinti 

átlagértékekből egyértelműen kiolvasható, hogy a latex állagú adalékolás az átlagos 

szemcseméret jelentős csökkenéséhez vezet a száraz, tömbös adalákoláshoz viszonyítva, ami 

jó összhangban áll a mechanikai vizsgálatok eredményeivel is.  Megfigyelhető még, hogy 

NR-nél a szemcseméret a viszkozitás arányoknak köszönhetően már eleve kisebb volt, itt a 

latex csak kisebb, 1,85...2,53-szoros javulást hozott, míg XNBR esetében ez 

6,75…56,31-szeres értékre adódott. Az eredményeket a latexben megtalálható 

kaucsukszemcsék kiinduló értékeivel összevetve látható, hogy az XNBR szemcsék mérete nőtt 
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a feldolgozás során, míg az NR szemcsék mérete csökkent, ami arra utal, hogy a kaucsuk 

szemcsék és a mátrix viszkozitásának aránya ilyen tekintetben dominánsabb, mint a kiinduló 

méretek. A számszerű átlag esetében nagyon hasonló tendenciák figyelhetőek meg, mint 

súlyszerinti átlag esetén, a latex állagú és a száraz adalékolásnak a hatása nagyságrendileg 

hasonló ennél a paraméternél is. 

 

Minta jelölése 𝐷𝑛
̅̅̅̅  [m] 𝐷𝑛

̅̅̅̅
 (száraz)/ 𝐷𝑛

̅̅̅̅
 (latex) [-] 𝐷𝑤

̅̅ ̅̅  [m] 𝐷𝑤
̅̅ ̅̅

 (száraz)/ 𝐷𝑤
̅̅ ̅̅

 (latex) [-] 

LMW_10NR_SZ 2,08 

2,02 
8,32 

2,53 

LMW_10NR_V 1,03 3,29 

LMW_10XNBR_SZ 98,15 

36,08 

224,69 

56,31 

LMW_10XNBR_V 2,72 3,99 

MMW_10NR_SZ 0,41 

1,95 
0,61 

1,85 

MMW_10NR_V 0,21 0,33 

MMW_10XNBR_SZ 1,58 

3,43 

5,13 

6,75 

MMW_10XNBR_V 0,46 0,76 

14. táblázat: Kaucsukkal szívósított PP mintákban a szemcsék számszerinti és súlyszerinti átlagos 

átmérője 

 

A DMA vizsgálatok során felvett görbéket a 63. és 64. ábrák mutatják be. A 63.a és 63.b 

ábrák a nagyobb folyóképességű (LMW) PP-nek és az abból képzett szívósított mintáknak a 

tárolási modulusát, valamint veszteségi tényezőjét mutatják be a hőmérséklet függvényében. A 

vizsgálati hőmérséklettartományt úgy választottam meg, hogy az a PP jellemző felhasználási 

tartományát lefedje, illetve a teljes üvegesedési átmenet elemezhető legyen. A szívósított 

minták tárolási modulusa minden esetben a PP alatt helyezkedett el. A keverékek tehát a teljes 

hőmérséklettartományon lágyabbak lettek. A két kaucsuktípus közül az NR alkalmazása végig 

mintegy 100 MPa-lal nagyobb modulust eredményezett -20°C felett, mint az XNBR. Ennél 

alacsonyabb hőmérsékleten az XNBR már üveges állapotba kerül, s ez magyarázza a 

megnövekedett modulus értéket. Az NR üvegesedése azért nem látható a görbéken, mert az a 

vizsgált tartománynál alacsonyabb hőmérsékleten van (~-70 °C). Az adagolás módjának 

változtatása nem okozott jelentős eltérést a DMA görbék jellegében, az eltérések hasonló 

tendenciát mutatnak a szakítóvizsgálatoknál tapasztaltakkal. A veszteségi tényezőt ábrázoló 

görbék alapján megállapítható, hogy a PP üvegesedési hőmérséklete egyik kaucsuktípus esetén 

sem tolódott el. Ez az összetevők közti korlátolt elegyedést támasztja alá. 
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63. ábra: Különböző típusú (NR, XNBR) kaucsukkal szívósított LMW mátrixú minták tárolási modulusa 

(a) és veszteségi tényezője (b) a hőmérséklet függvényében 

 

A közepes molekulatömegű PP esetén (64. ábra) a különböző típusú kaucsukkal 

szívósított minták tárolási modulus görbéi (64.a ábra) -20 °C felett nem mutatnak eltérést. Az 

ennél alacsonyabb hőmérséklettartományban az XNBR már korábban említett üvegesedése 

okozza a modulus megemelkedését. Érdekes módon, ennek a PP típusnak az LMW-hez képesti 

kisebb merevségéből fakadóan ezúttal az XNBR kaucsukkal szívósított minták merevsége 

alacsony hőmérsékleten meghaladja a társítatlan PP-ét. Az egész tartományra elmondható, 

hogy az adagolás módja nem befolyásolta a minták tárolási modulusát. Ez a SEM felvételeken 

tapasztaltak alapján magától értetődőnek tűnik, hiszen ebben az esetben a fellépő nyíróerők 

nagyságának köszönhetően mind száraz, mind pedig kaucsuk állagú adalékolás során sikerült 

a kaucsuk szemcséket megfelelően eloszlatni. Mind a tárolási modulus csökkenése, mind pedig 

a veszteségi tényező növekedése (64.b ábra) arányaiban kisebb, mint az LMW mátrixú minták 

esetében, aminek oka, hogy az MMW polipropilén mechanikai tulajdonságait tekintve 

szívósabb az LMW-nél, így a hozzáadott kaucsuk kevésbé változtatott a tulajdonságain. 
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64. ábra: Különböző típusú (NR, XNBR) kaucsukkal szívósított MMW mátrixú minták tárolási modulusa 

(a) és veszteségi tényezője (b) a hőmérséklet függvényében 

 

A kaucsukkal szívósított polipropilén kapcsán bemutattam, hogy a kaucsukszemcsék 

méretének eloszlását az általam végzett kísérletsorozatban alapvetően két tényező befolyásolja: 

a mátrix és a kaucsuk viszkozitásának aránya, valamint a kaucsuk adagolásának módja. Az 

eloszlatott szemcsék méretének alakulása jó összhangban áll a két összetevő viszkozitásának 

arányával, ilyen tekintetben tehát a szakirodalom alapján elvárt eredmények adódtak. 

Rámutattam, hogy az általam bevezetett második tényező alapján (adagolás módja) a kialakuló 

szemcseméret tekintetében előnyösebb a kaucsuk latex formában történő adalékolása a 

műanyagiparban bevett száraz tömbös adalékolás helyett. Ez a morfológiai és mechanikai 

tulajdonságokban egyaránt megmutatkozott. A latex állagú adalékolás előnye azonban 

elsősorban nagy viszkozitás arányok fennállása esetén jelentkezik. Kisebb viszkozitás arányok 

esetén az adagolás módja kevésbé szignifikáns [170, 171]. 

4.5. Böhmittel erősített polipropilén vizsgálata 

Ebben a fejezetben azt vizsgálom, hogy mennyire hatékony eljárás a „gyors-párolgásos 

bekeverés”, böhmit erősítésű polipropilén minták előállítása során. A kísérletsorozathoz a 

korábbi tapasztalatok alapján csak a közepes viszkozitású PP H 543 F típusú polipropilént 

(MMW) alkalmaztam, amely alkalmazásával a részecskék eloszlása a fellépő nagyobb 

nyíróerőknek köszönhetően várhatóan jobb. Meghatározom továbbá, hogy a böhmit tartalom 

változtatása milyen hatással van a polipropilén mechanikai, termikus és morfológiai 

tulajdonságaira. A kísérletsorozatban összehasonlítom a böhmit száraz és vizes diszperzió 
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formájában való adalékolását. Feldolgozást megelőzően a víz/böhmit szuszpenzió 

koncentrációjának meghatározásakor azt a legkisebb mennyiségű vizet kerestem, amelyben a 

böhmit már csomómentesen, homogén módon eloszlatható. Tapasztalati úton ez az érték 1:3 

(böhmit : víz) tömegaránynak adódott. Amint az eredményekből látható lesz, ellentétben a 

kaucsuknak a latex állagú befecskendezésével, ezúttal a vizes közeg alkalmazása kifejezetten 

előnytelen volt a csepegtetetés során fellépő Leidenfrost-jelenség miatt. Leidenfrost-jelenségről 

olyankor beszélhetünk, amikor egy folyadékcsepp a forráspontját jelentősen meghaladó 

hőmérsékletű felülettel találkozik. Ilyenkor a környezetben egy gőzréteg alakul ki, amely 

hőszigetelőként viselkedve lassítja a folyadékcsepp forráspontra hevülését, és így annak 

elpárolgását. Ennek következtében a folyadékcsepp viszonylag hosszú ideig mozog, „pattog” a 

forró felületen, egészen addig, amíg teljesen elpárolog. Ilyenformában pedig a vizes 

diszperzióban adagolni kívánt részecskék a Leidenfrost-jelenség lejátszódását követően 

szárazon jutottak a polimer ömledékbe. A probléma kiküszöbölésére a víz forráspontjának 

megemelésével, egy erre alkalmas harmadik adalékanyag bevezetésével próbálkoztam. Az 

újabb adaléknak a kiválasztásakor különös tekintettel voltam arra, hogy az a PP mechanikai 

tulajdonságain lehetőség szerint ne rontson jelentősen. A szakirodalom feltérképezését 

követően választásom a karboximetil-cellulózra (CMC) esett [172, 173]. A CMC egy vízben 

oldódó cellulózszármazék, amelyet elsősorban az élelmiszeriparban alkalmaznak 

emulgeálószerként. A böhmit hordozóközegeként alkalmazott, vízben eloszlatott CMC 

mennyiségét tapasztalati úton állítottam be addig növelve azt, amíg a 180 °C-os 

polimerömledékbe történő adagoláskor a Leidenfrost-jelenség teljesen meg nem szűnt. A 

víz/CMC arány ez alapján 40:1 értékre adódott. Vizsgálataim első lépéseként megvizsgáltam, 

hogy az alkalmazni kívánt szállítóközegeknek (víz, víz/CMC) milyen hatása van a PP-re. Ehhez 

a 15. táblázatban látható összetételű mintákat állítottam elő. A felhasznált víz és CMC 

mennyiségét úgy állítottam be, mintha az említett arányszámoknak megfelelően 5 m% böhmitet 

szeretnék a mátrixba juttatni. 

 

Minta jelölése PP [m%] CMC [m%] víz [m%] 

PP 100 - - 

PP_W 100 - 15 

PP_CMC 99,625 0,375 15 

15. táblázat: A böhmit szállítóközegének szánt adalékokkal társított PP minták összetétele és jelölése 
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A szakítóvizsgálattal és Charpy ütve hajlító vizsgálattal meghatározott mechanikai 

tulajdonságok változását a 65. ábra mutatja be. Az eredményekből az látszik, hogy a víz 

hozzáadása nem befolyásolja érdemben a vizsgált paramétereket. Ennek két oka lehet:  

i) egyrészt a Leidenfrost-jelenségből adódóan a víz valószínűleg be sem jutott a polimer 

ömledékbe, ii) másrészt pedig a PP nem hajlamos a hidrolitikus bomlásra. A 

karboximetil-cellulóz jelenlétének hatására a húzó rugalmassági modulus 

(1225 MPa => 1026 MPa) csökkent, mindeközben azonban a szilárdság érdemben nem 

változott (30 MPa => 29 MPa). A maximális erőhöz tartozó nyúlás (10,6% => 13,5%) és a 

fajlagos ütőmunka (5,2 kJ/m2 => 6,3 kJ/m2) értéke eközben megnőtt. 

 

   

65. ábra: Az ömledék keverés során hozzáadott víz, valamint víz/CMC hatása a PP húzószilárdságára és 

húzó rugalmassági modulusára (a), valamint fajlagos ütőmunkájára és a maximális erőhöz tartozó 

nyúlására (b) 

 

A DMA görbéket (66. ábra) megvizsgálva látható, hogy a PP tárolási modulusa 

(66.a ábra) a vizsgált hőmérséklettartományban nem változik jelentősen sem víz, sem pedig 

víz/CMC hozzáadása esetén. Ugyanez figyelhető meg a veszteségi tényező alakulásában is 

(66.b ábra). Megállapítható továbbá, hogy a PP üvegesedési átmeneti hőmérséklete sem 

tolódott el. Ezek az eredmények jó összhangban állnak azzal, hogy a PP-nek nem lágyítója a 

víz és nem is hajlamos a hidrolitikus degradációra. 
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66. ábra: Az ömledék keverés során hozzáadott víz, valamint víz/CMC hatása a polipropilén tárolási 

modulusára (a) és veszteségi tényezőjére (b) 

 

A SEM felvételek alapján (67. ábra) a PP és a PP_W minták rideg töretfelületének 

jellege hasonló, ami tovább erősíti azt a hipotézist, miszerint a víz a Leidenfrost-jelenség 

következtében be sem jutott a polimer ömledékbe, ha mégis bejutott, akkor sem okozott 

számottevő változást a morfológia tekintetében. A PP_CMC mintákban ezzel szemben jól 

kivehetőek a CMC domének, amelyek homogén módon diszpergálva, < 5 m méretű 

fázisokként vannak jelen a mátrixban, és amelyek vélhetően felelősek a lecsökkent modulusért, 

valamint a megnövekedett nyúlásért és szívósságért. 
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67. ábra: Az PP (a), PP_W (b) és PP_CMC (c) minták töretfelületéről készült SEM felvételek 

 

Következő lépésként megvizsgáltam, hogy az adott szállítóközegben eloszlatva és a 

mátrixba így bekeverve (szárazon, vízben, víz/CMC-ben) 5 m% böhmit milyen módon 

befolyásolja a PP tulajdonságait. Ehhez a 16. táblázatban leírt összetételű mintákat hoztam létre. 

 

Minta jelölése PP [m%] Böhmit [m%] CMC [m%] víz [m%] 

PP_BA 95 5 - - 

PP_W_BA 95 5 - 15 

PP_CMC_BA 94,625 5 0,375 15 

16. táblázat: Különböző szállítóközegek segítségével előállított PP/BA minták összetétele és jelölése 

 

A mechanikai tulajdonságokat (68. ábra) ebben az esetben relatív értékként adtam meg 

olyan módon, hogy a böhmittel erősített mintákat azok erősítetlen típusával hasonlítottam össze 

(PP  PP_BA; PP_W  PP_W_BA; PP_CMC  PP_CMC_BA), hogy közvetlenül csak a 

böhmit hatását elemezhessem, a szállító közegtől függetlenül. Az eredményekből kitűnik, hogy 

5 m% böhmit száraz adagolása az adagolás módjától függetlenül csak néhány százalékkal, a 

szórásmezőnél alig nagyobb értékben növeli, vagy csökkenti a szilárdságot. Ebben szerepet 
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játszhat, hogy bár a böhmit részecskék erősítik a mátrixot, de a benne található aggregátumok 

hibahelyként viselkedve idő előtti tönkremenetelhez vezetnek. A szilárdságban tapasztalt 

növekmények átlagértékeit tekintve a CMC-vel segített adagolás mutatkozott a legjobbnak. A 

húzó rugalmassági modulus minden adagolási mód esetén növekedett. Ennek oka, hogy az 

alkalmazott böhmitnek a polipropilén mátrixnál lényegesen nagyobb a merevsége. A nyúlása 

minden esetben közel azonos mértékben, ~25%-kal csökkent. Fajlagos ütőmunka tekintetében 

hasonlóan a nyúláshoz, a szórásmezők átfedésben vannak, 20-30%-os átlagos csökkenést 

mutatva. Az eredményeket megvizsgálva összességében a CMC-vel segített adagolás tűnt a 

leghatékonyabbnak, ugyanis közel azonos nyúlás és ütőmunka csökkenés árán itt tapasztaltam 

a legnagyobb szilárdság-, valamint merevségnövelő hatást. 

 

    

68. ábra: A PP húzószilárdságának és húzó rugalmassági modulusának (a), valamint fajlagos 

ütőmunkájának és a maximális erőhöz tartozó nyúlásának (b) megváltozása 5 m% böhmit különböző 

módon történő adagolását követően 

 

Különböző nagyítású elektronmikroszkópos felvételeken (69. ábra) a mikro- és 

makrodiszperziót megvizsgálva látható, hogy száraz adagolás esetén ugyan számos 

(20…80 m) böhmit agglomerátum maradt vissza a feldolgozást követően, viszont emellett 

jelentős számú nanométeres nagyságú szemcse is megfigyelhető. A vízzel segített adalékolás 

esetén a visszamaradó agglomerátumok mérete a száraz adagolás során tapasztaltnál jelentősen 

nagyobb volt, akár a 200…300 m-t is elérhette, míg nanoméretben eloszlatott szemcse alig 

megfigyelhető a minta felületén. Tekintve, hogy a kialakult agglomerátumok mérete 

többszörösen meghaladta azok eredeti (gyártótól kapott) állapotukban ismert méretét, 
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kijelenthető, hogy a tisztán vízzel segített eljárás az aggregálódást elősegítette. Ennek 

magyarázata a már ismertetett Leidenfrost-jelenségre vezethető vissza. Cseppenkénti adagolás 

esetén az egyes cseppek elforrása során a bennük eloszlatott böhmit szemcsék 

agglomerátumokba rendeződtek, amelyeket a feldolgozás során fellépő nyíróerők nem tudtak 

lebontani. Ennek a problémának a kiküszöbölésére vezettem be a CMC-t, amely a 

Leidenfrost-jelenség megszüntetésével már lehetővé tette, hogy a böhmit szemcsék ténylegesen 

folyadék állagú szállítóközegben juthassanak közvetlenül a polimer ömledékbe. A víz/CMC 

emulzió alkalmazásának hatására a feldolgozás során visszamaradó nagyobb méretű 

agglomerátumok száma és mérete jelentősen csökkent. Ezzel párhuzamosan viszont nem 

növekedett meg a nanoméretben eloszlott szemcsék száma, helyette kisebb 0,2…5 m 

nagyságú agglomerátumok alakultak ki. Mivel ez a nagyságrend azonos a CMC domének 

korábban megállapított méretével, így feltételezhető, hogy a böhmit szemcsék többnyire a CMC 

fázisban maradtak. Ez a feltevés összhangban áll a CMC kémiai szerkezetével, annak poláros 

jellegével. 
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69. ábra: PP/BA kompozitok rideg töretfelületeinek SEM felvételei különböző adalékolási módok esetén 

 

Összességében elmondható, hogy morfológia tekintetében a tisztán vízzel segített 

adalékolás a legelőnytelenebb, a száraz, illetve víz/CMC segítségével történő eloszlatás pedig 

eltérő karakterisztikájú eloszlatottsághoz vezet. Mivel a böhmit szilárdság- és merevségnövelő 

hatása a víz/CMC felhasználása útján mutatkozott meg leginkább, így ezzel az eljárással 

folytattam kutatómunkámat. A következőkben a böhmit koncentrációjának hatását mutatom be. 

A böhmitet a polipropilénbe 2,5; 5 és 10 m% mennyiségben adagoltam. A feldolgozás során 

használt víz/CMC mennyiségét a már korábban leírtak alapján határoztam meg minden esetben. 

Szem előtt tartva, hogy a CMC önmagában is változtat a PP mechanikai tulajdonságain, 

Minta 
Nagyítás 

100x 5000x 
P

P
_

B
A

 

  

P
P

_
W

_
B

A
 

  

P
P

_
C

M
C

_
B

A
 

  



Lendvai László 

 

110 

elkészítettem olyan referenciamintákat is, ahol az adott mennyiségű böhmit beadagolásához 

szükséges CMC-t adtam csak a polipropilénhez, így a böhmit erősítő hatását közvetlenül tudtam 

vizsgálni. Az egyes minták összetételét a 17. táblázat tartalmazza. 

 

Minta jelölése PP [m%] Böhmit [m%] CMC [m%] víz [m%] 

PP 100 - - - 

PP_CMC(2,5) 99,8125 - 0,1875 7,5 

PP_CMC_2,5BA 97,3125 2,5 0,1875 7,5 

PP_CMC(5) 99,625 - 0,375 15 

PP_CMC_5BA 94,625 5 0,375 15 

PP_CMC(10) 99,25 - 0,75 30 

PP_CMC_10BA 89,25 10 0,75 30 

17. táblázat: Különböző mennyiségű böhmittel társított PP minták összetétele és jelölése 

 

A szakítóvizsgálatokkal meghatározott mérés során minden esetben az adott összetételű 

böhmit tartalmú mintát hasonlítottam az azonos összetételű, erősítetlen mintával 

[pl. PP_CMC_5BA  PP_CMC(5)], hogy a böhmit hatását közvetlenül minősíthessem. A 

70. ábrán látható, hogy növekvő BA tartalom esetén a húzószilárdság relatív növekményének 

átlagértéke fokozatosan nő (4%, 6%, 14%). Az egyes lépések közt a változás szórásmezőn 

belüli, de a legkisebb és a legnagyobb BA tartalmú mintákat megvizsgálva egyértelmű javulás 

figyelhető meg. A húzó rugalmassági modulus tekintetében a változás egyértelmű, itt a 

növekmény a szilárdságnál sokkal jelentősebb (7%, 21%, 29%), az egyes lépések közti változás 

pedig a szórásmezőnél lényegesen nagyobb. A szilárdság- és a merevségnövekedése csökkenő 

nyúlással és fajlagos ütőmunkával társult, ami összességében egy „ridegebb” anyag létrejöttére 

enged következtetni.  
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70. ábra: Különböző mennyiségben adagolt böhmit hatása a PP húzószilárdságára és húzó rugalmassági 

modulusára (a), valamint fajlagos ütőmunkájára és a maximális erőhöz tartozó nyúlására (b) 

 

Kissé árnyalja a képet, ha a mechanikai tulajdonságok abszolút értékét tisztán az 

erősítőanyag függvényében ábrázolom (71. ábra). Ebben az esetben az erősítőanyag és a 

szállítóközeg összegzett hatása mutatkozik meg, amelyek a mechanikai tulajdonságokat 

tekintve ellentétesek. Összességében állandónak tekinthető szilárdság mellett sikerült kis 

mértékben megnövekedett húzó rugalmassági modulust elérni kissé csökkenő nyúlás és 

fajlagos ütőmunka mellett. 

 

   

71. ábra: Különböző mennyiségben adagolt böhmit hatására a PP húzószilárdságára és húzó rugalmassági  

modulusára (a), valamint fajlagos ütőmunkájára és a maximális erőhöz tartozó nyúlására (b). 

Megj.: a növekvő böhmit tartalom a szövegben ismertetett módon egyben növekvő CMC tartalmat is jelent 
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A DMA méréseket öt darab különböző mintán végeztem el. Az erősítetlen PP-n, a 

különböző mennyiségű böhmittel erősített kompozitokon, valamint az 5 m% böhmit 

adagolásához szükséges CMC-vel társított mintán is, hogy elkülöníthető legyen a 

szállítóközegként használt adalékanyag hatása.  A 72. ábrán látható, hogy bár a CMC kis 

mértékben csökkenti a PP tárolási modulusát, viszont a böhmit hozzáadása ezt nemcsak hogy 

kompenzálni tudja, de azon túl is megnöveli. A böhmit tartalom növelésének hatására a tárolási 

modulus is egyre nagyobb lesz a teljes hőmérséklettartományon. Mindeközben sem a CMC, 

sem pedig a BA nincs számottevő hatással a PP veszteségi tényezőjére, bár előbbi némileg 

növeli, utóbbi pedig a koncentráció függvényében kis mértékben csökkenti azt, a különbségek 

alig kivehetők a diagramról. A PP üvegesedési átmenetének hőmérséklettartománya sem 

változott, ami arra enged következtetni, hogy az erősítő szemcsék többnyire a CMC fázisban 

maradhattak, ilyen módon nem akadályozták a PP molekulaláncok mobilitását. Ez jó 

összhangban áll a SEM felvételekkel, ahol látható volt, hogy a böhmit szemcsék javarészt 

kisméretű agglomerátumok formájában a CMC doménekben lokalizálhatóak, a részecskéknek 

csak kis hányada volt ténylegesen nanoméretű formájában megtalálható a mátrixban. 

 

    

72. ábra: A PP tárolási modulusa (a) és veszteségi tényezője (b) különböző mennyiségben adagolt böhmit 

hatására 

 

A differenciál pásztázó kalorimetriás méréseket, hasonlóan a DMA-hoz, ugyanazon az 

öt darab különböző összetételű mintán végeztem el. A különböző mintákhoz tartozó felfűtési 

és lehűtési görbék a 73. ábrán láthatóak, a görbékről leolvasott adatokat pedig a 18. táblázat 

ismerteti. 
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73. ábra: PP/BA kompozitok felfűtési (a) és lehűtési (b) görbéi DSC mérés során 

 

A DSC mérések adatai alapján a PP-hez adagolt CMC nem okoz számottevő változást 

a mátrix kristályos szerkezetében, mivel mind a kristályolvadási, mind pedig a kristályosodási 

hőmérséklet is csak 0,1 °C-t változott. Emellett a kristályos részarányra sem volt számottevő 

hatással. A böhmit mennyiségének függvényében az olvadási csúcshőmérséklet értékében 

nincs konzekvens változás, ami azt jelenti, hogy az erősítő részecskék a kristályos szerkezet 

felbomlását nem akadályozzák, tehát a termikus stabilitást nem javítják. Ezzel szemben viszont 

növekvő BA tartalom mellett a lehűtés során a kristályosodás magasabb hőmérsékleteken ment 

végbe (123,0 => 123,8 => 124,2 => 124,9 °C), illetve a kristályos részarány is fokozatosan 

növekedett (43,4 => 44,8 => 45,2 => 46,8%). Ez alapján a böhmit gócképzőként viselkedve a 

PP kristályosodását elősegítette. 

 

Minta jelölése 
Kristályolvadási  

hőmérséklet, Tm [°C] 

Kristályosodási 

hőmérséklet, Tc [°C] 

Kristályos  

részarány, Xc [%] 

PP 163,7 123,0 43,4 

PP_CMC(5) 163,8 122,9 43,2 

PP_CMC_2.5BA 163,0 123,8 44,8 

PP_CMC_5BA 162,9 124,2 45,2 

PP_CMC_10BA 164,4 124,9 46,8 

18. táblázat: PP/BA kompozitok DSC mérése során a felfűtési és lehűtési görbékről leolvasott adatok 
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jelentősen meghaladja a víz forráspontját. A probléma megoldására egy vízben oldható 

polimert, a karboximetil-cellulózt alkalmaztam, amelynek segítségével víz forráspontját 

megnöveltem, így a technológiát stabilizáltam. A víz/CMC szállítóközeg felhasználásával a 

mátrixba bejuttatott erősítő részecskék makrodiszperziója sokat javult a másik két vizsgált 

eljáráshoz képest, viszont mivel a CMC-nek a PP mechanikai tulajdonságaira gyakorolt hatása 

a böhmittel ellentétes, így még 10 m% erősítőanyag tartalom esetén is csak kismértékű 

merevségnövekedést sikerült elérni [46]. 
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5. Összefoglalás 

Dolgozatomban hőre lágyuló polimer mátrixú mikro- és nanokompozitok előállításával 

és vizsgálatával foglalkoztam. Mátrixanyagként biológiai úton lebomló (TPS, PBAT) és 

hagyományos (PP) polimereket alkalmaztam. Erősítőanyagként természetes (cellulóz), ásványi 

(BT, oMMT), és szintetikus (BA) szemcséket adalékoltam a mátrixhoz, szívósítás céljából 

pedig két különböző kaucsuktípust (NR, XNBR) használtam. Az erősítő és szívósságnövelő 

adalékok polimerbe történő beágyazásának egy újszerű módjának, a vízzel segített eljárás 

alkalmazásának a lehetőségeit vizsgáltam.  

A felhasznált mátrixanyag, illetve a feldolgozás technológiai kivitelezése alapján a 

dolgozatomban dokumentált kutatómunkát két alapvető részre lehet bontani. A dolgozat első 

felében mátrixanyagként termoplasztikus keményítőt alkalmaztam, aminek feldolgozása során 

- a részecskék adalékolásához használt folyékony szállítóközeg - a víz, mint lágyítószer is 

megjelenik, ilyen formában pedig kettős szerepet tölt be. A dolgozat második felében PP 

mátrixú mintákat állítottam elő, ahol a víz kizárólag az adalékanyagok bejuttatásához szükséges 

közegként funkcionált, ezt követően pedig teljes egészében elpárologtatásra került. 

Termoplasztikus keményítő mátrixú minták esetében a felhasznált erősítőanyagokat úgy 

választottam meg, hogy azok vízben duzzadók, vagy diszpergálhatóak legyenek. Ez alól 

kivételt képez az organofilizált montmorillonit, amelynek alkalmazása kifejezetten azt a célt 

szolgálta, hogy vele történő összehasonlítás útján bemutassam a vízzel segített eljárás előnyeit 

a hagyományos ömledék keveréses feldolgozáshoz képest. A minták ömledékes 

kompaundálását az összetevők előzetes kézi összekeverését követően extrúzióval végeztem el. 

A szakirodalom feldolgozásának fejezetében rámutattam, hogy a lágyított élelmiszeripari 

keményítő ömledékes keveréssel történő feldolgozása során annak kristályszerkezete átalakul. 

Ezt az átalakulást a feldolgozás után a tárolási idő függvényében egy spontán végbemenő, 

retrogradációnak nevezett lassú visszaalakulás követi. Kutatási eredményeim alapján 

kijelenthető, hogy a vízzel és glicerinnel lágyított TPS-hez erősítőanyagként adagolt bentonit 

jelenléte a vizsgált tartományban (0…7,5 phr) növeli a feldolgozás során fellépő nyíróerőket, 

ami javítja a kristályos szerkezet átalakulásának hatékonyságát (ahol hatékonyság alatt a 

keményítő kristályos szerkezetében mérhető átalakult hányad értendő). Erősítetlen TPS-hez 

képest a 7,5 phr bentonit tartalmú minták visszamaradó A típusú kristályos hányada 7%-ról 

4%-ra csökkent. Mindemellett a bentonit részecskék jelenléte az öregítés 120 napja során 

akadályozta a molekulaláncok spontán visszarendeződését is, ezáltal 7,5 phr bentonit tartalom 

esetén ebben az időintervallumban mintegy ~54%-kal csökkentve a retrogradáció sebességét. 
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Szakítóvizsgálatok elvégzésével meghatároztam, hogy a különböző mennyiségű BT-t 

tartalmazó TPS minták mechanikai tulajdonságai milyen mértékben változnak az elmúlt idő 

függvényében. Kimutattam, hogy mind a bentonit tartalom, mind pedig a retrogradáció növeli 

a minták szilárdságát és merevségét, miközben csökkenti azok nyúlását. Rámutattam továbbá, 

hogy a bentonit erősítő hatása az eltelt idő függvényében egyre szignifikánsabbá vált, ami a 

mátrix-erősítőanyag közti adhéziós kapcsolat javulására vezethető vissza.  

Hasonló megfigyelést tettem 0…20 phr mikrocellulóz tartalmú TPS minták esetében is. 

A jelenséget a retrogradáció során megváltozó nedvességtartalommal hoztam összefüggésbe. 

Megállapításom szerint a TPS mátrixú, nagy mennyiségű -OH csoportokat tartalmazó erősítő 

részecskékkel társított kompozitoknál az erősítő hatás nagyban függ az anyag 

nedvességtartalmától. Ennek oka, hogy a csökkenő nedvességtartalommal párhuzamosan az 

erősítőanyag és a mátrix közti közvetlen H-hidas kötések száma megnő, ami magyarázza a 

javuló erősítő hatást. Ez egyrészt azt jelenti, hogy szárítás útján a minták merevsége és 

szilárdsága jelentősen javítható, másrészt pedig a retrogradáció következményeképp 

végbemenő lassú dehidratáció is spontán folyamatként az idő függvényében javítja a kompozit 

szilárdságát és merevségét. Szintén erre a jelenségre vezethető vissza, hogy az ilyen típusú 

erősítőanyagok hatékonysága a feldolgozási hőmérséklet megválasztásával is változtatható.  

Egy hidrofil és egy organofilizált, de hidrofób rétegszilikát felhasználásán keresztül 

rámutattam, hogy a vizes közeg felhasználásával TPS és TPS/PBAT mátrixú kompozitok 

esetében a vizes eljárás alkalmazása helyettesítheti az organofilizálást, az erősítőanyagok 

interkalációja ugyanis mindkét esetben hozzávetőlegesen ugyanolyan mértékű. 

A TPS-ből és PBAT-ból előállított biológiai úton lebontható polimer keverékeknél a 

TPS fázis mennyiségének növelésével párhuzamosan a húzószilárdság és a szakadási nyúlás 

fokozatosan csökken, miközben a keverék merevsége megnő. Ebből kiindulva rámutattam, 

hogy az alkalmazástechnológiai szempontból releváns csomagolástechnológiai alkalmazások 

esetében a TPS elsősorban, mint töltőanyag kerülhet szóba, annak viszont ideális, tekintve, 

hogy előállítási költsége nagyságrendekkel kisebb a PBAT beszerzési áránál. 

A PP mátrixú, kaucsukkal szívósságnövelt, illetve böhmittel erősített mintákat a 

szakirodalomban „gyors-párolgásos eljárás”-ként aposztrofált eljárással hoztam létre, 

amelynek során a vizes közegben diszpergált adalékanyag csepegtetve került a belső keverőben 

megömlesztett polimer ömledékhez. Összehasonlítás céljából bizonyos mintákat hagyományos 

száraz adagolással is elkészítettem. Kaucsukkal (0…20 m%) szívósított polipropilén mintákon 

bemutattam, hogy a kaucsukszemcsék méretének eloszlását a mátrixban két fő tényező 

befolyásolja: a mátrix és a kaucsuk viszkozitásának aránya, valamint a kaucsuk adagolásának 
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módja. A PP és a felhasznált kaucsuk viszkozitása minél közelebb állt egymáshoz, a diszpergált 

szemcsék mérete annál kisebbre adódott. Az adagolási módot tekintve a kialakuló 

szemcseméret függvényében előnyösebbnek mutatkozott a kaucsukok latex formában történő 

beágyazása a PP-be. A latex állagú adalékolás előnye elsősorban nagy viszkozitás arányok 

fennállása esetén mutatkozik meg. Kisebb viszkozitás arányok esetén az adagolás módja 

kevésbé releváns. A szemcsék mérete a mechanikai tulajdonságokban is megmutatkozott, minél 

kisebb átlagos szemcseméretet sikerült elérni, a szívósságnövelés annál hatékonyabb lett. A 

vizsgált kaucsuktípusok (NR, XNBR) közül az NR mutatkozott előnyösebbnek, aminek oka a 

kisebb viszkozitásából adódó jobb eloszlathatósága, valamint a PP-vel való jobb 

összeférhetősége. 

Bemutattam, hogy a „gyors-párolgásos” tisztán vízzel segített adalékolás a 

Leidenfrost-jelenség miatt kifejezetten előnytelen olyankor, ha a feldolgozási hőmérséklet 

jelentősen meghaladja a víz forráspontját. A probléma megoldására a víz forráspontjának 

növelése céljából egy vízben oldható polimert, a karboximetil-cellulózt alkalmaztam, amelynek 

segítségével a technológiát stabilizáltam. A víz/CMC szállítóközeg felhasználásával a mátrixba 

bejuttatott erősítő részecskék eloszlása előnyösebbé vált. Mindez azonban azzal járt, hogy a 

CMC jelenléte csökkentette a PP szilárdságát és merevségét, miközben megnövelte annak 

szívósságát és szakadási nyúlását. 
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6. További megoldásra váró feladatok 

- Bár munkám nagyban elősegítheti a termoplasztikus keményítő, illetve a 

termoplasztikus keményítő alapú mikro- és nanokompozitok szerkezeti-, 

valamint mechanikai tulajdonságainak tervezését az idő függvényében, a 

gyakorlati elterjedésének továbbra is számos akadálya van. Fontos volna a 

vízérzékenységét csökkenteni, illetve a retrogradáció sebességét újabb 

módszereket kifejlesztve tovább csökkenteni a teljes lebonthatóságot továbbra 

is szem előtt tartva. 

- A szívósságnövelés céljából adagolt kaucsukok latex állagban történő 

adalékolása szakaszos üzemű technológia esetén kifejezetten előnyösnek 

mutatkozott. A jövőben célszerűnek tartom egy alkalmas infrastrukturális 

fejlesztés segítségével folyamatos üzemben működő extruderre adaptálni a 

megoldást, hogy az ipari körülmények közt is megvalósíthatóvá váljon. 

- Az eredményeim alapján rámutattam, hogy természetes eredetű kaucsukkal is 

lehetőség van a PP szívósságának növelésére, mindazonáltal célszerű volna 

megvizsgálni, hogy a mátrixszal jobb adhéziót kialakítani képes EPM, illetve 

EPDM kaucsuk latexekkel is hasonlóan jól működhet-e az eljárás. 

- Óriási potenciál rejlik az erősítő nanorészecskéknek a kaucsuk latexben történő 

előzetes eloszlatásában, ilyen módon megvalósítva a módosítandó mátrix 

szívósság- és szilárdságnövelését egy lépésben. A dolgozatom készítése során 

kezdetleges lépéseket tettem már ebbe az irányba, azonban a részletes 

kidolgozása további kutatómunkát igényel. 

- A „gyors-párolgásos módszerrel” történő vizes diszperziós eljárás 

alkalmazhatóságát sikerült kiterjesztenem magasabb hőmérsékleten történő 

alkalmazásokhoz a CMC hozzáadásával, ami első megközelítésben előremutató, 

de ahogy az eredmények mutatták a gyakorlati alkalmazhatósága jelenlegi 

formájában valószínűtlen. Hosszabb távon célszerű volna olyan további vízben 

oldódó polimereket is megvizsgálni erre a célra, amelynek hatása a mátrixra 

hasonló a bevinni kívánt erősítőanyagéhoz.  
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7. Tézisek 

1. Glicerinnel és vízzel lágyított termoplasztikus keményítő (TPS) mátrixú bentonit 

erősítésű kompozitok ömledék keveréses előállításakor a keményítő TPS-sé történő 

átalakításának hatékonysága, - ahol hatékonyság alatt a keményítő kristályos szerkezetében 

mérhető átalakult hányad értendő - az erősítőanyag-tartalom függvényében javul. Ennek oka az 

adalék-szemcsék jelenlétéből adódó megnövekedett nyíróerők kialakulása a feldolgozó 

berendezésben.  A nyers keményítőre jellemző kristálytípus aránya 0…7,5 phr bentonittal 

erősített TPS mintákon végzett mérések alapján 7%-ról 4%-ra csökkent. Ezt az állítást WAXS 

mérésekkel igazoltam [161, 162].  

2. Glicerinnel és vízzel lágyított termoplasztikus keményítő (TPS) mátrixú, bentonit 

erősítésű kompozitokban a TPS retrogradációjának sebessége - ahol retrogradáció alatt a 

kristályos szerkezet idő függvényében történő átalakulása értendő - a beágyazott bentonit 

hatására csökken. Ennek oka, hogy a bentonit a TPS molekuláinak mozgását gátolja. A 120 

napos tárolási intervallumban a retrogradáció révén kialakult nyers keményítőre jellemző 

kristálytípus aránya 0…7,5 phr bentonittal erősített TPS mintákon végzett mérések alapján 

13%-ról 6%-ra csökkent. Ezt az állítást WAXS mérésekkel igazoltam. A mintákat a vizsgált 

időszakban állandó hőmérséklet (30 °C) és páratartalom (50%) mellett tároltam [162]. 

3. Azoknál a termoplasztikus keményítő (TPS) alapú kompozitoknál, ahol az erősítőanyag 

jelentős mennyiségű -OH csoportot tartalmaz, az erősítőanyag merevségnövelő hatása az idő 

függvényében javul. Ennek oka, hogy a tárolási idő függvényében a mátrix-erősítőanyag 

határfelület megváltozik. A TPS-ben lejátszódó retrogradációs folyamatok következtében a 

kompozitok nedvességtartalma csökken, beleértve ebbe azokat a határrétegben lokalizálható 

vízmolekulákat is, amik jelenlétükkel akadályozhatják az összetevők közti közvetlen kapcsolat 

kialakulását. A retrogradációval párhuzamos nedvességcsökkenéssel a TPS molekulák és az 

erősítőanyag közti kötésben résztvevő vízmolekulák száma lecsökken, ezzel együtt a TPS 

nagyobb eséllyel kapcsolódik közvetlenül az erősítőanyag -OH csoportjaihoz H-hidas kötéssel. 

Az állítást bentonit és cellulóz részecskékkel erősített TPS mintákon elvégzett mechanikai és 

dielektromos vizsgálatokkal igazoltam [14, 162-164]. 
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4. Azoknál a termoplasztikus keményítő (TPS) alapú, rétegszilikáttal erősített 

kompozitoknál, ahol a lágyítószerek közt az adott mennyiségű rétegszilikát duzzasztásához 

elegendő víz is megtalálható, nélkülözhető az erősítő részecskék feldolgozást megelőző 

organofilizálása. Ennek oka, hogy a víz kettős szerepet játszva nemcsak lágyítja a TPS-t, de az 

erősítőanyag rétegeinek távolságát az organofilizáláshoz hasonló mértékben növelve segíti az 

interkalált szerkezet kialakulását is.  

Az állítást lágyítószerként 16,5 m% vizet is tartalmazó TPS mátrixú kompoziton igazoltam, 

amihez 5 phr mennyiségben két, szerkezetüket tekintve hasonló rétegszilikátot adagoltam: az 

egyik egy felületkezeletlen, hidrofil, a másik pedig az organofil felületkezeléséből eredően 

hidrofób típus volt [166].  

5. A polipropilénhez hozzáadott kaucsuk szívósságnövelésének hatékonysága a mátrix és 

a szívósító adalék viszkozitásának arányán kívül nagyban függ attól, hogy a kaucsuk száraz, 

tömbös formában, vagy latexként lett a mátrixhoz adagolva az ömledék keveréses feldolgozása 

során. Latex állagú adalékolással kisebb átlagos szemcseméret és ezáltal hatékonyabb 

szívósságnövelés valósítható meg. A latex állagú adalékolás ezen előnyös hatása annál 

jelentősebb, minél nagyobb arányú az eltérés a mátrix és a kaucsuk viszkozitásában. 

Állításomat 0…20 m% természetes- és karboxilált akrilnitril-butadién kaucsukkal szívósított, 

különböző folyóképességű (ISO 1133-1 mérési szabvány szerint 4 g/10 perc és 29 g/10 perc) 

polipropilén mátrixú mintákon igazoltam [170, 171]. 

6. A böhmit erősítésű polipropilén mátrixú kompozitokban kialakuló aggregátumok 

mérete csökkenthető a nanokompozitok előállítására alkalmazott vizes diszperziós eljárásoknak 

azon csoportjánál, ahol a vizes közeg többletnyomás nélkül kerül beadagolásra a víz 

forráspontját jelentősen meghaladó hőmérsékletű polimer ömledékbe (pl. „gyors-párolgásos 

eljárás”), ha a vizes közeg forráspontját egy vízben oldódó további adalékkal megnöveljük. A 

forráspont növelésének olyan mértékűnek szükséges lennie, hogy a vizes diszperzió 

ténylegesen bejuthasson a polimer ömledékbe és ne forrjon el annak felületén. 

Állításomat polipropilén mátrixú, 0…10 m% böhmittel erősített kompozitokon igazoltam, ahol 

„gyors-párolgásos eljárás” során a böhmit szállítóközegeként alkalmazott víz forráspontját a 

vízhez 1:40 arányban adalékolt karboximetil-cellulózzal növeltem meg, így küszöbölve ki a 

Leidenfrost-jelenséget [46]. 
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9. Mellékletek 

 

74. ábra: TPS minták WAXS diffraktogramjai a gyártást követő időtartományban 

 

 

75. ábra: TPS_1BT minták WAXS diffraktogramjai a gyártást követő időtartományban 
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76. ábra: TPS_2.5BT minták WAXS diffraktogramjai a gyártást követő időtartományban 

 

 

77. ábra: TPS_5BT minták WAXS diffraktogramjai a gyártást követő időtartományban 
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78. ábra: TPS_7.5BT minták WAXS diffraktogramjai a gyártást követő időtartományban 
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