
 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

 

 
 

 

 

Szerkezet-tulajdonság 

összefüggések termoplasztikus 

keményítő keverékekben és 

kompozitokban 

 

 
c. PhD dolgozat tézisei 

 

 

 

Szerző: 

Müller Péter 
 

 

 

Témavezető:  

Pukánszky Béla 
 

 
Műanyag- és Gumiipari Laboratórium 

Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

 

Anyag- és Környezetkémiai Intézet  

Természettudományi Kutatóközpont 

Magyar Tudományos Akadémia 
 

 

 

 

 
2015 

 

 
 



PhD Tézisek 

 

 

1 

1. BEVEZETÉS 

 

A 2008-as pénzügyi válság okozta visszaesést követően a műanyagok előállítása 

folyamatosan növekszik és a termelés 2010-ben világviszonylatban  265 Mt, míg Euró-

pában 57 Mt volt [1]. Ugyanebben az évben az európai műanyagfeldolgozók 46,4 millió 

tonna terméket állítottak elő, amelynek mintegy 40 %-át rövid élettartamú termékek, ál-

talában csomagolóanyagok előállítására használták fel, ami 24,7 millió tonna háztartási 

hulladékot eredményezett [1]. Nem csoda, hogy emiatt az elmúlt évtizedekben a környe-

zetvédelmi aggályok is jelentősen nőttek, növelve a műanyagok környezetre gyakorolt 

hatásának csökkentését célzó erőfeszítéseket. Erre különböző megoldások léteznek, ame-

lyek közül a legelőnyösebb a komposztálás [2]. Ennek megfelelően a legkülönbözőbb 

területeken találkozhatunk biológiailag lebontható és komposztálható műanyagok alkal-

mazásával. A biológiai alapú, azaz megújuló nyersanyagforrásból gyártott polimerek, a 

biomassza általában, a jövőben legalább részben helyettesíthetik a fosszilis forrásokból 

származó anyagokat, jelentős környezeti előnyöket, mint például csökkentett széndioxid 

kibocsátást eredményezve 

 

Bár a „biopolimer” elnevezést az alkalmazástól függően többféle módon használ-

ják, az általánosan elfogadott definíció szerint azokat a polimereket hívhatjuk így, ame-

lyek megújuló forrásból előállíthatók, biológiai úton lebonthatók vagy mindkét definíci-

ónak megfelelnek. Termelési kapacitásuk dinamikusan növekszik [3,4] és a nem lebont-

ható természetes alapú műanyagokhoz viszonyított arányuk is folyamatosan növekszik 

[4]. Az 1. ábra a világ biopolimer termelését mutatja be [4], jelezve, hogy a keményítő és 

keverékei, a politejsav és a polihidroxi-alkanoátok jelentősége a legnagyobb a biológiai 

alapú és biológiailag lebontható polimerek között. 

 

A biopolimerek sok lehetőséget kínálnak számunkra és számos előnnyel rendel-

keznek, de természetesen vannak hátrányos tulajdonságaik is. A termelési kapacitás nö-

vekedésének ellenére még mindig nagyon drágák, és tulajdonságaik gyakran rosszak 

vagy legalábbis nem felelnek meg a gyártók vagy a felhasználók elvárásainak. Bár a ter-

mészetes polimerek nagy mennyiségben hozzáférhetők és olcsók, tulajdonságaik még tá-

vol vannak a tömegműanyagokétól. Ennek megfelelően a biopolimereket gyakran módo-

sítják, hogy megfeleljenek a piaci elvárásoknak. Ahhoz, hogy kihasználjuk a bennük rejlő 

lehetőségeket és új piacokat hódítsunk meg a biopolimerek tulajdonságait jelentősen ja-

vítani kell. Ennek megfelelően ezeknek az anyagoknak a módosítása nem csak a tudomá-

nyos kutatások, hanem az ipari fejlesztés fókuszában is áll. 

 

______________________________________________________________________ 
1Plastics Europe. Plastics – The Facts 2011 – An analysis of European plastics production, demand and recovery 

for 2010. <http://www.plasticseurope.org/documents/document/20111107101127-final_pe_factsfigures_ 

uk2011_lr_041111.pdf>.  
2Kale, G., Kijchavengkul, T., Auras, R., Rubino, M., Selke, S. E., Singh, S. P., Macromol. Biosci.  7, 255-277 

(2007) 
3Shen, K., Haufe, J., Patel, M., Product overview and market projection of emerging bio-based plastics. Final 

report of Utrecht University to European Bioplastics, 2009 
4Europian Bioplastics. Driving the evolution of plastics. <http://en.european-bioplastics.org/wp-content/ 

uploads/2012/publications/Imagebroschuere_Dec2012.pdf>  
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1. ábra  A világ biopolimer termelésének megoszlása 2010-ben. 

 

 

Új polimerek és új polimerizációs eljárások kifejlesztésével szemben a módosítás 

viszonylag olcsó és gyors eljárás arra, hogy az elvárásoknak megfelelő tulajdonságokkal 

rendelkező műanyagokat állítsunk elő, így ez a megoldás döntő szerepet játszik a 

biopolimerek versenyképességének javításában.  

 

A keményítő egy biológiai alapú és biológiai úton lebomló polimer, ami nagy 

mennyiségben elérhető és nagyon olcsó. A kis molekulatömegű anyagokkal lágyított ke-

ményítő úgy viselkedik, mint egy műanyag, feldolgozható a hagyományos műanyagfel-

dolgozó eljárásokkal. Sajnos más biopolimerhez hasonlóan, a keményítőnek is vannak 

hátrányai, és további módosítása szükséges. A lágyított keményítő legnagyobb hiányos-

ságai a rossz mechanikai tulajdonságok és a vízérzékenység. Az előbbit a nagy mennyi-

ségű, kis molekulatömegű lágyítószer használata eredményezi. A lágyító helyettesíti a 

keményítő molekulák közötti hidrogén hidas kölcsönhatásokat, így a TPS-t rugalmassá 

és feldolgozhatóvá teszi, de a szilárdság és a nyúlás csökkennek. A lágyítók általában 

aktív hidroxil csoportot tartalmazó molekulák, így a vízérzékenység nem csökken, hanem 

inkább növekszik. 

 

A mechanikai tulajdonságok és a vízérzékenység javításának egyik kézenfekvő 

módja, hogy nanotöltőanyaggal kombináljuk a lágyított keményítőt [5]. A rétegszilikátok 

állítólag már kis mennyiségben, néhány százalék szilikáttartalom mellett javítják a poli-

merek mechanikai tulajdonságait. A tulajdonság javulásának feltétele a rétegszilikát tel-

jes, de legalábbis nagyfokú exfoliációja a polimer mátrixban, aminek elérése azonban 
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meglehetősen nehéz. Annak érdekében, hogy megkönnyítsék a rétegek szétválását, azok 

felületét módosítják, csökkentve az egyedi rétegek közötti kölcsönhatás erősségét. 

 

A hagyományos kompozitokhoz képest a polimer/rétegszilikát nanokompozitok 

elméletileg jelentősen javítják a gázzáró, a termikus és a mechanikai tulajdonságokat. A 

legtöbb esetben a TPS/montmorillonit nanokompozit filmeket ömledék állapotban keve-

réssel (belsőkeverőben vagy kétcsigás extruderben) vagy filmöntéssel oldatból állítják 

elő. Az eredmények egyértelműen igazolták, hogy az apoláris karakterrel rendelkező or-

ganofilizált montmorillonit hozzáadása a TPS-hez hagyományos mikrokompozit kiala-

kulásához vezet, míg a poláris természetű keményítő és Na-montmorillonit (NaMMT) 

kombinációja egymásba hatoló/exfoliált szerkezetet eredményez [5]. Annak ellenére, 

hogy a rétegszilikát exfoliációja nem teljes, a TPS/NaMMT nanokompozitok jobb tulaj-

donsággal rendelkeznek, mint a tiszta TPS. A tulajdonságok erősen függnek a keményítő 

és a montmorillonit típusától, valamint az NaMMT és glicerin mennyiségétől. 

 

Többnyire alifás poliésztereket kombinálnak különböző felületaktív anyaggal 

organofilizált rétegszilikátokkal. Az irodalomban közölt állítások szerint általában nagy-

mértékű interkaláció vagy exfoliáció figyelhető meg, ami jelentős javulást eredményez a 

tulajdonságokban beleértve a merevséget, szilárdságot és legnagyobb mértékben a vízfel-

vételt [6]. Nagyon kevés információ áll azonban rendelkezésre a termoplasztikus kemé-

nyítő nanokompozitokról. 

 

A termoplasztikus keményítő tulajdonságai javításának másik lehetséges útja a 

természetes szálerősítés [7]. A megközelítés egyik legnagyobb előnye, hogy az ilyen 

anyagok rendkívül olcsók. A szálak típusát és mennyiségét azonban optimalizálni kell. A 

komponensek közötti kölcsönhatás gyakran ismeretlen, de fontos tényező, ami jelentősen 

befolyásolja a tulajdonságokat. 

 

Polimer keverékek készítése a TPS tulajdonságai javításának egy további lehető-

sége. A TPS és a szintetikus polimerek, mint pl. a polietilén vagy a polisztirol, keveréke-

inek kutatása évtizedekkel ezelőtt kezdődött, és számos publikáció foglalkozik a kapott 

keverékek tulajdonságaival, szerkezetével, a fellépő kölcsönhatásokkal és biológiai le-

bonthatóságukkal. Annak ellenére, hogy a TPS/szintetikus polimer keverékek csak rész-

ben lebonthatók, ami esetenként inkább káros, mint hasznos, mégis számos cég kínál 

ilyen terméket, és számos közlemény jelent meg ezen a területen [8,9]. A TPS 

biokompatibilitása és biológiai lebonthatósága azonban fenntartható, ha biopolimerekkel, 

pl. alifás poliészterekkel, társítjuk. A keverékek készítéséhez az egyik leggyakrabban 

használt biopolimer a politejsav (PLA) [10]. 

______________________________________________________________________ 
5Chivrac, F., Pollet, E., Averous, L., Mater. Sci. Eng. R-Rep.  67, 1-17 (2009) 
6Pantoustier, N., Alexandre, M., Degee, P., Kubies, D., Jerome, R., Henrist, C., Rulmont, A., Dubois, P., 

Compos. Interfaces  10, 423-433 (2003) 
7Averous, L., Fringant, C., Moro, L., Polymer  42, 6565-6572 (2001) 
8Shujun, W., Jiugao, Y., Jinglin, Y., Polym. Degrad. Stabil.  87, 395-401 (2005) 
9Pang, M. M., Pun, M. Y., Ishak, Z. A. M., J. App. Polym. Sci. 129, 3237-3246 (2013) 
10Teixeira, E. D., Curvelo, A. A. S., Correa, A. C., Marconcini, J. M., Glenn, G. M., Mattoso, L. H. C., Ind. 

Crop. Prod. 37, 61-68 (2012) 
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A PLA merev anyag, amely nagy szilárdsággal rendelkezik. Ugyanakkor egyik hátránya 

éppen az, hogy nagyon kicsi a törési ellenállása, ami talán javítható, ha termoplasztikus 

keményítővel keverjük. Ennek megfelően a TPS/PLA keverékek szerkezetének és tulaj-

donságainak vizsgálata elméleti és gyakorlati szempontból is érdekes, beleértve a kom-

ponensek között kialakuló kölcsönhatások vizsgálatát is. Reményeink szerint, a két anyag 

(TPS és PLA) kombinációja egyesíti mindkettő előnyeit, és egy kedvező tulajdonságok-

kal rendelkező, használható keveréket eredményez. 

 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fizikai Kémia és Anyag-

tudományi Tanszék Műanyag- és Gumiipari Laboratóriuma és a Magyar Tudományos 

Akadémia Anyag és Környezetkémiai Intézet által létrehozott közös kutatócsoport nagy 

tapasztalattal rendelkezik a szintetikus és természetes polimerek módosításában. A poli-

merek sokféleképpen módosíthatók pl. kémiai úton (kopolimerizáció, ojtás), vagy más 

polimerek, töltőanyagok, esetleg szálak hozzáadásával. A polimer és egy másik anyag 

kombinációja mindig egy új anyagot eredményez, amelynek a tulajdonságait optimali-

zálni kell, hogy megfeleljen az alkalmazás által támasztott követelményeknek. Az ered-

ményes optimalizálás azonban megköveteli a szerkezet-tulajdonság összefüggések pon-

tos ismeretét, és mivel a biopolimerek viszonylag új anyagok, a rendelkezésre álló isme-

retek korlátozottak. Kutatócsoportunk nagy tapasztalata a lágyított keményítő és általá-

ban a biológiai úton teljesen lebomló anyagok területén hívta életre azt a projektet, amely-

nek célja biopolimerek és különösen a termoplasztikus keményítő (TPS) módosítása, tu-

lajdonságainak javítása volt, hogy kompenzálni tudjuk legfőbb hiányosságait, a rossz me-

chanikai tulajdonságokat, a fizikai öregedést, a vízérzékenységet, és a nagymértékű zsu-

gorodást. A termoplaszikus keményítőből nanokompozitokat, faliszttel erősített anyagot 

és polimer keverékeket készítettünk és tanulmányoztuk a kialakuló kölcsönhatásokat, 

szerkezetüket és tulajdonságaikat annak érdekében, hogy tovább gazdagítsuk ismeretein-

ket ezen az érdekes területen. 

 

 

 

2. KÍSÉRLETI RÉSZ 

 

A TPS/rétegszilikát nanokompozitok előállítására irányuló kísérleteink során 

nagytisztaságú keményítőt lágyítottunk 36 m/m% glicerinnel. Ezt a glicerin tartalmat ko-

rábbi vizsgálataink során kísérleteztük ki, és állandó értéken tartottuk a munkánk során. 

Na-montmorillonitot és három organofilizált rétegszilikátot használtunk a nanokompo-

zitok előállítására, amelyeket aminododekán savval (Nanofil 784), sztearin-dihidroxietil 

ammónium kloriddal (Nanofil 804) és disztearil dimetil- ammóniumkloriddal (Nanofil 

948) felületkezeltek. A szilikáttartalmat 0 és 7 v/v% között változtattuk. A szilikátokat 1 

napig glicerinben duzzasztottuk, majd homogenizáltuk a keményítő porral. A keveréke-

ket belső keverőben készítettük el. A kristályos szerkezetet röntgen diffrakcióval vizsgál-

tuk. Meghatároztuk a minták fényáteresztését, színét, felvettük DMTA spektrumát és 

meghatároztuk mechanikai tulajdonságaikat. 50 %-os relatív páratartalomban tömegmé-

réssel mértük a minták vízfelvételét. 
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A kutatás következő szakaszában TPS nanokompozit filmeket állítottunk elő ol-

datból öntéssel, illetve ömledékállapotban préseléssel. A minták kristályos szerkezetét 

röntgendiffrakcióval, míg szerkezetét pásztázó elektronmikroszkópiával vizsgáltuk. 

Meghatároztuk a minták fényáteresztését és mechanikai tulajdonságait. A kondicionált 

minták egyensúlyi víztartalmát termogravimetriával határoztuk meg. 

 

A kutatás következő szakaszában glicerinnel lágyított kukoricakeményítőt erősí-

tettünk három különböző faliszttel. A kompozitok 5, 10, 15, 20, 30 és 40 v/v% falisztet 

tartalmaztak. A 36 m/m% glicerinnel lágyított termoplasztikus keményítőt porkeverőben 

állítottuk elő. A faliszteket a lágyítás után adtuk a termoplasztikus keményítő porhoz. A 

porkeverékből egycsigás extruderen állítottuk elő a TPS granulátumot, majd a granulá-

tumból szabványos próbatesteket fröccsöntöttünk. Meghatároztuk a minták mechanikai 

tulajdonságait. A próbatestben lejátszódó mikromechanikai deformációs folyamatokat az 

akusztikus emisszió detektálásával követtük a húzóvizsgálat során. A kompozitok szer-

kezetét pásztázó elektronmikroszkóppal vizsgáltuk. A TPS mátrix, a fa szálak és a kom-

pozitok kristályos szerkezetét röntgendiffrakcióval jellemeztük. Meghatároztuk a minták 

vízfelvételét, illetve zsugorodását az idő függvényében. 

  

A TPS módosításának következő módja a keverékek készítése volt, amelyeket a 

NatureWorks cégtől vásárolt PLA és kukoricakeményítőből készült TPS felhasználásával 

állítottuk elő. A termoplasztikus keményítő 36 és 47 m/m% glicerinnel készült. TPS/PLA 

keverékeket készítettünk a teljes összetételi tartományban 10 v/v%-os lépésekkel. Előál-

lítottunk továbbá PLA/glicerin keverékeket is, amelyekben a lágyítószert 1, 3, 5, 7 és 10 

v/v%-ban kevertük a mátrixhoz. A TPS szintén porkeveréssel majd az ezt követő 

extrudálással készült. A PLA-t és a második komponenst belső keverőben homogenizál-

tuk. A fázisok üvegesedési és egyéb relaxációs átmeneteit DMTA méréssel határoztuk 

meg, míg mechanikai tulajdonságaikat szakítóvizsgálattal jellemeztük. A kialakult szer-

kezetet elektronmikroszkópiával tanulmányoztuk. Mértük 1 mm vastag préselt lapok 

fényáteresztését, valamint a minták vízfelvételét is.    

 

A munka utolsó szakaszában a TPS keverékek mellett, más komponensekkel is 

módosítottuk a PLA-t hogy általánosítható információkhoz jussunk a módosításnak a 

PLA tulajdonságaira gyakorolt hatásáról. Keverékeket készítettünk polikarbonátból és 

poli(butilén-adipát-ko-tereftalát)-ból, kompozitokat különböző falisztekből, illetve kal-

cium szulfátból. A keverékeket a teljes összetételi tartományban készítettük el 10 v/v%-

os lépésekkel. Öt különböző lignocellulóz szálat használtunk erősítőanyagként, három 

falisztet, mikrokristályos cellulózt és őrölt kukoricacsutkát. Az erősítőanyag mennyiségét 

0-60 v/v% intervallumban változtattuk, de néhány esetben a felső értéket nem tudtuk el-

érni feldolgozástechnológiai okok miatt. A kalcium szulfát töltőanyagot kezeletlenül, il-

letve 1,5 m/m% sztearinsavval kezelve adtuk a politejsavhoz. Mind a kezeletlen, mind a 

felületkezelt CaSO4 mennyiségét 0 és 30 v/v% között változtattuk 5 v/v% lépésenként. A 

keverékeket és kompozitokat belső keverőben homogenizáltuk. A fizikai öregedés és a 

mechanikai tulajdonság meghatározásához szabványos próbatesteket fröccsöntöttünk. A 

keverékek termikus átmeneteit (üvegesedés, olvadás és kristályosodás) pásztázó kalori-

metriával vizsgáltuk. Húzóvizsgálattal követtük a PLA fizikai öregedésének a mechani-

kai tulajdonságra gyakorolt hatását. 
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3. EREDMÉNYEK 

 

Az első kísérletek keményítő/rétegszilikát kompozitok előállítására és vizsgálatára 

irányultak. Kiderült, hogy a szilikát lemezei nem, vagy csak kis mértékben exfoliáltak a 

feldolgozás során a felületkezelés típusától függetlenül. Megállapítottuk, hogy a rend-

szerben található összes komponens kölcsönhatásba lép egymással. A kompozitban a 

felületkezelőszer és a lágyítószer kompetitív oldódása és adszorpciója játszódik le. Az 

aminosavval módosított rétegszilikát esetében kémiai reakció sem zárható ki. A kölcsön-

hatás típusa és erőssége meghatározza a kompozitok tulajdonságait. A szilikátok erősítő 

hatása széles skálán változik, az aminosavval módosított rétegszilikát tízszer jobban erő-

sít, mint amit alifás aminnal felületkezelt (2. ábra). Az összes tulajdonság (viszkozitás, 

szín és vízfelvétel) ugyanúgy változik a módosítás hatására, mint a szilárdság, és a válto-

zásokat a kölcsönhatások határozzák meg. 
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2. ábra Két organofilizált szilikát erősítő hatása TPS nanokompozitban. Jelölés: () 

N784, () N948. 

 

 

Felhasználva az előző szakaszban szerzett tapasztalatokat, a munka második ré-

szében TPS/NaMMT nanokompozitokat készítettünk oldatból öntéssel, illetve ömledék-

állapotú feldolgozással. A rétegszilikát tartalmat a száraz keményítőre vonatkoztatva 0 és 

25 m/m% között változtattuk (0-8 v/v% a kompozitra nézve). A töltőanyagtartalom na-

gyobb volt, mint az általánosan használt 1-5 v/v%, mivel irodalmi eredmények bizonyí-

tották, hogy a kompozitok tulajdonságai kielégítőek akkor is, ha nem következik be a 
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rétegszilikát teljes exfoliációja. Röntgendiffrakciós vizsgálatok, SEM felvételek és fény-

áteresztés mérések azt mutatták, hogy minden nanokompozit interkalált szerkezettel ren-

delkezik, de nagyobb töltőanyagtartalom (10 v/v% felett) esetén az ömledékben készült 

kompozitokban aggregátumok is megfigyelhetők. Minden kompozit VH típusú kristályo-

kat tartalmazott, ami olyan TPS-re jellemző, ami több mint 10 v/v% vizet tartalmaz. Va-

lamivel nagyobb kristályosságot figyelhettünk meg azoknál a kompozitoknál, amelyek 

több lágyítót tartalmaztak, vélhetően azért, mert a nagyobb fokú lágyítás a keményítő 

láncok nagyobb mozgékonyságát eredményezi. Annak ellenére, hogy nem következik be 

teljes exfoliáció, az oldatból öntött kompozitokban jelentős erősítő hatás figyelhető meg, 

mind a merevség, mind a szilárdság számottevően növekedett. Hasonlóan jó mechanikai 

tulajdonságokat figyelhetünk meg az ömledékben készült száraz mintáknál, de ezek kon-

dicionálása nagyon kis merevséghez és szilárdsághoz vezetett (3. ábra). Feltételezzük, 

hogy a kondicionálás során, illetve az oldatos öntési eljárásban a víz eltérően kötődik 

meg, ami különböző módon befolyásolja a mechanikai tulajdonságokat. Egy egyszerű 

modell segítségével bizonyítani tudtuk, hogy a glicerintartalom növekedésével a kemé-

nyítő/töltőanyag közti kölcsönhatás csökken. 
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3. ábra A NaMMT tartalom hatása a TPS kompozitok merevségére. 

 

 

 A TPS módosítása faliszt szemcsékkel jelentősen javítja a kompozitok néhány 

tulajdonságát. A merevség és a szilárdság nő, és ez a hatás erősebb nagyobb alaki ténye-

zővel rendelkező faliszt esetén. A faliszt jelentősen erősíti a TPS-t köszönhetően a gyenge 

mátrix tulajdonságoknak és az erős határfelületi kölcsönhatásnak, ez utóbbi a keményítő 

molekulák csökkent mobilitását eredményezi, továbbá azt, hogy deformáció esetén a 
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nagy fa szemcsék törnek el. Az erős határfelületi adhézió kisebb vízfelvételt eredményez, 

mint ami az additivitásból következne, de a vízfelvétel viszonylag nagy maradt még a 

faliszt jelenlétében is. A fröccsöntött termoplasztikus keményítő zsugorodása nagyon 

nagy, 10 % körüli, és a méretváltozás hosszan játszódik le. A zsugorodást jelentősen 

csökkenthetjük már 15-20 v/v% faliszt adagolásával (4. ábra), így a kompozit mérettar-

tása megfelelő lesz a. A TPS erősítése faliszttel a legtöbb alkalmazási területen előnyös. 
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4. ábra TPS/W126 kompozit zsugorodásának időfüggése különböző fatartalom mel-

lett; () 0, () 5, () 10, (♦) ≥ 20 v/v%. 

 

 

A TPS/PLA keverékek kísérleti eredményeinek modellszámításokkal kiegészített 

részletes elemzése azt mutatta, hogy gyenge kölcsönhatás alakul ki a két komponens kö-

zött. Elemezve a glicerin lehetséges megoszlását két fázis közötti megállapítottuk, hogy 

a lágyítószer a TPS fázisban marad, nem diffundál át a PLA-ba. A termodinamikai mo-

dellezés szerint a PLA kismértékben oldódik a TPS-ben, amit elősegít a lágyítószer je-

lenléte is, de a TPS egyáltalán nem oldódik a PLA-ban (5. ábra). A gyenge kölcsönhatás 

következtében a keverékek tulajdonságai is meglehetősen rosszak. A két komponens ösz-

szekeverése minden összetételnél heterogén, két fázisú szerkezethez vezet. Az irodalom-

ban közölt állításokkal ellentétben, nem találtunk egyértelmű bizonyítékot egy glicerin-

ben gazdag fázis kialakulására a TPS-ben, az ennek tulajdonított relaxációs átmenet in-

kább a keményítő lánc kisebb egységeinek a mozgásához rendelhető. A gyenge adhézió 

nem teszi lehetővé a feszültségátadást a határfelületen, ami kis szilárdságot és deformál-

hatóságot eredményez. A TPS jelentősen rontja a PLA tulajdonságait, és bár ez utóbbi 
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erősíti a TPS-t, a keményítő mátrixú keverékek jellemzői nagyon rosszak. PLA-ból és 

TPS-ből csak megfelelő kapcsolási stratégia kidolgozása esetén gyártható a gyakorlatban 

is felhasználható anyag.  
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5. ábra PLA/TPS keverékek fázisdiagramja, glicerin hatása az elegyíthetőségre 

 

 

 A PLA/TPS keverékekben megjelenő termikus átmenetek részletes elemzése rá-

mutatott, hogy minden átmenetet a PLA láncok molekuláris mozgékonysága határoz meg. 

A keverékkészítés módosítja a molekuláris mozgékonyságot, csökkenti az üvegesedési 

hőmérsékletet és megnöveli az entalpia relaxáció intenzitását. Minden más átmenet és 

jellemző, azaz a hidegkristályosodás, olvadás és a megfelelő entalpiák is eszerint változ-

nak. A növekvő molekuláris mozgékonyság gyorsítja a polimer fizikai öregedését. Az 

eredmények összehasonlítása más PLA keverékek (PBAT, PC) és kompozitok (fa, 

CaSO4) eredményeivel igazolta a feltételezés általános jellegét. Gócképző hatás nem volt 

megfigyelhető a vizsgált heterogén PLA keverékekben és kompozitokban, a hűtés során 

regisztrált kristályosodási hőmérséklet állandó maradt. A kölcsönhatás erőssége a PLA 

és a különböző módosításra használt komponensek között széles tartományban változott, 

de közvetlen összefüggést nem találtunk a határfelületi adhézió erőssége és a molekuláris 

mozgékonyság között. A mozgékonyságban megfigyelt növekedés oka még nem tisztá-

zott és további vizsgálatot, illetve magyarázatot igényel. 
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4. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

 

1. Termoplasztikus keményítő/rétegszilikát nanokompozitok tulajdonságainak részle-

tes elemzésével kimutattuk, hogy gyakorlatilag a rendszer összes komponense köl-

csönhatásba lép egymással. A felületkezelő szer és a lágyító kompetitív oldódása és 

adszorpciója következik be a kompozitokban és nem zárható ki kémiai reakció le-

játszódása sem. A kölcsönhatás típusa és erőssége meghatározza a kompozitok tu-

lajdonságait [1,2]. 

 

2. TPS/rétegszilikát nanokompozitok további vizsgálatával bebizonyítottuk, hogy 

minden nanokompozit interkalált szerkezettel rendelkezik függetlenül az előállítás 

módjától. A filmöntéssel készített nanokompozitokban a rétegszilikát a részleges 

exfoliáció ellenére erősíti a TPS-t a merevség és a szilárdság jelentősen növekedését 

eredményezve [3,4]. 

 

3. Faliszttel erősített TPS kompozitok vizsgálata során megállapítottuk, hogy a gyenge 

mátrix tulajdonságnak és az erős határfelületi kölcsönhatásnak köszönhetően a fa-

liszt jelentősen erősíti a TPS-t, ami a keményítő molekulák csökkenő mozgékony-

ságát, valamint deformáció hatására a nagy faliszt szemcsék törését eredményezi 

[5,6]. 

 

4. Azt is bebizonyítottuk, hogy a TPS zsugorodása jelentősen lecsökken már 15-20 

v/v% faliszt tartalom hatására ezáltal jó méretstabilitású kompozitot eredményezve 

[5,6]. 

 

5. Elsőként vizsgáltuk a glicerin lehetséges megoszlását TPS/PLA keverékekben és 

mérésekkel, illetve modellszámítások segítségével bebizonyítottuk, hogy a lágyító-

szer a TPS fázisban marad, és nem diffundál át a PLA fázisba [5. fejezet].  

 

6. Az irodalomban található számos publikáció állításaival ellentétben nem találtunk 

egyértelmű bizonyítékot egy glicerinben gazdag fázis kialakulására a TPS-ben, az 

ehhez a fázishoz rendelt relaxációs átmenet inkább a keményítő molekulák kisebb 

egységeinek mozgásával magyarázható [5. fejezet]. 

 

7. PLA/TPS keverékek termikus átmeneteinek részletes elemzésével első alkalommal 

mutattuk ki, hogy a PLA láncok molekuláris mozgékonysága minden átmenetet 

meghatároz. A keverékkészítés módosítja a molekuláris mozgékonyságot így gyak-

ran csökken az üvegesedési hőmérséklet és nő az entelpiarelaxáció intenzitása. Min-

den más átmenet és jellemző, mint a hidegkristályosodás, az olvadás és a megfelelő 

entalpiák ennek megfelelően változnak [7].  
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