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φB „B” komponens térfogathányada (ratio of „B” component) - 
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1. BEVEZETÉS

Napjainkban, a nemzetközi trendekhez hasonlóan, Magyarországon a legtöbb

műanyagot a csomagolóipar dolgozza fel [1, 2]. A feldolgozott mennyiség évről évre 

egyre jelentősebb, ezt a polimerek sokoldalúsága biztosítja. Népszerűségüket kis 

sűrűségüknek, valamint gázzáró képességüknek, emellett bizonyos esetekben 

ütésállóságuknak köszönhetik. A csomagolóanyagok nagyrésze jellemzően poliolefin 

(polietilén (PE) és polipropilén (PP)), vagy poli(etilén-tereftalát) (PET), emellett 

manapság egyre jobban elterjedőben vannak a biopolimer alapanyagúak is (bioalapú 

PE, PET és PP, illetve politejsav (PLA), poli(butilén-adipát-ko-tereftalát) (PBAT), 

polihidroxialkanoát (PHA), és keményítő alapú keverékek). 

A csomagolóanyagok, funkciójukból adódóan nagyon rövid használati idejűek 

(akár csupán néhány nap), emiatt rövid időn belül hulladékként jelentkeznek. 

Azonban ez a hulladékfrakció sokkal értékesebb annál, hogy hulladéklerakóba, 

szemétégetőbe kerüljön, ezért törekedni kell az újrahasznosítására. A European 

Bioplastics szervezet [3] szerint egy európai polgár átlagosan 198 db műanyag zacskót, 

hordtáskát használ fel évente a vásárlásai során. Emellett Európában az üzletekben 

kapható termékek 50%-a műanyag csomagolóanyagba kerül, azonban a polimerek kis 

sűrűségének köszönhetően csak a teljes csomagolási hulladék 17 tömeg%-áért felelnek 

[3, 4]. 

A műanyag csomagolási hulladékok visszagyűjtésére kétféle módszer terjedt el, az 

egyik a szelektív gyűjtés, a másik a betétdíjas rendszer [5]. 2018-ban, Európában a 

műanyag csomagolási hulladék 42 tömeg%-át hasznosították újra anyagában, ezzel 

szemben ez a szám Magyarországon csak 30 tömeg% volt [2]. Európában a PET 

palackok 57 tömeg%-át, azonban hazánkban csupán a 23 tömeg%-át reciklálták [6-8]. 

A visszagyűjtött, jó minőségű (válogatott, mosott) darálékból vagy 

regranulátumból akár élelmiszeripari, az eredetivel megegyező minőségű termék is 

gyártható (pl. PET palackból újra palack). A rosszabb minőségű (pl. vegyes színű) 

reciklált alapanyaghoz különböző adalékanyagokat (színezékek, égésgátlók, 

ütésállóság-növelők, gócképzők), töltőanyagokat, erősítőanyagokat keverve akár 

műszaki termékek is előállíthatók [9, 10]. 

A gazdasági érdekeken és a társadalmi elvárásokon kívül Európai Uniós irányelvek 

(pl. 2018/852 irányelv) és az Országos Hulladékgazdálkodási Terv is szabályozza a 

felhasználható csomagolóanyagokat, illetve ezeknek az anyagában történő 

újrahasznosítási arányait. 2021. július 1-től új Európai Uniós irányelv [11] lépett 

érvénybe, amelynek hatálya az Európa tengereiben és tengerpartjain 10 leggyakrabban 

előforduló egyszer használatos műanyag termékre terjed ki. Betiltották pl. az egyszer 

használatos műanyag evőeszközök, tányérok, valamint az összes oxidatív úton 

lebomló polimerből készült termék, illetve az expandált polisztirolból (EPS) készült 

poharak, étel- és italtartó dobozok gyártását. Továbbá, az irányelv szerint 2029-re az 

egyszer használatos műanyag italos palackok 90%-át vissza kell gyűjteni [11, 12]. 

Mindezek mellett piackutatások kimutatták, hogy a vásárlók többsége szívesebben 
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választja azokat a termékeket, amelyek megújuló forrásból származó, biopolimer 

csomagolásba kerültek [13, 14]. 

A környezettudatos gyártók amellett, hogy részben vagy teljesen újrahasznosított 

alapanyagból gyártják termékeiket, egyre nagyobb mennyiségben alkalmaznak a 

kőolaj alapú műanyagok helyett, vagy mellett biopolimereket is (1. ábra). Tévhit, hogy 

a biopolimer hulladék magától lebomlik a környezetben, azt ugyanúgy be kell gyűjteni 

és kezelni kell [15, 16]. Azonban a szelektív hulladékgyűjtés még nincs felkészülve a 

biológiailag lebontható polimerek szeparált gyűjtésére, ezért az újrahasznosítás során 

összekeveredhetnek [12, 17-21]. A kőolaj alapú polimerek újrahasznosítása már jól 

működik, és a biológiailag lebontható polimerek organikus újrahasznosítására (pl. 

ipari komposztálás) is van már lehetőség, azonban felmerül a kérdés, hogy mi történik 

a kőolaj alapú és biológiailag lebontható polimer keverékek esetén: Hogyan változnak 

a mechanikai, morfológiai és reológiai tulajdonságok, mi történik a feldolgozás során? 

 

 

1. ábra Biopolimer termelés a világ műanyagtermeléséhez viszonyítva [22] 

 

Mindezek alapján a dolgozatom célja, hogy feltérképezzem a legnagyobb 

mennyiségben alkalmazott kőolaj alapú és biopolimer csomagolóanyagokat, illetve, 

hogy elemezzem a keveredésük hatását az anyagában történő újrahasznosítás során. 

Célom, hogy megvizsgáljam, hogy a kőolaj alapú és biológiailag lebontható polimer 

keverékek összetétele és a feldolgozási paraméterek, milyen hatással vannak a keverék 

szerkezetére és a degradációs folyamatokra. További cél a kialakult szerkezet fizikai 

és mechanikai tulajdonságokra gyakorolt hatásának elemzése. Dolgozatomban 

megvizsgálom, hogy az összeférhetőséget segítő ún. kompatibilizáló adalékok, 

hogyan változtatják meg a keverékek szerkezetét és ez miképpen hat a mechanikai, 

optikai és reológiai tulajdonságokra. Végezetül, mindezeket figyelembe véve, a 

dolgozatom célja az értéknövelt újrahasznosítás megvalósítása, ami egy magasabb 

szintű hulladékkezelést tesz lehetővé. 
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2. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS 

Ez a fejezet ismerteti a polimerek újrahasznosítási lehetőségeit és folyamatát, 

bemutatja a legnagyobb mennyiségben felhasznált kőolaj alapú és biopolimer 

csomagolóanyagokat, illetve, hogy melyek keveredhetnek egymással az 

újrahasznosítás során. A fejezet ismerteti továbbá, hogy milyen kőolaj alapú és 

biológiailag lebontható polimer keverékeket vizsgáltak korábban, illetve, hogy milyen 

kompatibilizálószereket alkalmaztak a kialakuló rendszer minőségnövelésének 

érdekében. Továbbá, hogy a feldolgozási paraméterek, illetve a többszöri feldolgozás 

miként hat a degradációra. 

2.1. Kőolaj- és bioalapú csomagolóanyagok 

Ebben az alfejezetben bemutatom a kőolaj- és bioalapú polimerek felhasználási 

területeit, ezen belül részletesebben kitérek a csomagolóipar helyzetére. Végezetül 

megvizsgálom, hogy melyik területen keveredhetnek össze nagy mennyiségben kőolaj 

alapú és biológiailag lebontható műanyagok az újrahasznosítás során. 

A 2. ábra a 2019. évi hazai műanyag-felhasználás iparágankénti megoszlását 

mutatja. A nemzetközi trendeknek megfelelően, a legtöbb műanyagot a 

csomagolóipar (40 tömeg%) dolgozta fel [1, 2]. 

 

 

2. ábra A hazai műanyag-felhasználás megoszlása 2019-ben [1] 

 

Európában, 2019-ben, a csomagolóipar legnagyobb mennyiségben nagy sűrűségű 

polietilént (HDPE), kis sűrűségű polietilént (LDPE), lineáris kis sűrűségű polietilént 

(LLDPE), PP-t és PET-et dolgozott fel [2]. Ehhez hasonlóan, 2019-ben, 

Magyarországon, csomagolóipari célra legnagyobb mennyiségben PET és poli(etilén-

tereftalát-glikol) (PET-G) (25,4 tömeg%), PP (23,6 tömeg%), LDPE és LLDPE 

(21,9 tömeg%), valamint HDPE (16,4 tömeg%) alapanyagot használtak fel. A magyar 

statisztika egyelőre nem különíti el az LDPE és LLDPE, valamint a PET és PET-G 
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felhasználást, ezért ezek mennyisége együtt szerepel. Csomagolási célra legnagyobb 

mennyiségben LDPE-ből fóliát, HDPE-ből üreges testet és fóliát, PP-ből fóliát, üreges 

testet, lemezt és kupakot, PET-ből palackot, fóliát, illetve lemezt állítanak elő [1, 23, 

24]. 

A környezettudatos gyártók az újrahasznosított anyagok mellett egyre nagyobb 

mértékben használnak biopolimereket is. Azonban meg kell jegyezni, hogy 2019-ben 

kb. 373 millió tonna műanyagot gyártottak a világon, és ennek (statisztikáktól 

függően) csak 0,5-1 tömeg%-a, kb. 2,1-3,8 millió tonna volt biopolimer [14, 22]. A 

biopolimerek esetén a különbséget az adja, hogy a European Bioplastics szervezettel 

szemben, a nova-Institut szervezet többek között beleveszi a statisztikába az előállított 

bioalapú cellulóz-acetátot, epoxi gyantát, poliuretánt (PUR), illetve az etilén-propilén-

dién kaucsukot (EPDM) is. 

A Magyar Műanyagipari Szövetség adatai szerint 2020-ban 529 tonna PLA-t és 

220 tonna keményítő alapú kompaundot dolgoztak fel a hazai cégek. Ez azt jelenti, 

hogy a Magyarországon feldolgozott polimereknek csupán a kb. 0,1%-a biológiailag 

lebontható polimer, amely hasonló a nemzetközi adathoz (kb. 0,2%) [1, 25, 26]. 

A European Bioplastics szervezet [13] és az MSZ EN 16575:2015 szabvány [27] 

szerint egy műanyag alapanyag bio-nak nevezhető, ha az bioalapú, vagy biológiailag 

lebontható, vagy bioalapú és biológiailag lebontható is egyaránt. Fontos megjegyezni, 

hogy a bioalapú és a biológiailag lebontható kifejezés nem ugyanazt jelenti. A bioalapú 

kifejezés azt jelenti, hogy az alapanyag vagy a termék részben vagy egészében 

biomasszából származik. A biomassza biológiai eredetű anyag (pl. növények, 

mikroorganizmusok, állatok), de nem számít annak a geológiai formába ágyazott 

és/vagy fosszilizált (megkövesedett) anyag. A bioműanyagokhoz felhasznált 

biomassza pl. kukorica, cukornád vagy cellulóz szárból áll. A biológiai lebonthatóság 

pedig egy kémiai folyamat, amelynek során a környezetben rendelkezésre álló 

mikroorganizmusok lebontják a (mű)anyagot természetes anyagokra, pl. víz, szén-

dioxid, komposzt (mesterséges adalékok nem szükségesek hozzá). A biodegradáció 

függ a környezeti tényezőktől (pl. elhelyezkedés, hőmérséklet), illetve az alapanyagtól 

is. A bioműanyagok három fő csoportba oszthatók [13, 14, 28]: 

– bioalapú vagy részben bioalapú, de biológiailag nem lebontható 

műanyagok: bioalapú PE, PP, PET, illetve poli(trimetil-tereftalát) (PTT), 

– bioalapú és biológiailag lebontható műanyagok: PLA, PHA, polibutilén-

szukcinát (PBS), 

– kőolaj alapú műanyagok, amelyek biológiailag lebonthatók: PBAT. 

A hagyományos műanyagok bioalapú változatai, mint pl. bio-PE, bio-PET, 

technikailag egyenértékűek a fosszilis eredetű társaikkal. Az egyetlen különbség a 

kiinduló anyag forrása, ami általában bioetanol. Ezeket az anyagokat a hagyományos 

társaikkal együtt, egy hulladékáramban újra lehet hasznosítani [12, 14, 28]. 

2019-ben az előállított biopolimerek (2,1 millió tonna) 22,5 tömeg%-át merev (pl. 

palackok), 31,4 tömeg%-át pedig hajlékony (pl. fóliák) csomagolóanyagok gyártására 
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használták fel (3. ábra). Merev bioműanyag csomagolóanyagokból készülnek a 

kozmetikai porok, krémek, rúzsok csomagolásai, illetve az üdítős palackok is. Jellemző 

alapanyagok: PLA, PBAT, bio-PE, bio-PET. Néhány jól ismert márka (Coca-Cola, 

Heinz, Procter & Gamble, Johnson & Johnson) már részben biopolimer 

csomagolóanyagokat használ (bio-PET, bio-PE). A hajlékony csomagolóanyagok főleg 

az élelmiszeriparban terjedtek el. Főként zöldségek, gyümölcsök, de csokoládék, 

kekszek, müzlik fólia csomagolásait is készítik bioalapú, illetve biológiailag lebontható 

csomagolóanyagokból is. A bio-csomagolóanyagok területén (merev és hajlékony is) a 

PLA-nak, a PBAT-nak és a keményítő alapú keverékeknek is jelentős szerepe van [14]. 

 

 

3. ábra Biopolimerek felhasználási területei a világon 2019-ben [14] 

 

A biológiailag lebontható polimerek mechanikai és kémiai újrahasznosítása mellett 

lehetőség van azok biológiai újrahasznosítására is. A biológiai újrahasznosítás 

általában komposztálásnak számít, ahol a mikroorganizmusok lebontják a szerves 

hulladékot és a bomlástermékek visszajutnak a természetes szén-ciklusba. A 

komposztálási folyamatot ipari szinten célszerű elvégezni a környezeti tényezők, mint 

pl. hőmérséklet, pH és nedvességtartalom felügyeletével [29-31]. 
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A szakirodalom statisztikai adatai alapján látható, hogy kőolaj- és bioalapú 

polimerekből is legnagyobb mértékben (40 tömeg%, illetve 54 tömeg%) 

csomagolóanyagokat készítenek. 

2.2. Polimerek újrahasznosítási eljárásai 

A keletkezés szintje szerint a szilárd műanyaghulladékot két csoportra: gyártásközi, 

illetve végfelhasználói hulladékra lehet bontani (4. ábra). 

 

 

4. ábra A polimerek életciklusa befejeződhet újrahasznosítással ( ), energetikai célú hasznosítással ( ) 

és lerakással ( ) [6] 

 

Tipikus gyártásközi hulladék a fröccsöntés során keletkező beömlőrendszer (angus), 

az anyagváltási hulladék, a gyártásközi selejt és a szélhulladék. A gyártásközi 

hulladéknak megvan az az előnye, hogy általában tiszta és ismert az összetétele, nem 

szennyezett más polimerekkel és egyéb anyagokkal. Emiatt ez a jó minőségű, 

homogén hulladék legtöbbször gazdaságosan és egyszerűen újrahasznosítható. 

Darálva vagy regranulálva, megfelelő arányban akár az eredeti műanyaghoz keverve 

visszavezethető a technológia elejére. Emiatt ezt a folyamatot gyakran zárt láncú 

újrahasznosításnak is szokták nevezni. Azonban a különböző bevonatok és festékek 

esetleges használata megnehezítheti az újrahasznosítást [6, 10, 32, 33]. 

A gyártásközi hulladékkal szemben a végfelhasználói műanyaghulladékot vissza 

kell gyűjteni a felhasználóktól, amely kétféle módon történhet: szelektív gyűjtéssel 

vagy betétdíjas rendszer útján. A szelektív hulladékgyűjtés lényege, hogy bizonyos 

csoportosítás szerint, a különböző hulladéktípusokat egymástól elkülönítve gyűjtik 

össze. A szelektív hulladékgyűjtésre többféle módszer is kialakult, amelyek külön-

külön, vagy egymással párhuzamosan is alkalmazhatóak. Ilyen módszer a 

hulladékudvarokban, illetve a hulladékgyűjtő szigeteken történő gyűjtés és a házhoz 

menő szelektív hulladékgyűjtés. A végfelhasználóktól szelektíven összegyűjtött 

hulladék tipikusan ismeretlen összetételű vegyes polimerekből áll, amely 
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Életciklus vége

Életciklus kezdete
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potenciálisan szerves (pl. ételmaradék, papír) és szervetlen (pl. ragasztóanyag) 

frakciókkal szennyezett, színezett, illetve tartalmazhat különböző töltő-, erősítő- és 

adalékanyagokat is. A betétdíjas rendszert gyakran használják csomagolási 

hulladékok elkülönített visszagyűjtésére. Ennek az az alapja, hogy a fogyasztó 

visszakapja a betétdíjas termék megvásárlásakor kifizetett betétdíjat, amikor 

visszaviszi a csomagolóanyagot a kiskereskedelmi egységbe. Ezzel a módszerrel, a 

visszagyűjtött hulladék általában egynemű és valószínűleg kevésbé szennyezett, mint 

a szelektíven gyűjtött, ezáltal kevésbé költséges és bonyolult az újrahasznosítása. 

Azonban a gyártásközi hulladékkal szemben, a végfelhasználóktól összegyűjtött 

hulladék hasznosítása mindkét esetben bonyolultabb és költségesebb feladat a 

szükséges többlépcsős előkészítésnek (pl. válogatás, darálás, tisztítás, regranulálás) 

köszönhetően [6, 10, 17, 33-36]. 

A polimer hulladékok kezelése alapvetően történhet mechanikai, illetve kémiai 

újrahasznosítással, ha ezek nem valósíthatóak meg, akkor energetikai célú 

hasznosítással (égetéssel), illetve végső esetben lerakással. A mechanikai 

újrahasznosítás anyagában történő reciklálást jelent, amely során a polimer hulladékot 

az előkészítő lépések után ömledékállapotba hozzák, majd másodlagos nyersanyagot 

vagy közvetlenül terméket állítanak elő belőle. Ezzel szemben a kémiai 

újrahasznosítás során, hevítés hatására a polimerláncok felbomlanak és gáz, folyadék, 

illetve szilárd állapotú termékek jönnek létre [6, 10, 24, 37]. A kémiai újrahasznosítást 

két fő irányra: termokémiai-, illetve katalitikus átalakítási folyamatokra lehet bontani 

[6]. A hulladékáram kezelésére ismert kémiai újrahasznosítási eljárások a pirolízis, a 

hidrokrakkolás, a fluid katalitikus krakkolás és a gázosítás [6, 38, 39]. 

2.2.1. Mechanikai újrahasznosítás folyamata 

A mechanikai (anyagában történő) újrahasznosítás jellemzően a műanyaghulladék 

összegyűjtését, válogatását, aprítását, mosását, tisztítását és regranulálását foglalja 

magába (5. ábra). A hulladék eredetétől és összetételétől függően ezek a lépések 

különböző sorrendben, akár többször is, vagy egyáltalán nem fordulnak elő az 

újrahasznosítási folyamat során. Például a fröccsöntés során keletkező beömlőket 

valószínűleg csak darálni kell, nem kell őket válogatni, illetve mosni és tisztítani sem. 

Ezzel szemben a végfelhasználói vegyes polimer hulladékáramot vissza kell gyűjteni 

a fogyasztóktól, szét kell válogatni a különböző polimer frakciókat, meg kell tisztítani 

a hulladékot a különböző szennyeződésektől, aprítani, illetve általában regranulálni is 

kell [6]. 
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5. ábra A mechanikai újrahasznosítás folyamata visszagyűjtött HDPE palackok esetén [40] 

 

A begyűjtött, ismeretlen összetételű műanyaghulladék tartalmazhat erősen 

szennyezett termékeket, veszélyes, illetve különböző fém, fa, üveg és egyéb 

hulladékokat is, ezért szükség lehet egy előválogatási műveletre, amely jellemzően 

manuális válogatás. Az előválogatás folyamatában megtörténhet a különböző 

műanyag anyagcsaládok részleges szétválasztása és osztályozása is, amely történhet a 

forma, a sűrűség, a méret, a szín és a kémiai összetétel alapján is [6, 10, 15, 16, 24]. 

Méretcsökkentés céljából a hulladékot általában aprítani szokták a további 

hulladékkezelési műveletek (pl. mosás, szétválasztás, regranulálás) 

megvalósíthatósága érdekében. A méretcsökkentés megvalósítható a hulladék 

vágásával és nyírásával, valamint dörzsöléssel vagy ütéssel is. A műanyaghulladék 

aprítása során figyelembe kell venni annak összetételét, darabosságát, 

nedvességtartalmát, illetve a benne lévő anyagok keménységét, valamint a 

későbbiekben alkalmazott szeparálási technológiát is. A későbbi hulladékkezelési 

eljárások szempontjából, műanyaghulladékok esetén az optimális szemcseméret 

általában 1-20 mm közötti, amelynek eléréséhez akár többlépcsős aprítás is szükséges 

lehet a begyűjtött hulladék nagyságától függően [10, 16]. 

A végfelhasználói műanyaghulladék általában különböző szerves és szervetlen 

szennyeződéseket (pl. olaj, zsír, ragasztóanyag) tartalmaz, amelyeket a további 

hulladékkezelési eljárások előtt el kell távolítani a polimerek felszínéről. A műanyag 

darálék mosásos öblítésére legtöbbször vizet használnak, azonban nagymértékű 

szennyezettség esetén szükség lehet különböző kemikáliákra is. Emellett a tisztítási, 

mosási művelet hatásfoka a hőmérséklet emelésével is javítható. A további 

hulladékkezelési lépések, illetve a feldolgozás előtt, jó minőségű termék gyártásához 

a tisztított, vizes műanyag darálékot szárítani kell. [6, 10, 16]. 

HDPE bálák Bála bontás Fém leválasztás Légáramlásos
válogatás

Spektroszkópiai
válogatás (FTIR)

Szárítás Mosás AprításSűrűség szerinti
vizes válogatás

Légáramlásos
válogatás

HDPE darálék Regranulálás Regranulátum

Hulladék Másodlagos nyersanyag

Fémek Címkék

Címkék

Egyéb műanyagok

Lesüllyedt frakciók (PET, PS, PVC)
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Legtöbbször a tisztítási és mosási fázis után szokott következni a végső 

szétválasztás és osztályozás, amely általában szín és polimer anyagcsaládok szerint 

szokott történni. Az újrahasznosítás során kulcsfontosságú a műanyaghulladék 

anyagcsaládonkénti szétválogatása, mivel csak a nagy tisztaságú, homogén 

polimerekből lehet gazdaságosan jó minőségű terméket előállítani. Azonban a 

visszagyűjtött műanyag termékek lehetnek habosítottak, tartalmazhatnak különböző 

adalék-, töltő-, illetve erősítőanyagokat. Ezek megnehezítik vagy akár el is 

lehetetlenítik a különböző polimerek szétválasztását, mivel jelentősen 

megváltoztathatják az anyag fizikai tulajdonságait például a sűrűségét. A vegyes 

hulladékáram polimerenkénti szétválogatása általában egy lépésben nem valósítható 

meg kellő tisztaságban, ezért több egymás utáni lépcsőt kell alkalmazni. A 

szétválasztási folyamatot az is nehezíti, hogy bizonyos polimerek közel azonos 

sűrűségűek, emiatt az ilyen anyagpárok (pl. PE/PP, PET/PVC) az elterjedt 

sűrűségkülönbségen alapuló szeparációs módszerekkel nem választhatóak szét. 

Emellett a műanyaghulladékot első lépésben közel azonos méretűre kell darálni, hogy 

a szétválasztási művelet során ne legyen jelentős eltérés a felhajtóerőkben az eltérő 

geometriai viszonyok miatt. Mindezekből látszik, hogy a különböző típusú 

műanyagok megfelelő és gazdaságos szétválasztása nem mindig érhető el egyszerűen 

[6, 10, 16, 39]. Az iparban gyakran alkalmaznak sűrűségkülönbségen alapuló 

szétválasztást köztes sűrűségű közeggel, amelynek lényege, hogy a köztes sűrűségű 

szétválasztó közegnél kisebb sűrűségű műanyag hulladék a nagyobb felhajtóerőnek 

köszönhetően a közeg tetején úszik vagy lebeg, ezzel szemben a közegnél nagyobb 

sűrűségű polimer darálék a közeg aljára süllyed le [10, 34]. Emellett az iparban 

széleskörben használnak spektroszkópiai módszerekkel támogatott szeparálást is. A 

spektroszkópiai válogatás során azt az anyagtulajdonságot használják ki, hogy a 

hulladékáramban jelenlévő, különböző anyagcsaládú hulladékok más hullámokat 

nyelnek el, illetve vernek vissza a többi anyagtípushoz képest. A válogatási módszeren 

belül megkülönböztethető lézeres, optikai-, röntgensugaras-, ultraviola- (UV), illetve 

infravörös tartományt felhasználó berendezés is [6, 10, 41, 42]. 

Jellemzően már az aprítás előtt is, de a feldolgozás, regranulálás előtt a fémes 

szennyezőket mindenképpen el kell távolítani a műanyaghulladékból. A vasfémeket 

mágnes-kapu, a nemvas fémeket (pl. alumínium, réz) pedig örvényáramú szeparátor 

segítségével szokták leválasztani [6, 10]. 

A darálékot a későbbi könnyebb feldolgozhatóság érdekében általában extruder 

segítségével regranulálni szokták. Újrahasznosított anyagok regranulálása és 

feldolgozása során célszerű ömledékszűrőt használni az esetlegesen bent maradt 

szennyeződések (fa, papír, gumi részecskék, magasabb olvadáspontú polimerek) 

kiszűrése érdekében, mivel ezek jelentős mértékben csökkenthetik a regranulátum 

minőségét [6, 43, 44]. Az I. Mellékletben (I/1. alfejezet) két európai újrahasznosító 

rendszereket gyártó cég extruderét mutatom be, amelyekkel hatékonyabban lehet 

feldolgozni az újrahasznosítandó hulladékokat, mint egy hagyományos extruderrel. 
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2.2.2. Műanyag hulladékkezelési statisztikák 

Geyer és társai [45] a műanyag termelési adatokat a termék élettartamának 

eloszlásával kombinálták nyolc különböző ipari ágazat és termékkategória esetén, 

hogy modellezzék, milyen hosszú ideig használják a műanyagokat, mielőtt elérik a 

hasznos élettartamuk végét és hulladékká válnak (6. ábra). A kutatás során 

logaritmikus normális eloszlást feltételeztek, ahol az átlagos élettartam tartomány 

kevesebb, mint egy év és több évtized között változik. Ez egy általánosan alkalmazott 

modellezési megközelítés a keletkezett hulladék mennyiségének becslésére speciális 

anyagok esetén [46-48]. A 6. ábrán jól látszik, hogy a különböző kategóriák közül a 

csomagolóanyagoknak a legrövidebb az élettartamuk, átlagosan fél év [45]. 

 

 

6. ábra A termék élettartamának eloszlása a 8 különböző ipari szektor esetén logaritmikus normális 

valószínűség-eloszlás függvényként ábrázolva [45] 

 

A hulladékkezelési statisztikákat tekintve, Európában, 2018-ban 29,1 millió tonna 

végfelhasználói műanyaghulladék került a hulladékáramba, amelynek 24,9 tömeg%-a 

végezte hulladéklerakóban, 42,6 tömeg%-át energetikai céllal hasznosították és 

32,5 tömeg%-át anyagában hasznosították újra. A különböző polimer felhasználási 

területek közül legnagyobb mértékben (42 tömeg%) a csomagolási műanyag 

hulladékot hasznosították újra, ez a teljes műanyag hulladékmennyiség több, mint 

71,5 tömeg%-át képviselte. Ezzel szemben Magyarországon a végfelhasználói 

műanyaghulladék 22,7 tömeg%-át reciklálták, 57,3 tömeg%-a hulladéklerakóba került, 

20 tömeg%-át pedig energetikai céllal hasznosították újra. A csomagolási hulladékok 

terén valamivel jobb a helyzet, mert a műanyag hulladék 30 tömeg%-át reciklálták [2, 

25]. 

Az európai települési szilárd hulladék átlagos műanyagtartalma kb. 12 tömeg% 

volt. A műanyag frakciónak az átlagos összetétele: LDPE (27,9%), HDPE (14%), PP 

(17,5%), PET (11,9%), PS (7,6%), illetve egyéb (21,1%) volt. Az adatokból jól látszik, 

hogy a települési szilárd hulladékban legnagyobb mértékben a csomagolóiparban is 

felhasznált polimerek jelennek meg [6, 49, 50]. 
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A PlasticsEurope Association [4] szerint Európában, a jelenleg rendelkezésre álló 

újrahasznosítási technológiákkal, optimálisan a műanyag csomagolási hulladék 

35-50 tömeg%-a reciklálható. Véleményük szerint az optimális szintet meghaladó 

újrahasznosítási aránynak nem feltétlenül lenne környezetvédelmi előnye. Az 

újrahasznosításnak is van negatív környezeti hatása, mivel be kell gyűjteni a 

hulladékot, szét kell válogatni és meg kell tisztítani a szennyezőktől. Továbbá a 

feldolgozás víz- és energiaszükségletét is figyelembe kell venni [51]. 

Mind a kőolaj alapú, mind a biológiailag lebontható polimerek újrahasznosítása 

technológiailag megoldott, azonban kérdéses, hogy mi történik, ha ezek keverednek 

az újrahasznosítás során. 

2.3. Biológiailag lebontható polimerek komposztálása 

A környezettudatosság és részben a biológiailag lebontható polimerek 

sajtóvisszhangja miatt az utóbbi években egyre többet lehet hallani a komposztálásról, 

mint új lehetséges újrahasznosító eljárásról. Pedig a komposztálás az ember legősibb 

hulladékhasznosító eljárása, Kínában már 4000 éve [52] törvény írta elő a hulladék 

újrahasznosítását a talaj termőképességének javítására. Emellett a korai görög és római 

kultúrában is fejlett hulladékkezelési rendszereket építettek ki a városok higiéniai 

körülményeinek javítására és a termőtalaj minőségének növelésére [53]. 

A komposztot, illetve a komposztálást számos szabvány definiálja. Az MSZ EN ISO 

20200:2016 szabvány [54] szerint a komposzt olyan szerves talajjavító szer, amelyet 

főként növényi maradványokból álló keverékek biológiai lebontásával nyernek. A 

komposztálást pedig úgy definiálja, mint tervezett aerob folyamat, amelynek célja a 

komposzt előállítása. Az ASTM D6400-21 szabvány [55] szerint a komposztálás olyan 

folyamat, amely szabályozza a biológiailag lebontható anyagok lebontását, és 

humuszszerű anyaggá történő átalakulását. 

2.3.1. A komposztálás folyamata 

A komposztálás folyamata négy különböző részre osztható fel: kezdeti szakasz, 

lebontási szakasz, átalakulási szakasz és érési szakasz. A kezdeti szakaszban a 

mikroorganizmusok nagy sebességgel szaporodnak. A mezofil (közepes 

hőmérsékletet kedvelő) baktériumok és gombák lebontják az oldható és könnyen 

lebomló szerves anyagok vegyületeit. A pH a szerves savak termelődésével csökkenni 

kezd. Az exoterm bomlási reakciók miatt hő szabadul fel, így a hőmérséklet 

emelkedik. A kezdeti (mezofil) szakasz néhány órától néhány napig tarthat. A 

lebontási (termofil) szakasz elején még a mezofil mikroorganizmusok végzik a bontást. 

A mezofil mikroorganizmusok kevésbé tűrik jól a hőmérsékletet, számukra az 

optimális hőmérséklet 25-30 °C között van. A hőmérséklet növekedésével 50 °C felett 

nagy számban elpusztulnak, viszont a helyüket átveszik a termofil (meleget kedvelő) 

mikroorganizmusok, amelyek számára az ideális hőmérséklet 50-55 °C. Ezek a 
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magasabb hőmérsékleten könnyen lebomló vegyületeket (cukrok, keményítő, zsírok, 

fehérjék) bontják le. Ez a folyamat 12-14 órát igényel. Az átalakulási szakaszban 

miután elfogytak a könnyen bomló vegyületek, a reakciók sebessége és a hőmérséklet 

is jelentősen csökken. Ugyanakkor nő a gombák száma, ami a komposztérettség 

indikátora is lehet. Ebben a fázisban a mikroorganizmusok elkezdik lebontani a 

nehezen lebontható vegyületeket (cellulóz, lignin), emellett a humuszszerű anyagok 

kialakulása is megkezdődik. Az utolsó, érési szakaszban, amely 1-2 hónapot vesz 

igénybe, létrejön a szerves anyagok humifikálódása. A folyamat végén a hőmérséklet 

lecsökken [56]. 

A szerves anyagok bomlása során aerob és anaerob folyamatok is végbemennek. 

Megfelelő mennyiségű oxigén jelenlétében aerob folyamat, azaz korhadás alakul ki. A 

folyamat során víz, szén-dioxid és tápanyagokban gazdag humusz képződik. Ennek 

ellentéte az anaerob folyamat, azaz a rothadás. Ebben az esetben nem jut elegendő 

oxigén a mikroorganizmusok számára. A folyamat eredményeként metán, ammónia 

és kénhidrogén is keletkezik. A komposztálás során mindkét típusú bomlás 

lejátszódhat, aerob és anaerob is, azonban a megfelelően irányított komposztáláskor 

az anaerob folyamatok háttérbe szorulnak [57]. 

2.3.2. A komposztálást befolyásoló tényezők 

A komposztálás folyamatát számos tényező befolyásolja. Ezek közül az egyik 

legfontosabb tényező a szén és a nitrogén elemek aránya a komposztban. A szén 

elsősorban a mikroorganizmusok energiaforrásaként szolgál, amíg a nitrogén szerepe 

a mikrobiális populáció növekedésében jelentős. Kis nitrogéntartalom esetén ezek a 

populációk kicsik maradnak, így a rendelkezésre álló szén bontása több időt vesz 

igénybe. A nitrogénfelesleg gyakran ammóniagáz formájában okoz veszteséget. Az 

MSZ EN ISO 20200:2016 szabvány szerint a megfelelő C/N arány 20:1 és 40:1 között 

van [54, 56, 58]. 

Emellett a nedvesség is elengedhetetlen tényező a bomlási folyamatokhoz, mivel a 

bomlás nagy része vékony folyadékrétegekben zajlik. A mikroorganizmusok 

transzportfolyamataihoz folyadékra van szükség. Fontos a megfelelő 

nedvességtartalom beállítása, hiszen a felesleges nedvesség megtöltheti a pórusokat 

vízzel, ezzel korlátozva az oxigéntranszportot. A komposztálás során keletkező hő 

hatására a komposzt hajlamos a kiszáradásra, emiatt az előírásokban meghatározott 

időtartamonként további vizet kell a komposzthoz adni. A mikroorganizmusoknak 

szükségük van oxigénre is. Ezt a szükségletet a pórusokat kitöltő levegőből és a 

szerves kötésekben tárolt oxigénből tudják kielégíteni. Ha nem megfelelő a komposzt 

oxigénszintje, akkor anaerob folyamatok alakulhatnak ki, aminek következménye, 

hogy a degradáció lelassul [56, 58]. 

A komposztálás során fontos a megfelelő hőmérséklettartomány elérése is. A 

45-60 °C közötti hőmérséklet biztosítja a leggyorsabb bomlási sebességet. Túl magas 

hőmérséklet esetén (60 °C felett) a baktériumok aktivitása és mennyisége is csökken, 
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túl alacsony hőmérséklet (< 55°C) esetén viszont fennáll a veszélye annak, hogy az 

emberi vagy növényi patogén (kórokozó) mikroorganizmusok nem pusztulnak el. 

Ezeket figyelembe véve a komposzt ideális hőmérséklettartománya 55-60 °C között 

van. A hőmérséklet fenntartásához a mikrobiális aktivitásból származó 

hőnyereségeket egyensúlyba kell hozni a hőveszteséggel [56, 58]. 

A komposztálás során a megfelelő pH érték beállítása is fontos. Az optimális 

tartomány 5,5 és 8,0 között van. A baktériumok a szinte semleges pH-t részesítik 

előnyben, amíg a gombák inkább a savas környezetet kedvelik. Azonban a kiindulási 

anyag magas pH értéke és a magas hőmérséklet hatására nitrogénveszteség jöhet létre 

[56, 58]. 

A komposztban lévő szennyezők is nagymértékben befolyásolhatják a 

komposztálhatóságot, illetve a komposzt minőségét is, rosszabb esetben akár meg is 

gátolhatják a lebomlást. Többek között ilyen szennyezők lehetnek a nehézfémek (pl. 

higany, ólom, cink, réz) is, amelyek maximális mennyiségét a különböző szabványok 

is rögzítik [56]. 

2.3.3. Biológiailag lebontható polimerek lebomlása a komposztban 

A biodegradáció olyan polimerek esetén megy végbe, amelyek hidrolitikusan 

instabil kötésekkel rendelkeznek a főláncban. Ilyen kötésekkel rendelkező funkciós 

csoportok az észterek, anhidridek és amidok [59, 60]. A műanyagok biológiai 

lebonthatósága függ az anyag kémiai és fizikai szerkezetétől (pl. porozitás, morfológia, 

kémiai reaktivitás, hőtűrés), illetve a környezeti feltételektől (pl. hőmérséklet, 

páratartalom, nyomás, oxigénkoncentráció, baktériumok populációi) [59]. 

Hangsúlyozni kell, hogy a biológiailag lebontható polimereket elsősorban speciális 

körülmények között történő lebontásra tervezték, ezért más környezetben nem 

bomlanak le, vagy a lebomlásuk nagyon lassúvá válik. A biodegradáció leggyorsabban 

komposztban megy végbe, ezt követi a talaj, az édesvíz, a tengervíz és végül a 

hulladéklerakó (1. táblázat). Ennek oka, hogy a lebomlás gyorsabban végbemegy 

magas hőmérsékleten és gombák jelentlétében, amelyek csak a komposztban és a 

talajban aktívak [15, 16, 61]. 

A biológiailag lebontható műanyagok komposztálása más szerves komposztálható 

anyagokkal, pl. kerti és mezőgazdasági hulladékkal, a talajdúsításhoz szükséges 

szénben gazdag komposztot eredményezhet. Azonban a legtöbb esetben 10 tömeg%-

nál több PLA-t nem szabad elhelyezni a komposztban. Kutatások szerint, ha a PLA 

aránya 30 tömeg%-nál nagyobb, akkor a lebomlása során keletkező tejsav csökkenti a 

komposzt pH-ját, ami gátolja a mikrobiális növekedést és lelassítja a lebomlást [62-64]. 
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Tengeri környezet 

Hőmérséklet: 30 °C, 

90%-os biológiai 

lebomlás legfeljebb 6 

hónapon belül. 

 

Édesvíz 

Hőmérséklet: 21 °C, 

90%-os biológiai 

lebomlás legfeljebb 

56 napon belül. 

 

Talaj 

Hőmérséklet: 25 °C, 

90%-os biológiai 

lebomlás legfeljebb 2 

éven belül. 

 

Háztáji komposztálás 

Hőmérséklet: 28 °C, 

90%-os biológiai 

lebomlás legfeljebb 

12 hónapon belül. 
 

Hulladéklerakó 

Nem áll 

rendelkezésre 

európai szabvány 

vagy tanúsítási 

rendszer 

 

Anaerob lebontás 

Termofil: 52 °C, 

Mezofil 37°C 

50%-os biológiai 

lebomlás általában 2 

hónapon belül. 

 

Ipari komposztálás 

Hőmérséklet: 58 °C, 

90%-os biológiai 

lebomlás legfeljebb 6 

hónapon belül. 
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1. táblázat PBAT, PLA és keményítő biológiai lebonthatósága különböző környezeti körülmények 

között [65] 

 

A PLA normál környezeti körülmények között ellenáll a mikroorganizmusoknak 

(pl. talajban vagy szennyvízben), azonban magas hőmérséklet és páratartalom mellett 

a komposztban néhány hét vagy hónap alatt lebomlik [59]. A PLA lebomlása, illetve 

lebomlási sebessége függ a molekulatömegtől, kristályosságtól, hőmérséklettől, pH-

tól, vízáteresztő képességtől, illetve a katalitikusan ható adalékoktól, amelyek 

tartalmazhatnak enzimeket, baktériumokat vagy szervetlen töltőanyagokat [59, 61, 66, 

67]. A lebomlás ideje általában rövidebb az alacsonyabb molekulatömegű, a 

hidrofilebb és az amorfabb polimereknél [67].  

A PLA lebomlása két szakaszra bontható (7. ábra). Az első szakaszban a 

vízmolekulák abszorpciójával az észterkötések véletlenszerűen felhasadnak, ennek 

köszönhetően a polimerláncok rövidülnek. A hidrolízis során a PLA molekulatömege 
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jelentősen lecsökken, kb. 200 000 Da-ról 10 000 Da-ra. Emellett a relatív kristályosság 

is növekszik, mivel a kevésbé rendezett, amorf részek bontása történik először [61, 67]. 

A kezdeti szakaszban a mikroorganizmusok még nem vesznek részt a lebontásban, de 

a második szakaszban a mikroorganizmusok már meg tudják emészteni 

(metabolizálják) az alacsony molekulatömegű oligomereket, eközben végtermékként 

CO2-t és H2O-t termelnek [59, 61, 67-69]. 

 

 

7. ábra Politejsav biológiai lebomlása komposztban, 60 °C-on [70] 

 

A komposztálás és az édesvízben történő lebontás (hidrolízis) során részben 

hasonló anyagszerkezeti változások mennek végbe. A szakirodalomban a hidrolízis 

során végbemenő változásokat részletesebben elemezték. Xu és társai [71] 

ionmentesített vízben, 37 °C és 60°C-on vizsgálták a PLA fóliák lebomlását és a 

végbemenő anyagszerkezeti változásokat. A 37 °C-on történő vizsgálat során nem 

figyeltek meg jelentős változásokat, azonban a 60 °C-on végzett hidrolízis jelentősen 

befolyásolta a molekuláris és kristályos jellemzőket (8. ábra). A 90 napig tartó 

hidrolízist az üveges átmeneti hőmérséklet (Tg), a kristályolvadási csúcshőmérséklet 

(Tm) és a kristályos részarány (χkr) változását figyelembe véve három szakaszra 

bontották. Az I. szakaszban a vízben tartózkodás és a Tg körüli öregedés lehetővé tette 

az amorf PLA láncok fokozatos rendeződését a központi magokhoz és a szomszédos 

lamellákhoz. Emiatt a PLA kristályos részaránya nagymértékben megnőtt kb. 7%-ról 

48%-ra, azonban a Tg és a Tm értéke nem változott jelentősen. A II. szakaszban a víz 

behatolt a felületi repedésekbe, ezáltal elkezdett lebomlani az amorf fázis, ami 

oligomerek képződését eredményezte. A vízmolekulák és az oligomerek lágyító 

hatása miatt jelentősen csökkent a Tg és a Tm értéke. A megnövekedett szabad 

térfogatnak és az amorf fázis lebomlása során keletkezett oligomereknek 

köszönhetően fokozódik a láncok mobilitása, ami tovább serkenti a lamellák és a 

kristályosság növekedését. Ennek eredményeként a kristályos részarány 77%-ra 

emelkedett. Végezetül a III. szakaszban a kristályos részeket is elérte a hidrolitikus 
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bomlás, ami a Tg, a Tm és a kristályosság jelentős csökkenése mellett jelentős 

tömegvesztességgel is jár. 

 

   
a) b) c) 

 
d) 

8. ábra Az üveges átmeneti hőmérséklet (a), a kristályolvadási csúcshőmérséklet (b), a kristályos 

részarány és a szerkezet változása a hidrolízis során [71] 

 

A komposztálás során a lebomlást lassíthatja, vagy akár meg is gátolhatja a 

biológiailag lebontható és kőolaj alapú polimer keverékekben jelenlévő nem lebomló 

komponens. Reddy és társai [72] PP/PLA keverékeket készítettek, hogy javítsák a PLA 

hidrolízissel szembeni ellenállását. Kutatásuk során azt tapasztalták, hogy PP 

hozzáadásával csökkent a PLA lebonthatósága. Amíg tiszta PLA esetén a lebomlás 

mértéke 70% volt 45 nap elteltével, addig az 50 tömeg% PP tartalmú keverék esetén 

csak 36%, 80 tömeg% PP hozzáadása esetén pedig csupán 9%. Véleményük szerint 

ennek az lehet az oka, hogy a mikroorganizmusok sokkal nehezebben férnek hozzá a 

PLA-hoz. Nguyen és társai [73] maleinsav anhidriddel ojtott polietilénnel (PE-g-MA) 

kompatibilizált LLDPE/TPS keverékek lebonthatóságát vizsgálták természetes 

talajban, illetve komposztban. Az 55/40/5 tömegarányú LLDPE/TPS/PE-g-MA keverék 

esetében azt tapasztalták, hogy a természetes talajban szinte nem történt 

tömegcsökkenés, és komposztban is csak a vizsgált 25 µm vastag fólia 9,45 %-a bomlott 

le 5 hónap alatt. A biopolimerek, főleg az alapanyag árának csökkentése érdekében, 

jelentős mennyiségű (10-30 tömeg%) töltőanyagot is tartalmazhatnak. Tolga és társai 

[74] 70/30 tömegarányú PLA/PBS keverékek esetén azt tapasztalták, hogy a töltőanyag 

típusa jelentősen befolyásolja a lebonthatóságot. A kísérleteik során azt tapasztalták, 

hogy a kréta segíti a lebomlás folyamatát, mivel egyfajta „víztározóként” gyorsította a 
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hidrolízis folyamatát. Ezzel szemben a talkum a hidrofób viselkedése miatt 

akadályozta a vízmolekulák hozzáférését a polimerhez ezáltal lassítva a lebomlás 

sebességét. 

2.3.4. A komposztálással kapcsolatos szabványok 

Az ipari komposztálás során a leggyakrabban használt szabvány az 

MSZ EN 13432:2002 európai szabvány [75], ami meghatározza azokat a minimum 

követelményeket (kémiai összetétel, biodegradáció, aprózódás, a végső komposzt 

minősége), amelyeknek a csomagolásoknak meg kell felelniük ahhoz, hogy ipari 

komposztálással feldolgozhassák őket. 

Az ipari komposztálás mellett otthon is komposztálhatók a háztartásban keletkező 

szerves hulladékok. Az otthoni komposztálás kiegészítheti az ipari komposztálást, 

azonban nem helyettesítheti azt [76]. A helyesen végrehajtott háztáji komposztálásnak 

számos előnye lehet: nem kell a hulladékot elszállítani, az alacsonyabb 

hulladékmennyiség miatt csökkenhet a hulladék-elszállítási díj. Jelenleg számos 

nemzeti szabvány (pl. ausztrál AS 5810 szabvány [76], francia NF T51-800 szabvány 

[77]) létezik a biológiailag lebontható polimerek otthoni komposztálhatóságára, 

amelyeknek elsősorban az EN 13432 szabvány az alapja. A háztáji komposztálásra 

alkalmas anyagok, termékek egyedi jelöléssel vannak ellátva. A háztáji és az ipari 

komposztáláshoz kapcsolódó szabványok összehasonlítása megtalálható az 

I. Mellékletben (I/2. alfejezet, I/1. táblázat). 

2.4. Polimer keverékek általános jellemzése 

Az újrahasznosítás során, a hulladékáramban a különböző típusú polimerek 

keveredhetnek egymással, és mivel ezek teljes mértékű szétválasztása nem mindig 

lehetséges, illetve gazdaságos, ezért ezeknek a polimer keverékeknek a későbbi 

feldolgozása során problémák merülhetnek fel. A kompozitok és a töltött polimerek 

mellett, a polimer keverékek is többfázisú társított anyagszerkezetek. A polimer 

keverékek lehetnek elegyedőek és nem elegyedőek. A valós hulladékok esetében 

többnyire nem elegyedőek, ami azt jelenti, hogy a polimer keverékek komponensei 

termodinamikai értelemben nem elegyíthetőek, azaz nem kompatibilisek egymással 

[78]. 

A polimer keverékek összeférhetetlenségének az eltérő molekulaszerkezet, illetve az 

ebből adódó nagy határfelületi feszültség lehet az oka [79-81]. A nem elegyedő polimer 

keverékben különböző típusú szerkezetek alakulhatnak ki pl. tenger-sziget típusú 

diszpergált vagy kettős-folytonos szerkezet (9. ábra). A polimer keverékben létrejövő 

szerkezet ismerete azért fontos, mert ez jelentős mértékben befolyásolja a végtermék 

különböző tulajdonságait pl. szívósság, merevség, éghetőség, gázáteresztő képesség 

[82, 83]. Azonban meg kell jegyezni, hogy megfelelő adalékanyagok, illetve 
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kompatibilizálószerek használatával és megfelelő gyártási paraméterekkel (nyírás) 

javítható az elegyíthetőség, ezáltal pedig a végtermékek tulajdonságai is [84]. 

 

 

9. ábra Nem elegyedő polimer keverékekben kialakuló fázisszerkezetek: diszpergált cseppek a 

mátrixban (a); betokozott cseppek a diszpergált cseppekben (b); lamináris szerkezet (c); elnyújtott, 

szálas/rúdszerű diszpergált fázis (d); kettős-folytonos szerkezet (e); rendezett mikrofázisok (f) [34, 85] 

2.4.1. Polimer keverékek termodinamikája 

A polimerek elegyíthetőségének mértékét legegyszerűbben a keveréssel járó Gibbs-

féle szabadentalpia változással (ΔGmix) lehet meghatározni [86]. A termodinamikai 

egyensúlytól függően a különböző polimerek keverékei lehetnek elegyedőek, 

részlegesen elegyedőek, illetve nem elegyedőek. Ahhoz, hogy egy két komponensű 

polimer keverék termodinamikailag elegyíthető legyen, két feltételnek kell teljesülnie: 

(1) vagy (2) és (3). A keverékek alapvető termodinamikai viszonyát mutatja az (1)-es 

összefüggés, ahol a polimer keverék Gibbs-féle szabadentalpiájának (GAB) kisebbnek 

kell lennie, mint a különböző polimer alkotók (A és B) Gibbs-féle szabadentalpiájának 

(GA, illetve GB) összege [6, 78]. 

  mix AB A BG G G G 0      (1) 

Ezt át lehet írni a (2)-es összefüggésre, amely azt mutatja, hogy a keveréssel járó Gibbs-

féle szabadentalpia változás két másik termodinamikai állapothatározótól függ: a 

keverési entalpiaváltozástól (ΔHmix) és a keverési entrópia változástól (ΔSmix), T pedig 

az abszolút hőmérséklet. Ez a feltétel azt jelenti, hogy a rendszernek a keveredéssel 

stabilabb, alacsonyabb energiaállapotba kell jutnia [6, 9, 78]. 

 mix mix mixG H T S 0       (2) 

Elegyedő keverék akkor fog kialakulni, ha a keveréssel járó Gibbs-féle szabadentalpia 

változás negatív és ezenkívül a (3)-as összefüggés is teljesül, ahol φB a B komponens 

térfogathányada. Ez a feltétel azt jelenti, hogy a szabadenergia változásnak az 

összetétel függvényében alulról konvexnek kell lennie [6, 9, 78]. 
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Elegyedő keverékhez a keveréssel járó Gibbs-féle szabadentalpia változásnak 

negatívnak kell lennie. A keverési entrópiaváltozás növekedése a kisebb molekulákkal 

ellentétben elhanyagolható a polimer keverékek esetén, ami azt jelenti, hogy a keverési 

entalpiaváltozásnak kellene negatívnak lennie a legáltalánosabb polimer 

rendszereknél. A keverési entalpiaváltozás a keverék komponensei közötti jellemző 

kölcsönhatásoktól (hidrogén-híd, ion-dipólus, dipólus-dipólus, donor-akceptor és 

Wander Waals kölcsönhatások) függ [6]. Koning és társai [87] szerint két polimer 

minél hasonlóbb kémiailag, annál kompatibilisebb lesz a keverékük. A Gibbs-féle 

szabadentalpia változás kiszámításának elméleti alapjait Flory és Huggins [88] 

dolgozta ki. A (2)-es összefüggésben a keverési entalpia és entrópia változást átírva 

kapjuk a Flory-Huggins egyenletet (4). χAB egy dimenzió nélküli paraméter, amely az 

A és B polimer közötti kölcsönhatási energia mértékét írja le a keverékben [6, 9]. 

 

    A B
mix AB A B A B

A B

G kT ln ln
N N

  
         

 
 (4) 

ahol k a Boltzmann állandó, NA és NB az A, illetve a B polimer lánc polimerizációs foka, 

T az abszolút hőmérséklet, φA és φB az A, illetve a B komponens térfogathányada, χAB 

a Flory-Huggins kölcsönhatási paraméter. 

A Flory-Huggins elméletben χAB konstans, azonban a valóságban nagymértékben függ 

a hőmérséklettől, a nyomástól és a koncentrációtól is. Emiatt meglehetősen bonyolult 

a pontos meghatározása, de a Hildebrand-Scott oldhatósági összefüggést felhasználva 

is meghatározható (5). 

  
2m

AB A B

V

RT
     (5) 

ahol Vm a keverési térfogat, R az egyetemes gázállandó, T az abszolút hőmérséklet, δA 

és δB az A, illetve a B polimer oldhatósági paramétere. 

2.4.2. Polimer keverékek szerkezetének változása 

A nem elegyedő polimer keverékek szerkezetének kialakulásában fontos szerepet 

játszik a keverék összetétele, a diszpergált szemcsék mérete és méreteloszlása, a 

viszkozitás-arány, a molekulatömeg, a határfelületi- és a nyírófeszültség, a 

feldolgozási paraméterek (pl. keverési idő, feldolgozási hőmérséklet, berendezés 

típusa), valamint a termodinamikai és mozgási tényezők is [89-93]. 

Jordhamo és társai [94] a polimer keverékek fázisinverzióját a viszkozitásarány 

(η1/η2) és az anyagösszetétel (φ2/φ1) felhasználásával, empirikus kapcsolattal írták le 

(6). 
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 (6) 

ahol ηi az adott összetevő viszkozitása, φi az adott komponens térfogathányada a 

keverékben. 

A (6)-os összefüggés alapján, ha (η1/η2)·(φ2/φ1) > 1, akkor az 1-es számú komponens 

alkotja a diszpergált fázist a 2-es pedig a mátrixot, viszont ha a (η1/η2)·(φ2/φ1) < 1, akkor 

az 1-es komponens fogja alkotni a mátrixot a 2-es pedig az eloszlatott fázist, végezetül 

ha (η1/η2)·(φ2/φ1) ≈ 1, akkor várhatóan kettős-folytonos szerkezet fog kialakulni. Ez az 

összefüggés azonban csak adott newtoni viselkedést mutató polimer párokra érvényes 

kis nyírások esetén, illetve nem alkalmazható nem-newtoni viselkedést mutató 

keverékeknél. Ennek kiküszöbölésére a szakirodalomban számos félempirikus 

összefüggést lehet találni [95-97], azonban ezek csak a vizsgált keverékekre 

érvényesek. 

A polimer keverékekben az összetételarány változásával a keverék szerkezete is 

megváltozik (10. ábra) [98]. 

 

 

10. ábra Kétfázisú keverékekben a szerkezetek az összetételarány függvényében [34, 98] 

 

Ha az „A” mátrixban el kezd növekedni a „B” komponens aránya, akkor először 

elkezdenek nőni a diszpergált fázis szemcséi („B”), majd tovább növelve a „B” fázis 

arányát, a diszpergált cseppek a feldolgozáskor fellépő nyírási igénybevételek 

hatására elkezdenek deformálódni és elnyújtott szálszerű alakot felvenni. Egy 

koncentrációhatárt elérve a diszpergált fázis már nem különül el a mátrixtól, hanem a 

struktúra átalakul és egymásba hatoló, úgynevezett kettős-folytonos szerkezet alakul 

ki. A kettős-folytonos szerkezet általában szimmetrikus vagy közel szimmetrikus 
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összetételarány mellett alakul ki, feltételezve, hogy az alkotók viszkozitása nem tér el 

jelentősen egymástól. Tovább növelve a „B” komponens részarányát a keverékben, az 

„A” fázis folytonossága felbomlik és ismételten tenger-sziget típusú szerkezet alakul 

ki, de most már az „A” komponens lesz a diszpergált fázis a „B” komponens pedig a 

mátrix [98]. 

A fázisinverziós tartományban akár egyszerre lehet jelen diszpergált és folytonos 

szerkezet is a komponensek viszkozitás-arányától függően [94, 99]. Meg kell jegyezni, 

hogy ha a feldolgozás során kettős-folytonos szerkezet alakul ki, akkor a keverék 

komponensei együttesen határozzák meg annak fizikai és mechanikai tulajdonságait, 

azonban diszperz fázisstruktúrák esetén a keverék tulajdonságai nagymértékben a 

mátrixra jellemző értékeket mutatnak, kivéve a szívósságot, amely leginkább a 

diszpergált résztől függ. Az egymásba hatoló szerkezet kialakításához, adott 

feldolgozási hőmérséklet mellett, ismerni kell a komponensek hőmérséklettől függő 

viszkozitását, illetve azt, hogy milyen összetételarány esetén alakul ki a fázisinverzió. 

Azonban a kettős-folytonos szerkezet nem stabil, felbomolhat a szemcsedurvulási 

mechanizmusoktól, hosszabb keverési idő, illetve magasabb feldolgozási hőmérséklet 

alkalmazása esetén is [100, 101]. 

Lee és Han [83] különböző keverékek (PS/PMMA, PS/PC, PS/HDPE, PS/PP) 

szerkezetét vizsgálták ikercsigás extruderrel történő kompaundálás során. Elméletük 

szerint, ha két polimert, „A”-t és „B”-t kompaundálnak és az „A” olvadási 

hőmérséklete (TmA) kisebb, mint a „B”-é (TmB), akkor először az „A” polimer fog 

ömledékállapotba kerülni az extrudercsiga mentén, ezért ez fogja kialakítani a 

folytonos szerkezetet, amelybe beágyazódik a „B” szilárd fázis. Az extrudercsiga 

mentén tovább haladva a keverék eléri azt a hőmérsékletet, ahol már a „B” fázis is 

megömlik. Ekkor ömledékkeverék alakul ki, ahol a „B” komponens megolvadt 

polimer cseppjei vannak eloszlatva az „A” polimer mátrixban. Ha az extrudercsiga 

mentén haladva tovább nő a hőmérséklet, akkor vagy megmarad a korábban kialakult 

diszpergált szerkezet és csak az eloszlatott szemcsék mérete változik, vagy 

fázisinverzió történik és a továbbiakban a „B” polimer lesz a mátrix az „A” komponens 

pedig a diszpergált fázis, vagy pedig kettős-folytonos szerkezet alakul ki (11. ábra). 

Kutatásuk során arra a megállapításra jutottak, hogy aszimmetrikus összetétel esetén 

az alkotók tömegaránya határozta meg a keverék szerkezetét, a nagyobb tömegarányú 

polimer komponens alkotta a mátrixot függetlenül az összetevők viszkozitás-

arányától. Ezzel szemben szimmetrikus (50/50) összetétel esetén, minden esetben a 

kisebb viszkozitású anyag alkotta a mátrixot. Továbbá azt tapasztalták, hogy 

szimmetrikus összetételű PS/PP keverék esetén alacsony hőmérsékletű kompaundálás 

során kettős-folytonos szerkezet alakult ki, ez azonban magasabb hőmérsékletű 

feldolgozás során átalakult diszpergált szerkezetté. Ezt azzal magyarázták, hogy az 

összetétel-arány és a viszkozitás-arány mellett fontos befolyásoló tényező lehet még a 

feldolgozási hőmérséklet és az alkotók olvadási hőmérséklete közti különbség, illetve 

a csiga fordulatszáma, geometriája (alkalmazott nyírás mértéke) és a keverés 

időtartama is [83]. 
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11. ábra A keverék szerkezetének változása az extrudercsiga mentén kétfázisú polimer keverék esetén 

[34, 83] 

2.4.3. Polimer keverékek tulajdonságai 

A polimerek elegyíthetőségétől és kompatibilitásától függően a polimer keverékek 

szinergikus, antagonisztikus vagy additív (keverékszabálynak megfelelő) viselkedést 

mutathatnak (12. ábra). A legtöbb tulajdonság nem követi a keverékszabályt. Azonban 

egy adott polimer pár esetén sem minden tulajdonság viselkedik egyformán, pl. Hubo 

és társai [102] azt tapasztalták, hogy vegyes poliolefin keverék esetén a 

szakítószilárdság a keverékszabálynak megfelelően változott, amíg a szakadási nyúlás 

az inkompatibilis keverékekre jellemző görbét mutatott [6]. Dorigato [103] szerint 

általános esetben az elegyedő vagy a megfelelően kompatibilizált keverékek 

rugalmassági modulusa (E) a keverékszabály (7) alapján megjósolható, amíg a 

szakadási nyúlás (εsz) a fordított keverékszabály (8) segítségével becsülhető meg. 
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ahol φi az adott komponens térfogathányada a keverékben. 

 

A szakadási nyúlás és az ütőszilárdság általában nagyon érzékeny a második fázis 

eloszlatottságára és a szemcseméret eloszlására [6]. 
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12. ábra Mechanikai tulajdonságok változása az összetétel arányában: szinergikus (a), additív (b), 

antagonisztikus (c) viselkedés [6] 

2.4.4. Polimer keverékek kompatibilizálási lehetőségei 

A polimer keverékek kompatibilizálására számos módszer létezik, 

kompatibilizálószerek, nanorészecskék és peroxidok használata, illetve sugárzásos 

kezelés vagy ezek kombinációja [9]. 

A termodinamikailag nem elegyedő polimer keverékek széles körben 

kompatibilizálhatóak ex situ, más néven nem reaktív, illetve in situ, más néven reaktív 

kompatibilizálási módszerekkel. Nem reaktív kompatibilizálás során kész 

kopolimereket használnak, hogy javítsák a keverék komponenseinek az 

összeférhetőségét. A nem reaktív kompatibilizálás kétlépcsős folyamat, amelynek első 

lépése a megfelelő funkciójú kopolimer létrehozása, előállítása. A funkcionalizált 

polimer lehet ojtott vagy blokk kopolimer (13. ábra) [104-110]. A második lépésben 

pedig a kopolimert ömledék állapotban hozzákeverik a nem elegyedő keverékhez 

[104]. 

 

 

13. ábra Különböző típusú kopolimerek [9] 
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Diblokk [105-108], triblokk [105, 107, 111, 112] és ojtott [109, 110] kopolimereket széles 

körben használnak nem elegyedő polimerek kompatibilizálásához, azonban random 

kopolimereket csak ritkán használnak. Az ojtott kopolimereket általában polimer-

monomer és polimer-polimer láncok közötti reakcióval állítják elő [104]. 

A kopolimer, mint kompatibilizálószer fő előnye az, hogy az egyik alkotó vagy blokk 

elegyedő a keverék egyik komponensével, amíg a másik alkotó vagy blokk a keverék 

másik összetevőjével [87, 103, 113, 114]. A kopolimerek képesek stabilizálni a 

morfológiát és javítani a határfelületi feszültséget, emiatt növelhető a nem elegyedő 

keverékek mechanikai teljesítménye a kompatibilizálatlan esethez képest a kedvezőbb 

határfelület miatt [9, 103, 104]. Az I. Melléklet (I/3. alfejezet), I/2. táblázata különböző 

nem reaktív kompatiblizálószerek, dolgozat témájához kapcsolódó polimer 

keverékekben történő alkalmazásait mutatja. 

A kompatibilizálandó polimerek gyakran tartalmaznak reaktív funkciós 

csoportokat is, ezért reaktív kompatibilizálás esetén reaktív funkciós csoporttal (pl. 

anhidrid, epoxi, izocianát) rendelkező polimereket használnak 

kompatibilizálószerként. Ömledék állapotú keverés során a kompatibilizálószer 

reaktív funkciós csoportjai képesek reakcióba lépni a keverék összetevőinek funkciós 

csoportjaival (pl. hidroxil, karboxil), ezáltal ojtott és vagy blokk kopolimereket képezni 

(14. ábra). Az így képződött ojtott és vagy blokk kopolimerek kompatibilizálószerként 

működnek a keverékben. A reaktív kompatibilizálószerek könnyen a keverék 

határfelületére tudnak jutni, mivel az összetevőknél alacsonyabb 

ömledékviszkozitással rendelkeznek. A megfelelő reaktív funkciós csoportok 

kiválasztásán túl a reaktív kompatibilizálás a keverék összetételének és a feldolgozási 

paraméterek változtatásával optimalizálható [9, 103, 104]. Az I. Melléklet (I/3. alfejezet), 

I/3. táblázata különböző reaktív kompatiblizálószerek, a dolgozat témájához 

kapcsolódó polimer keverékekben történő alkalmazásait mutatja. 

 

 
 

14. ábra Reaktív kompatibilizálószerek alkalmazása során végbemenő reakciók [9] 
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miatt drasztikusan lecsökkenhet az anyag viszkozitása, ami nem csak feldolgozási 

nehézségeket okoz, hanem a másodlagos anyagból készült termékek tulajdonságaira 

is hatással lehet [115, 116]. A lánchossz-növelő adalékok reaktív funkciós csoportjaik 

révén kémiai kapcsolatot teremtenek a degradálódott molekulák láncvégei között, 

ezáltal növelik az ömledékszilárdságot. Poliészterek esetében számos kutatásban [116-

121] alkalmaztak epoxi-bázisú sztirol-akril multifunkciós oligomert a degradáció 

kompenzálására és vagy a molekulatömeg növelésére. Manapság a reaktív epoxi 

funkciós csoportjai révén előszeretettel használják kompatibilizálószerként is [117, 

122-125]. 

Ásványi töltőanyagokat már több évtizede alkalmaznak polimer anyagokban, 

adalékként, hogy javítsák a szerkezeti, mechanikai, termikus, égésgátlási és gázzáró 

tulajdonságokat [9, 126-131]. Az utóbbi években már a kompatibilizálás területén is 

megjelentek a szervetlen nanorészecskék [9, 126, 132, 133]. A nanorészecskék olcsó, 

nem specifikus kompatibilizálószerek, amelyek képesek radikálisan befolyásolni a 

többfázisú anyagok morfológiáját. A polimerekkel kölcsönhatásba lépő 

nanorészecskék a határfelületre történő vándorlással fokozzák a rendszer 

termodinamikai stabilitását (15. ábra) [9]. 

 

  

15. ábra Polimer keverékek kompatibilizálása gömb alakú (a), illetve lemezes (b) 

nanorészecskékkel [9] 

 

A szervetlen nanorészecskékkel történő kompatibilizálás hasonló hatást eredményez, 

mint a blokk kopolimerekkel történő, vagyis a polimerek között alacsonyabb 

határfelületi feszültséget, a határfelületi adhézió javulását, és a csepp egyesülés 

(koaleszcencia) megszüntetését. A legtöbb esetben a nanorészecskék felületét szerves 

molekulákkal szokták bevonni. Viszont a töltőanyag kémiai kezelése befolyásolhatja 

az eloszlathatóságot a polimer keverékben. Az újrahasznosítás során általában 

szilícium-dioxid (SiO2), kalcium-karbonát (CaCO3), korom és szén nanocső (CNT) 

szervetlen nanorészecskéket szoktak alkalmazni. A vegyes polimer hulladék 

kompatibilizálására leggyakrabban szervesen módosított (organofil) montmorillonit 

(O-MMT) nanorészecskét szoktak használni [9]. Az I. Melléklet (I/3. alfejezet), I/4. 
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táblázata különböző nanorészecskék, a dolgozat témájához kapcsolódó polimer 

keverékekben, kompatibilizálószerként történő alkalmazásait mutatja. 

2.5. Kőolaj alapú és biológiailag lebontható polimer keverékek 

A biopolimerek egyre nagyobb jelenléte miatt felmerül a kérdés, hogy mi történik, 

ha bioalapú és biológiailag lebontható polimer, mint „szennyező” kerül a kőolaj alapú 

polimerek közé (vagy a későbbiekben fordítva) az újrahasznosítás során. Ebben a 

fejezetben bemutatom a szakirodalomban fellelhető keverékek mechanikai, 

morfológiai és reológiai tulajdonságait, illetve a feldolgozás során jelentkező 

problémákat. 

A téma aktualitását mutatja, hogy az elmúlt két évben számos kiadvány megjelent 

[8, 12, 17-21, 134-136], amelyekben felhívják a figyelmet arra, hogy a biológiailag 

lebontható műanyagokat elkülönítve kellene visszagyűjteni, illetve újrahasznosítani. 

Ennek oka, hogy ha ezek összekeverednek a kőolaj alapú műanyagokkal a 

hulladékáramban, akkor negatívan befolyásolják a másodlagos (újrahasznosított) 

nyersanyag tulajdonságait. 

A Plastics Recyclers Europe [137] már 2017 őszén kiadott egy sajtóközleményt, 

amely rávilágít a biológiailag lebontható és kőolaj alapú polimerek együttes 

feldolgozásának problémájára. Észak-, illetve dél-európai fóliahulladék 

újrahasznosíthatóságát vizsgáltak meg és a két hulladékáram között jelentős 

minőségbeli eltérést tapasztaltak. Kísérleteik során 50 µm vastagságú fóliát állítottak 

elő. Az észak-európai hulladékból gyártott fóliák esetén nem tapasztaltak semmilyen 

rendellenességet, azonban a dél-európai alapanyagból készült fóliákon rendszeresen 

lyukak és foltok jelentek meg, illetve eróziós kopásnyomok tűntek fel a 

feldolgozógépekben. A méréseik kimutatták, hogy az elváltozások/degradáció nagy 

részét biológiailag lebontható anyagok (keményítő, PLA, PBAT) okozták. Arra a 

megállapításra jutottak, hogy a biológiailag lebontható polimerrel „szennyezett” 

alapanyagból, 50 µm-nél nagyobb falvastagságú termékek is gyárthatóak, azonban a 

„szennyezés” nagy hatással van a termékek külső megjelenésére. A tanulmány alapján 

és figyelembe véve azt, hogy a biológiailag lebontható polimerek felhasználása évről 

évre jelentősen nő, ezeket a hatásokat, problémákat elkerülendő célszerű lenne a kőolaj 

alapú műanyagoktól elkülönítve, külön hulladékáramban gyűjteni a biológiailag 

lebontható polimereket. 

A hulladékáramban történő keveredésen túl, léteznek kőolaj alapú és biológiailag 

lebontható polimerek keverékei is, amelyeket a szakirodalom hibrid polimereknek 

nevezett el (I. Melléklet, I/4. alfejezet, I/5. táblázat). Vannak olyan alapanyaggyártók, 

akik azért, hogy javítsák a PLA hátrányos tulajdonságait, kőolaj alapú polimerekkel 

(pl. PE, polikarbonát (PC), ütésálló polisztirol (HIPS)) társítják a PLA-t. A gyártók 

szerint ezáltal javíthatóak a mechanikai tulajdonságok, csökkenthető az ár, ezenkívül 

a keverék még mindig jelentős részben tartalmaz biológiailag lebontható részt is. 

Azonban ezek a polimer keverékek általában nem elegyedőek, (kétfázisú rendszert 
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alkotnak). A polimer komponensek közötti gyenge határfelületi feszültség 

következtében kis feszültségek esetén a fázisok szétválhatnak, amit repedésképződés 

és ridegedés követhet [138, 139]. A kompatibilitási problémák csökkentése érdekében 

különböző kompatibilizálószereket lehet alkalmazni. Azonban meg kell jegyezni, 

hogy a PLA-tartalmú keverékek újrahasznosíthatósága, illetve a kompatibilizált 

keverékek további újrahasznosítása még megoldásra vár, illetve kérdéses ezeknek a 

keverékeknek a biológiai úton történő újrahasznosíthatósága is. 

2.5.1. Poli(etilén-tereftalát)/politejsav keverékek 

Hagyományos újrahasznosítási módszerekkel a végfelhasználói hulladékáramban 

jelenlévő PET és PLA palackok szétválasztása nehézkes, illetve költséges. Manuális 

válogatással nem lehet őket szétválasztani, mivel a legtöbb esetben a PET és PLA 

palackok is átlátszóak, illetve nagyon hasonló a kinézetük. A sűrűségük szintén 

nagyon hasonló – PET-é 1,3-1,4 g/cm3, PLA-é 1,2-1,4 g/cm3 –, illetve nagyobb, mint a 

vízé, ezért a széles körben elterjedt hagyományos vízalapú úsztató mosó nem 

hatékony, mivel a PET és a PLA is lesüllyed a kád aljára. Ráadásul a Fourier-

transzformációs infravörös spektroszkópia (FTIR) hatékonysága is csak 86-99% között 

van a PET, illetve PLA palackok szétválogatása esetén, mivel a két alapanyag FTIR 

spektruma nagyon hasonló [140, 141]. A PET és a PLA szétválasztása azért kritikus, 

mert a PET feldolgozási hőmérséklete kb. 100 °C-kal magasabb, mint a PLA-é, ezen a 

hőmérsékleten a PLA már degradálódhat, ami a végtermék sárgulásához vezethet. 

Emellett feldolgozás előtt, a szárítás során, a magasabb szárítási hőmérséklet miatt a 

PLA „ragadóssá” válhat, ami a darálék szemcsék összetapadását okozhatja, ennek 

következtében eltömíthetik a csöveket, garatot. Ezenkívül a PET és a PLA 

termodinamikailag nem elegyedő keveréket alkot, ezért lyukak jelenhetnek meg a 

termékekben, illetve romlanak az optikai tulajdonságok, opálosabb, homályosabb lesz 

a végtermék [140, 142]. Ezeket összegezve véleményem szerint vizsgálni kell a PLA, 

mint „szennyező” hatását a PET újrahasznosítása során. 

Az I. Melléklet (I/5. alfejezet) I/6. táblázatában összegyűjtöttem a szakirodalomban 

vizsgált PET/PLA keverékeket és összefoglaltam a legfontosabb megállapításokat. 

Néhány kutatás eredményét alább részletesebben is bemutatom. 

La Mantia és társai [143] kutatásuk során azt vizsgálták, hogy milyen hatással van 

a kismértékű PLA „szennyezés” a PET palackok újrahasznosítására. Kutatásukban 

vizsgálták a PLA reológiai, mechanikai, morfológiai és a termogravimetriai 

tulajdonságokra gyakorolt hatását is. A kísérlet során PET és PLA palackokat 

gyűjtöttek, majd mosták, szárították, darálták és kompaundálták őket. A PLA-t 

0,5 tömeg%, 1 tömeg%, 2 tömeg%, 5 tömeg%-ban keverték a PET-hez. A kutatás során 

arra a megállapításra jutottak, hogy a PLA jelenlétének köszönhetően minden esetben 

csökkent a keverék viszkozitása. Ez annak tudható be, hogy a vizsgált hőmérsékleten 

a PLA viszkozitása kisebb, mint a PET-é. Rámutattak arra, hogy a keverékek 

viszkozitása alacsonyabb, mint ami a keverékszabály alapján várható lett volna, amely 



  

28 

véleményük szerint azt bizonyítja, hogy az ömledékben inkompatibilis a két összetevő 

a vizsgált koncentrációk és körülmények esetén. A 2 tömeg% PLA tartalmú keverék 

viszkozitását megvizsgálták úgyis, hogy a keverékkészítés előtt nem szárították sem a 

PET-et, sem a PLA-t. Ebben az esetben a viszkozitás jóval alacsonyabb lett a szárított 

esetnél. Mérésükkel igazolták a közismert szakirodalmi tényt [144-148], miszerint 

fontos a higroszkopikus polimerek szárítása a feldolgozás előtt, ezáltal elkerülve a 

hidrolitikus degradáció okozta molekulatömeg csökkenést. A mechanikai vizsgálataik 

azt mutatták, hogy a 0,5 tömeg% PLA tartalmú minták szakítószilárdsága és 

rugalmassági modulusa hasonló a tiszta PET-éhez, azonban a PLA tartalom 

növelésével a rugalmassági modulus kismértékben nőtt, ezzel szemben a 

szakítószilárdság viszont fokozatosan csökkent. Végezetül azt tapasztalták, hogy 

5 tömeg% PLA-t tartalmazó keverék tulajdonságai szintén a tiszta PET-éhez voltak 

hasonlóak. Úgy gondolták, hogy ezek a viselkedések több egymással párhuzamos és 

ellentétes jelenségnek tulajdoníthatóak: rideg komponens (PLA) jelenléte a 

keverékben; a két összetevő közötti összeférhetetlenség/kompatibilitási problémák; 

kristályosság növekedése a degradáció utáni kisebb molekulatömegnek 

köszönhetően. Megállapították, hogy a PLA-nak nagyobb a modulusa, mint a PET-nek 

és ez befolyásolhatja a modulus növekedését alacsony PLA tartalom esetén. Ezenkívül 

azt sem zárták ki, hogy a feldolgozási hőmérsékleten átészterezési reakciók léptek fel 

a két komponens között, így in situ PET-PLA kopolimerek jöhettek létre, amelyek 

kompatibilizálószerként működtek a keverékben. Arra a következtetésre jutottak, 

hogy a reológiai vizsgálataik nem utaltak kompatibilis keverékek kialakulására, de a 

képződő kopolimerek mennyisége valószínűleg túl alacsony ahhoz, hogy nyilvánvaló 

hatást gyakoroljon a viszkozitásra, miközben elegendő lehet valamilyen hatás 

elérésére szilárd állapotban pl. a mechanikai tulajdonságokra. Azonban 

megállapították, hogy az utóbbi kijelentés ellentétes az 5 tömeg% PLA-t tartalmazó 

keverék mechanikai eredményeivel, ezért ennek az eredménynek a magyarázatához 

figyelembe kell venni a kompatibilitási mechanizmust. A differenciál pásztázó 

kalorimetria (DSC) méréseik során a második felfűtési görbét vizsgálták, hogy a 

minták termikus előélete ne befolyásolja az eredményeket. A vizsgálataik azt 

mutatták, hogy a PET kristályossága kis mértékben nőtt a PLA tartalom 

növekedésével, amely összhangban van a rugalmassági modulus változásával. A 

keverékekben, a PLA nem mutatott semmilyen endoterm csúcsot a második felfűtés 

során sem. A PET olvadási csúcsa 247 °C-ról 243 °C-ra csökkent a PLA tartalom 

növekedésével, azonban az olvadási entalpia nem változott jelentős mértékben, csak a 

99/5 tömegarányú PET/PLA keverék esetében csökkent jelentősebb mértékben. 

Véleményük szerint a kristályossági tulajdonságok megváltozása konzisztens volt a 

mechanikai tulajdonságok változásával. Az 5 tömeg% PLA-t tartalmazó keverék 

pásztázó elektronmikroszkópos (SEM) felvételén kétfázisú szerkezetet (diszpergált 

PLA szemcsék a PET mátrixban), illetve a fázisok között rossz adhéziós kapcsolatot 

figyeltek meg. A kevesebb PLA-t tartalmazó (1 tömeg% és 2 tömeg%) keverékekben is 

gyenge adhéziós kapcsolatot tapasztaltak, ellenben a diszpergált PLA cseppek 
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eloszlatottsága meglehetősen egyenletes volt. A termogravimetriás analízis (TGA) 

során, azt tapasztalták, hogy még az 5 tömeg% PLA tartalom sem befolyásolta jelentős 

mértékben a keverék termikus stabilitását. Az 50%-os tömegcsökkenés tiszta PET-nél 

443 °C-on, amíg az 5 tömeg% PLA-t tartalmazó keverék esetében 442 °C-on 

következett be. Nagyobb eltéréseket csak a 400-450 °C közötti tartományban figyeltek 

meg, pl. a 10%-os tömegcsökkenés tiszta PET-nél 413 °C-on, amíg a 95/5 tömegarányú 

PET/PLA keverék esetén 401 °C-on ment végbe. Ez a hőmérséklet csökkenés a PLA 

alacsonyabb termikus stabilitásával magyarázható, tiszta PLA esetén a 10%-os 

tömegcsökkenés 292 °C-on, míg az 50%-os 326 °C-on következett be [143].  

Torres-Huerta és társai [149] PET/PLA keverékek elegyíthetőségét és 

lebonthatóságát vizsgálták. A kutatás során különböző tömegarányú (95/5, 90/10, 

85/15) PET/PLA és rPET/PLA keverékeket vizsgáltak. A keverékek szerkezetét SEM-

mel vizsgálták. Ehhez először a minták felületét kloroform segítségével maratták, 

ezáltal eltávolítva a PLA részeket a PET mátrixból. A SEM vizsgálatok során azt 

tapasztalták, hogy az összes keverék diszpergált szerkezetet mutatott, a PLA cseppek 

egyenletesen oszlottak el a PET és az rPET mátrixban (16. ábra). A diszpergált PLA 

cseppek átmérője 0,02-1,9 µm volt a PET, illetve 0,5-2,1 µm az rPET mátrixban. 

 

 

16. ábra Különböző tömegarányú PET/PLA és rPET/PLA keverékek SEM felvételei [149] 

 

A természetes öregítés során a különböző keverékeket komposztban helyezték el 

6 hónapra, ahol az átlaghőmérséklet 30-40 °C között változott, az átlagos relatív 

páratartalom pedig 80% volt. A degradáció mértékére a komposztálás során 

bekövetkező súlycsökkenésből következtettek. A kísérletek során a PET és az rPET 

minták esetében nem mutattak ki tömegcsökkenést a 6 hónapos komposztálás után. 

Azonban néhány keverék esetén azt figyelték meg, hogy az anyag bomlása 

valószínűleg elkezdődött. A komposztálás során megállapították, hogy a PLA 

nagyobb aránya, illetve az rPET mátrix, a PET mátrixhoz képest, gyorsítja a 

degradációt [149]. 

PET/PLA 95/5 PET/PLA 90/10 PET/PLA 85/15

rPET/PLA 95/5 rPET/PLA 90/10 rPET/PLA 85/15
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2.5.2. Polietilén/politejsav keverékek 

A kutatások során elsősorban azért készíttetek PLA/PE keverékeket, hogy 

csökkentsék a PLA magas árát, növeljék a PLA szívósságát, illetve, hogy részben 

biológiailag lebontható keveréket hozzanak létre. Nagyon kevés az olyan publikáció, 

amely az újrahasznosíthatóság szemszögéből vizsgálja ezeket a keverékeket. A legtöbb 

polimer keverékhez hasonlóan a PLA és a PE sem elegyedik egymással. A keverék 

tulajdonságai nagymértékben függenek a keverék összetételétől, a kialakult 

szerkezettől, a keverési paraméterektől, a PE típusától és a komponensek közötti 

határfelülettől. A keverékekben a PE típusok közül elsősorban az LDPE-t és az LLDPE-

t szokták használni a nagyobb szívósságuk és jobb ütésállóságuk miatt. A PLA/PE 

keverékekben, a legtöbb esetben a nem elegyedő keverékekre jellemző „tenger-sziget” 

típusú szerkezet alakult ki. Általában a keverék két összetevője közötti 

összeférhetetlenség rossz mechanikai tulajdonságokat (pl. tiszta PLA-hoz képest 

kisebb szakítószilárdság, illetve tiszta LDPE-hez képest kisebb szakadási nyúlás) 

(17. ábra) és korlátozott felhasználhatóságot eredményez. Emellett, mivel a PE 

biológiailag nem lebontható a keverékek biológiai úton történő lebonthatósága 

alacsonyabb, mint a tiszta PLA-é. A kutatások során a két komponens (PLA és PE) 

inkompatibilitását reológiai, mechanikai, termikus és morfológiai vizsgálatokkal is 

igazolták [150, 151]. 

 

 

17. ábra Különböző tömegarányú PLA/LDPE keverékek feszültség-nyúlás görbéi a szakítóvizsgálat 

során [152] 

 

Az I. Melléklet (I/6. alfejezet) I/7. táblázatában összegyűjtöttem a szakirodalomban 

vizsgált PLA/PE keverékeket és összefoglaltam a legfontosabb megállapításokat. 

Néhány kutatás eredményét alább részletesebben is bemutatom. 

Balakrishnan és társai [153] különböző tömegarányú PLA/LLDPE keverékek (100/0; 

95/5; 90/10; 85/15) mechanikai, morfológiai és termikus tulajdonságait vizsgálták. A 

munkájuk célja az volt, hogy növeljék a PLA szívósságát. A kutatás során azt 
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tapasztalták, hogy az 5 tömeg% LLDPE tartalomnak nem volt hatása az Izod-féle 

ütvehajlító szilárdságra, azonban növelve az LLDPE arányát 10 tömeg%-ra, 53%-os 

növekedést értek el a tiszta PLA-hoz képest. Tovább növelve az LLDPE arányát 

(15 tömeg%) az ütőszilárdság kismértékben csökkent a 10 tömeg%-os keverékhez 

képest, de a tiszta PLA-éhoz viszonyítva növekedett (nagyobb maradt). Annak 

ellenére, hogy az LLDPE-nek nagyobb a nyújthatósága, mint a PLA-nak, azt figyelték 

meg, hogy a szakadási nyúlás az LLDPE arányának növekedésével csökkent. Ezt azzal 

magyarázták, hogy a PLA és az LLDPE részecskék között gyenge a határfelületi 

adhézió, amely meghatározó tényező lehetett a szakadási nyúlás csökkenésében. Ezzel 

szemben Lu és társai [84] azt tapasztalták, hogy a HDPE arányának növekedésével 

kismértékben, de fokozatosan nőtt a szakadási nyúlás. Balakrishnan és társaival [153] 

ellentétben, Yarahmadi és társai [138] a szakadási nyúlás csökkenését a PLA és/vagy a 

HDPE degradációjára, valamint a durvább szemcseméret eloszlásra vezették vissza. 

Ezen ellentmondásoknak az lehet az oka, hogy különböző tulajdonságú és típusú 

alapanyagokat (HDPE, illetve LLDPE) használtak a kísérleteik során. Balakrishnan és 

társai [153] azt is megfigyelték, hogy a húzási és a hajlító rugalmassági modulus, illetve 

a szakítószilárdság és a hajlítószilárdság is fokozatosan csökkent az LLDPE arányának 

növekedésével. 15 tömeg% LLDPE hozzáadásával 19%-kal csökkent a húzási, illetve 

26%-kal a hajlító rugalmassági modulus. A csökkenő tendenciát azzal magyarázták, 

hogy a tiszta LLDPE szilárdsága és modulusa alacsonyabb, mint a tiszta PLA-é. A DSC 

vizsgálatok során azt figyelték meg, hogy a PLA kristályosodási hőmérséklete 

csökkent az LLDPE mennyiségének növelésével. Emellett megállapították, hogy az 

LLDPE kristályossága csökkent, azonban a PLA-é nőtt az LLDPE arányának 

növekedésével. Ezt azzal magyarázták, hogy a LLDPE részecskék növelik a PLA 

láncok mozgékonyságát, ezáltal megkönnyítve a láncok átrendeződését a 

kristályosodás során. A TGA vizsgálataik alapján az összes keverékre kétlépcsős 

bomlási folyamat volt jellemző. A kezdeti, 10%-os tömegcsökkenéshez tartozó bomlási 

hőmérséklet minden keverék esetén nőtt (kb. 10 °C-kal) a tiszta PLA-éhoz képest. Ez 

alapján arra a megállapításra jutottak, hogy LLDPE hozzáadásával kismértékben 

növelhető a PLA termikus stabilitása. Ezt azzal magyarázták, hogy a kinetikus hatások 

következményeként az LLDPE részecskék késleltetik az oxigén diffúzióját a PLA 

mátrixban, ezáltal megakadályozva a PLA termikus oxidációját a PLA/LLDPE 

keverékben [154]. Ennek eredményeképpen pedig nő a keverék bomlási hőmérséklete. 

Gupta és társai [155] szerint az LLDPE részecskék mérete és eloszlása szintén fontos 

szerepet játszik a keverék termikus stabilitásában. Balakrishnan és társai [153] a SEM 

felvételek alapján megállapították, hogy az PLA/LLDPE keverék nem elegyedő, 

illetve, hogy a gyenge határfelületi adhézió miatt sima felületűek az eloszlatott 

részecskék (LLDPE) a töretfelületen. Azt is megfigyelték, hogy az 5 tömeg% LLDPE-t 

tartalmazó keverékben az eloszlatott részecskék homogén eloszlásúak voltak, az 

átmérőjük pedig 1,13 ± 0,07 µm volt. A 10 tömeg%-os keverékben a részecskeméret 

1,87 ± 0,12 µm növekedett. Ezzel szemben a 15 tömeg% LLDPE-t tartalmazó 

keverékben azt tapasztalták, hogy a szemcseméret 2,34 ± 0,5 µm-ra növekedett. 
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Yarahmadi és társai [138] megállapítása alapján, a szakadási nyúlás csökkenését a 

szemcseméret növekedése magyarázhatja. 

Yarahmadi és társai [138] az újrafeldolgozás hatását vizsgálták tiszta PLA és 

kereskedelmi forgalomban kapható PLA/HDPE keveréken. A keverék 39 tömeg% 

PLA-t és 61 tömeg% HDPE-t tartalmazott. Az alapanyag többszöri feldolgozását 

egymást követő extrudálással modellezték, összesen hatszor. Minden extrudálás után 

megvizsgálták a különböző mechanikai és morfológiai tulajdonságok változását. Azt 

tapasztalták, hogy a keverék többszöri feldolgozása nem befolyásolta jelentős 

mértékben a húzási rugalmassági modulust, azonban a szakadási nyúlás nőtt az 

extrudálások számával (18. ábra). 

 

 

18. ábra Az újrafeldolgozás hatása a húzási rugalmassági modulusra (a) és a szakadási nyúlásra (b) 

kereskedelmi forgalomban kapható PLA/HDPE keverék esetén [138] 

 

Véleményük szerint a rideg komponens (PLA) jelenléte mellett két alapvető 

mechanizmus van hatással a szakadási nyúlásra. Láncszakadáshoz és a szakadási 

nyúlás csökkenéséhez vezethet, ha a keverék egyik vagy mindkét komponense 

degradálódik. Ellenben a szakadási nyúlás növekedhet, ha a diszpergált fázis 

eloszlatottsága nő, ami kisebb részecskeméretet és határfelületi feszültséget jelent [156, 

157]. Yarahmadi és társai [138] arra a következtetésre jutottak, hogy esetükben a 

szakadási nyúlás növekedését a keverék többszöri feldolgozása során kialakult 

finomabb eloszlatottság okozta. A részecskeméretet és a PLA eloszlatottságát a HDPE-

ben, folyékony nitrogénben eltört (kriogenikus) próbatestek felületein vizsgálták 

pásztázó elektronmikroszkóppal. Az egyszer, illetve a hatszor extrudált keverékek 

töretfelületeit mutatja a 19. ábra. Az ábrán az eloszlatott PLA részecskék mellett 

üregek is láthatóak, ahonnan kiszakadtak a PLA részecskék. Azt tapasztalták, hogy a 

szemcsék átlagos mérete egyszer extrudált esetben 1,0-1,4 µm, ellenben hatszor 

extrudált esetben már csak 0,5-0,9 µm volt. Ezzel alátámasztották a hipotézisüket, 

miszerint a szakadási nyúlás növekedését a finomabb szemcseméreteloszlás okozta. A 

keverék DSC-vel meghatározott görbéi alapján megállapították, hogy a fázisok nem 

elegyednek a keverékben. Véleményük szerint a HDPE gócképző szerepet játszott a 

keverékben a PLA kristályosodása során. Emellett kismértékű csökkenést (~2 K) 
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figyeltek meg a PLA hideg kristályosodási hőmérsékletében a többszöri 

újrahasznosítás során [138]. 

 

 

19. ábra Egyszer (a) és hatszor (b) extrudált PLA/HDPE keverék töretfelülete [138] 

2.5.3. Kompatibilizált poli(etilén-tereftalát)/politejsav és polietilén/politejsav keverékek 

A PET/PLA és a PE/PLA keverékek esetén is megfigyelhető volt, hogy a keverék két 

összetevője közötti összeférhetetlenség rossz mechanikai tulajdonságokat és 

korlátozott felhasználhatóságot eredményez. Emiatt számos kutatást végeztek 

különböző típusú kompatibilizálószerek alkalmazásával. Azonban meg kell jegyezni, 

hogy a PE/PLA keverékek esetében az alkalmazott kompatibilizálószer mellett a 

tulajdonságok változása az alkalmazott PE típusától is függ [150, 151]. 

Az I. Melléklet (I/7. alfejezet) I/8. táblázatában összegyűjtöttem a szakirodalomban 

vizsgált, kompatibilizált PET/PLA, PE/PLA és LDPE/PBAT keverékeket és 

összefoglaltam a legfontosabb megállapításokat. Néhány kutatás eredményét alább 

részletesebben is bemutatom. 

Az etilén-butil akrilát-glicidil metakrilát (E-BA-GMA) terpolimert a gyártó DuPont 

Co. cég sokféle polimerhez ajánlja szívósító adalékként, az ütésállóság javítására [158]. 

A terpolimerben az etilén/butil akrilát/glicidil metakrilát monomerek tömegaránya 

66,75/28/5,25 [84]. A szakirodalom szerint [84, 159-161] az E-BA-GMA terpolimer epoxi 

oldalcsoportja ömledék állapotban hatékonyan tud reagálni a poliészterek –OH 

végcsoportjával, ezáltal határfelületen aktív ojtott kopolimereket képezve. Emiatt 

számos kutatás során [84, 162-166] reaktív kompatibilizálószerként is alkalmazták. 

Lu és társai [84] különböző tömegarányú adalékolatlan PLA/HDPE keverékek 

(100/0; 80/20; 60/40; 50/50; 40/60; 20/80; 0/100) és 5 pph E-BA-GMA terpolimerrel 

kompatibilizált PLA/HDPE keverékek (100/0/0; 80/20/5; 60/40/5; 50/50/5; 40/60/5; 

20/80/5; 0/0/100) morfológiai, mechanikai és termikus tulajdonságait vizsgálták. A 

keverékek elegyíthetőségét és fázis morfológiáját peremszögméréssel (amely szilárd 

anyagok felületi energiájának becslésére szolgál) és SEM-mel vizsgálták. A 

peremszögek a PLA/HDPE keverékek esetén a két összetevő peremszög értékei (PLA: 

a) b)
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79,9°, HDPE: 107,2°) között helyezkedtek el, a HDPE arányának növekedésével 

fokozatosan nőttek. 5 pph E-BA-GMA hozzáadásával a peremszög értékek csökkentek 

az adalékolatlan esethez képest. Véleményük szerint ez a csökkenés azt jelzi, hogy 

5 pph E-BA-GMA hozzáadásával sikerült javítaniuk a PLA/HDPE keverékek 

kompatibilitását. A keverékek fázisszerkezetét fröccsöntött próbatestek kriogén 

töretfelületein, SEM-mel elemezték (20. ábra). Azt tapasztalták, hogy a 80/20 

tömegarányú PLA/HDPE keverékben, tipikus „tenger-sziget” típusú szerkezet alakult 

ki, ami azt jelenti, hogy 3-5 µm átmérőjű, diszpergált HDPE cseppek voltak 

megfigyelhetőek a PLA mátrixban. Azonban a HDPE arányának növelésével, azt 

vették észre, hogy egymásba hatoló, úgynevezett kettős-folytonos szerkezet alakult ki 

a 40 tömeg% és az 50 tömeg% HDPE-t tartalmazó keverékekben. A keverék HDPE 

tartalmát tovább növelve (60 tömeg%, 80 tömeg%) azt tapasztalták, hogy a keverékben 

újra „tenger-sziget” típusú szerkezet alakult ki, azonban most már a PLA cseppek 

voltak eloszlatva a HDPE mátrixban. Azonban 5 pph E-BA-GMA hozzáadásával a 

diszpergált cseppek mérete csökkent a 80/20/5, 40/60/5, 20/80/5 keverékekben az 

adalékolatlan esetekhez képest, illetve a kettős-folytonos szerkezet helyett az 

eloszlatott fázis egyenletes eloszlású, apró diszpergált cseppek formájában jelent meg 

a 60/40/5 és az 50/50/5 keverékekben. Véleményük szerint a szerkezet átalakulása azt 

mutatja, hogy határfelületi kompatibilitási reakciók játszódtak le a PLA –OH 

végcsoportja és az E-BA-GMA epoxi oldalcsoportja között, amit alátámasztanak a 

peremszögmérés eredményei is. Kimutatták, hogy az E-BA-GMA sikeresen 

csökkentette a felületi feszültséget a PLA és a HDPE között, illetve javította az 

elegyíthetőségüket [84]. 

 

 

20. ábra Különböző arányú PLA/HDPE keverékek (a) 80/20, (b) 60/40, (c) 50/50, (d) 40/60, (e) 20/80, 

illetve PLA/HDPE/E-BA-GMA keverékek (a’) 80/20/5, (b’) 60/40/5, (c’) 50/50/5, (d’) 40/60/5, (e’) 20/80/5 

SEM felvételei [84] 

 

Lu és társai [84] a PLA/HDPE keverékek mechanikai tulajdonságait tekintve azt 

tapasztalták, hogy a tiszta PLA-hoz képest, a keverék HDPE tartalmának 

növekedésével a szakítószilárdság monotonon csökkent a tiszta komponensek értékei 

között. Továbbá azt figyelték meg, hogy a szakadási nyúlás növekedett a HDPE 

arányának növekedésével. Azonban az összes PLA/HDPE keverék esetén a szakadási 

(a) (b) (c) (d) (e)

(a’) (b’) (c’) (d’) (e’)
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nyúlás kisebb volt, mint 10%, kivéve a 20/80 keveréket, ahol 60% és a 0/100 keveréket, 

ahol pedig közel 600% volt. A Charpy-féle ütvehajlító szilárdság a HDPE arányának 

növekedésével nem változott jelentős mértékben, minden esetben kisebb volt, mint 

5 kJ/m2, kivéve a 0/100 keveréket, ahol 9 kJ/m2 volt. Mérési eredményeik szerint 5 pph 

E-BA-GMA hozzáadásával a szakítószilárdság nem változott jelentős mértékben, 

azonban a szakadási nyúlás nőtt az adalékolatlan keverékekhez képest. A 

PLA/HDPE/E-BA-GMA keverékek Charpy-féle ütvehajlító szilárdsága szintén 

növekedett az adalékolatlan keverékekhez képest. Véleményük szerint az E-BA-GMA 

hatására bekövetkezett szakadási nyúlás és ütőszilárdság növekedés azt jelzi 

(21. ábra), hogy az E-BA-GMA képes kompatibilizálószerként viselkedni a PLA/HDPE 

keverékekben. 

 

 

21. ábra E-BA-GMA hatása a szakadási nyúlásra (a) és a Charpy-féle ütvehajlító szilárdságra (b) 

PLA/HDPE keverékek esetén [84] 

 

Lu és társai [84] a PLA/HDPE mintákon TGA vizsgálatot is végeztek. Az eredményeik 

azt mutatták, hogy az összes PLA/HDPE keverék termikus bomlása során két 

tömegcsökkenés figyelhető meg 300 és 550 °C között, amelyek a PLA-hoz, illetve a 

HDPE-hez köthetőek (22. ábra). A kezdeti bomlási hőmérséklet – ahol 5%-os 

tömegcsökkenés következett be – a HDPE arányának növekedésével 334 °C-ról 447 °C-

ra nőtt. A PLA maximális bomlási intenzitású hőmérséklete – a derivált 

termogravimetrikus görbén (dTG) látható csúcs hőmérséklete – 10 °C-ot nőtt a tiszta 

PLA-hoz (363 °C) képest a HDPE tartalom növekedésével. Ezzel szemben a HDPE 

maximális bomlási intenzitású hőmérsékletét (482 °C) nem befolyásolta a PLA 

jelenléte. Az eredményeiket értékelve arra a megállapításra jutottak, hogy a HDPE 

jelenléte növelte a keverékek termikus stabilitását a tiszta PLA-hoz képest. 
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22. ábra Különböző tömegarányú PLA/HDPE keverékek TGA (a) és dTG (b) görbéi [84] 

 

You és társai [122] 30 tömeg% PLA tartalmú PET keverékek szerkezeti és 

mechanikai tulajdonságait vizsgáltak adalékolatlan, illetve E-BA-GMA-val és 

poli(sztirol-akril-ko-glicidil-metakrilát)-tal (SA-GMA) adalékolt esetekben. Az 

adalékanyagok kémiai szerkezetét, illetve a lejátszódó reakciókat a 23. ábra 

szemlélteti. 

  
a) b) 

 

 
 

c) 

23. ábra Az E-BA-GMA (a) és a SA-GMA (b) kémiai szerkezete, illetve a lehetséges végbemenő 

reakciók [122] 
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You és társai [122] az E-BA-GMA-t 3,5-14 tömeg%-ban, a SA-GMA-t 0,3-1 phr 

mennyiségben adalékolták a PET/PLA keverékhez. A peremszög mérések alapján 

kiszámolt felületi és a határfelületi feszültség értékek, illetve a SEM felvételek alapján 

arra a megállapításra jutottak, hogy az E-BA-GMA is eloszlatott fázisként van jelen a 

keverékekben, illetve, hogy a PET-tel reakcióképesebb, mint a PLA-val. 

Megfigyeléseik alapján a SA-GMA hatékonyabb kompatibilizálószer volt, mint az 

E-BA-GMA, illetve az SA-GMA hozzáadásával keresztkötések is létrejöttek a PET és a 

PLA láncok között. A mechanikai tulajdonságokat tekintve SA-GMA, illetve 

E-BA-GMA hozzáadása esetén is nőtt az Izod-féle bemetszett ütőszilárdság, illetve a 

szakadási nyúlás is. Azonban a két adalékanyag együttes alkalmazása esetén nem 

figyeltek meg további növekedést. Ezzel szemben a húzószilárdság és a húzási 

rugalmassági modulus csökkent, ha E-BA-GMA-t adtak a keverékekhez. 

Kim és társainak [167] azt volt a célja, hogy a PLA rideg viselkedését csökkentsék 

LDPE és különböző reaktív kompatibilizálószerek segítségével. Reaktív 

kompatibilizálószerként három különböző olefin alapú kopolimert vizsgáltak: 

etilén-akrilsav kopolimer (EAA), glicidil metakriláttal ojtott polietilén (PE-g-GMA8 és 

PE-g-GMA25). Az EAA-nak akrilsav (AA), a PE-g-GMA-nak pedig glicidil metakrilát 

(GMA) funkcionális csoportjai vannak. Az EAA 9,54 tömeg% akrilsavat tartalmazott, 

illetve a PE-g-GMA-t követő szám a GMA tömegszázalékát jelzi a kopolimerben. Az 

adalékolatlan és az adalékolt PLA/LDPE keverékek kompaundálása során 0,2 tömeg% 

termikus stabilizátort adtak a keverékekhez. Kutatásuk során először azt vizsgálták 

meg, hogy melyik kopolimer viselkedhet hatékony kompatibilizálószerként a 

PLA/LDPE keverékekben. Ezért külön-külön 20 tömeg% LDPE-t, EAA-t, PE-g-GMA8-

t, illetve PE-g-GMA25-t kevertek a tiszta PLA-hoz, majd ezeknek a keverékeknek a 

szerkezetét vizsgálták (24. ábra). 

 

 

24. ábra 80 tömeg% PLA és 20 tömeg% LDPE (a), EAA (b), PE-g-GMA8 (c), PE-g-GMA25 (d) két 

alkotós keverékek SEM felvételei [167] 

 

A 80/20 tömegarányú PLA/LDPE keverék SEM felvételén, azt figyelték meg, hogy az 

LDPE jól meghatározott, gömb alakú, sima töretfelületű, széles méreteloszlású 

diszpergált fázist alkot. Ez a szerkezet tipikusan a nem elegyedő polimer keverékekre 

jellemző. A PLA/EAA keverék esetén is hasonló szerkezetet figyeltek meg, amiből arra 

a következtetésre jutottak, hogy az EAA-ban lévő akrilsav részek nem befolyásolják a 

kompatibilitást a PLA-val, ezért nem tekinthető hatékony kompatibilizálószernek. 

Azonban ha PE-g-GMA8-t kevertek a PLA-hoz a diszpergált fázis (PE-g-GMA8) 

A B C D
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szemcsemérete jelentős mértékben csökkent a PLA/LDPE és a PLA/EAA keverékekhez 

képest. PE-g-GMA35 hozzáadása esetén azt tapasztalták, hogy a szerkezet 

megváltozása még drasztikusabb volt. Annak ellenére, hogy néhány helyen kráterek 

figyelhetőek meg, ahonnan a PE-g-GMA25 szemcsék kiszakadtak a PLA mátrixból, a 

PLA és a PE-g-GMA25 közötti határfelület nem jól definiálható, amely szerkezet 

véleményük szerint tipikusan a kompatibilizált keverék rendszerekre jellemző [167]. 

Véleményem szerint ez nem megfelelő módszer a kompatibilizálószerek 

hatásosságának vizsgálatára, mivel a szakirodalom [9, 104] szerint ezek a két fázis 

határfelületén fejtik ki hatásukat. Az eredményeik alapján arra a következtetésre 

jutottak, hogy csak a PE-g-GMA8 és PE-g-GMA25 viselkedett hatékony 

kompatibilizálószerként, ezért a továbbiakban csak ezeket vizsgálták. PE-g-GMA8-cal 

kompatibilizálva a 80/20 tömegarányú PLA/LDPE keveréket, azt tapasztalták a SEM 

felvételeken, hogy a szerkezet jelentősen megváltozott az adalékolatlan esethez képest, 

a diszpergált fázis egyenletesebb és finomabb szemcse-méreteloszlású lett. 10 tömeg% 

PE-g-GMA8-t hozzáadva a keverékhez, a diszpergált LDPE fázist nem lehet jól 

elkülöníteni a PLA mátrixtól a SEM felvételen. Véleményük szerint ez azt jelzi, hogy a 

PE-g-GMA8 hatékonyan működik reaktív kompatibilizálószerként a PLA és LDPE 

keverékek határfelületén. Ezzel szemben PE-g-GMA25-tel kompatibilizálva a 80/20 

tömegarányú PLA/LDPE keveréket, a SEM felvételeken alapján arra a megállapításra 

jutottak, hogy 1 tömeg% PE-g-GMA25 hozzáadásával a diszpergált LDPE szemcsék 

mérete 0,9 µm-ről 0,5 µm-re csökkent. Azonban a PE-g-GMA25 tartalom további 

növelése már nem okozott további szemcseméret finomodást. Ez az eredményük 

némileg eltér attól, amit a PE-g-GMA8 esetén tapasztaltak, amiből azt a következtetést 

vonták le, hogy a PE-g-GMA magasabb GMA tartalma nem mindig célravezető 

PLA/LDPE keverékek kompatibilizálásához. Azonban fordított összetételarányok 

esetén, a 20/80 tömegarányú PLA/LDPE keverékhez 10 tömeg% PE-g-GMA8-at 

adagolva, az LDPE mátrixba beágyazódott, apró szemcséket figyeltek meg a SEM 

felvételeken. Ez alapján arra a megállapításra jutottak, hogy a PE-g-GMA8 fázis nem 

oldódott az LDPE mátrixban, annak köszönhetően, hogy az LDPE és a PE-g-GMA8 

nem elegyedik egymással [167]. A szakirodalomban elterjedt, hogy a poliolefin 

keverékek elegyíthetősége erősen függ a komonomer típusától és mennyiségétől, még 

akkor is, ha hasonló kémiai szerkezetűek [168]. A poláris GMA egységek bevezetése a 

polietilénbe növeli az LDPE és a PE-g-GMA oldhatósági paraméterei közötti eltérést 

(|δLDPE-δPE-g-GMA|), illetve fázisszétváláshoz vezet [167]. 

Hemsri és társai [169] különböző tömegarányú kompatibilizálatlan és kompatibilizált 

150-200 µm vastagságú LDPE/PBAT síkfóliák morfológiai és mechanikai 

tulajdonságait, valamint oxigén- és vízgőz áteresztőképességét vizsgálták. A 

keverékek 10, 20 és 30 tömeg% PBAT-ot tartalmaztak. A kompatbilizált keverékek 

esetén10 pph maleinsav anhidriddel ojtott LLDPE-t (LLDPE-g-MA) alkalmaztak 

kompatibilizálószerként. A SEM felvételeken azt tapasztalták, hogy az LDPE és PBAT 

nem elegyedik egymással, azonban a kompatibilizálószer hozzáadásával, mindegyik 

keverék esetén csökkent a diszpergált PBAT szemcsék mérete. A szakítóvizsgálat 
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során azt tapasztalták, hogy a PBAT arányának növekedésével a húzási rugalmassági 

modulus és a húzószilárdság nem változott. Azonban kompatibilizálószer 

hozzáadásával mindegyik keverék esetén nőtt a húzási rugalmassági modulus és a 

húzószilárdsága a kompatibilizált keverékekhez képest. A vizsgált fóliák 

vízgőzáteresztési sebessége nőtt, de az oxigénáteresztő képessége csökkent a PBAT 

arányának növekedésével. Kompatibilizálószer hozzáadásával minden keverék esetén 

nőtt a fóliák vízgőzáteresztő képessége, ezzel szemben csökkent az oxigén áteresztő 

képesség. 

2.6. Szakirodalom értékelése, a PhD értekezés célja 

A szakirodalmi adatokból jól látszik, hogy a világon, valamint hazánkban is évről 

évre egyre több polimert állítanak elő és dolgoznak fel. Az is megfigyelhető, hogy 

kőolaj- és bioalapú polimerekből is legnagyobb mértékben csomagolóanyagokat 

készítenek, amelyek nagyon rövid idő alatt hulladékként jelentkeznek. A gazdasági 

érdekeken és a társadalmi elvárásokon kívül Európai Uniós irányelvek is 

szabályozzák a felhasználható csomagolóanyagokat, illetve ezeknek az anyagában 

történő újrahasznosítási arányait. A környezettudatos gyártók amellett, hogy részben 

vagy teljesen újrahasznosított alapanyagból gyártják termékeiket, egyre nagyobb 

mennyiségben alkalmaznak a kőolaj alapú műanyagok helyett vagy mellett bioalapú 

polimereket is. Napjainkban még csak a teljes műanyagtermelés 1%-át teszi ki a 

biopolimer termelés, azonban Biron [170] előrejelzése szerint 2040-re utoléri a 

biopolimer termelés a kőolaj alapút, majd meg is előzi (25. ábra). 

 

 

25. ábra A kőolaj- és a bioalapú műanyagtermelés előrejelzése [170] 

 

Külön-külön a kőolaj alapú és a biológiailag lebontható polimerek újrahasznosítása 

is technológiailag megoldott, többféle módszer is létezik, mechanikai és kémiai 

újrahasznosítás, illetve utóbbi esetében biológiai is. Azonban a lakosság és a szelektív 

hulladékgyűjtés még nincs felkészülve ezek szeparált gyűjtésére, ezért az 

újrahasznosítás során összekeveredhetnek. Felmerül a kérdés, mi történik az együttes 

feldolgozásuk során, hogyan változnak a mechanikai, morfológiai és reológiai 

tulajdonságok. 
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Jelenleg csak néhány kutató foglalkozik ezzel a területtel, ezért kevés használható 

szakirodalom van, amelyek két részre bonthatóak. A publikációk egy része [84, 138, 

153, 167, 169] a PLA hátrányos tulajdonságainak (pl. rideg viselkedés, kis hőállóság) 

javítását tűzte ki célul többnyire polietilén hozzákeverésével. Azonban az így 

létrehozott keverékek nem elegyedőek, ezért nem teljesen érték el a kívánt hatást, 

további adalékanyagok alkalmazása szükséges. A másik „hulladékos” megközelítés 

szerint, a PLA mint „szennyező” hatását csak kevesen vizsgálták [21, 136, 143, 149, 

171-173], és csak nagyon szűk összetétel-tartományban. A statisztikai adatok alapján, 

napjainkban a kis részarányú biológiailag lebontható polimer „szennyezés” (<5%) 

hatását célszerű megvizsgálni. Azonban véleményem szerint a biológiailag lebontható 

polimerek növekvő részesedése miatt a (20-80%) tartományt, illetve a jövőre nézve a 

fordított esetet is, azaz a biológiailag lebontható polimerekben lévő kis kőolaj alapú 

műanyag szennyezést is tanulmányozni kell. 

Úgy gondolom, hogy minél inkább törekedni kell a hulladékban lévő különböző 

polimer frakciók szétválasztására, ám ha ez nem sikerül, akkor megoldást kell találni 

az együttes feldolgozásukra. Az esetek döntő többségében a polimer keverékek 

termodinamikailag nem elegyedőek, azonban különböző kompatibilizálószerek 

hozzáadásával javítható az összeférhetőségük. Viszont környezetvédelmi 

szempontból felmerül a kérdés, hogy ezek hogyan befolyásolják a biológiailag 

lebontható polimerek lebonthatóságát a keverékben. Ezért kutatásom során célom, 

mind a kompatibilizálatlan, mind a kompatibilizált keverékek természetes 

lebonthatóságának (komposztálhatóságának) elemzése. 

Végezetül további célom a kompatibilizált és a kompatibilizálatlan kőolaj alapú és 

biológiailag lebontható polimer keverékek alkalmazási területeinek feltárása. 

A fent leírtak alapján az alábbi célokat fogalmaztam meg: 

1. Különböző kétalkotós kőolaj alapú és biológiailag lebontható polimer 

keverékek feldolgozhatóságának vizsgálata széles összetétel-tartományban. 

A különböző alapanyagokból adódóan, az előírtaktól eltérő feldolgozási 

paraméterek hatásának elemzése. 

2. A különböző kétalkotós kőolaj alapú és biológiailag lebontható polimer 

keverékek morfológiai és mechanikai tulajdonságainak elemzése. Lehetséges 

alkalmazási területek feltárása. 

3. Különböző két- és háromalkotós kőolaj alapú és biológiailag lebontható 

polimer keverékek biológiai lebonthatóságának (komposztálhatóság) 

vizsgálata. 

4. Nem elegyedő és nem szétválasztható keverékek esetén, a keverékekhez 

hozzáadott kompatibilizálószerek fázisszerkezetre és mechanikai 

tulajdonságokra gyakorolt hatásának vizsgálata. Emellett a kompatibilizált 

keverékek lebonthatóságának tanulmányozása. 

 

A 26. ábra mutatja a kísérleti és fejlesztési rész felépítését, az alfejezetek felosztását 

és az elért eredményeket, illetve téziseket. 
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26. ábra A kísérleti és fejlesztési rész felépítésének vázlatos bemutatása 

TEVÉKENYSÉG EREDMÉNY TÉZIS

1. Tézis

PET „szennyezők” hatása a PLA 
komposztálhatóságára 

Anyagszerkezeti tulajdonságok 
változása a komposztálás során

„Szennyező” 
hatásának 

vizsgálata a 
keverékek 

újrahasznosítása 
során

Vizsgált 
tulajdonságok:
- mechanikai
- szerkezeti
- termikus
- optikai

4.1. alfejezet Poli(etilén-tereftalát) és politejsav keverékek előállítása és vizsgálata

PLA alapú 
keverékek 

komposztálható
-ságának

vizsgálata

Alkalmazott 
mérési 
módszerek:
- Szemrevételezés
- Oldatviszkozitás
- DSC
- TGA

Feldolgozás során végbemenő 
degradáció feltárása

Keverékekben kialakuló 
szerkezetek elemzése

Mechanikai és optikai 
tulajdonságok közötti kapcsolat 

leírása

2. Tézis

3. Tézis

Reaktív 
kompatibilizálás

Kompatibilizált
keverékek 
mechanikai, 
szerkezeti és 
termikus 
tulajdonságainak 
elemzése

4.2. alfejezet Poli(etilén-tereftalát) és politejsav keverékek kompatibilizálási lehetőségei

PLA alapú 
kompatibilizált

keverékek 
komposztálható-

ságának
vizsgálata

Reaktív kompatibilizálás során 
végbemenő reakciók elemzése

Kompatibilizálószerek hatásának 
vizsgálata különböző tömegarányú 

keverékek esetén

Kompatibilizálószerek hatására 
bekövetkező szétmállás elemzése 

komposztáláskor
4. Tézis

Technológiai 
Tézis (6.)

4.3. alfejezet Polietilén és poli(butilén-adipát-ko-tereftalát) keverékek vizsgálata

„Szennyező” 
hatásának 

vizsgálata a 
keverékek 

újrahasznosítása 
során

Kompatibilizálás

Keverékek 
mechanikai, 
szerkezeti és 
termikus 
tulajdonságainak 
elemzése és 
komposztálható-
ságának
vizsgálata

LDPE „szennyezők” hatása a 
PBAT komposztálhatóságára 

LDPE, illetve PBAT „szennyezők” 
hatásának feltárása fóliafúvás 

esetén

Kompatibilizálószerek hatásának 
vizsgálata különböző tömegarányú 

keverékek esetén

Keverékekben kialakuló 
szerkezetek elemzése

5. Tézis

Fröccsöntési 
üzemi próba

Egyszerű 
geometriájú doboz 

formájú termék

4.4. alfejezet Eredmények ipari hasznosulása

Fröccsfúvó 
üzemi próba

5 literes 
táplálékkiegészítők 

csomagolásához 
használt szélesszájú 

palack

„PLA” szennyezők hatása a 
gyárthatóságra

Kompatiblizálószerek hatása a 
gyárthatóságra

Termékek vizuális megjelenésének 
elemzése

Technológiai 
Tézis (6.)
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3. FELHASZNÁLT ANYAGOK, ALKALMAZOTT BERENDEZÉSEK 

A dolgozatnak ebben a részében bemutatom a kísérletekhez felhasznált 

alapanyagokat, az előkészítő lépéseket, valamint az alkalmazott mérési eljárásokat. 

A kísérletsorozat elsődleges célja a PET palackhulladékban, és az LDPE 

fóliahulladékban megjelenő PLA, illetve PBAT „szennyezők” hatásának, és a vegyes 

hulladékáramok újrahasznosíthatóságának vizsgálata volt. Az előkészítő lépések 

során az ipari körülményeket modelleztem. 

3.1. Felhasznált alapanyagok 

A kísérletek során használt különböző kőolaj alapú és biológiailag lebontható 

polimer alapanyagokat a 2. táblázat mutatja. 

Jelölés Márkanév Gyártó 
MFI 

[g/10 perc] 

ρ 

(23 °C) 

[g/cm3] 

Megjegyzés Fejezet 

LDPE 
TIPOLEN 

FA 244-51 

MOL 

Petrolkémia 

Zrt. 

0,30 

(190 °C; 

2,16 kg) 

0,920 

élelmiszeripari 

fóliagyártáshoz ajánlott 4.3 

PET 
NeoPET 

80 

Neogroup 

(Litvánia) 
- 1,34 

palackgyártáshoz ajánlott, 

IV = 0,80 g/dl 

4.1 

4.2 

PETpor - 
Jász-Plasztik 

Kft. 
- - 

A palackdarálék 

feldolgozása előtt, a 

kristályosítás során a 

súrlódásnak köszönhetően 

PET por keletkezik. 250 µm-

nél finomabb 

szemcseméretű PET port 

használtam. 

IV = 0,69 g/dl 

4.1 

PBAT 
Ecovio 

F23B1 

BASF 

(Németo.) 

5-11 

cm3/10 

perc* 

(190 °C; 

5 kg) 

1,36-

1,40 

élelmiszeripari fóliafúvással 

készült vékony (20-120 µm) 

fóliához, zacskóhoz ajánlott, 

háztartási komposztban is 

lebomló PBAT alapú 

keverék. 

Az alapanyag 84% PBAT-ot, 

4% PLA-t, illetve 12% 

CaCO3-t tartalmaz [144, 

174]. 

4.3 

PLA 
Ingeo 

7001D 

Natureworks 

LLC. (USA) 

6 

(210 °C; 

2,16 kg) 

1,24 

palackgyártáshoz ajánlott 
4.1 

4.2 

2. táblázat A kísérletekhez használt alapanyagok (*A BASF F23B1 típusú alapanyag esetében a gyártó 

a térfogatra vonatkoztatott folyási mutatószámot adta meg) 
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A kísérletek során használt adalékanyagokat a 3. táblázat mutatja. 

 

Jelölés Márkanév Gyártó 
MFI 

[g/10 perc] 

ρ 

(23 °C) 

[g/cm3] 

Megjegyzés Fejezet 

PTW 
Elvaloy 

PTW 
Dow (USA) 

12 

(190 °C; 

2,16 kg) 

0,94 

Szívósító adalékanyag, 

kompatibilizálószer. 

Etilén-butil akrilát-glicidil 

metakrilát (E-BA-GMA) 

terpolimer. Az etilén/butil 

akrilát/glicidil metakrilát 

monomerek tömegaránya 

66,75/28/5,25. 

4.2 

4.3 

CESA 

CESA-

extend 

NCA00255

31-ZA 

Clariant 

(Svájc) 
- - 

Molekula lánchossz-

növelő adalékanyag, 

kompatibilizálószer. 

Joncryl ADR 4368 (BASF, 

Németország) típusú 

epoxi-bázisú sztirol-akril 

multifunkciós oligomer 

reagenst (SA-GMA) 

tartalmaz. 

4.2 

FUSA 
Fusabond 

E100 
Dow (USA) 

12 

(190 °C; 

2,16 kg) 

0,94 

Kompatibilizálószer, 

maleinsav anhidriddel 

ojtott HDPE. 
4.3 

3. táblázat A kísérletekhez használt adalékanyagok 

3.2. Mintakészítés 

Ebben a fejezetben bemutatom a minták előkészítése során alkalmazott 

berendezéseket és paramétereket. 

Száraz keverék készítés 

Kompaundálás előtt minden esetben száraz keverékeket készítettem kézzel, 

amelyek összetételeit a 4. és 5. táblázat összegezi. 

 

Keverék Összetétel-arányok Megjegyzés Fejezet 

PET/PLA 
100/0; 99/1; 97,5/2,5; 95/5; 

90/10; 75/25; 50/50; 0/100 

 
4.1 

PLA/PETpor 
100/0; 99/1; 97,5/2,5; 95/5; 

90/10; 75/25 

 
4.1 

LDPE/PBAT 
100/0; 99/1; 97,5/2,5; 95/5; 

90/10; 75/25; 50/50; 0/100 

kondicionált keverékek, az LDPE 

újrahasznosítását modellezve 
4.3 

PBAT/LDPE 
100/0; 99/1; 97,5/2,5; 95/5; 

90/10; 75/25; 50/50; 0/100 

szárított keverékek, a PBAT 

újrahasznosítását modellezve 
4.3 

4. táblázat A kísérletek során készített adalékolatlan keverékek összetételei 
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Keverék 
Összetétel-

arányok 
Kompatibilizálószer Megjegyzés Fejezet 

PET/PLA 
85/15; 75/25; 50/50; 

25/75; 15/85 

6 pph PTW 

12 pph PTW 

12 pph PTW + 2 pph 

CESA 

 

4.2 

LDPE/PBAT 90/10; 75/25; 50/50 

5 pph PTW 

5 pph FUSA 

kondicionált keverékek, 

az LDPE 

újrahasznosítását 

modellezve 

4.3 

PBAT/LDPE 90/10; 75/25; 50/50 

5 pph PTW 

5 pph FUSA 

szárított keverékek, a 

PBAT újrahasznosítását 

modellezve 

4.3 

5. táblázat A kísérletek során készített kompatibilizált keverékek összetételei (pph (parts per 

hundred): rész vagy gramm per 100 rész vagy gramm) 

 

A száraz keverék készítés után az ipari újrahasznosítást figyelembe véve a 

mátrixként PET-et, PLA-t és PBAT-ot tartalmazó keverékeket, a hidrofil viselkedésük 

miatt szárítottam, az LDPE mátrixú keverékeket pedig kondicionáltam. 

 

Kondicionálás 

Feldolgozás előtt az LDPE-t nem szükséges, viszont a PBAT-ot a hidrofil jellege 

miatt szárítani kell. Azon kísérletek során, ahol a polietilén fóliahulladékban jelenlévő 

PBAT „szennyezők” hatását, illetve a vegyes fóliahulladék (PBAT-tal erősen 

szennyezett LDPE) újrahasznosíthatóságát vizsgáltam, az LDPE, illetve a PBAT 

alapanyagokat sem a kompaundálás, sem a feldolgozás (fóliafúvás) előtt nem 

szárítottam. Azonban a mérések reprodukálhatóságának érdekében kompaundálás 

előtt a száraz keverékeket, illetve fóliafúvás előtt a kész kompaundokat 72 órán 

keresztül Climacell 111 típusú klímakamrában, 23 °C-on, 50%-os relatív páratartalmon 

tartottam. 

 

Szárítás 

A kísérletek megkezdése előtt a PET, illetve a PLA alapanyagokon szárítási 

próbákat végeztem 80 °C-on, 100 °C-on és 140 °C-on, az LDPE és a PBAT alapanyagok 

esetében pedig 70 °C-on. A szárítási próbák eredménye (III. Melléklet III/1. alfejezet és 

V. Melléklet V/1. alfejezet) és az alapanyagok technikai adatlapja alapján határoztam 

meg az alkalmazott szárítási paramétereket (hőmérséklet, idő) (6. táblázat). Az 

alapanyagokat Faithful WGLL-125 BE típusú meleg levegős szárítószekrényben 

szárítottam. A CESA-extend típusú molekula lánchossz-növelő adalékanyagot WGL-

45 B típusú meleg levegős szárítószekrényben 80°C-on, 4 órán keresztül szárítottam a 

feldolgozás előtt. 
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Keverék 
Szárítási 

hőmérséklet 

Szárítási 

idő 
Megjegyzés Fejezet 

PET/PLA 140 °C 6 óra 
Kompaundálás előtt a száraz 

keverékek, illetve 

fröccsöntés és síkfóliagyártás 

előtt a kész kompaundok 

szárítási paraméterei. 

4.1 

4.2 

PLA/PETpor 100 °C 8 óra 4.1 

PBAT/LDPE 70 °C 6 óra 

Kompaundálás előtt a száraz 

keverékek, illetve fóliafúvás 

előtt a kész kompaundok 

szárítási paraméterei. 

4.3 

6. táblázat Az alapanyagok feldolgozása előtt alkalmazott szárítási paraméterek (hőmérséklet, idő) 

 

Kompaundálás 

A különböző összetétel-arányú keverékeket Labtech Scientific LTE 26-44 moduláris 

ikercsigás extruder (csigaátmérő: 26 mm, hossz/átmérő (L/D) arány: 44) segítségével 

kompaundáltam. A feldolgozás során az összes keverék esetén ugyanazt a 

csigakonfigurációt használtam (27. ábra). Az extruder szerszámból kilépő szálakat 

Labtech LW-100/L vizes hűtőkádon átvezetve hűtöttem. Ezután a lehűlt szálakat 

Labtech LZ-120/VS típusú berendezéssel granuláltam a későbbi vizsgálatokhoz, 

valamint a próbatestek készítéséhez (fröccsöntés, fóliagyártás). 

 

 

27. ábra A kompaundálás során alkalmazott csigakonfiguráció (1: szállítószakasz (13 db), 2: 30°-os 

gyúrótárcsa (13 db), 3: szállítószakasz (4 db), 4: 60°-os gyúrótárcsa (5 db), 5: szállítószakasz (2db), 6: 

60°-os gyúrótárcsa (5 db), 7: 90°-os gyúrótárcsa (5 db) 8: szállítószakasz (10 db), 9: 60°-os gyúrótárcsa 

(8 db), 10: szállítószakasz (4 db), 11: kis menetemelkedésű szállítószakasz (1 db)) 

A kompaundálás során alkalmazott paramétereket a 7. táblázat foglalja össze. 

 

Keverék Hőmérsékletprofil 

Csigák 

forgási 

sebessége 

Hűtés 
Ömledék

nyomás 
Fejezet 

PET/PLA 
235-240-245-250-255-260-

265-270-275-270-265 °C 

50 

ford/perc 
hűtőkád 20-40 bar 

4.1 

4.2 

PLA/PETpor 
180-185-190-195-195-200-

200-205-205-210-210 °C 

50 

ford/perc 
hűtőkád 20-30 bar 4.1 

LDPE/PBAT 
160-160-165-165-170-170-

175-175-175-180-180 °C 

50 

ford/perc 
hűtőkád 30-40 bar 4.3 

PBAT/LDPE 
160-160-165-165-170-170-

175-175-175-180-180 °C 

50 

ford/perc 
hűtőkád 30-40 bar 4.3 

7. táblázat A kompaundálás során alkalmazott paraméterek (az alkalmazott hőmérsékletprofil a 

behúzó zónától kezdve a szerszám felé értendő) 
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Kompaundálás után a PET/PLA és PLA/PETpor keverékekből síkfóliagyártással, a 

kompatibilizált PET/PLA keverékekből fröccsöntéssel és síkfóliagyártással is, amíg az 

LDPE/PBAT keverékekből fóliafúvással állítottam elő próbatesteket. 

 

Síkfóliagyártás 

A különböző tömegarányú kompaundált keverékekből Labtech Scientific LTE 25-

30/C típusú egycsigás extruder, illetve Labtech Scientific LCR 300 típusú síkfólia 

gyártósor segítségével síkfóliát készítettem. A síkfóliagyártás során alkalmazott 

paramétereket a 8. táblázat foglalja össze. 

 

Keverék 
Hőmérséklet-

profil 

Elhúzó 

hengerpár 

hőmérséklete 

Csiga 

forgási 

sebessége 

Elhúzás 

sebessége 

Szélesrésű 

szerszám 

résmérete 

Fejezet 

PET/PLA 
260-265-270-

275-280-280 °C 
80 °C 

60 

ford/perc 
1 m/perc 0,4 mm 

4.1 

4.2 

PLA/PETpor 
200-205-210-

215-220-220 °C 
60 °C 

60 

ford/perc 
1 m/perc 0,4 mm 4.1 

8. táblázat A síkfóliagyártás során alkalmazott paraméterek (az alkalmazott hőmérsékletprofil a 

behúzó zónától kezdve a szélesrésű szerszám felé értendő) 

 

Fóliafúvás 

A különböző tömegarányú szárított PBAT/LDPE és kondicionált LDPE/PBAT 

kompaundált keverékekből Labtech Scientific LTE 25-30/C típusú egycsigás extruder, 

illetve Labtech Scientific LF 400 típusú fóliafúvó berendezés segítségével fújt fóliát 

készítettem. Az extruderen beállított hőmérsékletprofil (a behúzó zónától kezdve a 

szerszám felé): 165-170-175-180-180 °C, a fóliafúvó szerszám hőmérséklete 180 °C volt. 

Az extruder csiga forgási sebessége 30 ford/perc, az elhúzás sebessége pedig 

1,8-2,1 m/perc volt. A hűtő ventillátor forgási sebessége a nagyobb LDPE arányú 

keverékek esetében 1400 1/perc, a nagyobb PBAT arányú keverékek esetében pedig 

2000 1/perc volt. 

 

Fröccsöntés 

A kompaundált kompatibilizált PET/PLA keverékekből Arburg Allrounder 370 S 

700-290 típusú fröccsöntőgépen az MSZ EN ISO 527-2:2012 szakítóvizsgálati 

szabványban [175] rögzített 1A típusú 4 mm × 10 mm keresztmetszetű, 170 mm teljes 

hosszúságú piskóta alakú próbatesteket fröccsöntöttem. A fröccsöntés során 

alkalmazott paramétereket a 9. táblázat tartalmazza. 
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Keverék 
Hőmérséklet-

profil 

Szerszám 

hőmérséklet 

Fröccs-

sebesség 

Utó-

nyomás 

Utó-

nyomási 

idő 

Maradék 

hűtési 

idő 

Fejezet 

PET/PLA 
260-265-270-

270-280 °C 
30 °C 50 cm3/s 

500-800 

bar 
20 s 40 s 4.2 

9. táblázat A fröccsöntés során alkalmazott paraméterek 

 

A kompatibilizált PET/PLA keverékekből készült próbatestek fröccsöntése során a 

szerszámban fellépő üregnyomást két pontban, (II. Melléklet, II/1. alfejezet, II/1. ábra) 

Kistler 6182B típusú nyomásmérő szenzorok segítségével mértem. A fröccsöntés során 

az utónyomást és az átkapcsolási pontot úgy változtattam, hogy az összes keverék 

esetén a referencia eredeti PET-hez hasonló szerszámüregnyomást kapjak 

(II. Melléklet, II/2. alfejezet, II/2. ábra). Ennek az volt a célja, hogy a gyártási paraméterek 

mechanikai tulajdonságokra gyakorolt hatását minimalizáljam. 

3.3. Vizsgálati módszerek 

Ebben a fejezetben ismertetem a vizsgálataim során alkalmazott mérési 

módszereket. Morfológiai vizsgálatokat végeztem, hogy feltárjam a keverékekben 

kialakult fázisszerkezeteket. Továbbá különböző mechanikai vizsgálatokkal 

elemeztem a keverékek későbbi felhasználhatóságát. Emellett optikai módszerekkel is 

minősítettem a keverékeket, mivel a tömeggyártás során ezek a tulajdonságok még a 

mechanikai tulajdonságoknál is fontosabbak lehetnek. Végezetül a különböző 

keverékek komposztálhatóságát is vizsgáltam. 

 

Nedvességmérés 

A szárítási próba során az alapanyag maradék nedvességtartalmát Brabender 

Messtechnik AQUATRAC - 3E típusú mobil nedvességmérő műszerrel határoztam 

meg. A berendezés a minta abszolút víztartalmát kémiai módszerrel határozza meg, 

amely pontosabb a tömegcsökkenésen alapuló módszernél, mivel az egyéb illékony 

anyagokat nem veszi figyelembe. A berendezés úgy működik, hogy először felmelegíti 

a mintát, granulátumot, alapanyagtól függően 100-140 °C-ra, ennek következtében a 

mintában lévő víz elpárolog. Az így keletkezett vízgőz a gép reaktorában található 

hűtött területen reakcióba lép a kalcium-hidrid reagenssel, majd a reakció során 

hidrogén keletkezik. A reaktorban lévő gázérzékelő érzékeli a hidrogén 

koncentrációjának változását, illetve külön szenzorokkal méri a környezeti levegő 

nedvességtartalmát, amely a mérés elején a berendezésbe kerül. A szoftver a maradék 

nedvességtartalom meghatározásánál ezeket figyelembe veszi. 
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Szemcseméreteloszlás meghatározása 

A PET por szemcseméret eloszlásának meghatározásához Horiba Partica LA-950V2 

típusú lézer fényszórásos részecskeméret eloszlásmérő berendezést használtam. A 

szemcseméret eloszlást etanol szuszpenzióban határoztam meg. 

 

Reológiai vizsgálatok 

 Oldatviszkozitás meghatározása 

PET alapanyag esetén, a szakirodalomban, illetve az iparban a degradáció nyomon 

követésére, illetve az alapanyag felhasználhatóságának minősítésére a 

határviszkozitást (IV) szokták használni. Az IV csökkenés a feldolgozás (pl. szárítás, 

kompaundálás, fröccsöntés, fóliagyártás) során fellépő degradációnak köszönhető, 

amit jellemzően a hő, a nyírás és a maradék nedvességtartalom jelenléte okoz. Az 

ASTM D4603 szabvány [176] alapján a Billmeyer-egyenlet (9) segítségével 0,5 g/dl 

töménységű oldat esetén kiszámolható a tiszta PET határviszkozitása [177, 178]. 

  
 rel rel3 3ln

4c

   
   (9) 

ahol [η] [dl/g] a Billmeyer-egyenlettel számolt határviszkozitás, ηrel [-] a relatív 

oldatviszkozitás, c [g/dl] az oldat koncentrációja. 

 

Azonban a PLA-ra, illetve a kompaundált PET/PLA keverékekre nem alkalmazható a 

Billmeyer egyenlet, ezért a dolgozatban csak a relatív oldatviszkozitásokat határoztam 

meg, értékeltem ki. 

A különböző alapanyagok, illetve keverékek relatív oldatviszkozitásait (10) az 

ASTM D4603 szabvány [176] szerint, PSL Rheotek RPV-1 típusú, számítógép-vezérelt, 

optikai szenzoros, automata oldatviszkozitás-mérővel határoztam meg. A méréseket 

30 °C-on, 0,5 g/dl töménységű oldatokon végeztem, oldószerként fenol/1,1,2,2-

tetraklóretán 60%:40%-os elegyét használtam. 

 rel

0

t

t
   (10) 

ahol ηrel [-] a relatív oldatviszkozitás, t [s] az oldat kifolyási ideje, t0 [s] az oldószer 

kifolyási ideje. 

 

 Viszkozitásgörbe meghatározása 

A viszkozitásgörbéket Instron Ceast SR50 típusú kapilláris reométerrel határoztam 

meg. A mérés során használt kapillárisok átmérője (dk) azonos, azonban hosszúságuk 

(lk) eltérő volt. A kapillárisok geometriai méretei: lk1 = 5 mm, dk1 = 1 mm; lk2 = 10 mm, 

dk2 = 1 mm; lk3 = 20 mm, dk3 = 1 mm; lk4 = 30 mm, dk4 = 1 mm voltak. Az előmelegítési 

idő, az ISO 11443:2014 szabványnak [179] megfelelően minden esetben 300 s volt. A 

mérési program lefutása után a Bagley korrekció és a Rabinowitsch módszer 



  

49 

alkalmazásával meghatározható a valós viszkozitás és nyírósebesség. A mérés 

kiértékelését az ISO 11443:2014 szabvány [179] szerint végeztem, a kiértékelés menete 

részletesen bemutatásra kerül a II. Mellékletben (II/3. alfejezet). 

 

Mechanikai vizsgálatok 

 Szakítóvizsgálat 

A szakítóvizsgálatokat Zwick Z005 típusú univerzális szakítógépen, AST Mess & 

Regeltechnik KAP-TC típusú erőmérőcellával (mérési tartomány 0–5000 N), 

szobahőmérsékleten (23 °C), 50%-os relatív páratartalom mellett végeztem. A 

különböző keverékek esetén alkalmazott mérési paramétereket a 10. táblázat foglalja 

össze. A húzási rugalmassági modulust minden esetben a 0,05 % és 0,25 % relatív 

nyúlásértékek között 1 mm/perces keresztfejsebesség mellett számítottam ki. A 

mérések során a húzási rugalmassági modulust, a húzószilárdságot, a 

szakítószilárdságot, a húzószilárdsághoz tartozó nyúlást és a szakadási nyúlást 

határoztam meg. Minden összetétel esetén legalább 5 párhuzamos mérést végeztem, 

majd a kapott eredményeket átlagoltam és meghatároztam a szórásukat [180]. 

 

Keverék Próbatest típusa 
Próbatest 

hossza 

Próbatest 

kereszt-

metszete 

Befogási 

hossz 

Szakítási 

sebesség 
Fejezet 

PET/PLA 

MSZ EN ISO 527-3/4,  

gyártás irányára 

merőlegesen és a 

gyártás irányával 

párhuzamosan 

stancolt, piskóta alakú 

fólia típusú próbatest 

152 mm 
25,4 mm 

× 0,2 mm 
98 mm 

50 

mm/perc 
4.1 

PLA/PETpor 

PET/PLA/ 

PTW/CESA 

MSZ EN ISO 527-2/1A, 

fröccsöntött, piskóta 

alakú 

170 mm 
4 mm × 

10 mm 
115 mm 

50 

mm/perc 
4.2 

LDPE/PBAT 

MSZ EN ISO 527-3/5, 

gyártás irányára 

merőlegesen és a 

gyártás irányával 

párhuzamosan 

stancolt, piskóta alakú 

fólia típusú próbatest 

115 mm 

6 mm × 

0,01-0,03 

mm 

80 mm 
200 

mm/perc 
4.3 

PBAT/LDPE 

10. táblázat A szakítóvizsgálatok során alkalmazott paraméterek a különböző keverékek esetén [175, 

181] 
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 Charpy-féle ütvehajlító vizsgálat 

A különböző tömegarányú kompatibilizált PET/PLA keverékek Charpy-féle 

ütvehajlító szilárdságát (11) Ceast Resil Impactor Junior típusú ütőművel, 2 J-os 

kalapáccsal határoztam meg. A méréseket 2 mm-es bemetszésű MSZ EN ISO 

179-1/1eA típusú [182], 80 mm hosszú, 4 mm × 10 mm keresztmetszetű fröccsöntött 

próbatesteken végeztem. Az alátámasztási távolság 62 mm, a kalapács által bejárt szög 

150° volt. A vizsgálatot szobahőmérsékleten, 50 %-os relatív páratartalom mellett 

hajtottam végre. Minden összetétel esetén legalább 10 párhuzamos mérést végeztem, 

majd a kapott eredményeket átlagoltam és meghatároztam a szórásukat. 

 
3m 0

cA

A

E E
a 10

h b


 


 (11) 

ahol acA [kJ/m2] a Charpy-féle ütvehajlító szilárdság, Em [J] a maximális erőhöz tartozó 

törési energia, E0 [J] a kalapács tehetetlenségéből adódó üresjárati energia (esetemben 

0,039 J), h [mm] a próbatest vastagsága, bA [mm] a próbatest bemetszéssel csökkentett 

szélessége. 

 

Termikus vizsgálatok 

 Differenciális pásztázó kalorimetria 

A különböző tömegarányú keverékeken a DSC vizsgálatokat Q2000 típusú (TA 

Instruments) DSC berendezéssel végeztem. Az alkalmazott mérési paramétereket a 

11. táblázat mutatja. A vizsgált minták tömege 3-6 mg között változott. A regisztrált 

görbéket a TA Universal Analysis 2000 (TA Instruments, 4.5A verzió) szoftverrel 

értékeltem ki. 

 

Keverék 
Mérési 

ciklus 

Hőmérséklet 

tartomány 

Fűtési 

sebesség 

Hűtési 

sebesség 

Mérési 

atmoszféra, 

védőgáz 

Fejezet 

PET/PLA fűt-hűt-fűt 25-300 °C 
10 

°C/perc 

10 

°C/perc 

nitrogén 

(50 ml/perc) 
4.1 

PLA/PETpor 

(komposztálás) 
fűt-hűt-fűt 30-280 °C 

10 

°C/perc 

10 

°C/perc 

nitrogén 

(50 ml/perc) 
4.1 

PLA/PET/ 

PTW/CESA 

(komposztálás) 

fűt-hűt-fűt 30-280 °C 
10 

°C/perc 

10 

°C/perc 

nitrogén 

(50 ml/perc) 
4.2 

11. táblázat A DSC vizsgálat során alkalmazott mérési paraméterek a különböző keverékek esetén 
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A vizsgálatok során a kristályos részarányt a (12) összefüggéssel határoztam meg. 

 
m cc

kr 0
m

h h
100

h (1 )

 
  

  
 (12) 

ahol χkr [%] a kristályos részarány, Δhm [J/g] a minta tömegre fajlagosított olvadáshője, 

Δhcc [J/g] a hidegkristályosodási folyamat során a tömegre fajlagosított 

entalpiaváltozás értéke, Δhm0 [J/g] a 100%-ban kristályos polimer olvadáshője (PET 

esetén [183]: 140 J/g, PLA esetén [184]: 93 J/g), φ [-] a társított polimer, töltőanyag 

aránya. 

 

 Modulált differenciális pásztázó kalorimetria 

A modulált DSC (mDSC) vizsgálatokat Q2000 típusú (TA Instruments) 

berendezéssel. A méréseket 2 °C/perc fűtési sebességgel végeztem, egy fűtési ciklust 

alkalmazva. Az alkalmazott hőmérsékletmoduláció szinuszos volt, az alkalmazott 

amplitúdó ±0,318 °C, a periódusidő 60 s volt. A vizsgált hőmérséklettartomány 

PET/PLA és a PLA/PETpor keverékek esetén 25-280 °C. A vizsgált minták tömege 

3-6 mg között változott. A mérések során a modulált hőáram görbét regisztrálta a 

berendezés, amelyből a teljes-, a reverzibilis- és a nem reverzibilis hőáram görbéket is 

meg lehet határozni. 

 

 Termogravimetriás analízis 

A különböző tömegarányú keverékeken a TGA méréseket Q500 típusú (TA 

Instruments) termograviméteren végeztem. Az alkalmazott mérési paramétereket a 

12. táblázat mutatja. A vizsgált minták tömege 3-6 mg között változott. A regisztrált 

görbéket a TA Universal Analysis 2000 (TA Instruments, 4.5A verzió) szoftverrel 

értékeltem ki.  

 

Keverék 
Hőmérséklet 

tartomány 

Fűtési 

sebesség 

Mérési 

atmoszféra 
Védőgáz Fejezet 

PET/PLA 

(komposztálás) 
50-600 °C 10 °C/perc 

nitrogén 

(60 ml/perc) 

nitrogén 

(40 ml/perc) 

4.1 

4.2 

PLA/PETpor 

(komposztálás) 
50-600 °C 10 °C/perc 

nitrogén 

(60 ml/perc) 

nitrogén 

(40 ml/perc) 
4.1 

PBAT/LDPE 

(komposztálás) 
50-1000 °C 10 °C/perc 

nitrogén 

(60 ml/perc) 

nitrogén 

(40 ml/perc) 
4.3 

12. táblázat A TGA vizsgálat során alkalmazott mérési paraméterek a különböző keverékek esetén 

 

Transzmittancia és homályosság vizsgálat 

A különböző tömegarányú keverékekből készült fóliák optikai tulajdonságait: 

transzmittancia (teljes fényáteresztő képesség) és homályosság, az ASTM D1003 [185] 
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szabvány alapján, BYK-Gardner haze-gard plus típusú mérőgéppel végeztem. A 

mérés során keverékenként 5 db, 50 mm × 50 mm nagyságú próbatestet vizsgáltam. A 

vizsgálathoz kistancolt fóliák vastagságának szórása mindegyik keverék esetén 5%-on 

belül volt.  

A teljes transzmittancia a mintán átjutott fény és a beeső fény arányát mutatja. A 

homályosság a fény szóródása egy mintán az áthaladása során, amely a rajta keresztül 

nézett tárgyak kontrasztjának csökkenéséért felelős. A homályosság a mintán átjutott 

fény százaléka, amely olyan szétszórt, hogy iránya egy meghatározott szögnél 

(0,044 rad (2,5°)) nagyobb mértékben eltér a beeső fény irányától. A mérési elrendezés 

elvi vázlatát mutatja a 28. ábra. 

 

 

28. ábra A transzmittancia és homályosság vizsgálat során alkalmazott mérési elrendezés [186] 

 

Optikai mikroszkópos vizsgálat 

Az optikai mikroszkópos vizsgálathoz Keyence VHX-500-as típusú berendezést 

használtam. A komposztálás során a különböző tömegarányú PLA/PETpor fóliákon 

végbemenő változásokat, esetleges mikrorepedések megjelenését, hetente vizsgáltam. 

 

Pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálat 

A különböző keverékek szerkezetét Jeol JSM 6380LA, illetve Zeiss EVO MA 10 

típusú pásztázó elektronmikroszkóppal vizsgáltam meg. A SEM felvételeket a 

fröccsöntött, illetve a síkfóliagyártással és fóliafúvással előállított próbatestek kriogén 

töretfelületeiről (folyékony nitrogénben eltört) készítettem. A megfelelő felületi 

vezetőképesség eléréséhez a minták felületére katódporlasztásos technológiával 

egyenletes arany-palládium bevonatot vittem fel. 

A SEM felvételeken a diszpergált szemcsék méretét ImageJ típusú szoftverrel 

határoztam meg. 

 

Raman mikroszkópos vizsgálat 

A különböző keverékek szerkezetét Thermo Scientific DXR3xi típusú Raman-

mikroszkóppal is vizsgáltam. A vizsgálat során alkalmazott lézer hullámhossza 

megvilágítás

próbatest

detektor

gyűrű alakú érzékelő

gömb bejárata gömb kijárata
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532 nm, az objektív nagyítása 20x volt. Az eredmények kiértékelése az Omnic 

szoftverrel történt. 

 

Komposztálás 

A különböző tömegarányú keverékekből készült fóliák biológiai úton történő 

lebonthatóságát az MSZ EN ISO 20200:2016 szabvány [54] szerinti laboratóriumi 

körülmények között vizsgáltam. Az elkészült fóliákból 25 mm x 25 mm-es mintákat 

vágtam ki a vizsgálathoz. A komposztálás során lezárható PP dobozt használtam 

(II. Melléklet, II/4. alfejezet, II/3. ábra), két oldalán 5 mm átmérőjű szellőzőnyílással. A 

minták komposztálása Climacell 111 típusú klímakamrában 58 °C-on, maximum 

90 napig tartott. 

Az MSZ EN ISO 20200:2016 szabvány szerinti komposzt szárazanyag tartalma 

45 tömeg%, amely: fűrészport (40%), lucernát (30%), érett komposztot (10%), 

kukoricakeményítőt (10%), szacharózt (5%), kukoricacsíra olajat (4%), karbamidot 

(1%) tartalmaz. A szárazanyag tartalomhoz 55 tömeg% desztillált vizet kell adni. A 

komposzt keverése és az elpárolgott víz pótlása a szabvány előírásai szerint történt 

(13. táblázat). 

 

Eltelt napok száma Feladat 

0 
a komposztáló reaktor (zárt PP doboz) összeállítása, kezdeti 

tömegének feljegyzése 

1, 2, 3, 4, 7, 9, 11, 14 szükség esetén az elpárolgott víz pótlása és a komposzt keverése 

8, 10, 16, 18, 21, 23, 25, 28 szükség esetén az elpárolgott víz pótlása 

30, 45 
szükség esetén az elpárolgott víz pótlása, úgy, hogy a reaktor tömege 

a kezdeti tömeg 80%-a legyen, valamint a komposzt keverése 

30. naptól a 60. napig, 

heti kétszer 

szükség esetén az elpárolgott víz pótlása, úgy, hogy a reaktor tömege 

a kezdeti tömeg 80%-a legyen 

60. naptól a 90. napig, 

heti kétszer 

szükség esetén az elpárolgott víz pótlása, úgy, hogy a reaktor tömege 

a kezdeti tömeg 70%-a legyen 

13. táblázat A komposzt kezelésére vonatkozó napi előírások 

 

A komposztálás során a minta először kisebb darabokra tördelődik, majd 

szétmállik. A szétmállás során a minta nyomás hatására „szétkenődik”. A 

komposztálás során az a cél, hogy meghatározzuk a minta szétmállásának mértékét 

(ami a lebomlásra utal) és, vagy a szétmállás idejét. Az MSZ EN ISO 20200:2016 

szabvány [54] alapján a minta szétmállottnak tekinthető, ha a maradványai átesnek 

egy 2 mm-es szitán. Ha a szitálás során fennmaradnak a szitán darabok a vizsgált 

mintából, akkor az anyag nem tekinthető szétmállottnak. Ebben az esetben a 

szétmállás mértékét a (13)-es összefüggéssel lehet meghatározni. 
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ci cr

ci

m m
D 100

m


   (13) 

ahol D [%] a szétmállás mértéke, mci [g] a vizsgált minta kezdeti tömege, mcr [g] a 

szitálás után visszamaradt minta tömege. 
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4. KÍSÉRLETI ÉS FEJLESZTÉSI EREDMÉNYEK 

A kísérletek során a PET palackhulladékban, illetve a PE fóliahulladékban 

megjelenő PLA és PBAT „szennyezők”, illetve a PLA és a PBAT hulladékban 

megjelenő PET és PE „szennyezők” hatását és a vegyes hulladékáramok 

újrahasznosíthatóságát vizsgáltam. A különböző keverékek esetén feltártam a 

mechanikai, termikus és optikai tulajdonságok változását. A kutatás során elemeztem 

a vegyes hulladékáramok kompatibilizálási lehetőségeit is. Továbbá a kutatás során 

vizsgáltam a biológiailag lebontható polimerek közé keveredett kőolaj alapú 

„szennyezők” (PET, LDPE) biológiai úton történő lebonthatóságra 

(komposztálhatóság) gyakorolt hatását. 

4.1. Poli(etilén-tereftalát) és politejsav keverékek előállítása és vizsgálata 

Ebben a kísérletsorozatban azt elemeztem, hogy mi történik, ha PLA, mint 

„szennyező” kerül a PET palackok közé, illetve fordított esetben, ha PET termékek 

kerülnek a PLA hulladékáramába. A PLA „szennyező” hatásának vizsgálata során a 

PET, amíg a PET „szennyező” hatásának elemzése során a PLA szárítási és 

feldolgozási paramétereit alkalmaztam (29. ábra). A PET mátrixú keverékek esetén a 

feldolgozási hőmérséklet 275-280 °C volt, emiatt a kompaundálás és a fröccsöntés 

során is ömledékállapotba kerültek a komponensek. Ezzel szemben a PLA alapú 

keverékek esetén a maximális feldolgozási hőmérséklet 220 °C volt, aminek 

következtében a feldolgozás során a PET szennyezők nem olvadtak meg, csak 

nagyrugalmas állapotba kerültek. A kísérletekhez palackgyártáshoz ajánlott PET 

(NeoPET 80), és PLA (Natureworks Ingeo 7001D) alapanyagokat, illetve 250 µm-nél 

finomabb szemcseméretű PET port használtam, ezzel modellezve az ömledékszűrőn 

átjutó PET „szennyezőket”. 

 

 

29. ábra A kísérletsorozat során végzett technológiai lépések, illetve vizsgálati módszerek (kékkel 

jelölve a PET hulladékáramban megjelenő PLA „szennyezők”, zölddel jelölve a PLA hulladékáramban 

megjelenő PET „szennyezők” hatásának vizsgálatát) 

 

PET/PLA
-PET (NeoPET80)
-PLA (Ingeo 7001D)

PLA/PET
-PLA (Ingeo 7001D)
-PET por

Szárítás
-Nedvességmérés

Kompaundálás
-Oldatviszkozitás

Síkfóliagyártás

140 °C, 6 h

100 °C, 8 h

275 °C

210 °C

Alapanyagok, keverékek
-Oldatviszkozitás
-Ömledékviszkozitás
-Szemcseméreteloszlás

280 °C

220 °C

Síkfólia (200 µm)
-Oldatviszkozitás
-Szakítóvizsgálat
-DSC
-mDSC
-Transzmittancia
-Homályosság
-SEM
-Komposztálás

-Oldatviszkozitás
-DSC
-TGA
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Bemutatom a PET/PLA, illetve a PLA/PETpor keverékek mechanikai, szerkezeti és 

optikai tulajdonságait a mérések során kapott eredményeket és a kiértékelésüket. 

Emellett ismertetem a PLA/PETpor keverékek lebonthatósági vizsgálatának 

eredményeit. A vizsgálatokat a PET palackok átlagos falvastagságával megegyező 

vastagságú síkfóliákon (200 µm) végeztem. A különböző tömegarányú PET/PLA és 

PLA/PETpor keverékekből készült fóliák átlagos vastagságait a III. Mellékletben 

(III/2. fejezet, III/1. és III/2. táblázat) ismertetem. 

4.1.1. PET por szemcseméret eloszlásának meghatározása 

A mosott, tisztított PET palackdarálék amorf állapotú, amely hagyományos 

szárítószekrényben a kristályosítás során „összeragadna, tapadna”. Emiatt a 

feldolgozás előtt silószerű kristályosítókat használnak, amelyben folyamatosan 

forgatják a darálékot. A forgatás során súrlódnak a darálék szemcsék, amely hatására 

hatására hő keletkezik (kb. 150 °C), ezáltal megvalósul az alapanyag kristályosítása és 

szárítása is. Általában csak a folyamat elején, az indulásnál szokták bekapcsolni a 

külső fűtést, utána már elegendő a súrlódásból keletkező hő. A PET por úgy 

keletkezik, hogy a súrlódásnak köszönhetően kismértékben aprózódik a darálék. 

A kísérleteimhez 250 µm-nél finomabb szemcseméretű PET port használtam 

(PETpor), ezzel modellezve az ömledékszűrőn átjutó PET „szennyezőket”. Ezt úgy 

értem el, hogy szitálással leválasztottam a 250 µm-nél finomabb szemcseméretű PET 

port. 

A szitálatlan, illetve a szitált PET por optikai mikroszkópos felvételeit mutatja a 

30. ábra. A szitálatlan PET por esetében lemezes szerkezetű, szálas 500 µm-nél 

hosszabb szemcsék is megfigyelhetőek, amíg szitált esetben a várakozásoknak 

megfelelően kisebb méretű, szabálytalan alakú szemcsék figyelhetőek meg. 

 

  
a) b) 

30. ábra A szitálatlan (a) és a szitált (b) PET por optikai mikroszkópos képe 

 

500 µm 500 µm
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A töltőanyagoknak fontos tulajdonsága a szemcseméret-eloszlás, ezért 

meghatároztam a keletkező (szitálatlan), illetve a szitált PET pornak is a szemcseméret 

eloszlását. Előbbiből következtetni lehet az ömledékszűrőn átjutó szennyezők 

arányára is. A 31. ábrán a szemcseméret eloszlás sűrűség függvénye látható a 

szitálatlan és a szitált PET por esetében. Az eredmények értékelésekor figyelembe kell 

venni, hogy a mérőberendezés a kiértékeléskor a szemcsék felületét kör alakkal 

közelíti, ezért a meghatározott jellemzők csak közelítő értékek. 

 

 

31. ábra A szitálatlan és a szitált PET por sűrűségfüggvénye 

 

A szitálatlan és a szitált PET por szemcseméret eloszlásának jellemző értékeit mutatja 

a 14. táblázat. Lézerdiffrakciós módszerrel meghatározott szemcseméret-eloszlás 

esetén az átlagos szemcseméret (Dátlag) mellett gyakran meg szokták adni a dv10, dv50, 

dv90 határértékeket is, amelyek a kumulatív méreteloszlásra utalnak. A dv10 azt mutatja 

meg, hogy a vizsgált szemcsék 10 térfogatszázaléka szitálatlan esetben 62 µm, szitált 

esetben pedig 34 µm alatti. Megfigyelhető az is, hogy szitálatlan esetben a szemcsék 

50 térfogatszázaléka 219 µm alatti (dv50). Ez alapján megállapítható, hogy a 

kristályosítás során keletkező PET pornak nagyságrendileg 50-60 %-a jutna át az 

ömledékszűrőn. 

 

Minta 
dv10 

[µm] 

dv50 

[µm] 

dv90 

[µm] 

Dátlag 

[µm] 

Szitálatlan 62 219 687 303 

Szitált (250 µm-os szitával) 34 102 244 124 

14. táblázat A szitálatlan és szitált PET por szemcseméret eloszlásának jellemző paraméterei 
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4.1.2. Alapanyagok ömledékviszkozitása a feldolgozási hőmérsékleteken 

A PET, illetve a PLA típusú alapanyagok viszkozitás görbéit mutatja a 32. ábra az 

alkalmazott feldolgozási (kompaundálási) hőmérsékleteken. A PET/PLA keverékek 

feldolgozási hőmérsékletén, 275 °C-on meghatározva a PET és a PLA viszkozitás 

görbéit, azt tapasztaltam, hogy a PLA viszkozitása egy nagyságrenddel kisebb, mint a 

PET-é a teljes nyírósebesség tartományban. Az is megfigyelhető, hogy a PLA/PETpor 

keverékek feldolgozási hőmérsékletén, 210 °C-on a PLA-hoz tartozó viszkozitás, a 

vártnak megfelelően egy nagyságrenddel nagyobb, mint 275 °C-on. Meg kell jegyezni, 

hogy 210 °C-on a PET még nem kerül ömledékállapotba, ezért az ömledékviszkozitása 

nem határozható meg. 

 

 

32. ábra A PET és a PLA alapanyagok viszkozitás görbéi 

4.1.3. Alapanyagok és keverékek oldatviszkozitásának vizsgálata 

Az alapanyagok (PET és PLA), illetve az előállított kompaundok, illetve síkfóliák 

relatív oldatviszkozitás értékeit mutatja a 33. és a 34. ábra. Az eredeti alapanyagokat 

tekintve megállapítható, hogy a PLA-nak jóval nagyobb a relatív oldatviszkozitás 

értéke, mint a PET-nek, aminek az eltérő molekulatömegük az oka (PLA-é nagyobb, 

mint a PET-é). 

A PET/PLA keverékek esetén megfigyelhető (33. ábra), hogy tiszta PET esetében a 

szárítás és a kompaundálás hatására csupán 1%-ot csökkent a relatív oldatviszkozitás 

értéke. Azonban, ha a PET kompaundból síkfólia készül a relatív oldatviszkozitás 

értéke 5-7%-kal tovább csökken. A PET/PLA keverékek esetében az 5 tömeg% PLA-t 

tartalmazó keverék kivételével a PLA arányának növekedésével a relatív 

oldatviszkozitás is növekvő trendet mutat. Ennek az az oka, hogy a PLA-nak nagyobb 

a molekulatömege, ezáltal pedig az oldatviszkozitás mérés során a kifolyási ideje is. 

Azonban meg kell jegyezni, hogy a kompaundok relatív oldatviszkozitás értékei 

alacsonyabbak, mint ami a keverékszabály (bordó folytonos egyenes) alapján várható. 

Ennek az lehet az oka, hogy az összetett anyagok esetében nagyobb mértékű a 

degradáció, mint az egynemű anyagoknál. 
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33. ábra A különböző tömegarányú PET/PLA kompaundok és síkfóliák relatív oldatviszkozitás értékei 

(feldolgozási hőmérséklet 275 °C, illetve 280 °C volt) 

 

A PLA/PETpor keverékek esetén megfigyelhető (34. ábra), hogy tiszta PLA esetében a 

szárítás és a kompaundálás hatására 4%-ot csökkent a relatív oldatviszkozitás értéke. 

Azonban, ha a PLA kompaundból síkfólia készül a relatív oldatviszkozitás értéke 

csupán 1-2%-kal csökken tovább. A keverékeket tekintve megfigyelhető, hogy A 

PETpor tömegarányának növekedésével a keverékszabályhoz (bordó folytonos 

egyenes) hasonlóan csökken a relatív oldatviszkozitás értéke. Ennek az az oka, hogy a 

PETpor, nem olvadt meg a feldolgozás során, tehát valószínűsíthetően csak 

minimálisan degradálódott. Továbbá az is látható, hogy a síkfóliagyártás során az 

1-10 tömeg% PETpor tartalmú keverékek esetében a lineárisnál nagyobb mértékben 

csökkent a relatív oldatviszkozitás. Ez valószínűleg a PETpor okozta nagyobb nyírásnak 

köszönhető. 

 

 

34. ábra A különböző tömegarányú PLA/PETpor kompaundok és síkfóliák relatív oldatviszkozitás 

értékei (feldolgozási hőmérséklet 210 °C, illetve 220 °C volt) 

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

0 10 20 30 40 50

R
e

la
tí

v
 o

ld
a

tv
is

z
k

o
z

it
á

s 
[-

]

PLA tömegaránya [%]

orig kompaund síkfólia

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

0 10 20 30 40 50

R
e

la
tí

v
 o

ld
a

tv
is

z
k

o
z

it
á

s 
[-

]

PETpor tömegaránya [%]

orig kompaund síkfólia



  

60 

4.1.4. Mechanikai tulajdonságok vizsgálata 

A gyártott síkfóliák hosszirányú és keresztirányú mechanikai tulajdonságait 

szakítóvizsgálattal jellemeztem. A PET/PLA keverékek esetén megfigyelhető, hogy a 

hosszirányú (35. ábra (a)) és a keresztirányú (35. ábra (b)) húzószilárdság is 

fokozatosan nő a PLA arányának növekedésével. Ennek oka, hogy a PLA 

húzószilárdsága nagyobb, mint a PET-é. A vizsgálat során a PLA mátrixban jelenlévő 

PET „szennyező” hatását is vizsgáltam. A 250 µm-nél finomabb PETpor tartalmú 

keverékek esetén csökkenő tendencia figyelhető meg a húzószilárdság értékekben a 

„szennyező” arányának növekedésével. A PETpor okozta nagymértékű 

szilárdságcsökkenés azzal magyarázható, hogy a feldolgozás során a PET „szennyező” 

nem került ömledékállapotba. Emiatt durvább szerkezet és gyengébb adhéziós 

kapcsolat alakult ki, amely kritikusabb hibahelyeket eredményez. 

 

  
a) b) 

35. ábra A különböző tömegarányú PET/PLA és PLA/PETpor keverékekből készült fóliák hosszirányú 

(a) és keresztirányú (b) húzószilárdsága 

 

A különböző tömegarányú PET/PLA, illetve a PLA/PETpor keverékekből készült fóliák 

hosszirányú (36. ábra (4)) és keresztirányú (36. ábra (b)) húzási rugalmassági 

modulusai hasonló értékeket mutattak. A PET/PLA keverékek esetében az látható, 

hogy a PLA arányának növekedésével nő a húzási rugalmassági modulus, ami a PLA 

nagyobb modulus értékével magyarázható. Ennek megfelelően a PLA/PETpor 

keverékek esetén a PETpor arányának növekedésével csökken a húzási rugalmassági 

modulus. 
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a) b) 

36. ábra A különböző tömegarányú PET/PLA és PLA/PETpor keverékekből készült fóliák hosszirányú 

(a) és keresztirányú (b) húzási rugalmassági modulusa 

 

A különböző tömegarányú PET/PLA, illetve PLA/PETpor keverékekből készült fóliák 

hosszirányú (a) és keresztirányú (b) húzószilárdsághoz tartozó nyúlásait mutatja a 

37. ábra. Megfigyelhető, hogy a tiszta PET (6%) hosszirányú húzószilárdsághoz 

tartozó nyúlása hasonló volt, mint a PLA-é (5%). Látható, hogy a PLA, illetve PETpor 

„szennyezők” arányának növekedésével a húzószilárdsághoz tartozó nyúlás 

fokozatosan csökken. Keresztirányban is hasonló trend figyelhető meg, azonban 

kisebb volt a húzószilárdsághoz tartozó nyúlás. A nyúlás csökkenéséhez 

hozzájárulhatott az alapanyagok degradációja (lásd 33-34. ábrák), illetve a PET és PLA 

mátrixban eloszlatott „szennyezők” méretének és arányának növekedése is (lásd 41. 

és 42. ábra, illetve III. Melléklet, III/4. alfejezet, III/3. táblázat).  

 

  
a) b) 

37. ábra A különböző tömegarányú PET/PLA és PLA/PETpor keverékekből készült fóliák hosszirányú 

(a) és keresztirányú (b) húzószilárdsághoz tartozó nyúlása 
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4.1.5. Anyagszerkezettani és termikus vizsgálatok 

A különböző alapanyagokból és keverékekből készült fóliák olvadási és 

kristályosodási jellemzőit és jellegzetes hőmérsékleteit első lépésben DSC vizsgálattal 

határoztam meg. A kísérletek során felhasznált eredeti alapanyagok első felfűtési DSC 

görbéit mutatja a 38. ábra. A PLA-hoz tartozó görbén 58 °C körül megfigyelhető a Tg, 

majd ezt követően egy endoterm csúcs, ami az entalpiarelaxációnak köszönhető. 

Ezután 100 °C és 140 °C között a vizsgált minta hidegkristályosodása, majd rögtön 

utána 140 °C és 160 °C között a minta kristályolvadása figyelhető meg. A PET esetében 

a Tg 78 °C körül figyelhető meg. A PET minták hidegkristályosodása 125-165 °C között 

ment végbe, a kristályolvadás pedig 210-265 °C között figyelhető meg. 

 

 

 

38. ábra A kísérletek során felhasznált eredeti PET és PLA alapanyagok első felfűtési DSC görbéi 

 

A különböző tömegarányú PET/PLA keverékekből készült fóliák első felfűtési DSC 

görbéit mutatja a 39. ábra. A különböző keverékek DSC termogramjain megfigyelhető, 

hogy a PLA arányának növekedésével a PET kristályolvadási csúcsa csökken, a 

hidegkristályosodási csúcs fokozatosan ellaposodik és a hidegkristályosodás 

csúcshőmérséklete az alacsonyabb hőmérsékletek felé tolódik el. Emellett fokozatosan 

megjelenik, illetve nő a PLA-hoz tartozó kristályolvadási csúcs a PLA arányának 

növekedésével. 

A PLA és a PET alapanyagok hidegkristályosodása (100-140 °C, illetve 120-160 °C), 

illetve a PLA kristályolvadása (140-160 °C) ugyanazon a hőmérséklettartományon 

megy végbe, ezért a különböző keverékek esetén az egyes alapanyagokra vonatkozó 

jellemzők kiértékelése és a minták kristályos részarányának kiszámítása nehézkes. 

Annak érdekében, hogy szét tudjam választani a különböző csúcsokat mDSC 

vizsgálatokat végeztem. 
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39. ábra A különböző tömegarányú PET/PLA keverékekből készült fóliák első felfűtési DSC görbéi 

(bekarikázva jelöltem a PET-hez és PLA-hoz tartozó hidegkristályosodási csúcsot, illetve a PLA-hoz 

tartozó kristályolvadási csúcsot) 

 

Az 50/50 tömegarányú PET/PLA keverékből készült fólia DSC, illetve mDSC (teljes, 

reverzibilis és nem reverzibilis hőáram) görbéit mutatja a 40. ábra. A DSC görbét 

10 °C/perces, az mDSC görbéket 2 °C/perces fűtési sebességgel vettem fel. A DSC 

görbéről leolvasható külön-külön a PLA-hoz és a PET-hez tartozó Tg és 

kristályolvadási csúcs, illetve egy közös hidegkristályosodási csúcs. Ezzel szemben az 

alacsonyabb felfűtési sebességnek köszönhetően az mDSC-vel mért teljes hőáram 

görbén két külön hidegkristályosodási csúcs figyelhető meg, az alacsonyabb 

hőmérsékletű (90-110 °C) a PLA-hoz, amíg a magasabb hőmérsékletű (115-130 °C) a 

PET-hez köthető. Emellett két PLA-hoz tartozó kristályolvadási csúcs figyelhető meg, 

ezek az alacsonyabb olvadási hőmérséklettel jellemezhető, rendezetlenebb, α’ típusú 

és a magasabb olvadási hőmérséklettel jellemezhető α (rendezettebb) típusú 

kristályformákhoz köthetők [184]. A teljes hőáram felbontható reverzibilis, illetve nem 

reverzibilis hőáramra. A szakirodalomnak [178, 187] megfelelően a Tg-k, illetve néhány 

olvadási csúcs a reverzibilis görbén figyelhető meg, amíg a Tg közelében a PLA-hoz 

tartozó entalpiarelaxáció, illetve a kristályosodási és néhány olvadási csúcs, valamint 

a bomlás a nem reverzibilis görbén látható. 
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40. ábra Az 50/50 tömegarányú PET/PLA keverékből készült fólia DSC, illetve mDSC (teljes, 

reverzibilis és nem reverzibilis hőáram) görbéi 

 

A különböző tömegarányú PET/PLA keverékekhez tartozó mDSC görbékről 

leolvasható PET-hez, illetve PLA-hoz tartozó jellemzőket: üvegesedési hőmérséklet 

(Tg), hidegkristályosodási csúcshőmérséklet (Tcc), illetve kristályolvadási 

csúcshőmérséklet (Tm) mutatja a 15. táblázat. A kristályos részarányokat nem 

határoztam meg, mivel a PET és a PLA hidegkristályosodási entalpiája nem 

különíthető el teljesen. A modulált DSC-vel mért teljes hőáram görbék megtalálhatóak 

a III. Mellékletben (III/3. alfejezet). 

 

PET/PLA 

aránya 

PLA PET 

Tg 

[°C] 
Tcc 

[°C] 

Tm,α’ 

[°C] 

Tm,α 

[°C] 

Tg 

[°C] 

Tcc 

[°C] 

Tm 

[°C] 

100/0 - - - - 72,8 121,3 250,8 

99/1 57,4 101,6 144,4 152,9 76,8 117,0 251,2 

97,5/2,5 58,7 99,6 146,6 151,9 71,8 117,4 250,2 

95/5 59,9 100,1 - 152,1 75,9 116,4 250,3 

90/10 57,6 98,0 - 151,2 71,6 117,2 251,1 

75/25 56,4 96,0 141,8 150,2 71,9 113,6 249,9 

50/50 55,5 97,9 142,5 151,1 73,0 114,3 249,0 

0/100 56,2 101,4 143,6 152,1 - - - 

15. táblázat Az mDSC görbékről leolvasott PET-hez, illetve a PLA-hoz tartozó jellemzők PET/PLA 

keverékek esetén: üvegesedési hőmérséklet (Tg), hidegkristályosodási csúcshőmérséklet (Tcc), illetve 

kristályolvadási hőmérséklet (Tm) 
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A különböző tömegarányú PLA/PETpor keverékekből készült fóliákhoz tartozó, mDSC 

görbékről leolvasható PET-hez, illetve PLA-hoz tartozó jellemzőket: üvegesedési 

hőmérséklet (Tg), hidegkristályosodási csúcshőmérséklet (Tcc), illetve kristályolvadási 

csúcshőmérséklet (Tm) mutatja a 16. táblázat. A PET por esetében nem detektáltam 

hidegkristályosodási csúcsot, ami azzal magyarázható, hogy a PET palackdarálék 

kristályosítása során keletkezik, ezért valószínűsíthetően már nagy a kristályos 

részaránya. A kompaundálás során a PET por kristályosítva lett hozzákeverve a PLA-

hoz és a feldolgozás során a PLA-val szemben a PETpor nem került ömledékállapotba, 

emiatt a kompaundálás során az esetlegesen megmaradt amorf részek is 

kristályosodni tudtak. Mindezek miatt a keverékek mDSC görbéin nem figyelhető meg 

a PETpor-hoz köthető a kiértékelést nehezítő hidegkristályosodási csúcs. Ennek 

következtében a PLA kristályos részaránya meghatározható. Az összes PLA/PETpor 

keverék esetén két PLA-hoz tartozó kristályolvadási csúcsot detektáltam, amelyek az 

alacsonyabb olvadási hőmérséklettel jellemezhető, rendezetlenebb, α’ típusú és a 

magasabb olvadási hőmérséklettel jellemezhető α (rendezettebb) típusú 

kristályformákhoz köthetők. A modulált DSC-vel mért teljes hőáram görbék 

megtalálhatóak a III. Mellékletben (III/3. alfejezet). 

 

PLA/PETpor 

aránya 

PLA PETpor 

Tg 

[°C] 

Tcc 

[°C] 

Δhcc 

[J/g] 

Tm,α’ 

[°C] 

Tm,α 

[°C] 

Δhm 

[J/g] 

χkr 

[%] 

Tg 

[°C] 

Tm 

[°C] 

100/0 58,8 99,9 25,2 145,8 153,7 27,0 1,9 - - 

99/1 58,7 97,3 24,5 144,6 152,5 27,3 3,0 71,2 251,2 

97,5/2,5 59,2 97,2 24,9 145,3 152,7 25,8 0,9 73,2 249,4 

95/5 59,1 96,5 23,4 144,8 152,7 25,3 2,2 73,4 249,9 

90/10 59,2 96,0 20,8 145,3 152,9 25,7 5,8 72,9 251,5 

75/25 58,9 96,7 19,8 144,2 152,4 22,7 4,1 74,5 250,4 

PETpor - - - - - - - 71,5 252,3 

16. táblázat Az mDSC görbékről leolvasott PET-hez, illetve a PLA-hoz tartozó jellemzők PLA/PETpor 

keverékek esetén: üvegesedési hőmérséklet (Tg), hidegkristályosodási csúcshőmérséklet (Tcc), illetve 

kristályolvadási hőmérséklet (Tm), hidegkristályosodási (Δhcc) és kristályolvadási entalpia (Δhm) 

valamint a kristályos részarány (χkr) 

 

A síkfóliagyártással készült PET/PLA fóliák kriogén töretfelületeiről készült SEM 

felvételeket mutatja a 41. ábra néhány jellemző összetétel esetén, a gyártás irányára 

merőlegesen (keresztirányban). A síkfóliagyártással készült minták esetében a gyártási 

iránnyal párhuzamos és a gyártási irányra merőleges SEM felvételeket is készítettem, 

amelyek a III. Melléklet, (III/4. alfejezet, III/3. táblázat) megtalálhatóak. Az összes 

keverék esetén diszpergált fázisszerkezet figyelhető meg a SEM képeken. Az is látható, 

hogy a PLA tömegarányának növekedésével nőtt az eloszlatott szemcsék mérete. Az 

1-25 tömeg% PLA tartalmú keverékekben a PLA volt az eloszlatott fázis. A SEM 

felvételek alapján szimmetrikus összetétel esetén nem lehet eldönteni, hogy melyik 
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fázis alkotja a mátrixot és melyik a diszpergált fázist. Azonban a szakirodalom [83] 

szerint ekkor a kisebb viszkozitású anyag alkotja a mátrixot, jelen esetben tehát a PLA 

(lásd 32. ábra). A 4.2.3. fejezetben Raman mikroszkóppal is vizsgálom a kialakult 

fázisszerkezetet, amely segítségével pontosan beazonosíthatóak a fázisok. 

 

  
a) b) 

  
c) d) 

41. ábra Különböző tömegarányú PET/PLA fóliák gyártási irányra merőlegesen készített SEM 

felvételei (a) 99/1; b) 95/5; c) 75/25; d) 50/50) 

 

A síkfóliagyártással, PLA/PETpor keverékekből készült fóliák felületi optikai 

mikroszkópos felvételeit mutatja a 42. ábra. Megfigyelhető, hogy a PETpor arányának 

növekedésével egyre nagyobb szigetek alakultak ki. Az 1 tömeg% PETpor tartalmú 

keverék esetén még megfigyelhetőek önálló PETpor szemcsék is a fóliában, azonban a 

többi keverék esetében főleg nagyobb agglomerátumok alakultak ki. 
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a) b) 

  
c) d) 

 

e) 

42. ábra A különböző tömegarányú PLA/PETpor keverékekből (99/1 (a); 97,5/2,5 (b); 95/5 (c); 90/10 (d); 

75/25 (e)) gyártott fóliák felületéről készült optikai mikroszkópos felvételek 

 

Az optikai tulajdonságokat a PET palackok falvastagságával megegyező 

vastagságú fóliákon (200 µm) vizsgáltam. A 25 tömeg% PETpor tartalmú keverékből 

csak vastagabb fóliákat (220-250 µm) tudtam gyártani, ezért ezt a keveréket nem 

vizsgáltam, mivel a minta vastagsága nagymértékben befolyásolja az optikai 

tulajdonságokat. 
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A különböző tömegarányú PET/PLA, illetve PLA/PETpor keverékek transzmittancia 

értékeit mutatja a 43. ábra (a). A tiszta PET és PLA fényáteresztő képessége hasonló 

értéket mutatott, azonban megfigyelhető, hogy a „szennyezők” arányának 

növekedésével fokozatosan csökkent a fóliák fényáteresztő képessége. Látható, hogy 

10 tömeg% „szennyező” tartalomig a nagyobb szemcseméretű PET por hozzáadásával 

kisebb mértékben csökkent a transzmittancia. Ennek az az oka, hogy a diszpergált PLA 

szemcsék mérete egy nagyságrenddel kisebb, mint a PET por szemcsemérete, emellett 

jobban el van oszlatva a PET-ben, ezáltal több „akadályt” állít a beeső fény elé, így 

kevesebb fény tud átjutni a fólián. 

A különböző tömegarányú PET/PLA és PLA/PETpor keverékek homályosság értékeit 

mutatja a 43. ábra (b). Megfigyelhető, hogy a PET homályossága kisebb („tisztább”), 

mint a PLA-é. Látható, hogy a PLA arányának növekedésével drasztikusan növekszik 

a homályosság, 5% és 50% PLA tartalom között pedig közel 100% volt a homályosság 

értéke. Megfigyelhető, hogy a „szennyező” mérete sokkal kisebb hatással van a 

homályosságra, mint a transzmittancia esetében. 

 

  

a) b) 

43. ábra A különböző tömegarányú PET/PLA, illetve PLA/PETpor keverékek transzmittancia (a) és 

homályosság (b) értékei 

 

Tekintettel arra, hogy két, részben kristályos polimerről van szó, így az egyre nagyobb 

arányú diszpergált részek egyre jelentősebb fénytörést okoznak a minta belsejében, 

amelyek növelik a két referenciaanyaghoz képesti homályosságot, illetve csökkentik a 

transzmittanciát, amely az újrahasznosítás során csomagolástechnikai alkalmazásnál 

problémát okozhat. 

Az optikai és mechanikai mérések eredményeit összevetve megállapítható, hogy 

azok szoros korrelációt mutatnak. A különböző összetételű PET/PLA és PLA/PETpor 

keverékekből készült fóliák hosszirányú (a) és keresztirányú (b) húzószilárdságát 

mutatja a 44. ábra a transzmittancia függvényében. A (14) összefüggés (R2 = 0,919) 

mutatja a PET/PLA keverékek, a (15) összefüggés (R2 = 0,997) pedig a PLA/PETpor 

keverékek esetén a hosszirányú (H) húzószilárdság (σ [MPa]) és a transzmittancia 
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(TR [%]) kapcsolatát. A (16) összefüggés (R2 = 0,902) mutatja a PET/PLA keverékek, a 

(17) összefüggés (R2 = 0,997) pedig a PLA/PETpor keverékek esetén a keresztirányú (K) 

húzószilárdság (σ [MPa]) és a transzmittancia (TR [%]) kapcsolatát. 

 

  
a) b) 

44. ábra A hosszirányú (a) és a keresztirányú (b) húzószilárdság a transzmittancia függvényében 

különböző tömegarányú PET/PLA és PLA/PETpor keverékek esetén 

 

 
0,003 TR

PET/PLA _ H 66,664 e     (14) 

 
6 0,189 TR

PLA/PETpor _ H 2 10 e      (15) 

 
0,003 TR

PET/PLA _ K 67,748 e     (16) 

 
6 0,180 TR

PLA/PETpor _ K 3 10 e      (17) 

 

A különböző tömegarányú PET/PLA és PLA/PETpor keverékek hosszirányú (a) és 

keresztirányú (b) húzási rugalmassági modulusát mutatja a 45. ábra a transzmittancia 

függvényében. A (18) összefüggés (R2 = 0,936) mutatja a PET/PLA keverékek, a (19) 

összefüggés (R2 = 0,932) pedig a PLA/PETpor keverékek esetén a hosszirányú (H) húzó 

rugalmassági modulus (E [MPa]) és a transzmittancia (TR [%]) kapcsolatát. A (20) 

összefüggés (R2 = 0,969) mutatja a PET/PLA keverékek, a (21) összefüggés (R2 = 0,978) 

pedig a PLA/PETpor keverékek esetén a keresztirányú (K) húzó rugalmassági modulus 

(E [MPa]) és a transzmittancia (TR [%]) kapcsolatát. 
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a) b) 

45. ábra A hosszirányú (a) és a keresztirány (b) húzási rugalmassági modulus a transzmittancia 

függvényében különböző tömegarányú PET/PLA és PLA/PETpor keverékek esetén 

 

 
0,006 TR

PET/PLA _ HE 3449 e    (18) 

 
0,027 TR

PLA/PETpor _ HE 240 e    (19) 

 
0,006 TR

PET/PLA _ KE 3515 e    (20) 

 
0,027 TR

PLA/PETpor _ KE 237 e    (21) 

 

Mindezek alapján fejlesztettem egy roncsolásmentes mérési módszert, amellyel az 

optikai tulajdonságok ismeretében meg lehet becsülni a mechanikai tulajdonságokat. 

Az összefüggést az magyarázza, hogy mind a transzmittanciát, mind a 

húzószilárdságot és a húzási rugalmassági modulust a diszpergált fázis aránya és az 

eloszlatott szemcsék mérete határozza meg. Az összefüggések értelmezési tartománya 

PET/PLA keverékek esetén TR = 50-90%, PLA/PETpor keverék esetén TR = 81-92%, 

200 µm névleges vastagságú síkfóliák esetén, 0-50% PLA és 0-10% PETpor 

összetételarány között. 

4.1.6. Komposztálási vizsgálatok 

A különböző tömegarányú PLA/PETpor keverékekből készült fóliák biológiai úton 

történő lebonthatósági vizsgálata előtt, feltártam a tiszta PLA és a PET viselkedését a 

komposztban, hogy jobban megértsem a keverékek szétmállási, lebomlási folyamatát. 

A kísérlet során PLA és PET fóliát helyeztem el a komposztban, emellett öregítettem 

PLA fóliát a komposztálás hőmérsékletén (58 °C), illetve a komposztálás 

hőmérsékletén és páratartalmán (58 °C, 90%) is. A PLA fólia esetében kb. 28 napig lehet 

vizsgálni az anyagszerkezettani változásokat, mivel kb. 30 nap alatt teljesen 

szétmállik, ezért az öregített PLA és a komposztált PET mintákat is csak 28 napig 
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elemeztem. A bekövetkezett változásokat oldatviszkozitás, DSC és TGA méréssel 

tártam fel. 

A különböző öregített, illetve komposztált PLA és PET fóliák esetében is vizsgáltam 

a relatív oldatviszkozitás változását (46. ábra). A PLA komposztálása esetén csak a 7. 

és a 14. napon tudtam kivenni a komposztból mintákat az oldatviszkozitás méréshez, 

mivel utána már nagymértékben tördelődtek, illetve komposzttal szennyeződtek a 

minták, ami a mérés sikertelenségét okozta. A komposztált PLA minta esetében a 

relatív oldatviszkozitás nagymértékű csökkenése figyelhető meg. Ezzel én is 

bizonyítottam a szakirodalmi tényt [61, 67], miszerint a komposztálás kezdeti 

szakaszában nagymértékben csökken a PLA molekulatömege a hidrolízisnek 

köszönhetően. Látható, hogy a komposztálás hőmérsékletén és páratartalmán 

öregített PLA relatív oldatviszkozitása is csökken az idő előrehaladtával, azonban 

lassabban, mint a komposztban. Ezzel szemben az 58 °C-on tartott PLA 

oldatviszkozitása kezdetben csökkent a termikus degradációnak köszönhetően, majd 

állandósult. Megfigyelhető, hogy a PET esetében nem változott a relatív 

oldatviszkozitás a komposztálás során, ami azt mutatja, hogy a PET esetében a 

komposztálás során nem lépett fel hidrolízis. 

 

 

46. ábra A relatív oldatviszkozitás változása a komposztálás és az öregítés során PLA és PET fóliák 

esetében 

 

A különböző komposztált és öregített minták kristályolvadási 

csúcshőmérsékletének változását mutatja a 47. ábra (a). Megfigyelhető, hogy az 

öregített (58 °C, 90%-os páratartalom) és a komposztált PLA minta esetében a 14 nap 

után kismértékben csökkent a kristályolvadási csúcshőmérséklet, ami a végbemenő 

degradáció okozta molekulatömeg-csökkenéssel magyarázható. Ezzel szemben az 

58 °C-on öregített PLA, illetve a komposztált PET minta esetében nem figyelhető meg 

változás a kristályolvadási csúcshőmérséklet értékekben. Gorrasi és Pantani [188] a 

komposztálás során szintén megfigyelte a PLA kristályolvadási csúcshőmérsékletének 
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csökkenését, amit azzal magyaráztak, hogy a kristályos részekre is hatással van a 

hidrolízis folyamata. 

A különböző komposztált és öregített minták esetében elemeztem a kristályos 

részarány változását is (47. ábra (b)). Az öregített (58 °C, 90%-os páratartalom) és a 

komposztált PLA minta esetében is megfigyelhető, hogy az idő előrehaladtával nőtt a 

kristályos részarány. Ezzel szemben a PLA-ra az 58 °C-on történő öregítés, illetve a 

PET minta esetében a komposztálás nem volt hatással a kristályos részarányra. 

 

  

a) b) 

47. ábra A kristályolvadási csúcshőmérséklet (a) és a kristályos részarány (b) változása különböző 

komposztált és öregített PET, illetve PLA fóliák esetében 

 

A különböző komposztált és öregített minták üvegesedési hőmérsékletének 

változását (első felfűtési DSC görbékből meghatározott) mutatja a 48. ábra (a). Látható, 

hogy a komposztálás során a PET Tg-je nem változott, amiből az a következtetés 

vonható le, hogy a vizsgált környezeti paraméterek és időtartam alatt hidrolitikus 

degradáció nem történt. Ezzel szemben a PLA komposztálása során a Tg a 7. naptól 

fokozatosan csökkent. Ennek oka, hogy a PLA hidrolízise során csökken a 

molekulatömeg, amelynek hatására a Tg az alacsonyabb hőmérsékletek felé tolódott el. 

Az öregített PLA minták esetében megfigyelhető, hogy az öregítésnek (páratartalom 

és/vagy hőmérséklet) nem volt hatása a Tg értékére, ami alapján kijelenhető, hogy a 

komposztálás során a Tg nem a jelenlévő víz esetleges lágyító hatására tolódott el az 

alacsonyabb hőmérsékletek felé. 

Az öregített és komposztált minták termikus stabilitásának változását TGA 

méréssel elemeztem. A kezdeti, 5%-os tömegcsökkenéshez tartozó bomlási 

hőmérséklet változását mutatja a 48. ábra (b). Megfigyelhető, hogy a PET esetében a 

komposztálásnak nem volt hatása a kezdeti bomlási hőmérsékletre. Ezzel szemben az 

öregített és a komposztált PLA minta esetében is csökkent az idő előrehaladtával. 

Azonban az 58 °C-on öregített PLA minta esetében kisebb mértékű csökkenés 

figyelhető meg, mint a komposztált, illetve az 58 °C-on, 90%-os páratartalmon öregített 

PLA minták esetében. 
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a) b) 

48. ábra A Tg (a) és a kezdeti bomlási hőmérséklet (b) változása különböző komposztált és öregített 

PET, illetve PLA fóliák esetében 

 

A kutatásom során a 0; 1; 2,5; 5; 10 tömeg% PET por tartalmú PLA fóliák 

komposztálhatóságát is elemeztem. A 25 tömeg% PETpor tartalmú keverékből csak 

vastagabb fóliákat (220-250 µm) tudtam gyártani, ezért ezt a keveréket nem 

vizsgáltam, mivel a minta vastagsága befolyásolja a szétmállási folyamatot. 

A célom az volt, hogy megvizsgáljam, hogy a kőolaj alapú polimer szennyezők, 

hogyan hatnak a biológiailag lebontható polimerek szétmállására, lebonthatóságára. 

A komposztban elhelyezett fóliákról hetente háromszor (hétfőn, szerdán és 

pénteken) készítettem fényképeket. Ezek segítségével megfigyelhető a fóliák 

szétmállási, lebomlási folyamata, illetve a komposztálás során végbemenő alak- és 

méretváltozások, továbbá a vizsgált fóliák és a komposzt színének változása. 

A 49. ábra a referencia, 0% PETpor tartalmú PLA fólia szétmállási folyamatát mutatja. 

A 2. napon méretcsökkenés figyelhető meg, a kezdeti mérethez képest közel 5 mm-rel 

csökkent a fólia mérete a gyártási irányra merőlegesen. Megfigyelhető, hogy az 

eredetileg átlátszó fólia a 7. napra „kifehéredett”, majd a 16. napra kisebb darabokra 

tördelődött. A 28. napon még megfigyelhető néhány apró fólia darab, azonban a 

30. napra már ezek is teljesen eltűntek, ami arra utal, hogy teljesen lebomlottak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

40

50

60

70

80

90

0 7 14 21 28

T
g

[°
C

]

Idő [nap]

PLA 58 °C PLA 58 °C, 90%

PLA komposzt PET komposzt

170

210

250

290

330

370

410

0 7 14 21 28K
ez

d
et

i 
b

o
m

lá
si

 h
ő

m
ér

sé
k

le
t 

(T
5)

 [°
C

]

Idő [nap]

PLA 58 °C PLA 58 °C, 90%

PLA komposzt PET komposzt



  

74 

0. nap 2. nap 4. nap 7. nap 11. nap 14. nap 

      

16. nap 18. nap 21. nap 25. nap 28. nap 30. nap 

      

Mérőléc  
    

49. ábra A 100/0 tömegarányú PLA/PETpor fólia szétmállási folyamata 

 

Az 50. ábra a különböző PETpor tartalmú keverékekből készült fóliák szétmállási 

folyamatát mutatja. 

 

 
PLA/PETpor aránya 

99/1 97,5/2,5 95/5 90/10 

0. nap 

    

7. nap 

    

14. nap 

    

18. nap 

    

21. nap 
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25. nap 

    

28. nap 

  

 

 

Mérőléc  
   

50. ábra A különböző tömegarányú PLA/PETpor fóliák szétmállási folyamata 

 

A komposztálás során a különböző tömegarányú PLA/PETpor fóliákon végbemenő 

vizuálisan megfigyelhető változásokat összegzi a 17. táblázat. 

 

 
PLA/PETpor aránya 

100/0 99/1 97,5/2,5 95/5 90/10 

Kifehéredés 7. nap 7. nap 7. nap 7. nap 7. nap 

Töredezés 

kezdő napja 
16. nap 11. nap 16. nap 14. nap 14. nap 

Szétmállás 

ideje 
30. nap 28. nap 28. nap 25. nap 28. nap 

Szétmállás 

foka 
100% 100% 100% 100% 100% 

17. táblázat A különböző tömegarányú PLA/PETpor fóliákon vizuálisan megfigyelhető változások 

összegzése (n.d.: nem detektálható) 

 

A szemrevételezéses vizsgálat alapján megállapítható, hogy a referencia 

(0 tömeg%), illetve az 1; 2,5; 5; 10 tömeg% PETpor tartalmú PLA minták is 

szétmállottnak tekinthetőek az MSZ EN ISO 20200:2016 szabvány alapján, amely a 

keverékekben jelenlévő PLA fázis lebomlására utal. Megfigyelhető, hogy a szétmállás 

ideje átlagosan 28 nap volt, függetlenül a PETpor mennyiségétől. Azonban azt érdemes 

megjegyezni, hogy a PETpor nem bomlott le, továbbra is megtalálható a komposztban. 

A minták kifehéredését okozhatta egyrészt a mikrorepedések megjelenése, 

másrészt a megnövekedett kristályos részarány is, amelyet a későbbiekben részletesen 

vizsgálok. 

A komposztálás során alkalmazott hőmérséklet (58 °C) közel azonos a PLA Tg-jével, 

ezért a gyártástechnológiából adódó, orientált, megnyújtott polimer láncok 

relaxálódtak, ennek eredményeképpen pedig a fóliák keresztirányú méretcsökkenése 

figyelhető meg. Ez kapcsolatban áll a DSC görbéken (51. ábra) megfigyelhető – a Tg 

környezetében a 0. napon megjelenő, majd a 7. napra eltűnő – entalpiarelaxációval. 
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A komposztban elhelyezett minták felületét minden héten megvizsgáltam optikai 

mikroszkóppal is. A komposztált mintákról készült referencia (0. napi) felvételeket 

mutatja a 18. táblázat. A PETpor tartalmú minták esetében jól elkülönülnek a PETpor 

szemcsék a PLA mátrixtól. 

 

PLA/PETpor 

100/0 

PLA/PETpor 

99/1 

PLA/PETpor 

97,5/2,5 

PLA/PETpor 

95/5 

PLA/PETpor 

90/10 

     

 

18. táblázat Különböző tömegarányú PLA/PETpor fóliák 0. napi optikai mikroszkópos felvételei 

 

A 14 napot komposztban töltött fóliák optikai mikroszkópos felvételeit mutatja a 

19. táblázat. A 14. napi mintákon már megfigyelhetők mikrorepedések a fóliákon. 

 

PLA/PETpor 

100/0 

PLA/PETpor 

99/1 

PLA/PETpor 

97,5/2,5 

PLA/PETpor 

95/5 

PLA/PETpor 

90/10 

     

 

19. táblázat Különböző tömegarányú PLA/PETpor fóliák 14. napi optikai mikroszkópos felvételei 

 

A komposztált minták 21. napi optikai mikroszkópos felvételeit mutatja a 20. táblázat. 

Látható, hogy a fóliák kismértékben megbarnultak, illetve számos komposzt 

maradvány is megfigyelhető a mintákon. Ezeket a minták roncsolódása nélkül már 

nem lehetett eltávolítani a fóliák felületéről. 

 

PLA/PETpor 

100/0 

PLA/PETpor 

99/1 

PLA/PETpor 

97,5/2,5 

PLA/PETpor 

95/5 

PLA/PETpor 

90/10 

     

 

20. táblázat Különböző tömegarányú PLA/PETpor fóliák 21. napi optikai mikroszkópos felvételei 

500 µm

500 µm

500 µm
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A komposztálás során végbemenő anyagszerkezettani változások feltárásához első 

lépésben DSC vizsgálatot végeztem. A referencia, 0% PETpor tartalmú PLA fólia első 

felfűtési DSC görbéit mutatja az 51. ábra. Komposztálás előtt, a 0. napon a Tg után 

megfigyelhető egy endoterm csúcs, ami az entalpiarelaxációnak köszönhető. Ez 

azonban a komposztálás során a 7. napra már eltűnt. Látható, hogy a komposztálás 

során a Tg az alacsonyabb hőmérsékletek felé tolódott el. A szakirodalom alapján [189] 

a molekulatömeg-csökkenés közvetlen hatással van a Tg-re, tehát elmondható, hogy a 

komposztálás során a hidrolízisnek köszönhetően jelentősen degradálódott a minta. A 

PLA kristályolvadási csúcshőmérséklete a 7. napra a 0. napi hőmérséklethez képest 

megnőtt, de a 14. naptól kezdve az alacsonyabb hőmérsékletek felé tolódott el. A 

kristályolvadási entalpia esetében megfigyelhető, hogy a 7. hétre a kezdeti érték 

többszörösére növekedett, és a komposztálás során végig növekvő tendenciát 

mutatott, tehát a Tg közelében volt egy kristályosodási folyamat. 

 

 

51. ábra A referencia, tiszta PLA első felfűtési DSC görbéi a komposztálás során 

 

A 10 tömeg% PETpor tartalmú minta első felfűtési DSC görbéi láthatóak az 52. ábrán. 

A PLA-hoz tartozó Tg után ebben az esetben is megfigyelhető a 0. napon az 

entalpiarelaxációnak köszönhető csúcs, ami a 7. napra teljesen eltűnt. Elmondható, 

hogy a komposztálás során a PLA-hoz tartozó Tg az alacsonyabb hőmérsékletek felé 

tolódott el. A PLA-hoz tartozó hidegkristályosodási csúcs a 7. napra eltűnt. A PLA 

kristályolvadási csúcshőmérséklete a referencia PLA mintához hasonlóan változott. A 

0. napi értékhez képest a 7. napra megnőtt a PLA-hoz tartozó kristályolvadási 

csúcshőmérséklet, viszont a 14. naptól kezdve az alacsonyabb hőmérsékletek felé 

tolódott el. A DSC görbéken 250 °C körül látható a PET kristályolvadási 

csúcshőmérséklete. A 14. napi minta esetében megfigyelhető, hogy 180 °C fölött a 

hőáram csökken a hőmérséklet növekedésével, ami a mérés során bekövetkező 
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degradációt jelzi, ezért a 21. napi minta esetében már csak 180 °C-ig végeztem el a 

mérést, mivel afölött már értékelhetetlen az eredmény. 

 

 

52. ábra A 10 tömeg% PETpor tartalmú fólia első felfűtési DSC görbéi a komposztálás során 

 

A többi keverék (1; 2,5; 5 tömeg% PLA tartalmú) fóliák esetében is hasonló trend 

figyelhető meg. 

A DSC vizsgálat mérési eredményei alapján a szétmállási folyamat két szakaszra 

bontható a PLA szerkezetében végbemenő változások alapján. A különböző 

tömegarányú PLA/PETpor fóliák esetében, a PLA-hoz tartozó Tg változását szemlélteti 

az 53. ábra. A kezdeti szakaszban a Tg értéke nem változott lényegesen, amely alapján 

biológiai lebomlás ekkor még nem történt. Azonban meg kell jegyezni, hogy a kezdeti 

szakaszban is csökkenhetett a Tg a hidrolízis okozta lánctördelődés miatt, azonban a 

kristályosság növekedése kompenzálhatta a csökkenést. Megfigyelhető, hogy a 

második szakaszban a Tg értéke a komposztálás előrehaladtával fokozatosan csökken. 

Ennek oka, hogy a lebomlás során a PLA hidrolízisen megy keresztül, amely függ a 

hőmérséklettől és a páratartalomtól. A hidrolízisnek köszönhetően tördelődnek a 

molekulaláncok, ennek eredményeképpen pedig a molekulatömeg lecsökken. A 

szakirodalom [189] alapján elmondható, hogy a molekulatömeg-csökkenés közvetlen 

hatással van a Tg-re, a csökkenő molekulatömeggel párhuzamosan a Tg az alacsonyabb 

hőmérsékletek felé tolódik el. A komposztálás során Gorrasi és Pantani [188] szintén a 

PLA Tg-jének csökkenését tapasztalta. 
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53. ábra A PLA-hoz tartozó Tg változása a komposztálás során különböző tömegarányú PLA/PETpor 

fóliák esetében 

 

Az 54. ábra mutatja a PLA-hoz tartozó kristályolvadási csúcshőmérséklet változását 

a komposztálás során a különböző tömegarányú PLA/PETpor fóliák esetén. Mindegyik 

minta esetében megfigyelhető, hogy a 7. napra a kristályolvadási csúcshőmérséklet a 

magasabb, majd a 14. naptól kezdve folyamatosan az alacsonyabb hőmérsékletek felé 

tolódott el. 

 

 

54. ábra A PLA-hoz tartozó kristályolvadási csúcshőmérséklet változása a komposztálás során 

különböző tömegarányú PLA/PETpor fóliák esetében 

 

Az 55. ábra a PLA-hoz tartozó kristályos részarány változását mutatja a 

komposztálás során. Mindegyik fólia esetében megfigyelhető, hogy kezdetben 

(0. napon) csupán néhány százalék volt a kristályos részarány. Azonban a kezdeti 

szakasz végére, a 7. napra a kristályos részarány nagymértékben megnőtt a magas 

hőmérséklet (58 °C) és páratartalom miatt végbemenő hidegkristályosodásnak 

köszönhetően. Ezzel összhangban a kristályolvadási csúcshőmérséklet növekedett. A 

komposztálás során az amorf részek lebontása történik meg először, emellett a 

lánctördelődés elősegíti az amorf részek átrendeződését, ezáltal átkristályosodás 
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következik be, ennek okán pedig tovább nő a kristályos részarány a második 

szakaszban. A kristályos részaránynövekedés esetén a PETpor arányának növekedése 

gátolja a rendezett részek kialakulását és a kialakuló rendezett részek tökéletességét, 

amellyel összhangban a kristályolvadási csúcshőmérséklet csökken. Hasonló 

megállapításra jutottak González-López és társai [190] is, akik a PLA gyorsított 

öregedését vizsgálták, illetve Gorrasi és Pantani [188], akik a PLA viselkedését 

tanulmányozták a komposztálás során. A kristályos részarány növekedésével 

magyarázható a fóliák 7. napra történő szemmel látható kifehéredése a komposztban. 

 

 

55. ábra A PLA-hoz tartozó kristályos részarány változása a komposztálás során különböző 

tömegarányú PLA/PETpor fóliák esetében 

 

A PLA-hoz tartozó Tg és kristályos részarány tekintetében vizsgáltam a jellemzők 

változásának összetételfüggését is (56. ábra) a kezdeti szakasz (0-7. nap között), illetve 

a második szakasz (0-21. nap között) végén is. Látható, hogy a kezdeti szakasz végén 

a Tg és a kristályos részarány sem függ az összetételtől, azonban a második szakasz 

végén már van hatása a PETpor mennyiségének a vizsgált jellemzőkre. 

 

  
a) b) 

56. ábra A PLA-hoz tartozó Tg és kristályos részarány változása a kezdeti szakaszban (0-7. nap között), 

illetve a második szakaszban (0-21. nap között) az összetételarány függvényében 
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A komposztálás során a degradáció, illetve a termikus stabilitás nyomon követésére 

TGA vizsgálatokat végeztem. Az 57. ábra mutatja a referencia, 0% PETpor tartalmú PLA 

fólia TGA (a) és dTG (b) görbéit a komposztálás során. Megfigyelhető, hogy a 

komposztálás előrehaladtával a bomlási lépcső az alacsonyabb hőmérsékletek felé 

tolódott el, azaz a komposztált minták bomlása egyre alacsonyabb hőmérsékleteken 

indult meg. A dTG görbék esetén látható, hogy a bomlás nagyobb sebességgel megy 

végbe a referencia (0. napi) mintánál, mint a komposztált mintáknál. A komposztálás 

hatására a maximális bomlási sebesség csökken, illetve a maximális bomlási 

sebességhez tartozó hőmérséklet az alacsonyabb hőmérsékletek felé tolódik el. 

Megfigyelhető, hogy a komposztálás végén a visszamaradó tömeg (5,7%) nagyobb, 

mint a komposztálás kezdetén (0,2%), ez valószínűleg annak köszönhető, hogy 

komposzt részecskék maradtak a mintán. 

 

  
a) b) 

57. ábra A referencia PLA-hoz tartozó TGA (a) és dTG (b) görbék a komposztálás során 

 

A 10 tömeg% PETpor tartalmú fóliák TGA (a) és dTG (b) görbéit mutatja az 58. ábra. A 

referencia PLA-hoz hasonlóan, a bomlási lépcső ebben az esetben is az alacsonyabb 

hőmérsékletek felé tolódott el. A dTG görbék esetében megfigyelhető, hogy a PLA-hoz 

tartozó maximális bomlási sebességhez tartozó hőmérséklet az alacsonyabb 

hőmérsékletek felé tolódott. A görbékről leolvasható, hogy a PET bomlása 400 °C 

környékén kezdődött el. 
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a) b) 

58. ábra A 10 tömeg% PETpor tartalmú fóliához tartozó TGA (a) és dTG (b) görbéi a komposztálás 

során 

 

A kezdeti, 5%-os tömegcsökkenéshez tartozó hőmérséklet változását az 59. ábra 

mutatja. Az összes keverék esetén megfigyelhető, hogy az 5%-os tömegcsökkenéshez 

tartozó hőmérséklet az alacsonyabb hőmérsékletek felé tolódott el. A hőmérséklet és a 

nedvességtartalom hatására tördelődtek a molekulaláncok. Ennek eredményeképpen 

növekedhetett a karboxil végcsoportok száma, amely a termikus stabilitás csökkenését 

eredményezhette. Ezt a feltételezést több publikáció is alátámasztja [145, 191]. 

 

 

59. ábra A kezdeti (5%-os) bomlási hőmérséklet változása a komposztálás során, különböző 

tömegarányú PLA/PETpor fóliák esetében 
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4.2. Poli(etilén-tereftalát) és politejsav keverékek kompatibilizálási 

lehetőségei 

A kísérletsorozatban a vegyes PET és PLA hulladék kompatibilizálási lehetőségeit 

vizsgáltam (60. ábra). A kísérletekhez palackgyártáshoz ajánlott PET (NeoPET 80), 

illetve PLA (Natureworks Ingeo 7001D) alapanyagokat használtam. A keverékek és a 

próbatestek előállítása során a PET szárítási és feldolgozási paramétereit alkalmaztam. 

 

 

60. ábra A kísérletsorozat során végzett technológiai lépések, illetve vizsgálati módszerek 

4.2.1. Kompatibilizálatlan és kompatibilizált keverékek oldatviszkozitásának vizsgálata 

Először azt vizsgáltam meg, hogy a kompatibilizálószer (PTW), illetve a molekula 

lánchossz-növelő adalékanyag (CESA) milyen hatást gyakorolt a különböző 

tömegarányú PET/PLA keverékek relatív oldatviszkozitására, illetve, hogy reakcióba 

léptek-e a PET-tel és a PLA-val. Az relatív oldatviszkozitás mérés eredményeit mutatja 

a 61. ábra. Adalékolatlan esetben a PLA tömegarányának növekedésével nőtt a relatív 

oldatviszkozitás, ami azzal magyarázható, hogy a PLA-nak nagyobb a 

molekulatömege, mint a PET-nek. Az eredmények alapján kijelenthető, hogy minden 

keverék esetén nőtt a relatív oldatviszkozitás értéke a PTW arányának növekedésével. 

Emellett kompatibilizálószer és lánchossz növelő együttes alkalmazása esetén további 

növekedés figyelhető meg a relatív oldatviszkozitás értékekben. 

 

PET/PLA
-PET (NeoPET80)
-PLA (Ingeo 7001D)

Kompatibilizálószer
-E-BA-GMA (Elvaloy PTW)

Lánchossz-növelő
-SA-GMA (CESA-extend)

Szárítás Kompaundálás
-Oldatviszkozitás

Fröccsöntés

Síkfóliagyártás

140 °C, 6 h 275 °C

6 pph PTW
12 pph PTW
12 pph PTW + 2 pph CESA

Alapanyagok, keverékek
-Oldatviszkozitás

280 °C

280 °C

Síkfólia (200 µm)
-Komposztálás

-Oldatviszkozitás
-DSC
-TGA

Próbatest (ISO 527-2/1A)
-Szakítóvizsgálat
-Charpy-féle ütvehajlító vizsgálat
-mDSC
-SEM
-Raman-mikroszkópos vizsgálat

+
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61. ábra Különböző tömegarányú adalékolt és adalékolatlan PET/PLA keverékek relatív 

oldatviszkozitás értékei 

 

Az alkalmazott adalékanyagok relatív oldatviszkozitása (PTW: 1,282; CESA: 1,209) 

kisebb, mint az alapanyagoké, tehát a hozzákeverésükkel elméletileg csökkennie 

kellene a kifolyási időnek. Azonban a kompatibilizálószer és a lánchossz növelő 

alkalmazása során a relatív oldatviszkozitás növekedett, amit a keverékben kialakuló 

hosszabb polimer láncok eredményeztek. Ezek kialakulását számos mechanizmus 

okozhatta, mivel az adalékanyagok epoxi oldalcsoportja a PET és a PLA karboxil  

(–COOH) és hidroxil (–OH) végcsoportjaival is reakcióba tud lépni. Emiatt képesek 

összekapcsolni két PET láncot, két PLA láncot, illetve egy PET és egy PLA láncot is, 

emellett keresztkötések is létrejöhettek a keverékben. 

4.2.2. Mechanikai tulajdonságok vizsgálata 

A szakítóvizsgálat eredményei azt mutatták, hogy az adalékolatlan keverékek 

esetén a 85/15 tömegarányú PET/PLA keverék nyakképződés után szakadt el, azonban 

az összes többi összetétel esetén ridegen törtek el a próbatestek. Azonban 

kompatibilizálószer hozzáadásával a keverékek szívósabban viselkedtek. 

A 62. ábra a kompatibilizálatlan és kompatibilizált 15/85 tömegarányú PET/PLA 

keverékek szakítógörbéit mutatja. A görbéken az látszik, hogy az adalékolatlan 

keverék ridegen tört, azonban adalékanyagok hozzáadásával a keverék szívósabban 

viselkedett, a szakadási nyúlás jelentős mértékben nőtt. A kompatibilizálószer és a 

lánchossznövelő együttes alkalmazása esetén a szakadási nyúlás több, mint 

kétszeresére nőtt a csak 12 pph kompatibilizálószert tartalmazó keverékhez képest. A 

görbék lefutása a többi keverék esetén is hasonló tendenciát mutatott. 
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62. ábra Adalékolatlan és adalékolt 15/85 tömegarányú PET/PLA keverékek szakítógörbéi

A 63. ábrán (a) a különböző tömegarányú PET/PLA keverékek húzószilárdság értékei 

láthatók. Az összes keverék esetén megfigyelhető, hogy a PTW arányának 

növekedésével csökken a húzószilárdság. Ez azzal magyarázható, hogy a PTW-t 

alkotó elasztomernek kisebb a statikus szilárdsága. 

 

a) b) 

63. ábra Különböző tömegarányú adalékolt és adalékolatlan PET/PLA keverékek húzószilárdság (a) és

húzószilárdsághoz tartozó nyúlás (b) értékei 

A húzószilárdsághoz tartozó nyúlás látható a 63. ábrán (b) a PLA arányának 

függvényében különböző adalékanyag-tartalmak mellett. A 15 tömeg% és a 

25 tömeg% PLA tartalmú kompatibilizálatlan, illetve kompatibilizált keverékek esetén 
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a húzószilárdsághoz tartozó nyúlás közel azonos. Ezzel szemben adalékolatlan 

esetben, 25 tömeg% PLA tartalom felett a keverékek húzószilárdsághoz tartozó 

nyúlása kb. 2/3-ára csökken, ami azzal magyarázható, hogy nagyobb PLA tartalom 

mellett a keverékek ridegen törtek. Azonban kompatibilizálószer hozzáadása esetén, 

a PLA tömegarányának növekedésével a húzószilárdsághoz tartozó nyúlás 

fokozatosan csökkent, de a rideg törést szívós törés váltotta fel, ami a PTW szívós 

viselkedésének köszönhető. 

A 64. ábrán (a) a különböző tömegarányú PET/PLA keverékek húzási rugalmassági 

modulusai láthatók. Adalékolatlan esetben a PLA tömegarányának növekedésével nő 

a húzási rugalmassági modulus, ami azzal magyarázható, hogy a PLA-nak nagyobb a 

húzási rugalmassági modulusa, mint a PET-nek. A várakozásoknak megfelelően 

megfigyelhető, hogy a kompatibilizálószer arányának növekedésével csökken a 

modulus, ami a PTW-ben lévő lágy szegmenseknek köszönhető. 

A kompatibilizálatlan és a kompatibilizált PET/PLA keverékek fajlagos törési 

munkáját (szakítógörbe alatti terület elosztva a próbatest keresztmetszetével) 

szemlélteti a 64. ábra (b). A két tiszta alapanyag a várt módon viselkedett: a PET 

szívósan, a PLA ridegen. Adalékolatlan esetben a keverékek fajlagos törési munkája 

nem változott a PLA arányának növekedésével. Kompatibilizálószer hozzáadása 

esetén a keverékek szívósabban viselkedtek, a szakadási nyúlás jelentős mértékben 

nőtt, aminek köszönhetően a fajlagos törési munka is nőtt. A PLA rideg viselkedése 

miatt a kompatibilizált keverékek fajlagos törési munkája 25 tömeg% PLA tartalom 

felett csökkent a PLA arányának növekedésével. Azonban még a 15/85 tömegarányú 

PET/PLA keverékek esetén is tízszeresére növekedett a fajlagos törési munka 12 pph 

PTW és 2 pph CESA együttes alkalmazása esetén, az adalékolatlan keverékhez képest. 

 

  

 
a) b) 

64. ábra Különböző tömegarányú adalékolt és adalékolatlan PET/PLA keverékek húzási rugalmassági 

modulusa (a) és fajlagos törési munkája (b) 

1 900

2 100

2 300

2 500

2 700

2 900

3 100

0 20 40 60 80 100

H
ú

zá
si

 r
u

g
. m

o
d

u
lu

s 
[M

P
a]

PLA tömegaránya [%]

0

1 500

3 000

4 500

6 000

7 500

0 20 40 60 80 100

F
aj

la
g

o
s 

tö
ré

si
 m

u
n

k
a 

[k
J/

m
2 ]

PLA tömegaránya [%]

35

40

45

50

55

60

65

0 20 40 60 80 100

H
ú

zó
sz

ilá
rd

sá
g

 [
M

P
a]

PLA tömegaránya [%]

adalékolatlan 6 pph PTW

12 pph PTW 12 pph PTW + 2 pph CESA



  

87 

A kompatibilizálatlan és a kompatibilizált PET/PLA keverékek szakadási nyúlását 

mutatja a 65. ábra. A szakadási nyúlás hasonló trendet mutat, mint a fajlagos törési 

munka. A tiszta PET szakadási nyúlása 300%, amíg a tiszta PLA-é 4% volt. 

Adalékolatlan esetben a különböző tömegarányú PET/PLA keverékek szakadási 

nyúlása 4-6% volt. PTW hozzáadásával, illetve mennyiségének növekedésével nőtt a 

szakadási nyúlás, azonban a különböző tömegarányú keverékek esetén eltérő 

mértékben. Megfigyelhető az is, hogy a PTW mellett alkalmazott lánchossz-növelő 

adalékanyag (CESA) minden esetben tovább növelte a szakadási nyúlást. 

 

 

65. ábra Különböző tömegarányú adalékolt és adalékolatlan PET/PLA keverékek szakadási 

nyúlása 

 

A 66. ábrán a Charpy-féle ütőszilárdság látható a PLA arányának függvényében 

különböző adalékanyagtartalmak mellett. Az adalékolatlan keverékek esetén a PLA 

arányának növekedésével nem változott az ütőszilárdság. A kompatibilizálószer 

mennyiségének növekedésével az ütőszilárdság fokozatosan nőtt és a 

szakítóvizsgálathoz hasonlóan, lánchossz-növelő alkalmazása esetén tovább 

növekedett az ütőszilárdság. A növekedést számos mechanizmus okozhatta, egyrészt 

a PTW-ben lévő lágy szegmensek, másrészt a kompatibilizálószer és a lánchossz-

növelő hatására hosszabb polimer láncok jöhettek létre a keverékben, továbbá az 

adalékok hozzáadásával a polimerláncok között kialakulhattak keresztkötések is. 

Ezenkívül a diszpergált szemcsék méretének csökkenése, illetve a finomabb 

szemcseméret-eloszlás (lásd IV. Melléklet, IV/1. alfejezet, IV/1. táblázat) szintén 

vezethetett az ütésállóság növekedéséhez. 
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66. ábra Különböző tömegarányú adalékolt és adalékolatlan PET/PLA keverékek Charpy-féle 

ütőszilárdsága 

4.2.3. Anyagszerkezettani és termikus tulajdonságok vizsgálata 

A 67. ábra a 75/25 tömegarányú kompatibilizálatlan és kompatibilizált PET/PLA 

keverékek SEM felvételeit mutatja. A IV. Melléklet (IV/1. alfejezet) IV/1. táblázata foglalja 

össze a különböző tömegarányú kompatibilizálatlan és kompatibilizált PET/PLA 

keverékek SEM felvételeit. Az összes keverék esetén diszpergált fázisszerkezet 

figyelhető meg a SEM képeken. Amíg a 15 tömeg% és a 25 tömeg% PLA tartalmú 

keverékekben a PLA, addig az 50 tömeg%, a 75 tömeg% és a 85 tömeg% PLA 

tartalmúakban a PET volt az eloszlatott fázis. A SEM felvételeken jól megfigyelhető, 

hogy kompatibilizálószer hozzáadásával csökkent, illetve egyenletesebb lett az 

eloszlatott szemcsék mérete. Azonban az adalékolt 85/15 és 75/25 tömegarányú 

PET/PLA keverékekben a diszpergált PLA fázis mellett megjelent egy második 

diszpergált fázis is, amelyet nagy valószínűséggel az PTW alkot. Ennek ellenőrzéséhez 

Raman mikroszkópos felvételeket is készítettem (69. ábra).  
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c) d) 

67. ábra A 75/25 tömegarányú kompatibilizálatlan és kompatibilizált PET/PLA keverékek SEM 

felvételei 

 

A SEM felvételek, illetve a kompatibilizálószerek hatásának könnyebb megértéséhez, 

illetve értelmezéséhez készítettem egy sematikus ábrát, amin a keverékekben 

kialakuló szerkezetet és a jellemző szemcseméreteket mutatom be (68. ábra). 

 

 

68. ábra Különböző kompatibilizálatlan és kompatibilizált PET/PLA keverékek diszpergált 

fázisszerkezetei 

 

A különböző tömegarányú kompatibilizálatlan és kompatibilizált PET/PLA 

keverékek szerkezetét Raman mikroszkóppal is megvizsgáltam. A 12 pph PTW-vel 

kompatibilizált 50/50 tömegarányú PET/PLA keverék Raman mikroszkópos felvételeit 

mutatja a 69. ábra. Az eredmények értékelése során először az 1725 cm-1 Raman-

eltolódásnál lévő csúcsintenzitás nagysága szerint ábrázoltam az eredményeket, hogy 

50% PET

+ kompatibilizálószer

+ kompatibilizálószer
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feltárjam a PET és PLA fázisok szerkezetét (69. ábra (a)). Majd a keverékben jelenlévő 

PTW kimutatásához a 2997 cm-1 Raman-eltolódásnál lévő csúcsintenzitás nagysága 

szerint ábrázoltam az eredményeket (69. ábra (b)). Ebben az esetben a zöld színű 

részek jelölik a PTW-t, amíg a sötétkék részek a PET-et és a PLA-t. 

 

  
a) b) 

69. ábra A PET és a PLA (a), illetve a PTW (b) eloszlása az 50/50/12 összetételű PET/PLA/PTW 

keverékben (baloldali ábrán: PLA fázis: kék, PET fázis: többi szín; jobboldali ábrán: PLA és PET fázis: 

kék, PTW fázis: zöld) 

 

A Raman mikroszkópos felvételek alapján készítettem egy sematikus ábrát (70. ábra), 

ami a különböző fázisok (PET, PLA, PTW) elhelyezkedését szemlélteti az 50/50/0, 

illetve 50/50/12 összetételű PET/PLA/PTW keverékek esetén. Kompatibilizálatlan 

esetben, szimmetrikus összetétel esetén a PLA volt a mátrix a PET pedig a diszpergált 

fázis (70. ábra (a)). A 12 pph PTW-t tartalmazó 50/50 tömegarányú PET/PLA keverék 

(70. ábra (b)) esetén a PTW a PET fázis határán helyezkedik el, emellett nem elegyedő, 

diszpergált PTW szemcsék is megfigyelhetőek a keverékben. 

 

  

a) b) 

70. ábra A kompatibilizálatlan (a) 50/50 tömegarányú PET/PLA keverék (PLA fázis: zöld, PET fázis: 

kék), illetve a 12 pph PTW-vel kompatibilizált (b) 50/50 arányú PET/PLA keverék (PLA fázis: zöld; 

PET fázis: kék; PTW fázis: narancs) sematikus ábrája 

10 µm 10 µm
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A PET/PLA keverékek DSC-vel és mDSC-vel történő vizsgálata során szerzett 

tapasztalatok alapján a kompatibilizált PET/PLA keverékek tulajdonságait mDSC-vel 

elemeztem. Az adalékolatlan és adalékolt PET/PLA keverékekre jellemző mDSC 

görbéket a IV. Mellékletben (IV/2. alfejezet) mutatom be. A különböző tömegarányú 

adalékolatlan és adalékolt keverékekhez tartozó mDSC görbékről leolvasható PET-

hez, illetve PLA-hoz tartozó jellemzőket: üvegesedési hőmérséklet (Tg), 

hidegkristályosodási csúcshőmérséklet (Tcc), illetve kristályolvadási csúcshőmérséklet 

(Tm) mutatja a 21. táblázat. Megfigyelhető, hogy a hozzáadott kompatibilizálószernek 

egyik jellemzőre sem volt jelentős hatása. 

 

PET/PLA/PTW/CESA 

aránya 

PLA PET 

Tg 

[°C] 
Tcc 

[°C] 

Tm,α’ 

[°C] 

Tm,α 

[°C] 

Tg 

[°C] 

Tcc 

[°C] 

Tm 

[°C] 

100/0/0/0 - - - - 75,7 121,3 250,8 

85/15/0/0 58,6 97,0 140,9 149,6 75,7 117,4 249,5 

85/15/6/0 57,7 97,0 141,9 150,8 75,3 116,2 250,6 

85/15/12/0 61,4 96,5 146,2 154,6 77,9 117,6 250,3 

85/15/12/2 59,2 95,8 146,5 150,7 76,4 116,2 240,8 

75/25/0/0 58,1 97,5 140,9 150,8 74,2 115,0 249,3 

75/25/6/0 59,2 94,1 141,5 150,3 75,7 118,1 249,9 

75/25/12/0 61,8 97,4 144,8 152,8 78,5 118,1 249,6 

75/25/12/2 61,4 97,6 144,2 151,2 78,7 117,9 249,8 

50/50/0/0 57,4 97,1 139,8 150,0 73,8 114,4 248,4 

50/50/6/0 59,6 95,4 142,2 151,0 74,8 116,8 249,1 

50/50/12/0 60,9 97,1 143,8 152,3 78,5 118,3 249,9 

50/50/12/2 60,6 97,9 143,6 151,9 78,0 118,7 249,3 

25/75/0/0 58,4 98,7 139,4 149,6 73,5 112,7 248,9 

25/75/6/0 60,3 97,1 143,6 153,1 78,6 117,5 249,4 

25/75/12/0 61,5 98,0 144,5 152,8 78,3 117,3 248,9 

25/75/12/2 61,4 97,3 144,4 152,4 77,4 118,0 248,7 

15/85/0/0 59,8 98,1 142,8 152,7 76,4 114,1 249,3 

15/85/6/0 61,0 98,0 143,9 152,5 76,7 116,5 249,8 

15/85/12/0 60,4 97,9 144,9 153,1 75,6 117,6 249,5 

15/85/12/2 61,5 99,1 144,4 152,4 78,2 118,5 248,4 

0/0/0/100 60,3 101,4 143,6 152,1 - - - 

21. táblázat Az mDSC görbékről leolvasott PET-hez, illetve PLA-hoz tartozó jellemzők 

PET/PLA/PTW/CESA keverékek esetén: üvegesedési hőmérséklet (Tg), hidegkristályosodási 

csúcshőmérséklet (Tcc), illetve kristályolvadási hőmérséklet (Tm) 
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4.2.4. Komposztálási vizsgálatok 

A kutatás során a kompatibilizálószerek biológiai úton történő lebonthatóságra 

gyakorolt hatását is vizsgáltam hat különböző PLA mátrixú keverék esetén. A 

komposztban elhelyezett kompatibilizálatlan és kompatibilizált fóliákról hetente 

háromszor (hétfőn, szerdán és pénteken) készítettem fényképeket. A fényképek 

elemzésével megfigyelhetőek a komposztálás során végbemenő alak- és 

méretváltozások, továbbá a vizsgált fóliák és a komposzt színének változása, valamint 

a minták szétmállási, lebomlási folyamata. A IV. Melléklet (IV/3. alfejezet) 

IV/2. táblázatában megtalálhatóak a komposztálás során vizsgált fóliák vastagságai. 

A 22. táblázat a különböző adalékolatlan és adalékolt keverékek szétmállási fokát 

és idejét mutatja. Megfigyelhető, hogy a nagyobb PET tartalmú minták szétmállásához 

több időre van szükség. Emellett azt tapasztaltam, hogy kompatibilizálószer 

hozzáadásával a szétmálláshoz szükséges idő is megnő, illetve kompatibilizálószer és 

lánchossz-növelő együttes alkalmazása esetén a szétmállási idő még tovább nő. Ez 

azzal magyarázható, hogy az adalékanyagok hozzáadásával kémiai kötések jöttek 

létre a PET és PLA fázisok között. 

 

PLA/PET/PTW/CESA 

aránya 

Szétmállás 

foka [%] 

Szétmállás 

ideje [nap] 

85/15/0/0 100 38 

85/15/6/0 100 45 

85/15/12/2 100 49 

75/25/0/0 100 42 

75/25/6/0 100 49 

75/25/12/2 100 61 

22. táblázat A különböző tömegarányú kompatibilizálatlan és kompatibilizált PLA/PET keverékek 

szétmállási foka és ideje 

 

A különböző tömegarányú kompatibilizálatlan és kompatibilizált PET/PLA 

keverékek szétmállási folyamata nyomon követhető a IV. Melléklet (IV/4. alfejezet) 

IV/3. táblázatában. 

Az első két hétben a minták (állaga és mérete) lehetővé tették, hogy nyomon 

követhessem a relatív oldatviszkozitás változását a komposztálás során (71. ábra). 

Megfigyelhető, hogy a kiinduló, 0. napi relatív oldatviszkozitás értékek 

kompatibilizálószer hozzáadásával, illetve mennyiségének növelésével nőnek. Az is 

látható, hogy a kompatibilizálószerek jelenléte miatt lassabban tud végbemenni a 

hidrolízis, emiatt a baktériumok, csak később tudják elkezdeni a lebontást. 
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71. ábra A relatív oldatviszkozitás változása a komposztálás során a különböző kompatibilizálatlan és 

kompatibilizált PLA/PET keverékek esetén 

 

A komposztálás során végbemenő degradáció nyomon követésére DSC és TGA 

vizsgálatokat is végeztem. 

A különböző tömegarányú kompatibilizálatlan és kompatibilizált PET/PLA fóliák 

esetében, a PLA-hoz tartozó Tg változását szemlélteti a 72. ábra. Mindegyik esetben az 

figyelhető meg, hogy a komposztálás előrehaladtával a Tg értéke fokozatosan csökken. 

Az azonos adalékanyag-tartalmú, de különböző PLA/PET arányú keverékek esetén 

hasonló trend figyelhető meg. A lebomlás első szakaszában a PLA hidrolízisen megy 

keresztül, amelynek köszönhetően tördelődnek a molekulaláncok, ennek 

eredményeképpen pedig csökken a molekulatömeg. Az eredményekkel összhangban 

a szakirodalom [189] alapján elmondható, hogy a csökkenő molekulatömeg hatására a 

Tg az alacsonyabb hőmérsékletek felé tolódik el. 

 

 

72. ábra A PLA-hoz tartozó Tg változása a komposztálás során különböző tömegarányú 

kompatibilizálatlan és kompatibilizált PLA/PET fóliák esetében 

 

A 73. ábra mutatja a PLA-hoz tartozó kristályolvadási csúcshőmérséklet változását 

a komposztálás során a különböző tömegarányú adalékolatlan és adalékolt PLA/PET 

keverékek esetén. Az adalékolatlan keverékek kivételével a 7. napra kismértékben 

nőtt, majd a komposztálás előrehaladtával az összes keverék esetén csökkent a 
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kristályolvadási csúcshőmérséklet. A komposztálás során alkalmazott magas 

hőmérséklet és páratartalom miatt végbemenő degradációnak köszönhető a csökkenő 

kristályolvadási csúcshőmérséklet. A szakirodalom [192] alapján ez szintén a 

molekulatömeg csökkenésével van összefüggésben, mivel ennek hatására a polimer 

láncok mobilitása növekszik. 

 

 

73. ábra A PLA-hoz tartozó kristályolvadási csúcshőmérséklet változása a komposztálás során 

különböző tömegarányú kompatibilizálatlan és kompatibilizált PLA/PET fóliák esetében 

 

A komposztálás során végbemenő degradáció, illetve a termikus stabilitás 

változásának nyomon követésére TGA vizsgálatot is végeztem. A kezdeti, 5%-os 

tömegcsökkenéshez tartozó hőmérséklet változását mutatja a 74. ábra. Mindegyik 

keverék esetén megfigyelhető, hogy az első 2 hétben az 5%-os tömegcsökkenéshez 

tartozó hőmérséklet az alacsonyabb hőmérsékletek felé tolódott el. Ennek oka, hogy a 

komposztálás során tördelődtek a molekulaláncok, aminek következtében 

növekedhetett a karboxil végcsoportok száma. A 2. héttől az 5%-os 

tömegcsökkenéshez tartozó hőmérséklet növekedésének az az oka, hogy a PLA fázis 

bomlásával a keverékben a PET aránya elkezd növekedni, amelynek magasabb a T5 

hőmérséklete. 

 

 

74. ábra A kezdeti (5%-os) bomlási hőmérséklet változása a komposztálás során különböző 

tömegarányú kompatibilizálatlan és kompatibilizált PLA/PET fóliák esetében 
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4.3. Polietilén és poli(butilén-adipát-ko-tereftalát) keverékek vizsgálata 

A kutatás előrehaladásával az előkísérleti eredmények és a frissülő piackutatások 

elemzése során arra a megállapításra jutottam, hogy a PLA nagyon rideg, ezért 

önmagában nem célszerű alkalmazni fóliafúvással előállított vékony (10-30 µm 

vastag) zacskók és hordtáskák gyártására. Erre a célra az alapanyaggyártók PBAT 

alapú keverékeket fejlesztettek ki, amelyek kismértékben (kb. 10-20%) PLA-t, illetve 

töltőanyagot is tartalmazhatnak. 

Emiatt a kísérletsorozat során az volt a célom, hogy megvizsgáljam, hogy a 

kereskedelmi forgalomban kapható letéphető pékárus, zöldséges 

műanyagzacskókhoz hasonló kb. 300 mm széles, 10-20 µm vastagságú fólia 

előállítható-e a különböző tömegarányú kondicionált LDPE/PBAT, illetve szárított 

PBAT/LDPE keverékekből (75. ábra). Emellett ebben a fejezetben az LDPE/PBAT, 

illetve PBAT/LDPE keverékek mechanikai, morfológiai és optikai tulajdonságait 

mutatom be. Továbbá ismertetem a PBAT/LDPE keverékek lebonthatósági 

vizsgálatának eredményeit. Továbbá feltárom a vegyes LDPE és PBAT hulladék 

kompatibilizálási lehetőségeit. 

A kísérletekhez fóliagyártáshoz ajánlott LDPE (MOL TIPOLEN FA 244-51), illetve 

PBAT (BASF Ecovio F23B1) alapanyagokat használtam. Ez a PBAT alapú keverék 

háztartási komposztban is lebomlik. A szakirodalom alapján az alapanyag 84 tömeg% 

PBAT-ot, 4 tömeg% PLA-t, illetve 12 tömeg% CaCO3-t tartalmaz [144, 174]. 

Kompatibilizálószerként etilén-butil akrilát-glicidil metakrilát terpolimert (PTW), 

illetve maleinsav anhidriddel ojtott HDPE-t (FUSA) használtam. A fóliafúvással 

készült fóliák átlagos vastagság értékei az V. Mellékletben (V/2. alfejezet) 

megtalálhatóak. 

 

 

75. ábra A kísérletsorozat során végzett technológiai lépések, illetve vizsgálati módszerek (kékkel 

jelölve az LDPE hulladékáramban megjelenő PBAT szennyezők, zölddel jelölve a PBAT 

hulladékáramban megjelenő LDPE szennyezők hatásának vizsgálatát) 

LDPE/PBAT
-LDPE (Tipolen FA 244-51)
-PBAT (Ecovio F23B1)

PBAT/LDPE
-LDPE (Tipolen FA 244-51)
-PBAT (Ecovio F23B1)

Kondicionálás
-Nedvességmérés

Kompaundálás Fóliafúvás

23 °C, RH50%, 72 h

180 °C
Alapanyagok, keverékek
-Ömledékviszkozitás

180 °C

Fólia (20 µm)
-Szakítóvizsgálat
-Transzmittancia
-Homályosság
-SEM
-Komposztálás

-TGA

Szárítás
-Nedvességmérés

70 °C, 6h Kompatibilizálószer
-E-BA-GMA (Elvaloy PTW)
-HDPE-g-MA (Fusabond)
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4.3.1. Alapanyagok ömledékviszkozitása a feldolgozási hőmérsékleten 

A kondicionált, illetve szárított LDPE és PBAT alapanyagok viszkozitásgörbéit 

mutatja a 76. ábra az alkalmazott feldolgozási hőmérsékleten (180 °C). Az LDPE 

esetében megfigyelhető, hogy a szárított és a kondicionált alapanyag viszkozitása 

megegyezik. Ezzel szemben PBAT esetében a kondicionálás okozta nagyobb 

nedvességtartalom a viszkozitás kismértékű csökkenését (kb. 5%) okozta a szárított 

esethez képest. 

 

 

76. ábra A kondicionált, illetve szárított LDPE és PBAT alapanyagok viszkozitásgörbéi 

4.3.2. Mechanikai vizsgálatok 

A 77. ábrán a különböző tömegarányú kondicionált LDPE/PBAT, illetve szárított 

PBAT/LDPE keverékek húzószilárdságait és a szakadási nyúlásait ábrázoltam a 

„szennyező” tartalom függvényében a gyártás irányával párhuzamosan, illetve arra 

merőlegesen. A hosszirányú próbatestek tekintetében megfigyelhető, hogy az LDPE 

„szennyező” arányának növekedésével csökkent a húzószilárdság, amíg PBAT 

esetében az 1-5 tömeg% „szennyező” tartalmú keverékek hasonló értéket mutattak. A 

gyártás irányára merőlegesen azt tapasztaltam, hogy a szennyező arányának 

növekedésével csökkent a húzószilárdság. A szakadási nyúlás tekintetében hossz- és 

keresztirányban is azt tapasztaltam, hogy 5 tömeg% szennyezőtartalomig nincs hatása 

a szennyezőknek, majd 10 tömeg% esetén már csökkenő trendet mutatnak. 
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a) b) 

  
c) d) 

77. ábra A különböző tömegarányú LDPE/PBAT, illetve PBAT/LDPE keverékek húzószilárdsága 

hossz- (a) és keresztirányban (b), illetve szakadási nyúlása hossz- (c) és keresztirányban (d) 

 

A 90/10 tömegarányú kompatibilizálatlan, illetve kompatibilizált LDPE/PBAT és 

PBAT/LDPE keverékek húzószilárdságait és szakadási nyúlásait mutatja a 78. ábra. A 

húzószilárdságot tekintve a hosszirányú LDPE mátrixú keveréket kivéve az 

alkalmazott kompatibilizálószereknek nem volt hatása sem hossz- sem 

keresztirányban. Ezzel szemben kompatibilizálószer hozzáadásával nőtt a szakadási 

nyúlás a gyártás irányával párhuzamosan és arra merőlegesen is. A trendek alapján 

úgy tűnik, hogy az LDPE alapú keverékekben a FUSA, amíg a PBAT alapú 

keverékekben a PTW kompatiblizálószer volt a hatékonyabb. 
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a) b) 

  
c) d) 

78. ábra A kompatibilizálatlan és kompatibilizált LDPE/PBAT keverékek húzószilárdsága hossz- (a) és 

keresztirányban (b), illetve szakadási nyúlása hossz- (c) és keresztirányban (d) 

4.3.3. Anyagszerkezettani vizsgálatok 

A különböző tömegarányú kondicionált LDPE/PBAT, illetve szárított PBAT/LDPE 

keverékekből készült fóliák optikai tulajdonságait mutatja a 79. ábra. Megfigyelhető, 

hogy a tiszta LDPE fólia teljes fényáteresztő képessége (transzmittancia) kb. 10%-kal 

magasabb értéket mutatott, mint a PBAT-é. A PBAT alacsonyabb transzmittancia 

értéke az alapanyagban eloszlatott PLA-nak és CaCO3-nak köszönhető. A vizsgált 

összetétel-tartományban a szennyezők csak kismértékben (1-3%) befolyásolták a teljes 

fényáteresztő képességet. A transzmittanciával szemben a tiszta LDPE és PBAT fóliák 

homályosság értékeiben jelentős eltérés figyelhető meg. A PBAT magas homályosság 

értéke a benne eloszlatott PLA-nak és CaCO3-nak köszönhető. Megfigyelhető, hogy a 

PBAT alapú keverékek esetén a „szennyezőként” hozzáadott LDPE-nek nem volt 

hatása a homályosságra. Ezzel szemben az LDPE alapú keverékek homályossága a 

hozzáadott PBAT arányának növekedésével nőtt. Tekintettel arra, hogy két részben 

kristályos polimerről van szó, így az egyre nagyobb arányú eloszlatott szemcsék egyre 

jelentősebb fénytörést okoznak a minta belsejében, amelyek növelik a tiszta LDPE-hez 

képest a homályosságot. Az LDPE újrahasznosítása során csomagolástechnikai 

alkalmazásnál problémát jelenthet a homályosság értékének túlzott növekedése. 
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a) b) 

79. ábra A különböző tömegarányú kondicionált LDPE/PBAT és szárított PBAT/LDPE keverékekből 

készült fóliák optikai tulajdonságai: transzmittancia (a) és homályosság (b) 

 

A kompatibilizált 90/10 és 10/90 tömegarányú LDPE/PBAT keverékekből készült 

fóliák optikai tulajdonságait mutatja a 80. ábra. Megfigyelhető, hogy a hozzáadott 

kompatibilizálószereknek egyik keverék esetén sem volt jelentős hatása a teljes 

fényáteresztő képességre. A fóliák homályosságát vizsgálva azt tapasztaltam, hogy a 

PBAT alapú keverékeknél a hozzáadott kompatibilizálószerek csupán csekély 

mértékben befolyásolták a homályosságot. Ezzel szemben az LDPE mátrixú keverékek 

esetén az alkalmazott kompatibilizálószerek kismértékben növelték a homályosságot 

a referencia keverékhez képest. A homályosság növekedésének oka, hogy a 

kompatibilizálószerek alkalmazásával tovább nő a mátrixban eloszlatott fázisok 

aránya, amik egyre jelentősebb fénytörést okoznak a minta belsejében, amelyek 

növelik a homályosságot. 

 

  

a) b) 

80. ábra A kompatibilizálatlan és kompatibilizált LDPE/PBAT keverékekből készült fóliák optikai 

tulajdonságai: transzmittancia (a) és homályosság (b) 
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A 81. és a 82. ábra a különböző tömegarányú kondicionált LDPE/PBAT, illetve 

szárított PBAT/LDPE keverékek SEM felvételeit mutatja. A tiszta LDPE mintákon 

kívül az összes keverék esetén diszpergált fázisszerkezet figyelhető meg a SEM 

képeken. A tiszta PBAT esetében is diszpergált fázisszerkezet figyelhető meg, mivel 

az alapanyag a PBAT mellett PLA-t és CaCO3-t is tartalmaz. A 81. ábrán szereplő 

keverékek esetében az LDPE alkotta a mátrixot, a PBAT pedig az eloszlatott fázist. Az 

alkalmazott kompatibilizálószerek (5 pph PTW, illetve 5 pph FUSA) hozzáadásával 

csökkent az eloszlatott szemcsék mérete. 

 

  
a) b) 

  
c) d) 

  
e) f) 
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g) h) 

81. ábra A különböző tömegarányú, kondicionált LDPE/PBAT keverékek (100/0 (a); 99/1 (b); 97,5/2,5 

(c); 95/5 (d); 90/10 (e); 0/100 (f)), illetve a kompatibilizált 90/10 arányú keverékek (5 pph PTW (g), 

5 pph FUSA (h)) SEM felvételei 

 

A 82. ábra a különböző tömegarányú szárított PBAT/LDPE keverékek SEM felvételeit 

mutatja. Ebben az esetben a PBAT alkotta a mátrixot, azonban az eloszlatott fázist az 

alapanyagban jelen lévő PLA, CaCO3 és a szennyezőként hozzáadott LDPE együttesen 

alkotta. A SEM felvételek alapján nem lehet megkülönböztetni az eloszlatott LDPE és 

PLA fázist egymástól. Az alkalmazott kompatibilizálószerek (5 pph PTW, illetve 5 pph 

FUSA) hozzáadásával ebben az esetben is csökkent az eloszlatott szemcsék mérete. 

 

  
a) b) 

  
c) d) 
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e) f) 

  
g) h) 

82. ábra A különböző tömegarányú, szárított PBAT/LDPE keverékek (100/0 (a); 99/1 (b); 97,5/2,5 (c); 

95/5 (d); 90/10 (e); 0/100 (f)), illetve a kompatibilizált 90/10 arányú keverékek (5 pph PTW (g), 5 pph 

FUSA (h)) SEM felvételei 

4.3.4. Komposztálási vizsgálatok 

A komposztálás során bekövetkezett szétmállás fokát, illetve idejét mutatja a 

23. táblázat a különböző tömegarányú kompatibilizálatlan, illetve kompatibilizált 

PBAT/LDPE, illetve LDPE/PBAT keverékek esetén. Ahogy várható volt sem a szárított 

sem a kondicionált LDPE minták nem töredeztek szét. A PBAT „szennyezők” hatására 

sem kezdtek el tördelődni az LDPE alapú minták. Ezzel szemben a PBAT alapú minták 

42 nap alatt teljesen szétmállottak, függetlenül az LDPE „szennyezők” mértékétől, 

amely a keverékekben jelenlévő PBAT, illetve PLA fázis lebomlására utal. 
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PBAT/LDPE 

aránya 

Szétmállás 

foka [%] 

Szétmállás 

ideje [nap] 

Szárított 

100/0 100 42 

99/1 100 42 

97,5/2,5 100 42 

95/5 100 42 

90/10 100 42 

0/100 0 - 

Kondicionált 

100/0 100 42 

1/99 0 - 

2,5/97,5 0 - 

5/95 0 - 

10/90 0 - 

0/100 0 - 

Kompatibilizált 

(PTW) 
90/10/5 10 - 

Kompatibilizált 

(FUSA) 
90/10/5 11 - 

23. táblázat A különböző tömegarányú szárított PBAT/LDPE és kondicionált LDPE/PBAT keverékek 

szétmállási foka, illetve ideje 

 

A kompatibilizált keverékek esetén a vizsgált fóliák egyben maradtak, ezért a 

szétmállás folyamatát nem lehet bemutatni, emiatt csak a kezdeti 0. napi, illetve a 

90. napi felvételeket ismertetem (83. ábra). 

 

 
PBAT/LDPE/PTW 

90/10/5 

PBAT/LDPE/FUSA 

90/10/5 

0. nap 

  

90. nap 

  

Mérőléc 
 

83. ábra A kompatibilizált fólia minták a komposztálás kezdetén és a végén 
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A szétmállás, lebomlás folyamatát mutatja a 24. táblázat az LDPE-vel szennyezett 

PBAT alapú keverékek esetén. Megfigyelhető, hogy a tiszta LDPE kivételével 25 nap 

elteltével kezdtek el tördelődni a minták és a 42. napra teljesen szét is tördelődtek. 

Azonban azt meg kell jegyezni, hogy a keverékben jelenlévő LDPE nem bomlik le, 

mikroműanyagként továbbra is jelen marad a komposztban. 

 

 
PBAT/LDPE aránya 

100/0 97,5/2,5 90/10 0/100 

0. nap 

    

3. nap 

    

25. nap 

    

32. nap 

    

37. nap 

    

42. nap 

    

Mérőléc 
 

24. táblázat A komposztlás során végbemenő folyamatok a PBAT alapú keverékek és a tiszta LDPE 

esetében 

 

Az első néhány hétben a minták (állaga és mérete) lehetővé tették, hogy TGA 

vizsgálatokkal nyomon követhessem a komposztálás során végbemenő degradációt. 

A különböző tömegarányú kompatibilizálatlan és kompatibilizált PBAT/LDPE 

fóliák TGA vizsgálata során a kezdeti, 5%-os tömegcsökkenéshez tartozó bomlási 

hőmérsékletet (T5) elemeztem. 
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A kezdeti, 5%-os tömegcsökkenéshez tartozó bomlási hőmérséklet változását 

mutatja a 84. ábra kompatibilizálatlan, illetve a 85. ábra kompatibilizált keverékek 

esetén. Megfigyelhető, hogy az LDPE esetében a komposztálásnak nem volt hatása a 

kezdeti bomlási hőmérsékletre. Ezzel szemben a kompatibilizálatlan és a 

kompatibilizált PBAT/LDPE keverékek esetében is csökkenés figyelhető meg a T5 

hőmérsékletben a komposztálási folyamat előrehaladtával. Ez azzal magyarázható, 

hogy komposztálás során alkalmazott hőmérséklet és nedvességtartalom hatására 

tördelődtek a molekulaláncok, amely a termikus stabilitás csökkenését 

eredményezhette. 

 

 

84. ábra A kompatibilizálatlan PBAT/LDPE keverékek kezdeti (5%-os) bomlási hőmérsékletének 

változása a komposztálás során 

 

 

85. ábra A kompatibilizált PBAT/LDPE keverékek kezdeti (5%-os) bomlási hőmérsékletének 

változása a komposztálás során 
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4.4. Eredmények ipari hasznosulása 

 Fröccsöntési üzemi próba kompatibilizálatlan és kompatibilizált PET/PLA keverékek 

esetén 

A különböző tömegarányú kompatibilizálatlan és kompatibilizált PET/PLA 

keverékek ipari alkalmazhatóságát fröccsöntési üzemi próba során is vizsgáltam az 

Imsys Kft. ipari partnerénél a Jász-Plasztik Kft-nél. Adalékolatlan PET/PLA keverékek 

esetén a korábban feltárt mechanikai tulajdonságok alapján 0; 1; 2,5; 5 és 10 tömeg% 

PLA tartalmú keverékekből fröccsöntöttem reklám célra felhasználható, vékonyfalú 

doboz formájú terméket (86. ábra). Az üzemi próba során azt tapasztaltam, hogy még 

10 tömeg% PLA tartalmú keverékből is fröccsönthető doboz, azonban a termék gyenge 

mechanikai tulajdonságokkal rendelkezik, könnyen eltörik. Emellett a termék vizuális 

megjelenésével kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy a PLA arányának növekedésével 

egyre opálosabbak lettek a dobozok a nem elegyedő komponensek miatt. 

 

 

86. ábra 0 tömeg% és 5 tömeg% PLA tartalmú fröccsöntött PET dobozok 

 

A fröccsöntési üzemi próba során a 85/15 tömegarányú PET/PLA keverék esetén 

6 pph PTW, illetve 12 pph PTW és 2 pph CESA hozzáadásával készült kompaundok 

ipari felhasználhatóságát is vizsgáltam (87. ábra). Kompatibilizálószer hozzáadásával 

javult a doboz kidobhatósága a szerszámból, illetve a termék szívósabban viselkedik 

a kompatibilizálatlan esetekhez képest. Az adalékok hozzáadásával a termékek 

teljesen „kifehéredtek”, átlátszó termék nem gyártható a kompatibilizált 

keverékekből. 

 

 

87. ábra Kompatibilizált 85/15 tömegarányú PET/PLA keverékekből fröccsöntött dobozok 

20 mm

0% PLA 5% PLA

20 mm

PET/PLA/PTW/CESA
85/15/6/0

PET/PLA/PTW/CESA
85/15/12/2
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 Fröccsfúvó üzemi próba kompatibilizálatlan és kompatibilizált PET/PLA keverékek 

esetén 

Az egyszerű geometriájú doboz formájú termék fröccsöntési üzemi próbája után, 

fröccsfúvó üzemi próbákat is végeztem az Imsys Kft. ipari partnerénél a Jász-Plasztik 

Kft-nél. Az ipari próbához ASB-70DPH típusú egylépcsős fröccsfúvó berendezést 

használtam (VI. Melléklet, VI/1. alfejezet, VI/1. ábra). A berendezés egyfészkes, 5 literes 

táplálékkiegészítők csomagolásához használt szélesszájú palackok gyártására 

alkalmas fröccsfúvó szerszámmal volt felszerelve. 

A fröccsfúvó üzemi próba során elsőként azt vizsgáltam meg, hogy a PET-ben 

megjelenő PLA „szennyező” hogyan hat a gyárthatóságra. A fröccsöntött próbatestek 

szakítóvizsgálata, illetve a fröccsöntési üzemi próba során arra a megállapításra 

jutottam, hogy akár még 10 tömeg% PLA tartalom sem biztos, hogy problémát okoz. 

A fröccsfúvás során azt tapasztaltam, hogy a 10 tömeg% PLA tartalmú kompaundból 

lehet előformát fröccsönteni, azonban a fúváshoz túl rideg a keverék, szétrobbanna a 

szerszámban a fúvás során (88. ábra (a)). A PLA „szennyező” mennyiségét csökkentve, 

kb. 2-3% PLA tartalomnál van az a határ, ahol már fel is lehet fújni az előformát 

(88. ábra (b)). A 88. ábrákon az előtérben a fröccsöntött előformák láthatóak, illetve a 

2 tömeg% PLA tartalmú keverék esetében (88. ábra (b)) a háttérben, a kép jobb oldalán 

a fröccsfúvott palack is látható. 

 

  
a) b) 

88. ábra 10 tömeg% PLA tartalmú PET előforma (a), illetve 2 tömeg% PLA tartalmú PET előforma és 

palack gyártása (b) 

 

A 89. ábrán a 2 tömeg% PLA (deformált a szemléltetés végett), illetve a 10 tömeg% 

PLA tartalmú fröccsöntött előformák láthatóak. Az előforma fröccsöntése után, a fúvás 

előtt visszamelegítik őket termoelasztikus állapotba. A tiszta PET, illetve a 2 tömeg% 

PLA tartalmú keverékből készült előforma „rugalmasan” viselkedett, könnyedén 

deformálható (lásd a 89. ábra baloldalán), ezzel szemben a 10 tömeg% PLA tartalmú 

keverékből készült előforma ridegen viselkedett a nem elegyedő összetevők miatt. 
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89. ábra 2 tömeg% PLA (deformált) tartalmú (balodalon), illetve 10 tömeg% PLA tartalmú 

(jobboldalon) fröccsöntött előformák 

 

A 2 tömeg% PLA „szennyezőt” tartalmazó fröccsfúvott PET palack látható a 

90. ábrán. A terméken opálos részek figyelhetők meg a nagyobb falvastagságú 

helyeken, főleg a termék tetején a menetes résznél, illetve az alján. Ugyan a keverék 

mechanikai tulajdonságai megfelelnek a termékgyártáshoz, de az esztétikai 

követelményeket nem teljesíti. 

 

 

90. ábra 98/2 tömegarányú PET/PLA keverékből fröccsfúvással készült palack 

20 mm2% PLA 10% PLA

30 mm
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A fröccsfúvó üzemi próbát 12 pph PTW-vel és 2 pph CESA-val kompatibilizált 85/15 

tömegarányú PET/PLA keveréken is elvégeztem, mivel az előzetes szakítóvizsgálat és 

fröccsöntési üzemi próba során ez a keverék rendelkezett a legkedvezőbb mechanikai 

tulajdonságokkal. A 91. ábrán az előtérben a fröccsöntött előforma látható, a kép 

jobboldalán a háttérben pedig a kész palack. Az üzemi próba során azt tapasztaltam, 

hogy a visszamelegített fúvás előtti előforma a tiszta PET előformánál is 

rugalmasabban viselkedett, ami a kompatibilizálószerként alkalmazott PTW-ben 

található lágy szegmenseknek köszönhető. 

 

 

91. ábra Előforma és palack gyártása 12 pph PTW-vel és 2 pph CESA-val kompatibilizált 85/15 

tömegarányú PET/PLA keverék esetén 

 

A 92. ábrán a 12 pph PTW-vel és 2 pph CESA-val kompatibilizált 85/15 tömegarányú 

PET/PLA keverékből készült palack és előforma látható. Kompatibilizálószer 

hozzáadása nélkül az előforma fényes, fehér színű volt. Ezzel szemben a 

kompatibilizált keverék esetén az előforma matt fehér színű volt, a fröccsfúvással 

előállított palack pedig gyöngyház fehér színű. 
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92. ábra Palack és előforma 12 pph PTW-vel és 2 pph CESA-val kompatibilizált 85/15 tömegarányú 

PET/PLA keverék esetén 

 

 Feldolgozási tapasztalatok LDPE/PBAT és PBAT/LDPE keverékek esetén 

A kondicionált LDPE/PBAT, illetve szárított PBAT/LDPE keverékek fóliafúvása 

során az volt a célom, hogy 25 µm névleges vastagságú fóliákat állítsak elő. Azonban 

a 75/25, illetve 50/50 tömegarányú LDPE/PBAT és PBAT/LDPE fóliákból sem sikerült 

fóliát fújni, még a kompatibilizált keverékek esetében sem, mivel lyukak (néhány 

milliméterestől a néhány centiméteresekig) keletkeztek a ballonon (93. ábra). A 

gyártási tapasztalatok alapján arra a következtetésre jutottam, hogy 10 tömeg% 

„szennyező” tartalomig lehet a keverékekből 25 µm vastagságú fóliát készíteni, 

25 tömeg% „szennyező” tartalom esetén vastagabb (100-150 µm) fóliát lehet fújni. Az 

50 tömeg% „szennyező” tartalmú keverékeket pedig fröccsöntési célra lehet 

felhasználni. 

 

30 mm



  

111 

 

93. ábra Az 50/50 tömegarányú PBAT/LDPE keverék fóliafúvása során keletkező hibahely 

 

 Fóliahegesztés 

A zacskók és hordtáskák gyártása szempontjából fontos tulajdonság a fóliák 

hegeszthetősége is. Emiatt a különböző tömegarányú kondicionált LDPE/PBAT, 

illetve szárított PBAT/LDPE keverékek hegeszthetőségét is vizsgáltam. A vizsgálathoz 

összehegesztettem két szakítópróbatestet, majd lefejtővizsgálattal elemeztem a 

hegesztett kötés jósági fokát (94. ábra). 

 

 

94. ábra Hegesztett fólia szakítóvizsgálata 

 

Az LDPE/PBAT és a PBAT/LDPE keverékek esetén is azt tapasztaltam, hogy 

10 tömeg% „szennyezőtartalomig” a szennyezőknek nem volt hatása a 

tönkremenetelre, a hegesztett kötés mindegyik keverék esetén épp maradt, máshol 

szakadt el a próbatest. 
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5. ÖSSZEFOGLALÁS 

Napjainkban az Európai Uniós irányelveket, a társadalmi elvárást, illetve a 

marketing szempontokat figyelembe véve a gyártók egyre nagyobb mértékben 

használnak újrahasznosított kőolaj alapú műanyagokat vagy biopolimereket. A 

biológiailag lebontható polimer hulladék sem bomlik le magától a környezetben, a 

hagyományos kőolaj alapú műanyagokhoz hasonlóan vissza kell gyűjteni és kezelni 

kell. Azonban a lakosság és a szelektív hulladékgyűjtés még nincs felkészülve ezek 

szeparált gyűjtésére, ezért az újrahasznosítás során összekeveredhetnek. 

Értekezésemben ezért részletesen vizsgáltam a kőolaj alapú és a biológiailag 

lebontható polimer alkotójú keverékek újrahasznosítási lehetőségeit. 

A szakirodalmi áttekintés során először is azt elemeztem, hogy melyek a kőolaj 

alapú-, illetve a biopolimerek legnagyobb felhasználási területei (2.1. fejezet). A 

statisztikai adatokból látható, hogy kőolaj- és bioalapú polimerekből is legnagyobb 

mértékben csomagolóanyagokat készítenek, amelyek nagyon rövid idő alatt 

hulladékként jelentkeznek [1, 2, 13, 45]. Ezek után részletesen tanulmányoztam a 

műanyagok újrahasznosítási lehetőségeit, illetve az anyagában történő 

újrahasznosítás folyamatát (2.2. fejezet). Emellett megvizsgáltam a vegyes 

műanyaghulladék szétválasztási lehetőségeit is. Továbbá feltártam a biológiai úton 

történő újrahasznosítást, azaz a komposztálást (2.3. fejezet), mint a biológiailag 

lebontható polimerek újrahasznosítási lehetőségét. 

Ezek után általánosságban elemeztem a polimer keverékek szakirodalmát, a 

keverékben kialakuló szerkezeteket. Továbbá tanulmányoztam a polimer keverékek 

kompatibilizálási módszereit (2.4. fejezet). 

A szakirodalmi áttekintés második felében feltérképeztem, hogy milyen típusú 

kőolaj alapú és biológiailag lebontható polimerek keveredhetnek egymással a 

csomagolási hulladékáramban. Ezek után összegyűjtöttem, a PET/PLA, a PE/PLA és 

az LDPE/PBAT keverékekkel kapcsolatos szakirodalmakat, mivel ezek a legnagyobb 

mennyiségben keveredhető kőolaj alapú, illetve biológiailag lebontható polimer 

alkotójú keverékek (2.5. fejezet). Továbbá összefoglaltam, hogy a fentebb említett 

keverékek esetén, milyen kompatibilizálószereket alkalmaztak a kutatók, és hogy ezek 

hogyan befolyásolták a keverékek tulajdonságait. 

A szakirodalmi áttekintés után arra a megállapításra jutottam, hogy jelenleg kevés 

kutató foglalkozik ezzel a területtel, emiatt kevés használható szakirodalom van. Ezek 

közül a publikációk egy része a PLA hátrányos tulajdonságainak javítását tűzte ki 

célul, azonban az így létrehozott keverékek nem elegyedőek, ezért nem teljesen érték 

el a kívánt hatást, további adalékanyagok alkalmazása szükséges. A publikációk 

másik, kisebb része „hulladékos” megközelítés szerint, a PLA mint „szennyező” 

hatását vizsgálták, de csak nagyon szűk összetétel-tartományban. Ennek 

következtében számos megválaszolatlan kérdés merült fel, amelyek megválaszolását 

tűztem ki az értekezésem céljául. 
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Kutatómunkám során két újrahasznosítási irány mentén haladtam. A dolgozat fő 

részében a PET és PLA palackok együttes újrahasznosíthatóságát vizsgáltam. 

Feltártam a PET palackok közé kerülő PLA palackok hatását, illetve a fordított esetet 

is. A másik kutatási irány az LDPE és PBAT zacskók és hordtáskák 

újrahasznosíthatóságának vizsgálata volt. 

A kutatás első lépéseként előkísérleteket végeztem. Meghatároztam a kísérletek 

során használt PET és PLA alapanyagok szárítási görbéit különböző hőmérsékleteken, 

majd kiválasztottam a feldolgozás (fröccsöntés, kompaundálás) előtt a későbbiekben 

alkalmazott szárítási hőmérsékletet és időt. Emellett megvizsgáltam az alapanyagok 

ömledékviszkozitását a feldolgozási hőmérsékleteken. 

A kutatómunka második részében (4.1. fejezet) a PET/PLA, illetve PLA/PETpor 

keverékekeben megjelenő szennyezők hatását vizsgáltam. Feltártam a különböző 

feldolgozási módszerek során végbemenő degradációt. Az ásványvizes palackok 

falvastagságával megegyező (200-250 µm) fóliákat készítettem a különböző 

keverékekből. Majd a síkfóliákból stancolt próbatesteken vizsgáltam a keverékek 

mechanikai tulajdonságait. Ezek után megvizsgáltam az előállított fóliák optikai 

tulajdonságait. Végezetül részletesen elemeztem a PET, illetve a PLA viselkedését a 

komposztban, és a PLA-ban megjelenő PET „szennyező” komposztálhatóságra 

gyakorolt hatását. 

A kutatás harmadik szakaszában (4.2. fejezet) a PET/PLA keverékek 

kompatibilizálási lehetőségét vizsgáltam. Rávilágítottam, hogy kompatibilizálószer 

hozzáadásával megvalósítható az értéknövelt újrahasznosítás, javíthatóak a 

mechanikai tulajdonságok. Bebizonyítottam, hogy akár még kompatibilizálószer 

hozzáadása esetén is megvalósulhat a keverékekben jelenlévő PLA lebomlása ipari 

komposztban. 

A kutatómunka negyedik szakaszában (4.3. fejezet) különböző tömegarányú 

kondicionált LPDE/PBAT, illetve szárított PBAT/LDPE keverékből, fóliafúvással 

állítottam elő 20-30 µm vastagságú, 300 mm széles fóliákat. A gyártott fóliáknak 

megvizsgáltam a mechanikai tulajdonságait a gyártás irányára merőlegesen, illetve 

azzal párhuzamosan is. Emellett elemeztem a fóliák optikai tulajdonságait. Továbbá 

megvizsgáltam az előállított fóliák komposztban történő lebonthatóságát is. 

Végezetül a kutatás utolsó, ötödik szakaszában fröccsöntési és fröccsfúvási ipari 

próbákat végeztem, hogy megvizsgáljam a kompatibilizálatlan és a kompatibilizált 

keverékek ipari hasznosíthatóságát. Bebizonyítottam, hogy az általam kifejlesztett 

receptúra segítségével akár 85/15 tömegarányú PET/PLA keverékből is készíthető 

fröccsfúvással palack. 
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5.1. Tézisek 

A Kooperatív Doktori Program ösztöndíjasaként a kutatási eredményeimet öt 

tudományos és egy technológiai tézisben foglaltam össze. 

 

1. Tudományos tézis 

Az általam fejlesztett mérési módszerrel kimutattam, hogy a nem elegyedő PET/PLA 

és PLA/PETpor keverékekből gyártott síkfóliák esetén roncsolásmentes optikai 

mérésekből következtetni lehet a húzószilárdságra és a húzási rugalmassági 

modulusra. Ezen mechanikai tulajdonságok és a transzmittancia értéke között 

exponenciális kapcsolat van (T1). Ennek oka, hogy mind a fényáteresztő képességet, 

mind a húzószilárdságot, illetve a húzási rugalmassági modulust a diszpergált fázis 

aránya és az eloszlatott szemcsék mérete határozza meg. 

 MT = A·eB·TR, (T1) 

ahol MT az adott mechanikai tulajdonság, TR pedig a transzmittancia százalékban 

kifejezve, A és B konstansok, amelyek az összetevők tulajdonságaitól és arányától, 

valamint a vizsgálat irányától függenek. A húzószilárdság és a húzási rugalmassági 

modulus esetén B értéke pozitív amennyiben a PETpor az eloszlatott fázis a PLA 

mátrixban, azonban negatív, ha a PLA az eloszlatott fázis a PET-ben. Az összefüggések 

értelmezési tartománya PET/PLA keverékek esetén TR = 50-90%, PLA/PETpor keverék 

esetén TR = 81-92%; 200 µm névleges vastagságú síkfóliák esetén, 0-50% PLA és 0-10% 

PETpor összetételarány között [193-195]. 

 

2. Tudományos tézis 

Kimutattam, hogy a 200 µm vastagságú PLA alapú fóliák a komposztálás végén akár 

10 tömeg% PETpor „szennyezés” esetében is 100%-ban szétmállottnak tekinthetőek, a 

keverékekben jelenlévő PLA fázis bomlásának köszönhetően. A szétmállási folyamat 

két szakaszra bontható a PLA mátrix szerkezetében bekövetkezett változások alapján. 

A kezdeti szakaszban az üveges átmeneti hőmérséklet állandósága alapján 

kimutatható biológiai lebomlás nem történt, azonban jelentős (2%-ról 40%-ra) 

hidegkristályosodás következett be. A második szakaszban biológiai lebomlás lépett 

fel, amelyet az üveges átmeneti hőmérséklet csökkenése jelez. A második szakasz 

során a kristályos részarány tovább növekedett. Ennek oka, hogy a hidrolízis 

következtében tördelődtek a molekulaláncok, aminek eredményeképpen nő a 

láncmozgékonyság. Kimutattam, hogy ez a kristályos részaránynövekedés 

összetételfüggő: a PETpor arányának növekedése gátolja a rendezett részek kialakulását 

és a kialakuló rendezett részek tökéletességét, amit a csökkenő olvadási hőmérséklet 

jelez [196, 197]. 
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3. Tudományos tézis 

Megállapítottam, hogy a kompatibilizálószer (E-BA-GMA) és a lánchossz-növelő 

adalékanyag (SA-GMA) együttes alkalmazása jobban növeli a PET/PLA keverékek 

hornyolt Charpy-féle ütőszilárdságát, mint önmagában a kompatibilizálószer. Ez 

azzal magyarázható, hogy az E-BA-GMA és a SA-GMA együttes alkalmazása 

hatékonyabban tudja gátolni a repedésterjedést a PET/PLA keverékekben. Az  

E-BA-GMA-ban és a SA-GMA-ban jelenlévő epoxi gyűrű reakcióba tud lépni a PET és 

a PLA karboxil (–COOH) és hidroxil (–OH) végcsoportjaival is, így reaktív 

kompatibilizáció valósul meg. A molekulák összekapcsolódását elsőként 

bizonyítottam közvetlenül, az átlagos molekulatömeget jellemző relatív 

oldatviszkozitás méréssel [198, 199]. 

 

4. Tudományos tézis 

Kimutattam, hogy a komposztálás során, a nem elegyedő PLA/PET keverékekhez 

adott kompatibilizálószer (E-BA-GMA), illetve epoxi-bázisú sztirol-akril 

multifunkciós oligomer típusú molekula lánchossz-növelő adalékanyag (SA-GMA) 

hatással van a keverék szétmállási folyamatának jellegére. A szétmállási idő 

növekedése mellett a lebomlás kezdeti szakaszában a PLA, hidrolízis okozta 

molekulalánc tördelődése is lassabban megy végbe. Ennek oka, hogy a 

kompatibilizálószer és a lánchossz-növelő adalékanyag hatására hosszabb láncok 

alakultak ki a keverékben és kémiai kötések jöttek létre a PLA és a PET fázisok között, 

mivel az E-BA-GMA-ban, illetve a lánchossz-növelő adalékanyagban jelenlévő epoxi 

gyűrű reakcióba tud lépni a PET és PLA karboxil (–COOH) és hidroxil (–OH) 

végcsoportjaival is [196, 198]. 

 

5. Tudományos tézis 

Kimutattam, hogy a 20-30 µm vastagságú PBAT alapú biofóliák, akár 10 tömeg% 

LDPE „szennyezés” esetében is a komposztálás végén 100%-ban szétmállottnak 

tekinthetőek, amely a keverékekben jelenlévő biopolimer fázis lebomlására utal. Az  

1-10 tömeg% LDPE-t tartalmazó minták szétmállási ideje megegyezett a szennyezetlen 

biológiailag lebontható polimer szétmállási idejével. Ennek oka, hogy – ha a fólia a 

PBAT feldolgozási paraméterei szerint készült – néhány tíz µm átmérőjű LDPE 

szemcsék jöttek létre a keverékben, amelyek eloszlása egyenletes volt. Ezek a szemcsék 

nem akadályozták a fóliák szétmállását és a baktériumok minden keverék esetében 

könnyen hozzáfértek a biológiailag lebontható részekhez [200]. 
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6. Technológiai tézis

Kimutattam, hogy még 10 tömeg% „szennyezőtartalom” esetén is gyártható az LDPE, 

illetve a PBAT alapú keverékekből 20-30 µm vastagságú fújt fólia, ugyanis 10 tömeg% 

„szennyező” esetén mintegy 30%-kal csökkent a fóliák hosszirányú és 35-45%-kal a 

keresztirányú szakadási nyúlása. Emellett mintegy 25-35%-kal csökkent a fóliák 

hosszirányú és keresztirányú húzószilárdsága. A funkcionális (optikai) 

tulajdonságokat tekintve a fóliák homályossága PBAT/LDPE keverékek esetén nem 

változott, amíg LDPE/PBAT keverékek esetén kismértékben (13%-ról 25%-ra) nőtt. 

Kimutattam továbbá, hogy kompatibilizálatlan esetben 2 tömeg% PLA tartalmú, 

illetve kompatibilizált (12 pph E-BA-GMA + 2 pph SA-GMA) esetben 15 tömeg% PLA 

tartalmú PET keverékből is gyártható fröccsfúvással palack. Ennek oka, hogy a nem 

elegyedő LDPE, illetve PBAT alapú és a kompatibilizálatlan PET/PLA keverékekben 

kialakuló diszpergált szemcsék mérete a „szennyező” arányának növekedésével 

néhány tized µm-ről néhány µm-re nőtt, addig kompatibilizálószer alkalmazásával a 

PET/PLA keverékekben a diszpergált szemcsék mérete néhány µm-ről néhány tized 

µm-re csökkenthető. Eredményeimet kísérleti fóliafúvással és félüzemi 

palackgyártással igazoltam [201-203]. 

5.2. További megoldásra váró feladatok 

Értekezésemben a kőolaj alapú és biológiailag lebontható polimerek keveredésével 

és együttes újrahasznosíthatóságával foglalkoztam. Munkám során a disszertációm 

keretein túlmutató, további megoldásra váró feladatok merültek fel, amelyek közül az 

alábbiakat tartom a legfontosabbnak: 

– A kísérleteim során egyszerűsítésekkel éltem a felhasznált anyagokat

tekintve. A kutatásom során eredeti alapanyagokon vizsgáltam a

különböző keverékek újrahasznosíthatóságát. Azonban a későbbiekben

érdemes lenne a kísérleteket valós hulladékokon is elvégezni.

– A PBAT/LDPE keverékek komposztálhatóságát az ipari komposztálási

körülményeket modellezve vizsgáltam. Az alapanyaggyártó tanúsítványa

szerint ez a típusú PBAT háztáji komposztban is lebomlik. Érdemes lehet a

keverékek lebonthatóságát háztáji körülmények között is megvizsgálni.

– A komposztálás során hetente vettem ki mintákat a DSC és TGA

vizsgálatokhoz, érdemes lenne sűrűbb mintavételezéssel is megvizsgálni a

végbemenő anyagszerkezeti változásokat.

–  A közeljövőben vizsgálni tervezem a PET-ben jelenlévő PLA „szennyezők”

hatását az üzemi léptékű (>500 kg/h) lemezextrúzióra és azt követő,

melegalakítással előállított csomagolástechnikai termékek tulajdonságaira.

Továbbá üzemi léptékű fóliafúvás esetén is tervezem meghatározni, hogy

mekkora LDPE, illetve PBAT „szennyező” tartalomig gyártható még fólia

adott fóliavastagság esetén.
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MELLÉKLETEK 

I. Melléklet: Szakirodalmi áttekintés kiegészítése 

I/1.: Ipari újrahasznosító extruderek 

Ebben a fejezetben az anyagában történő újrahasznosítás ipari megvalósulását 

fogom bemutatni két európai újrahasznosító rendszereket gyártó cég extruderén 

keresztül. 

A Starlinger Group egy osztrák családi tulajdonban lévő vállalat, amely szőtt zsák 

előállítására alkalmas gépek és újrahasznosító gépsorok gyártásával foglalkozik. A 

Starlinger fólia típusú műanyaghulladék újrahasznosításra a recoSTAR dynamic, 

illetve universal gépsorait ajánlja. Többrétegű fóliák homogenizálásra speciális 

csigakonstrukciót, erősen nyomtatott fóliákhoz külön kigázosító egységet, illetve 

kalcium-karbonát „öblítőt” ajánlanak, a színezék lerakodásának elkerülése végett. 

Különböző polimerekből (PET/PE) és/vagy anyagokból (polimer/alumínium) készült 

többrétegű fóliákat csak bizonyos mértékig lehet szétválasztani ezért speciális 

ömledékszűrőkkel kínálják a berendezéseiket, emellett 10% nem polimer típusú 

szennyeződést (papír, alumínium) képesek eltávolítani az ömledékből. Biológiailag 

lebontható polimerekhez pl. kukoricakeményítő alapú fóliákhoz előszárítással ellátott 

etető berendezést és kigázosító rendszert ajánlanak. A speciális „SMART feeder” etető 

rendszer darabolja, homogenizálja, forgatja és szárítja a fóliahulladékot. Ennek 

segítségével akár 20% nedvességtartalmú hulladék is feldolgozható, ezáltal 

csökkenthető a szárítási hőmérséklet és, vagy az idő, illetve az energiafogyasztás, 

ezáltal a termelési költségek és a szén-dioxid (CO2) kibocsátás is. Az elérhető 

maximális kihozatal 2600 kg/óra [204, 205]. 

A másik nagy műanyag újrahasznosító berendezéseket gyártó vállalat az Erema, 

amelynek székhelye szintén Ausztriában található. Az Erema az INTAREMA TVEplus 

típusú újrahasznosító rendszerét ajánlja fóliák újrahasznosításához. Ezzel a 

berendezéssel nagy maradék nedvességtartalmú (max. 12%) mosott vegyes PE fólia 

darálék is feldolgozható. A 110 µm-es Laserfilter típusú szűrőnek köszönhetően 

nagymértékben eltávolíthatóak az ömledékben maradt szennyeződések (pl. papír, fa, 

alumínium, réz, homok). Az újrahasznosító sor alkalmas mezőgazdasági fólia, erősen 

nyomtatott fólia, illetve mosott PET darálék regranulálására is. Az elérhető maximális 

kihozatal 2700 kg/h [206, 207]. 

Az újrahasznosító sor felépítése mind a két gyártónál nagyon hasonlóan épül fel. 

Az I/1. ábrán az Erema berendezése látható. Az 1-es helyen történik a hulladék 

beadagolása tekercsről vagy szállítószalagról. A 2-es helyen a beadagolt fólia aprítása, 

szárítása, illetve adagolása történik. A 3-as helyen a hulladék megömlesztése és 

kigázosítása zajlik. A 4-es helyen találhatóak az ömledékszűrők. Az 5-ös helyen az 
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ömledék homogenizálásra kerül. A 6-os helyen kigázosító zónák találhatóak. A 7-es 

helyen látható az extruder csiga kitoló szakasza. A 8-as helyen pedig a granulálás 

történik [206]. 

 

 

I/1. ábra INTAREMA TVEplus újrahasznosító extruder [206] 

I/2.: Komposztálási szabványok összehasonlítása 

 
Ipari komposztálás Háztáji komposztálás 

EN 13432 ASTM D6400 AS 5810 NF T51-800 

Összetétel 

Illékony 

szilárd anyag 
Legalább 50% - Legalább 50% Legalább 50% 

Biodegradáció 

Hőmérséklet 58 ± 2 °C 58 ± 2 °C 25 ± 5 °C 25 ± 5 °C 

Időtartam Max. 180 nap Max. 180 nap Max. 365 nap Max. 365 nap 

Kritérium 
Min. 90%-os 

lebomlás 

Min. 90%-os 

lebomlás 

Min. 90%-os 

lebomlás 

Min. 90%-os 

lebomlás 

Aprózódás 

Hőmérséklet 58 ± 2 °C 58 ± 2 °C 25 ± 5 °C 25 ± 5 °C 

Időtartam Max. 84 nap Max. 84 nap Max. 180 nap Max. 180 nap 

Kritérium 

A vizsgált 

anyag 

kevesebb, mint 

10%-a nem 

haladhat át egy 

2 mm-es 

frakciószitán 

A vizsgált 

anyag 

kevesebb, mint 

10%-a nem 

haladhat át egy 

2 mm-es 

frakciószitán 

A vizsgált 

anyag 

kevesebb, mint 

10%-a nem 

haladhat át egy 

2 mm-es 

frakciószitán 

A vizsgált 

anyag 

kevesebb, mint 

10%-a nem 

haladhat át egy 

2 mm-es 

frakciószitán 

I/1. táblázat Komposztálási szabványok összehasonlítása [55, 75-77] 
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I/3.: A kutatásom szempontjából előremutató, polimer keverékekben alkalmazott 

kompatibilizálószerek 

Keverék fő 

komponensei 
Kompatibilizáló Összetétel Eredmények, megjegyzések Hiv. 

rPET/LDPE EVA 
50/45/5 

50/40/10 

EVA hozzáadásával javult a keverék 

kompatibilitása, nőtt a szakadási 

nyúlás és a szakítószilárdság. 

[208] 

rPET/rHDPE EPDM 

47,5/2,5/50 

66,5/3,5/30 

80,75/4,25/15 

Az EPDM javította a keverék 

kompatibilitását, emiatt a HDPE 

finomabb eloszlatottságot mutatott a 

PET-ben. 

[209] 

rPET/rHDPE SEBS 70/30/5 

SEBS-nek köszönhetően nőtt az 

ütőszilárdság, illetve a hajlítószilárdság 

és hajlító rugalmassági modulus. 

[210] 

rPET/LLDPE SEBS 

76/19/5 

72/18/10 

68/17/15 

64/16/20 

A SEBS tömegarányának 

növekedésével egyre finomabb 

szerkezet alakult ki. A SEBS arányának 

növelésével fokozatosan nőtt a 

szakadási nyúlás és az ütőszilárdság, 

azonban csökkent a hajlítószilárdság és 

a hajlító rugalmassági modulus. 

[211, 

212] 

rPET/LLDPE SEBS 70/20/10 

10 tömeg% SEBS növelte a keverék 

szakadási nyúlását és az 

ütőszilárdságát. 

[213] 

I/2. táblázat Polimer keverékekben alkalmazott nem reaktív (ex situ) kompatibilizálószerek 

 

Keverék fő 

komponensei 
Kompatibilizáló Összetétel Eredmények, megjegyzések Hiv. 

rPET/rHDPE SEBS-g-MA 
75/25/2; 5; 10 

25/75/2; 5; 10 

A SEBS-g-MA javította a diszpergált 

fázis eloszlatottságát. 
[214] 

rPET/rHDPE SEBS-g-MA 
75/25/2; 5; 10 

25/75/2; 5; 10 

A SEBS-g-MA arányának 

növekedésével fokozatosan nőtt az 

ütőszilárdság (kivéve 75/25/5) és a 

szakadási nyúlás. 

[215] 

rPET/rHDPE SEBS-g-MA 90-65/5-20/5-15 

A különböző keverékek esetén nem 

lehet egyértelműen megállapítani, 

hogy a SEBS-g-MA arányának 

növekedésével a mechanikai 

tulajdonságok hogyan változnak. 

[216] 
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Keverék fő 

komponensei 
Kompatibilizáló Összetétel Eredmények, megjegyzések Hiv. 

rPET/LLDPE SEBS-g-MA 

76/19/5 

72/18/10 

68/17/15 

64/16/20 

A SEBS-g-MA tömegarányának 

növekedésével egyre finomabb 

szerkezet alakult ki. A SEBS-g-MA 

arányának növelésével fokozatosan 

nőtt a szakadási nyúlás és az 

ütőszilárdság, azonban csökkent a 

hajlítószilárdság és a -rugalmassági 

modulus. 

[211] 

rPET/LLDPE SEBS-g-MA 70/20/10 

10 tömeg% SEBS-g-MA növelte a 

keverék szakadási nyúlását és az 

ütőszilárdságát. 

[213] 

rPET/rHDPE HDPE-g-MA 
75/25/10 

25/75/10 

A HDPE-g-MA-nak nem volt hatása 

az ütőszilárdságra, viszont a 

szakadási nyúlást növelte. 

[215] 

rPET/rHDPE HDPE-g-MA 90-65/5-20/5-15 

A különböző keverékek esetén nem 

lehet egyértelműen megállapítani, 

hogy a HDPE-g-MA arányának 

növekedésével a mechanikai 

tulajdonságok hogyan változnak. 

[216] 

rPET/rHDPE E-GMA 50/40/10 

E-GMA hozzáadásával nőtt a keverék 

szakadási nyúlása és az 

ütőszilárdsága. 

[217] 

rPET/rHDPE E-GMA 
75/25/5; 10 

25/75/3; 5 

A E-GMA javította a diszpergált fázis 

eloszlatottságát. 
[214] 

rPET/rHDPE E-GMA 
75/25/5; 10 

25/75/3; 5 

Az E-GMA arányának növekedésével 

fokozatosan nőtt az ütőszilárdság és a 

szakadási nyúlás. 

[215] 

rPET/rHDPE E-GMA 
20-50/80-

50/2,5-7,5 

A mechanikai tulajdonságok a 

legtöbb esetben javultak az E-GMA 

hozzáadásával. Az E-GMA optimális 

aránya 5 phr volt a 75/25 

tömegarányú rHDPE/rPET keverék 

esetén. Az E-GMA-nak köszönhetően 

kedvezőbb szerkezet alakult ki. 

[218, 

219] 

rPET/rLDPE E-GMA 
60/25/15 

50/40/10 

E-GMA hozzáadásával nőtt a keverék 

szakadási nyúlása és az 

ütőszilárdsága. 

[217] 

rPET/rLDPE E-BA-GMA 

10/90/5 

20/80/10 

30/70/15 

E-BA-GMA terpolimer 

hozzáadásával csökkent a diszpergált 

PET szemcsék mérete. E-BA-GMA-

nak köszönhetően csökkent a húzási 

rugalmassági modulus, nőtt az 

ütőszilárdság és kismértékben nőtt a 

szakadási nyúlás is. 

[162] 

I/3. táblázat Polimer keverékekben alkalmazott reaktív (in situ) kompatibilizálószerek 
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Keverék fő 

komponensei 
Kompatibilizáló Összetétel Eredmények, megjegyzések Hiv. 

rPET/HDPE O-MMT 
90/10/1; 3; 5 

70/30/1; 3; 5 

3 phr O-MMT esetén volt a legnagyobb a 

szakadási nyúlás és az ütőszilárdság, 

azonban 1 phr esetén volt a legnagyobb 

a szakítószilárdság. Az O-MMT növelte 

a keverékek termikus stabilitását, illetve 

egyenletesebb és kisebb diszpergált 

szemcseméretet eredményezett. 

[220] 

HDPE/PP/ 

rPET 
O-MMT 46/46/8/0,4 

Az O-MMT hozzáadása a keverékhez 

kedvezőbb morfológia szerkezetet 

eredményezett. 

[221] 

rHDPE/rPET O-MMT 75/25/3 

Önmagában az O-MMT-nek nem vagy 

kedvezőtlenebb hatása volt. Egyéb 

kompatibilizálószerekkel kiegészítve 

kedvezőbb hatást értek el. 

[222, 

223] 

I/4. táblázat Polimer keverékekben kompatibilizálószerként alkalmazott nanorészecskék 

I/4.: Kereskedelmi forgalomban kapható hibrid polimerek 

Komponensek 
Célzott alkalmazási terület Márkanév Gyártó 

Bioalapú Kőolaj alapú 

Keményítő PP 
fogyasztási cikkek, 

csomagolás, járműipar 
Biopropylene Cereplast 

Keményítő PE, PP csomagolás Cereloy Eco Cerestech 

Keményítő PE, PP 
fogyasztási cikkek, 

csomagolás, bevonatok 
Cardia Biohybrid Cardia Bioplastics 

Keményítő PE, PP csomagolás Biograde Biograde 

Keményítő PE, PP, HIPS 
fogyasztási cikkek, 

csomagolás, mezőgazdaság 
Terraloy Teknor Apex 

PLA ABS 
fogyasztási cikkek, 

csomagolás, elektronikai 
Biolloy Techno Polymer 

PLA 
PE, PC, PMMA, 

ABS 

fogyasztási cikkek, 

járműipar, elektronikai 
RTP 2099 X RTP 

PLA 
műszaki 

polimerek 

fogyasztási cikkek, 

járműipar, elektronikai 
reSound PolyOne 

I/5. táblázat Kereskedelmi forgalomban kapható hibrid polimerek [139] 
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I/5.:  A kutatásom szempontjából előremutató, PET/PLA keverékekkel kapcsolatos 

szakirodalmak összefoglaló táblázata 

Keverék Összetétel Eredmények, megjegyzések Hiv. 

PET/PLA 

99,5/0,5 

99/1 

97,5/2,5 

95/5 

A kutatás során azt vizsgálták, hogy milyen hatással van a 

kismértékű PLA „szennyezés” a PET palackok 

újrahasznosítására. Kutatásukban elemezték a PLA reológiai, 

mechanikai, morfológiai és a termogravimetriai tulajdonságokra 

gyakorolt hatását is. A kutatás során arra a megállapításra 

jutottak, hogy a PLA jelenlétének hatására minden esetben 

csökkent a keverék viszkozitása. A szakítóvizsgálat során azt 

tapasztalták, hogy a PLA tartalom növelésével a rugalmassági 

modulus kismértékben nőtt, ezzel szemben a szakítószilárdság 

viszont fokozatosan csökkent. A SEM felvételeken kétfázisú 

szerkezetet (diszpergált PLA szemcsék a PET mátrixban), illetve 

a fázisok között rossz adhéziós kapcsolatot figyeltek meg. 

[143] 

PET/PLA 

95/5 

90/10 

85/15 

A kutatás célja a PET/PLA keverékek elegyíthetőségének és 

lebonthatóságának vizsgálata volt. A SEM vizsgálatok során azt 

tapasztalták, hogy az összes keverék diszpergált szerkezetet 

mutatott, a PLA cseppek egyenletesen oszlottak el a PET és az 

rPET mátrixban. A kísérletek során a PET és az rPET minták 

esetében nem mutattak ki tömegcsökkenést a 6 hónapos 

komposztálás után. Azonban néhány keverék esetén azt 

állapították meg, hogy az anyag bomlása valószínűleg 

elkezdődött. 

[149] 

PET/PLA 

PET/TPS 

PET/PHB 

97,5/2,5 

95/5 

92,5/7,5 

90/10 

85/15 

A kutatás során a PET hulladékáramba került PLA, TPS és PHB 

„szennyezők” hatását vizsgálták. A SEM felvételeken mindegyik 

esetben a nem elegyedő keverékekre jellemző „tenger-sziget” 

típusú szerkezetet figyeltek meg. A szennyezők arányának 

növekedésével az eloszlatott szemcsék mérete nőtt. A 

mechanikai tulajdonságokat tekintve csökkenő trendet figyeltek 

meg a szakítószilárdságban és a szakadási nyúlásban is. 

Megállapították, hogy a TPS és a PLA esetében a növekvő 

biopolimer tartalommal nőttek a peremszög értékek is. A 

lebonthatósági vizsgálat során a 85/15 tömegarányú keverékek 

esetében azt tapasztalták, hogy 30 nap alatt a PLA esetében kb. 

1,5 % volt a tömegcsökkenés, PHB esetében kb. 0,8%, amíg TPS 

esetében nem volt kimutatható a tömegcsökkenés. 

[21] 

PET/PLA 

99,5/0,5 

99/1 

98/2 

95/5 

90/10 

80/20 

A kutatás során a PET hulladékáramba került PLA 

„szennyezők” hatását vizsgálták. A SEM felvételeken a nem 

elegyedő keverékekre jellemző „tenger-sziget” típusú 

szerkezetet figyeltek meg. A PLA arányának növekedésével az 

eloszlatott PLA szemcsék mérete növekedett. A mechanikai 

tulajdonságokat tekintve csökkenő trendet figyeltek meg a 

húzási rugalmassági modulus a szakítószilárdság és az 

ütőszilárdság tekintetében is a PLA arányának növekedésével. A 

TGA vizsgálatok során arra a megállapításra jutottak, hogy a 

PLA arányának növekedésével csökken a termikus stabilitás. 

[142] 
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Keverék Összetétel Eredmények, megjegyzések Hiv. 

PET/PLA 

80/20 

50/50 

20/80 

A kutatás során az volt a céljuk, hogy csomagolástechnikai célra 

fejlesszenek alapanyagot PET és PLA felhasználásával. A 

mechanikai tulajdonságokat tekintve azt tapasztalták, hogy a 

PLA arányának növekedésével csökken az ütőszilárdság. Az 

optikai tulajdonságokat tekintve azt figyelték meg, hogy a 

keverékek fényáteresztő képessége kisebb, mint a tiszta 

alapanyagé. 

[224] 

PET/PLA 

99/1 

97,5/2,5 

95/5 

92,5/7,5 

A kutatás során a PET/PLA keverékek morfológiai és 

mechanikai tulajdonságait vizsgálták. A mechanikai 

tulajdonságokat tekintve azt tapasztalták, hogy a PLA 

arányának növekedésével csökken az ütőszilárdság. Azonban a 

szakítószilárdság és a szakadási nyúlás tekintetében nem 

figyeltek meg egyértelmű hatásokat. A SEM és 

atomerőmikroszkópi (AFM) felvételek alapján arra a 

megállapításra jutottak, hogy az 1 tömeg% és a 2,5 tömeg% PLA 

tartalmú minták diszpergált fázisszerkezetet, amíg az 5tömeg% 

PLA tartalmú minta kettős-folytonos fázisszerkezetet mutat. A 

7,5 tömeg% PLA tartalmú keverékben mind a két típusú 

fázisszerkezetet megfigyelték. 

[225] 

PET/PLA 
80/20 

60/40 

A kutatás során PET/PLA keverékek termikus degradációját és 

mechanikai tulajdonságait vizsgálták. A TGA vizsgálat során 

megállapították, hogy a PLA hozzáadásával csökken a 

keverékek termikus stabilitása. A mechanikai tulajdonságot 

tekintve azt tapasztalták, hogy a PLA hozzáadásával csökkent az 

ütőszilárdság, a szakadási nyúlás és a szakítószilárdság, 

azonban nőtt a húzási rugalmassági modulus. 

[226] 

PET/ 

PLA blend 

99/1 

95/5 

A PET hulladékáramban biopolimer „szennyezőként” 56/19/25 

tömegarányú PLA/TPS/polietilén glikol (PEG) keveréket 

alkalmaztak. Azt tapasztalták, hogy a szennyezők hatására 

kismértékben csökkent a szakítószilárdság, a húzási 

rugalmassági modulus nem változott, a szakadási nyúlás és az 

ütőszilárdság pedig nagymértékben csökkent. 

[136] 

PET/PLA 

90/10 

70/30 

50/50 

30/70 

10/90 

A kutatás során PET/PLA keverékek nem izoterm 

kristályosítását vizsgálták. A DSC vizsgálatok során azt figyelték 

meg, hogy a PET minden keverékben kristályosodhat, 

függetlenül attól, hogy a PLA amorf vagy részben kristályos-e, 

illetve, hogy a PET kristályosságának foka csökken a PLA 

tartalom növekedésével. Ezzel szemben azt tapasztalták, hogy a 

PLA kristályosodását erősen befolyásolja a PET frakció 

mobilitása. Ha a PET teljesen amorf, a PLA kristályosodhat, bár 

gyengén, de amikor a PET kristályos, a PLA nem tud 

kristályosodni. 

[227] 

PET/PLA 
90/10 

50/50 

A kutatás során a PET/PLA keverék termikus tulajdonságait 

vizsgálták. A TGA vizsgálat során megállapították, hogy a PLA 

arányának növekedésével csökkent a termikus stabilitás. 

[228] 
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Keverék Összetétel Eredmények, megjegyzések Hiv. 

PET/PLA 

90/10 

70/30 

50/50 

A kutatás során a PET/PLA keverékek mechanikai 

tulajdonságait és kristályosodási viselkedését vizsgálták. A 

szakítóvizsgálat során azt tapasztalták, hogy a PLA arányának 

növekedésével, csökken a szakítószilárdság, a szakadási nyúlás 

és a húzási rugalmassági modulus is. A nem izoterm 

kristályosodási mérések során azt figyelték meg, hogy a PET 

kristályosodási hőmérséklete a PLA arányának növekedésével 

nő a PLA fázis gócképző hatása miatt. 

[229] 

PET/PLA 
90/10 

75/25 

A kutatás során a PET/PLA keverékek szerkezetét és a 

kristályosodását vizsgálták. A SEM felvételeken azt figyelték 

meg, hogy a PLA arányának növekedésével nőtt a diszpergált 

PLA szemcsék mérete. A DSC vizsgálat alapján megállapították, 

hogy a PLA hozzáadásával csökkent a kristályosodási fok és a 

kristályosodási sebesség is. 

[230] 

PET/PLA 
90/10 

75/25 

A kutatás során a PET/PLA keverékek termikus, termooxidatív 

és hidrolitikus degradációját vizsgálták. A TGA vizsgálat során 

megfigyelték, hogy nitrogén és levegő atmoszférában is csökken 

a keverékek termikus stabilitása a PLA arányának 

növekedésével. 

[231] 

PET/PLA  

Hulladékos megközelítés. A kutatás során a hiperspektrális 

képalkotás hatékonyságát vizsgálták a közeli infravörös 

tartományban (1000-1700 nm) vegyes PET és PLA hulladékon. 

[232] 

PET/PLA 50/50 
A kutatás során a vegyes PET/PLA hulladék kémiai 

újrahasznosíthatóságát vizsgálták. 
[173] 

PET/PLA 

90/10 

70/30 

50/50 

30/70 

10/90 

A kutatás során a PET és a PLA elegyíthetőségét vizsgálták két 

különböző szimulációval. A számítások alapján arra jutottak, 

hogy a PET és a PLA elegyedik egymással a vizsgált összetétel 

tartományban. 
[233] 

PET/PLA 

90/10 

50/50 

10/90 

A kutatás célja az volt, hogy hidrolitikusan lebontható 

kopolimert hozzanak létre PET és PLA felhasználásával. A 

kísérlet során a tömegcsökkenést vizsgálták foszfát-

pufferoldatokban, 60 °C-on 7,2-es pH mellett. 

[234] 

I/6. táblázat A szakirodalomban található PET/PLA keverékek és azok legfőbb tulajdonságai 
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I/6. A kutatásom szempontjából előremutató, PE/PLA keverékekkel kapcsolatos szakirodalmak 

összefoglaló táblázata 

Keverék Összetétel Eredmények, megjegyzések Hiv. 

HDPE/ 

PLA 

90/10 

80/20 

A kutatás során a HDPE hulladékáramban megjelenő PLA 

hatását vizsgálták. Nem elegyedő keverékeket figyeltek meg a 

SEM képeken. A húzási és hajlító mechanikai tulajdonságok is 

romlottak a PLA arányának növekedésével. A keverékek 

vízfelvételi képessége nőtt a PLA arányának növekedésével. 

[172] 

PLA/ 

HDPE 

80/20 

60/40 

50/50 

40/60 

20/80 

A kutatás során PLA/HDPE keverékek morfológiai, mechanikai 

és termikus tulajdonságait vizsgálták. A SEM felvételeken azt 

figyelték meg, hogy a 40 tömeg% és az 50 tömeg% HDPE-t 

tartalmazó keverékekben egymásba hatoló, úgynevezett kettős-

folytonos szerkezet, amíg a többi keverék esetén „tenger-sziget” 

típusú szerkezet alakult ki. A mechanikai tulajdonságok 

vizsgálata során azt tapasztalták, hogy a HDPE arányának 

növekedésével a szakítószilárdság csökkent, de a szakadási 

nyúlás növekedett. A TGA vizsgálatok során azt figyelték meg, 

hogy a HDPE jelenléte növelte a keverékek termikus stabilitását. 

[84] 

HDPE/ 

PLA blend 

99/1 

95/5 

Hulladékos megközelítés. Biológiailag lebontható polimer 

szennyezőként 56/19/25 tömegarányú PLA/TPS/polietilén glikol 

(PEG) keveréket alkalmaztak. Azt tapasztalták, hogy a 

szennyezőknek nem volt jelentős hatása az ütőszilárdságra, a 

szakítószilárdságra és a húzási rugalmassági modulusra, 

azonban a szakadási nyúlásra negatív hatással voltak. 

[136] 

LDPE/ 

PLA 

80/20 

50/50 

20/80 

A kutatás során különböző tömegarányú LDPE/PLA keverékek 

reológiai és viszkoelasztikus jellemzőit vizsgálták. A PLA 

arányának növekedésével az MFI nőtt, azonban a 

keverékszabálytól kisebb mértékben. A különböző mérési 

eredmények alapján megállapították, hogy az LDPE és a PLA 

ömledék és szilárd állapotban is inkompatibilis viselkedést 

mutat. 

[235] 

LDPE/ 

PLA 

70/30 

50/50 

30/70 

A kutatás célja a PLA-nál olcsóbb, részben lebomló keverék 

fejlesztése volt. A reológiai vizsgálatok során megfigyelték, hogy 

a PLA arányának növekedésével csökken a viszkozitás, amit a 

PLA alacsonyabb viszkozitásával magyaráztak. 

[236] 

LDPE/ 

PLA 

90/10 

80/20 

70/30 

60/40 

50/50 

40/60 

30/70 

20/80 

10/90 

A kutatás célja LDPE helyettesítése a csomagolóiparban részben 

biológiailag lebontható polimerrel. Az összes keverék esetén a 

nem elegyedő keverékekre jellemző tenger-sziget típusú 

szerkezetet figyeltek meg. A mechanikai tulajdonságokat 

tekintve azt tapasztalták, hogy a húzási rugalmasság modulus és 

a szakítószilárdság az LDPE arányának növekedésével 

csökkenő, ellenben a szakadási nyúlás és az ütőszilárdság 

növekvő trendet mutatott. A DSC vizsgálatok alapján arra a 

megállapításra jutottak, hogy az LDPE-nek volt hatása a PLA 

üvegesedési és kristályolvadási hőmérsékletére, azonban a 

hidegkristályosodás csúcshőmérsékletét a magasabb 

hőmérsékletek felé tolta el. 

[152] 
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Keverék Összetétel Eredmények, megjegyzések Hiv. 

PLA/ 

LLDPE 

95/5 

90/10 

85/15 

A kutatás célja az volt, hogy növeljék a PLA szívósságát. A 

munkájuk során különböző tömegarányú PLA/LLDPE 

keverékek mechanikai, morfológiai és termikus tulajdonságait 

vizsgálták. A mechanikai tulajdonságokat tekintve azt 

tapasztalták, hogy az ütőszilárdság nőtt az LLDPE 

hozzáadásával, azonban a szakadási nyúlás az LLDPE 

arányának növekedésével csökkent. További azt is megfigyelték, 

hogy azt is megfigyelték, hogy a húzási és a hajlító rugalmassági 

modulus, illetve a szakítószilárdság és a hajlítószilárdság is 

fokozatosan csökkent az LLDPE arányának növekedésével. A 

TGA vizsgálatok alapján megállapították. hogy a kezdeti, 10%-

os tömegcsökkenéshez tartozó bomlási hőmérséklet minden 

keverék esetén nőtt a tiszta PLA-éhoz képest. A SEM ábrákon 

megfigyelték, hogy az LLDPE/PLA keverék nem elegyedő, 

illetve, hogy a gyenge határfelületi adhézió miatt sima felületűek 

az eloszlatott részecskék a töretfelületen. 

[153] 

HDPE/ 

PLA 
61/39 

A kutatás során az újrafeldolgozás hatását vizsgálták 

kereskedelmi forgalomban kapható PLA/HDPE keveréken. Az 

alapanyag többszöri feldolgozását egymást követő extrudálással 

modellezték, összesen hatszor. Minden extrudálás után 

megvizsgálták a különböző mechanikai és morfológiai 

tulajdonságok változását. Azt tapasztalták, hogy a keverék 

többszöri feldolgozása nem befolyásolta jelentős mértékben a 

húzási rugalmassági modulust, azonban a szakadási nyúlás nőtt 

az extrudálások számával. A SEM felvételeken azt figyelték meg, 

hogy az eloszlatott PLA szemcsék átlagos mérete egyszer 

extrudált esetben 1,0-1,4 µm, ellenben hatszor extrudált esetben 

már csak 0,5-0,9 µm volt. 

[138] 

LDPE/ 

PLA 
80/20 

A szerzők különböző égésgátlók hozzáadásával vizsgálták az 

LDPE/PLA keverék termikus, mechanikai és morfológiai 

tulajdonságait. A szakítóvizsgálat során azt tapasztalták, hogy a 

PLA hozzáadásával nőtt a szakítószilárdság, illetve a húzási 

rugalmassági modulus azonban csökkent a szakadási nyúlás. 

Meg kell jegyezni, hogy a különböző égésgátlók hozzáadásával 

a szakadási nyúlás és a szakítószilárdság jelentős mértékben 

lecsökkent. Az LDPE, a PLA és az LDPE/PLA keverék 

oxigénindexe hasonló értéket mutatott. A TGA vizsgálat során 

megfigyelték, hogy a PLA hozzáadásával csökkent a keverék 

termikus stabilitása. 

[237] 

PLA/ 

LLDPE 

90/10 

70/30 

A kutatás során PLA/LLDPE reológiai és morfológiai 

tulajdonságait vizsgálták, különböző csigakonfigurációval 

előállított keverékek esetén. Azt tapasztalták, hogy a több keverő 

és gyúró elemet tartalmazó csigakonfiguráció esetén 

homogénebb lett az LLDPE eloszlatottsága a PLA-ban, illetve 

kisebb méretű szemcsék alakultak ki a keverékben.  

[238] 
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Keverék Összetétel Eredmények, megjegyzések Hiv. 

LDPE/ 

PLA 

70/30 

50/50 

30/70 

A kutatók célja az LDPE hozzáadásával a PLA alapanyag 

költségének csökkentése, illetve az LDPE-nél „zöldebb” 

alapanyag létrehozása volt. A reológiai mérések azt mutatták, 

hogy a keverék viszkozitása csökkent az LDPE arányának 

növekedésével. A mechanikai vizsgálatokat azt mutatták, hogy 

a szakítószilárdság és a húzási rugalmassági modulus nőtt, 

azonban a szakadási nyúlás csökkent a PLA arányának 

növekedésével. A mechanikai és a reológiai tulajdonságok sem a 

keverékszabálynak megfelelően változtak, attól negatív irányba 

tértek el, ezért azt a következtetést vonták le, hogy a PLA és az 

LDPE nem elegyedő keveréket alkot. 

[239] 

HDPE/ 

PLA 

95/5 

90/10 

85/15 

80/20 

A PLA hozzáadásával az volt a céljuk, hogy részben bioalapú 

keveréket hozzanak létre, illetve, hogy ne legyen olyan drága az 

alapanyag, mint a tiszta PLA. A mechanikai tulajdonságokat 

tekintve a húzási rugalmassági modulus nőtt, a szakadási nyúlás 

és az ütőszilárdság csökkent, a szakítószilárdság pedig nem 

változott a PLA arányának növekedésével. A SEM felvételeken 

megfigyelték, hogy a PLA arányának növekedésével nőtt az 

eloszlatott PLA szemcsék mérete. A TGA vizsgálat során azt 

tapasztalták, hogy a hozzáadott PLA kismértékben növeli a 

kezdeti bomlási hőmérsékletet. 

[240] 

LDPE/ 

PLA 

80/20 

70/30 

60/40 

50/50 

A PLA hozzáadásával az volt a céljuk, hogy részben bioalapú 

keveréket hozzanak létre, illetve, hogy csökkentsék a tiszta PLA 

magas árát. A szakítóvizsgálat során azt tapasztalták, hogy a 

húzási rugalmassági modulus nőtt a szakadási nyúlás pedig 

csökkent a PLA arányának növekedésével. A TGA mérés során 

megfigyelték, hogy a PLA arányának növekedésével csökkent a 

keverékek termikus stabilitása. Gél permeációs 

kromatográfiával kimutatták, hogy egy év alatt a talajban a PLA 

fázis degradálódott, növekedett az oligomerek aránya. 

[241] 

LDPE/ 

PLA 

90/10 

80/20 

A cikk célja az LDPE/PLA keverékek kúszási tulajdonságainak 

vizsgálata volt. Megállapították, hogy PLA jelenléte a 

keverékben csökkentette a kúszási engedékenységet. 

[242] 

LDPE/ 

PLA 

80/20 

70/30 

60/40 

50/50 

A kutatás célja, magas biológiailag lebontható polimer tartalmú 

keverék fejlesztése volt. A szakítóvizsgálatokat tekintve azt 

tapasztalták az LDPE/PLA keverékek esetén, hogy a PLA 

arányának növekedésével nőtt a húzási rugalmassági modulus, 

a szakadási nyúlás azonban csökkent, illetve 40 tömeg% PLA 

tartalomig a PLA-nak nem volt hatása a szakítószilárdságra. Az 

LDPE/PLA/keményítő tartalmú keverékek esetén azt figyelték 

meg, hogy a két rideg komponens (PLA és a keményítő) jelenléte 

növelte a húzási rugalmassági modulust, azonban csökkentett a 

szakadási nyúlást és a szakítószilárdságot. A lebonthatósági 

vizsgálat alapján arra a megállapításra jutottak, hogy a 

háromkomponensű keverékek az LDPE/PLA keverékekkel 

ellentétben fokozott biológiai lebonthatóságot mutatnak. 

[243] 

LDPE/ 

PLA/ 

keményítő 

40/20/40 

50/20/30 

60/20/20 

50/30/20 

50/10/40 
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Keverék Összetétel Eredmények, megjegyzések Hiv. 

LDPE/ 

PLA 

80/20 

70/30 

60/40 

50/50 

A kutatás célja többrétegű aromazáró fólia fejlesztése volt, 

durián gyümölcs csomagolásához. A kutatás során A/B/A 

rétegrendű fóliát készítettek fóliafúvással, ahol az A réteg 

alapanyaga LDPE, a B rétegé pedig különböző tömegarányú 

LDPE/PLA keverék volt. A mechanikai vizsgálatok során 

megállapították, hogy a húzási rugalmassági modulus hossz- és 

keresztirányban is nőtt, a szakítószilárdság nem változott, a 

szakadási nyúlás hosszirányban nőtt, de keresztirányban 

csökkent a PLA arányának növekedésével. Megfigyelték, hogy a 

PLA arányának növekedésével csökkent az oxigénáteresztő 

képesség, de kismértékben nőtt vízgőz áteresztő képesség. 

Ezenkívül a 40 tömeg% és 50 tömeg% PLA tartalmú keverékek 

kiemelkedő aromabarát tulajdonságot mutattak a három fő 

durián illóanyag esetében. Ennek oka, hogy a gyártási 

orientációnak köszönhetően, az eloszlatott PLA szemcsék 

szálasodtak, ezáltal a gázoknak és az aromáknak hosszabb utat 

kell megtenniük, hogy átjussanak a fólián. 

[244] 

LLDPE/ 

PLA 

95/5 

90/10 

85/15 

80/20 

75/25 

70/30 

65/35 

60/40 

55/45 

50/50 

A kutatás során LLDPE/PLA keverékek mechanikai 

tulajdonságait vizsgálták fóliafúvással készült próbatesteken. A 

szakítóvizsgálatok alapján arra megállapításra jutottak, hogy a 

szakadási nyúlás és a húzószilárdság a PLA arányának 

növekedésével csökken hosszirányban és keresztirányban is. 

Talajban vizsgálva a 80/20 tömegarányú keverék lebomlását, azt 

tapasztalták, hogy a pH értékének növekedésével nőtt a 

lebomlás mértéke. Egy év alatt a vizsgált minta kb. 15%a bomlott 

le 11 pH érték mellett. 

[245, 

246] 

LLDPE/ 

PLA 

75/25 

50/50 

25/75 

A cikk célja, hogy összehasonlítsa a különböző keverő 

berendezések (belső keverő, ikercsigás extruder) szerkezetre és a 

lineáris viszkoelasztikus tulajdonságokra gyakorolt hatását. A 

lineáris viszkoelasztikus eredmények azt mutatták az alacsony 

frekvenciatartományban, hogy 25 tömeg% PLA hozzáadása az 

LLDPE-hez növelte a komplex viszkozitást és a tárolási 

modulust a tiszta LLDPE-hez képest. Azt is megfigyelték, hogy 

az összes keverék esetén nagyobb volt a tárolási modulus, ha 

belső keverővel állították elő a keverékeket. Emellett a SEM 

felvételeken azt tapasztalták, hogy a belső keverővel készült 

keverékek esetében egyenletesebb volt a PLA eloszlatottsága az 

LLDPE-ben. 

[247] 

LDPE/ 

PLA 

80/20 

50/50 

20/80 

A kutatás során bioalapú kompozitok fejlesztése volt a cél. A 

mechanikai vizsgálatok során azt tapasztalták, hogy a PLA 

arányának növekedésével a szakítószilárdság és a húzási 

rugalmassági modulus nőtt, azonban a szakadási nyúlás 

csökkent. A SEM felvételeken nem elegyedő keverékeket 

figyeltek meg. 

[248] 
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Keverék Összetétel Eredmények, megjegyzések Hiv. 

LDPE/ 

PLA 

80/20 

60/40 

50/50 

40/60 

20/80 

A szerzők célja az volt a kutatás során, hogy LDPE hozzáadásával 

javítsák a keverék mechanikai tulajdonságait, a PLA 

hozzáadásával pedig „zöldebbé” tegyék a keveréket. A 

mechanikai tulajdonságokat tekintve azt tapasztalták, hogy a 

húzószilárdság, a szakítószilárdság és a húzási rugalmassági 

modulus nőtt a PLA arányának növekedésével, azonban a 

szakadási nyúlás csökkent. Az ütőszilárdság értékekben nem 

figyeltek meg egyértelmű tendenciát. 

[249] 

HDPE/ 

PLA 

95/5 

90/10 

85/15 

80/20 

A kutatás célja részben bioalapú és biológiai úton lebontható 

keverék fejlesztése volt csomagolóipari alkalmazásra. A SEM 

felvételeken a nem elegyedő keverékekre jellemző diszpergált 

fázisszerkezet figyeltek meg. A szakítóvizsgálatsorán azt 

tapasztalták, hogy 15 tömeg% PLA tartalomig a PLA-nak nem volt 

hatása a szakítószilárdságra és a szakadási nyúlásra, de 20 

tömeg% PLA esetén nagymértékben lecsökkentek. Továbbá 

megfigyelték, hogy az ütőszilárdság fokozatosan csökkent a PLA 

arányának növekedésével. A komposztálás során megfigyelték a 

PLA fázison a hidrolízis okozta degradációt. 

[250] 

LDPE/ 

PLA 

90/10 

80/20 

A kutatás során a SEM felvételek alapján megállapították, hogy a 

PLA arányának növekedésével nőtt az eloszlatott PLA szemcsék 

mérete az LDPE mátrixban. Megfigyelték, hogy a PLA arányának 

növekedésével nőtt a húzási rugalmassági és a tárolási modulus 

is. 

[251] 

LDPE/ 

PLA 
20/80 

A kutatás során 0-40 pph faliszttel töltött LDPE/PLA 

kompozitokat vizsgáltak. 
[252] 

PLA/ 

LDPE 

80/20 

90/10 

A cikk fő célja a termodinamikai és kinetikai paraméterek 

hatásának vizsgálata volt a gömbös mikro- és nano-szilícium-

dioxid részecskék migrációjára és lokalizációjára PLA/LDPE 

keverékekben. 

[253] 

PLLA/ 

HDPE/ 

LDPE 

33/33/33 

A kutatás célja PLLA/PE keverék kémiai 

újrahasznosíthatóságának vizsgálata volt. [254] 

I/7. táblázat A szakirodalomban található PLA/PE keverékek és azok legfőbb tulajdonságai 
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I/7.: A kutatásom szempontjából előremutató, kompatibilizált PET/PLA és PE/PLA 

keverékekkel kapcsolatos szakirodalmak összefoglaló táblázata 

Keverék fő 

komponensei 
Kompatibilizáló Összetétel Eredmények, megjegyzések Hiv. 

PLA/LLDPE 

PE-g-MA 

90/10/0 

80/20/0 

70/30/0 

80/12/8 

A kutatás során a morfológia és a 

viszkoelasztikus tulajdonságok vizsgálata 

volt a cél. A SEM felvételek alapján 

megfigyelték, hogy az MMT 

hozzáadásával csökkent az eloszlatott 

szemcsék mérete, azonban az alkalmazott 

kompatibilizálószernek nem volt hatása az 

eloszlatott szemcsék méretére. A 

kompatibilizálószer hozzáadása a 

nanokompozit keverékhez alacsony 

frekvencia tartományban csökkentette a 

komplex viszkozitást és a tárolási 

modulust is. A DSC mérés során arra a 

megállapításra jutottak, hogy a PLA 

hidegkristályosodási hőmérséklete 

csökkent az MMT hozzáadásával, ami 

szerintük az MMT gócképző hatásának 

köszönhető. 

[255] 

MMT 

90/10/4 

80/20/4 

70/30/4 

PE-g-MA+MMT 80/12/8/4 

PLA/HDPE E-BA-GMA 

80/20/5 

60/40/5 

50/50/5 

40/60/5 

20/80/5 

A kutatás során kompatibilizált 

PLA/HDPE keverékek morfológiai és 

mechanikai tulajdonságait vizsgálták. A 

SEM felvételeken azt figyelték meg, hogy a 

kompatibilizálószer hozzáadásával a 

diszpergált cseppek mérete csökkent. A 

mechanikai tulajdonságokat tekintve azt 

tapasztalták, hogy kompatibilizálószer 

alkalmazása esetén a szakítószilárdság 

nem változott jelentős mértékben, azonban 

a szakadási nyúlás és az ütőszilárdság nőtt 

az adalékolatlan esetekhez képest. 

[84] 

LDPE/PLA 

PE-g-GMA 

PP-g-MA 

E-MA-GMA 

E-BA-MA 

20/80/5 

A kutatásuk során bioalapú kompozitok 

fejlesztése volt a céljuk. A mechanikai és a 

morfológiai tulajdonságok változása 

alapján arra a megállapításra jutottak, 

hogy a PE-g-GMA volt a leghatékonyabb 

kompatibilizálószer, a többinek nem volt 

jelentős hatása. 

[248] 

PLA/LLDPE PLLA-PE 
80/20/0 

80/20/5 

A kísérlet során a PLA szívósítása volt a 

szerzők célja. Kompatibilizálószerként 

PLLA-PE blokk kopolimert használtak. A 

blokk kopolimer hozzáadásával csökkent 

az eloszlatott LLDPE szemcsék mérete, 

illetve növekedett az ütőszilárdság. 

[256] 
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Keverék fő 

komponensei 
Kompatibilizáló Összetétel Eredmények, megjegyzések Hiv. 

LDPE/PLA O-MMT 

60/40/0 

60/40/1 

60/40/2 

60/40/3 

A keverékkészítés során az O-MMT-n 

kívül az LDPE/PLA keverékhez adtak még 

2 pph szilikonolajat, 3 pph LLDPE-g-MA-t 

és 3 pph benzofenont. A különböző 

vizsgálatokat fóliafúvással készített 

mintákon végezték. A szakítóvizsgálatok 

során azt tapasztalták, hogy az O-MMT 

hozzáadásával hosszirányban és 

keresztirányban is nőtt a szakítószilárdság, 

azonban a szakadási nyúlás tekintetében 

nem lehetett egyértelmű trendet 

megfigyelni. A gyártási orientáció miatt 

eltéréseket tapasztaltak a hosszirányú és a 

keresztirányú mérési eredmények között. 

Az O-MMT hatására a fóliák 

fényáteresztőképessége nem változott, 

azonban a homályosság nőtt az O-MMT 

arányának növekedésével. Megfigyelték, 

hogy az O-MMT arányának növelésével 

csökkent a fóliák oxigén és vízgőz 

áteresztési képessége. 

[257] 

LDPE/PLA E-GMA 60/40/2-20 

A SEM felvételeken azt figyelték meg, 

hogy az E-GMA arányának növekedésével 

csökkent az eloszlatott szemcsék mérete, 

illetve finomodott a szemcseméret-

eloszlás. A szakítóvizsgálat során azt 

tapasztalták, hogy a E-GMA tartalomnak 

nincs hatása a húzószilárdságra és a 

szakítószilárdságra. Azonban az E-GMA 

arányának növekedésével csökkent a 

húzási rugalmasági modulus, de 

növekedett a szakadási nyúlás. 

[249] 

mPE/PLA E-GMA-VA 
80/20/0 

80/20/10 

A kutatók célja bioalapú polimer 

fejlesztése volt autóipari és sportszer 

felhasználáshoz. A SEM felvételeken azt 

figyelték meg, hogy kompatibilizálószer 

hozzáadásával jelentősen csökkent az 

eloszlatott PLA szemcsék mérete. A DSC 

görbéken a kompatibilizálószer 

hozzáadásával eltűnt a PLA 

hidegkristályosodási csúcsa. A 

szakítóvizsgálat során azt tapasztalták, 

hogy kompatibilizálószer hozzáadása 

mellett nőtt a szakítószilárdság és a húzási 

rugalmassági modulus, azonban a 

szakadási nyúlás csökkent. 

Kompatibilizálószer alkalmazása esetén 

nőtt a keverék viszkozitása. 

[258] 
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Keverék fő 

komponensei 
Kompatibilizáló Összetétel Eredmények, megjegyzések Hiv. 

LLDPE/PLA LDPE-g-MA 
80/20/2-10 

65/35/2-10 

A kutatás során kompatibilizált 

LLDPE/PLA keverékek mechanikai 

tulajdonságait vizsgálták fóliafúvással 

készült próbatesteken. A 

szakítóvizsgálatok alapján arra 

megállapításra jutottak, hogy a szakadási 

nyúlás és a húzószilárdság változásában 

nem figyelhető meg egyértelmű 

összefüggés. Véleményük szerint a 

mechanikai tulajdonságokat tekintve a 

80/20/4 arányú keverék mutatta a 

legkedvezőbb tulajdonságokat. Talajban 

vizsgálva a 80/20/4 tömegarányú keverék 

lebomlását, azt tapasztalták, hogy a pH 

értékének növekedésével nőtt a lebomlás 

mértéke. Egy év alatt a vizsgált minta kb. 

18%a bomlott le 11 pH érték mellett. 

[245, 

246] 

PLA/LLDPE 
E-BA-GMA + 

MMT 

75/25/5/3 

75/25/5/4,5 

75/25/5/6 

A kutatás során két különböző MMT 

feldolgozhatóságát, és biológiai 

lebonthatóságát vizsgálták PLA/LLDPE 

keverékben. A kísérlet során az egylépéses 

és a kétlépéses kompaundálás hatását is 

vizsgálták. A SEM felvételek alapján arra a 

megállapításra jutottak, hogy a kétlépéses 

kompaundálás során homogénebb, 

egyenletes eloszlású és szemcseméretű 

szerkezet alakult ki. A lebonthatósági 

vizsgálat során azt figyelték meg, hogy a 

kétlépésben kompaundált 3 pph MMT 

tartalmú keverékek jóval hamarabb 

lebomlottak, mint az egylépésben 

kompaundáltak, illetve az adalékolatlan 

minta. Azt is kimutatták, hogy az egyik 3 

pph MMT tartalmú, kétlépésben 

kompaundált keverék hamarabb 

lebomlott, mint a referencia PLA minta. 

[259] 

LDPE/PLA LDPE-g-MA 

90/10/15 

80/20/15 

70/30/15 

60/40/15 

50/50/15 

A kutatás célja környezetbarát 

csomagolóanyag fejlesztése volt. A 

kísérletek során azt tapasztalták, hogy a 

PLA arányának növekedésével a 

keverékek több vizet tudnak megkötni, 

illetve, hogy a biodegradáció során nő a 

keverékek lebonthatósági foka. 

[260] 
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Keverék fő 

komponensei 
Kompatibilizáló Összetétel Eredmények, megjegyzések Hiv. 

PLA/HDPE 

EVA 

PVA 

DCP 

80/20/5 

80/20/5 

80/20/0,2 

A kísérlet célja szívósított PLA/HDPE 

keverék fejlesztése volt csomagolóipari 

alkalmazáshoz. A kompatibilizálószerek 

hatására szívósabbá váltak a keverékek. 

Az EVA alkalmazása esetén figyelték meg 

a legnagyobb szakadási nyúlás és 

ütőszilárdság értékeket. A 

szakítószilárdságra és a hajlítószilárdságra 

egyik kompatibilizálószer se volt hatással. 

A SEM felvételeken megfigyelték, hogy a 

kompatibilizálószerek alkalmazásával 

csökkent az eloszlatott HDPE szemcsék 

mérete. Ezenkívül a kompatibilizálószerek 

hozzáadásával csökkent a keverékek 

kristályossága az adalékolatlan 

PLA/HDPE keverékhez képest. 

[261] 

PLA/LDPE PEO-g-GMA 

80/20/0 

80/20/2 

80/20/4 

80/20/6 

80/20/8 

A kutatás során kompatibilizált 

PLA/LDPE keverékek kristályosodási 

képességét és a mikrocelluláris 

habképződést vizsgálták. A DSC 

vizsgálatok során azt figyelték meg, hogy 

kompatibilizálószer hozzáadása esetén 

nőtt a PLA kristályossága. A SEM 

felvételeken azt figyelték meg, hogy a 

kompatibilizálószer mennyiségének 

növekedésével fokozatosan csökkent az 

eloszlatott LDPE szemcsék mérete. A 

szuperkritikus CO2-vel habosított minták 

esetén azt figyelték meg, hogy a 

kompatibilizálószer mennyiségének 

növekedésével fokozatosan csökkent a 

cellaméret és nőtt a cellasűrűség. 

[262] 

PLLA/LDPE 

PE-PLLA 

diblokk 

kopolimer 

80/20/0 

80/20/2 

80/20/5 

80/20/10 

A kutatás során PLLA és LDPE 

kompatibilizálása volt a cél diblokk 

kopolimerrel. A SEM felvételeken azt 

tapasztalták, hogy az eloszlatott LDPE 

szemcsék mérete fokozatosan csökkent a 

kompatibilizálószer mennyiségének 

növekedésével. A szakítóvizsgálat során 

azt figyelték meg, hogy a 

kompatibilizálószer mennyiségének 

növelésével nőtt a szakadási nyúlás és az 

ütőszilárdság. Azonban a 

szakítószilárdságra és a húzási 

rugalmassági modulusra nem volt 

hatással.  

[263] 

 



  

I-18 

Keverék fő 

komponensei 
Kompatibilizáló Összetétel Eredmények, megjegyzések Hiv. 

PLA/LDPE PE-g-GMA 

80/20/1 

80/20/3 

80/20/5 

80/20/10 

A kutatás célja az volt, hogy a PLA rideg 

viselkedését csökkentsék LDPE és 

különböző reaktív kompatibilizálószerek 

segítségével. Kompatibilizálószer 

hozzáadása esetén azt tapasztalták a SEM 

felvételeken, hogy a szerkezet jelentősen 

megváltozott az adalékolatlan esethez 

képest, a diszpergált fázis egyenletesebb és 

finomabb szemcse-méreteloszlású lett. 

[167] 

PLA/LDPE 
SiO2 

CaCO3 

90/10/5 

80/20/5 

50/50/5 

10/90/5 

A keverékekben alkalmazott SiO2 javította 

a diszpergált szemcsék eloszlatottságát és 

csökkentette azok méretét ennek 

következtében pedig javította a keverékek 

mechanikai tulajdonságait, növelte a 

szívósságot, illetve a kristályosságot. Ezzel 

szemben a CaCO3 tovább rontotta keverék 

mechanikai tulajdonságait. 

[152] 

HDPE/PLA 

PE-g-MA 

PE-co-GMA 
80/20/3 

A kutatás célja a HDPE/PLA keverékek 

kompatibilitásának javítása volt. A kapott 

eredmények azt mutatták, hogy a PE-g-

MA és a PE-co-GMA hozzáadása nem 

gyakorolt jelentős hatást a mechanikai 

tulajdonságokra és a termikus stabilitásra 

sem. Ezzel szemben a maleinizált 

lenmagolaj (MLO) és a dikumil-peroxid 

(DCP) kombinációja szívósította a 

keveréket. 

[240] 
MLO 

MLO+DCP 

80/20/5 

80/20/5/1 

PLA/LLDPE 
E-GMA 

E-MA-GMA 
80/20/5 

A kutatás során az alkalmazott 

kompatibilizálószerek hatásosságát 

vizsgálták. A folyásindex (MFI) mérést 

elvégezve azt tapasztalták, hogy a 

kompatibilizálószerek hozzáadásával az 

MFI értékek kisebbre adódtak, mint a két 

alapanyag értékei. Ebből, és az FTIR 

vizsgálat eredményeiből azt a 

következtetést vonták le, hogy a 

kompatibilizálószerek epoxi funkciós 

csoportja reakcióba lépett a PLA hidroxil 

vagy karboxil végcsoportjával, ezáltal 

hosszabb molekulaláncokat képezve. A 

mechanikai tulajdonságokat tekintve azt 

tapasztalták, hogy a húzószilárdság és a 

húzási rugalmassági modulus csökkent, 

de a szakadási nyúlás és az ütőszilárdság 

nőtt a kompatibilizálószerek alkalmazása 

esetén. Az alkalmazott 

kompatibilizálószereknek nem volt hatása 

a behajlási hőmérsékletre (HDT) 

[264] 
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Keverék fő 

komponensei 
Kompatibilizáló Összetétel Eredmények, megjegyzések Hiv. 

PET/PLA 

exfoliált grafit 

nanolemezek 
75/25/1 

A kutatás során a PET/PLA keverékek 

termikus, termooxidatív és hidrolitikus 

degradációját vizsgálták. A SEM felvételek 

alapján arra a megállapításra jutottak, 

hogy a grafén-oxid hatására finom 

diszpergált fázisszerkezet alakult ki. A 

TGA eredmények alapján arra a 

következtetésre jutottak, hogy az 

atmoszféra kulcsfontosságú szerepet 

játszik a minták lebomlási folyamatában. 

Nitrogén atmoszférában a grafén-oxid 

tartalmú keverékek gyorsabb lebomlást 

mutattak, mint az exfoliált grafit 

nanolemezekkel töltött, továbbá a grafén-

oxid csökkentette a keverék aktivitási 

energiáját. 

[231] 

grafén-oxid 

75/25/0,5 

75/25/1 

75/25/2 

PET/PLA 

grafén-oxid, 

exfoliált grafit 

nanolemezek 

75/25/0 

75/25/1 

A kutatás során a PET/PLA keverékekben 

alkalmazott nanotöltőanyagok hatását 

vizsgálták. A SEM felvételeken azt 

figyelték meg, hogy a nanotöltőanyagok 

hatására finomabb eloszlású szerkezet 

alakult ki. A DSC vizsgálatok alapján 

megállapították, hogy a töltőanyagok 

hozzáadásával csökkent a keverékek 

kristályossága, azonban nőtt a 

kristályosodási sebesség. 

[230] 

LDPE/PBAT LLDPE-g-MA 

90/10/10 

80/20/10 

70/30/10 

A kutatás során kompatibilizált 

LDPE/PBAT síkfóliák morfológiai és 

mechanikai tulajdonságait, valamint 

oxigén- és vízgőz áteresztőképességét 

vizsgálták. A SEM felvételeken azt 

tapasztalták, hogy kompatibilizálószer 

hozzáadásával, mindegyik keverék esetén 

csökkent a diszpergált PBAT szemcsék 

mérete. A szakítóvizsgálat során azt 

figyelték meg, hogy kompatibilizálószer 

hozzáadásával mindegyik keverék esetén 

nőtt a húzási rugalmassági modulus és a 

húzószilárdság a kompatibilizált 

keverékekhez képest. Megfigyelték, azt is, 

hogy kompatibilizálószer hozzáadásával 

minden keverék esetén nőtt a fóliák 

vízgőzáteresztési képessége, ezzel 

szemben csökkent az oxigén áteresztő 

képesség. 

[169] 

I/8. táblázat A szakirodalomban található kompatibilizált PE/PLA, illetve PET/PLA keverékek és azok 

legfőbb tulajdonságai 
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II. Melléklet: Mintakészítés és mérési módszerek kiegészítése

II/1.: Nyomásmérő szenzorok elhelyezkedése a fröccsöntő szerszámban 

II/1. ábra Nyomásmérő szenzorok elhelyezkedése a fröccsöntő szerszámban 

II/2.: Mért üregnyomás a fröccsöntés során 

II/2. ábra Az üregnyomás változása PET próbatest fröccsöntése során 
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II/3.: Viszkozitás mérés kiértékelése 

A számításokhoz a beállított keresztfej sebesség (vkf [m/s]) és a mért erő (F [N]) 

szükséges. 

A térfogatáramot (Q [m3/s]) a (II/1), a nyomáskülönbséget (Δp [Pa]) pedig a (II/2) 

alapján lehet kiszámolni: 
2
dr

kf

d
Q v

4


  (II/1) 

ahol ddr [m] a dugattyúrúd átmérője. 

2
dr

F
p

d

4

 
 (II/2) 

A látszólagos nyírósebességet (γ̇a [1/s]) a (II/3), a látszólagos nyírófeszültséget (τa [Pa]) 

a (II/4) alapján lehet meghatározni: 

a 3
k

4Q
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(II/3) 

ahol rk [m] a kapilláris sugara. 

  k
a

k

p r

2 l


 


(II/4) 

ahol lk [m] a kapilláris hossza. 

A látszólagos nyírósebességből és nyírófeszültségből a látszólagos viszkozitás 

(ηa [Pa·s]) (II/5) már meghatározható: 

a
a

a


 


(II/5) 

Ezek után a Bagley korrekció segítségével meghatározható a valós nyírófeszültség 

(τr [Pa]) (II/6). A Bagley korrekció a polimer ömledék kapillárisba történő belépéskor 

és kilépéskor fellépő, úgynevezett belépési és kilépési véghatásokat veszi figyelembe, 

vagyis, hogy a nyomáseloszlás nem lineáris a kapilláris hossza mentén [265]. 
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(II/6) 

ahol nB [-] a Bagley korrekciós tényező. 

A korrekciós tényező (nB) a nyírósebesség függvénye is, ezért minden egyes 

látszólagos nyírósebességnél meg kell határozni az értékét. Ennek meghatározásához 

a négy különböző hosszúságú kapillárisnál kiszámolt nyomáskülönbségeket (Δp) 

ábrázoljuk a kapillárisok lk/rk függvényében. Mindegyik nyírósebességnél egyenest 

illesztünk a diagramon ábrázolt pontokra (4 db pont/nyírósebesség), majd 

meghatározzuk az egyenesek Δp tengelymetszetét (lk/rk = 0), ez lesz a korrekciós 

tényező értéke [265]. 
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A valós nyírósebesség a Rabinowitsch módszer segítségével határozható meg. A 

Rabinowitsch módszer használatára akkor van szükség, ha az áramlás nyírósebesség 

eloszlása nem egyenletes a cső/kapilláris keresztmetszete mentén (pl.: kapilláris 

reométer) [265]. 

A Rabinowitsch korrekciós tényező (nR) meghatározásához a látszólagos 

nyírósebesség természetes alapú logaritmusát kell ábrázolni a valós nyírófeszültség 

természetes alapú logaritmusának függvényében (ln γ̇a – ln τr). A négy különböző 

hosszúságú kapillárishoz tartozó értékekre görbét kell illeszteni, amelynek 

meredeksége (II/7) megadja a korrekciós tényező értékét [265]. 

a
R

r

d ln
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d ln





(II/7) 

Ezután a valós nyírósebesség (γ̇r) a (II/8)-os összefüggéssel már meghatározható: 

a
r a a

r

d ln3 1

4 4 d ln


    


(II/8) 

Azonban ez az összefüggés tovább egyszerűsíthető (II/10), ha bevezetjük n'R-t (II/9): 
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(II/9) 
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 (II/10) 

Végezetül a valós viszkozitás (ηr [Pa·s]) (II/11) már meghatározható: 

r
r

r


 


(II/11) 

II/4.: Komposztálás 

II/3. ábra A komposztálás során használt PP doboz méretei 
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III. Melléklet: Kiegészítő mérési eredmények a poli(etilén-tereftalát) és

politejsav keverékekhez 

III/1.: Szárítási paraméterek meghatározása PET és PLA alapanyag esetén 

Feldolgozás előtt a PET-et és a PLA-t is szárítani kell a hidrofil viselkedésük miatt. 

Az alapanyaggyártók PET és PLA esetében is általában 100-250 ppm-nél kisebb, 

szárítás utáni maradék nedvességtartalmat írnak elő, a hidrolitikus degradáció 

elkerülése végett [266]. Ennek elérésére a szakirodalomban, illetve az iparban is 

számos szárítási paramétert (pl. hőmérséklet, idő, szárító típus) használnak. PET 

esetében leggyakrabban 120-160 °C-os, ezzel szemben PLA esetében 60-100 °C-os 

szárítási hőmérsékletet szoktak alkalmazni. 

A két alapanyag esetében alkalmazott eltérő szárítási hőmérsékletek miatt szárítási 

próbát végeztem 80 °C-on, illetve 140°C-on, azért mert PET esetében 140 °C, PLA 

esetében pedig 80 °C a leggyakrabban alkalmazott szárítási hőmérséklet. Vizsgáltam 

az alapanyagok maradék nedvességtartalmát különböző szárítási időtartamok után, 

illetve a szárítás során bekövetkező degradáció mértékét is. Az általam használt 

alapanyagok adatlapja szerint, illetve a biztonság miatt a szárítás során elérni kívánt 

maradék nedvességtartalmat 100 ppm-ben (0,010%) határoztam meg. 

Első lépésben a PLA feldolgozását modellezve 80 °C-on szárítottam az alapanyagokat. 

Szárítás előtt a PET nedvességtartalma 0,11%, amíg PLA esetén 0,21% volt. Az 

eredményekből jól látszik, hogy 80 °C-on, 24 órás szárítás esetén sem érték el a minták 

a 100 ppm-es határt (III/1. ábra). Továbbá megfigyelhető, hogy 80 °C-os szárítás esetén 

a vizsgált tartományban a szárítási idő növekedésével folyamatosan csökkent a 

maradék nedvességtartalom. 

III/1. ábra PET és PLA maradék nedvességtartalma 80 °C-os szárítás esetén 
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Mivel a 80 °C-os szárítási hőmérséklet nem volt megfelelő, ezért elvégeztem a szárítási 

próbát 100 °C-on is (III/2. ábra). Az eredményekből jól látszik, hogy 100 °C-os szárítás 

esetén, 6 óra után mindkét alapanyag esetén a maradék nedvességtartalom 

100-110 ppm volt, azonban a szárítási idő további növelésével se csökkent 100 ppm alá 

a maradék nedvességtartalom. 

Második lépésként a PET feldolgozási paramétereit modellezve 140 °C-os szárítási 

hőmérsékleten vizsgáltam a PET és PLA nedvességleadását (III/2. ábra). Az 

eredményekből jól látszik, hogy 140 °C-os szárítás esetén 2 óra szárítás után mindkét 

alapanyag esetén 100 ppm-nél alacsonyabb volt a maradék nedvességtartalom. 

Továbbá megfigyelhető, hogy 140 °C-os szárítás esetén 5 óra szárítás után már nem 

csökkent tovább a maradék nedvességtartalom. PET esetében az elérhető legkisebb 

nedvességtartalom kb. 10 ppm volt, ezzel szemben PLA esetében kb. 50 ppm. A 

0,00-0,05% közötti eredményeket a III/3. ábrán kinagyítva is bemutatom, hogy jobban 

látszanak a szárítási paraméterek, illetve az alapanyagok közötti különbségek. 

III/2. ábra PET és PLA maradék nedvességtartalma 100 °C-os és 140 °C-os szárítás esetén 

III/3. ábra PET és PLA maradék nedvességtartalma 100 °C-os és 140 °C-os szárítás esetén 

0,00-0,05% nedvességtartalom között 
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III/2. Különböző tömegarányú PET/PLA és PLA/PETpor keverékekből készült fóliák átlagos 

vastagságérékei 

PET/PLA aránya 

100/0 99/1 97,5/2,5 95/5 90/10 75/25 50/50 

Átlagos fólia 

vastagság [µm] 
203 ± 13 198 ± 11 207 ± 14 201 ± 15 211 ± 12 209 ± 15 213 ± 17 

III/1. táblázat Síkfóliagyártással készült fóliák átlagos vastagsága PET/PLA keverékek esetén 

PLA/PETpor aránya 

100/0 99/1 97,5/2,5 95/5 90/10 75/25 

Átlagos fólia 

vastagság [µm] 
199 ± 10 205 ± 16 209 ± 15 211 ± 17 218 ± 19 250 ± 27 

III/2. táblázat Síkfóliagyártással készült fóliák átlagos vastagsága PLA/PETpor keverékek esetén 

III/3. Különböző tömegarányú PET/PLA és PLA/PETpor keverékekből készült fóliákhoz tartozó 

teljes hőáram (mDSC) görbék 

A modulált DSC-vel mért teljes hőáram görbéket mutatja a III/4. ábra különböző 

tömegarányú PET/PLA keverékek esetén. A PLA arányának növekedésével 

megjelenik a görbéken a PLA-hoz tartozó Tg, illetve kristályolvadási csúcs, valamint 

kiszélesedik, majd két részre válik a hidegkristályosodási csúcs. 

III/4. ábra A különböző tömegarányú PET/PLA keverékekhez tartozó teljes hőáram (mDSC) görbék 
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A modulált DSC-vel mért teljes hőáram görbéket mutatja a III/5. ábra különböző 

tömegarányú PLA/PETpor keverékek esetén. A PETpor esetében nem detektáltam 

hidegkristályosodási csúcsot, ami azzal magyarázható, hogy a PET palackdarálék 

kristályosítása során keletkezik, ezért valószínűsíthetően már nagy a kristályos 

részaránya. Továbbá a kompaundálás során a PETpor kristályosítva lett hozzákeverve 

a PLA-hoz és a feldolgozás során a PLA-val szemben a PETpor nem került 

ömledékállapotba, emiatt a kompaundálás során az esetlegesen megmaradt amorf 

részek is kristályosodni tudtak. Az összes PLA/PETpor keverék esetén megfigyelhető a 

PLA-hoz köthető hidegkristályosodási csúcs és entalpiarelaxáció a Tg közelében. 

Emellett két PLA-hoz tartozó kristályolvadási csúcs figyelhető meg, amelyek az 

alacsonyabb olvadási hőmérséklettel jellemezhető, rendezetlenebb, α’ típusú és a 

magasabb olvadási hőmérséklettel jellemezhető α (rendezettebb) típusú 

kristályformákhoz köthetők [184]. 

III/5. ábra A különböző tömegarányú PLA/PETpor keverékekhez tartozó teljes hőáram (mDSC) görbék 
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III/4. A síkfóliagyártással készült, különböző tömegarányú PET/PLA fóliák kriogén 

töretfelületeiről készült SEM felvételek 

PET/PLA 

aránya 

Síkfólia Síkfólia 

gyártás irányával párhuzamos gyártás irányára merőleges 

100/0 

99/1 

97,5/2,5 
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95/5 

90/10 

75/25 

50/50 

III/3. táblázat Különböző tömegarányú síkfóliagyártásra merőleges és azzal párhuzamos PET/PLA 

keverékek SEM felvételei 
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IV. Melléklet: Kiegészítő mérési eredmények a kompatibilizált poli(etilén-tereftalát) és politejsav keverékekhez

IV/1. A különböző tömegarányú kompatibilizálatlan és kompatibilizált PET/PLA keverékek SEM felvételei 

PET/PLA adalékolatlan 6 pph PTW 12 pph PTW 12 pph PTW + 2 pph CESA 

85/15 

75/25 
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50/50 

25/75 

15/85 

IV/1. táblázat Különböző tömegarányú adalékolt és adalékolatlan PET/PLA keverékek SEM felvételei 
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IV/2.: 75/25 és 25/75 tömegarányú kompatibilizálatlan és kompatibilizált PET/PLA 

keverékekhez tartozó mDSC görbék 

Az adalékolatlan és az adalékolt 75/25 tömegarányú PET/PLA keverékek első 

felfűtési, teljes hőáram görbéit mutatja az IV/1. ábra. Megfigyelhető, hogy az 

adalékanyagok hozzáadásával a PLA-hoz tartozó hidegkristályosodási csúcs 

„ellaposodott”, illetve a PLA-hoz tartozó α és α’ típusú kristályformákhoz köthető 

kristályolvadási csúcsok nagysága csökkent. A kompatibilizálatlan és a 

kompatibilizált 85/15 tömegarányú PET/PLA keverékek esetén szintén hasonló 

trendet figyeltem meg. 

IV/1. ábra A kompatibilizálatlan és a kompatibilizált 75/25 tömegarányú PET/PLA keverékekhez 

tartozó teljes hőáram (mDSC) görbék 

Ezzel szemben az adalékolatlan és adalékolt 25/75 tömegarányú PET/PLA keverékek 

(IV/2. ábra) esetén azt tapasztaltam, hogy az adalékanyagok hozzáadásával a PLA-

hoz tartozó hidegkristályosodási csúcs „ellaposodott”, azonban a PET-hez tartozó Tcc 

megnőtt. A 75/25 tömegarányú keverékekhez hasonlóan a PLA-hoz tartozó α’ típusú 

kristályformához köthető kristályolvadási csúcs nagysága csökkent. A 

kompatibilizálatlan és a kompatibilizált 15/85 tömegarányú PET/PLA keverékek 

esetén szintén hasonló trendet figyeltem meg. 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0 50 100 150 200 250 300

T
e

lj
e

s 
h

ő
á

ra
m

 [
W

/g
]

Hőmérséklet [°C]

PET/PLA/PTW/CESA 75/25/0/0 PET/PLA/PTW/CESA 75/25/6/0

PET/PLA/PTW/CESA 75/25/12/0 PET/PLA/PTW/CESA 75/25/12/2

E
n

d
o

0,
05

W
/g

PLA Tg PLA Tcc PLA Tm,α' PET Tm

PET Tg PET Tcc

PLA Tm,α



IV-4 

IV/2. ábra Az adalékolatlan és az adalékolt 25/75 tömegarányú PET/PLA keverékekhez tartozó teljes 

hőáram (mDSC) görbék 
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IV/3.: A komposztáláshoz gyártott síkfóliák átlagos vastagsága 

PET/PLA/PTW/CESA aránya 

85/15/0/0 85/15/6/0 85/15/12/2 75/25/0/0 75/25/6/0 75/25/12/2 

Átlagos fólia 

vastagság [µm] 
205 ± 11 203 ± 14 207 ± 10 199 ± 17 211 ± 18 209 ± 14 

IV/2. táblázat Síkfóliagyártással készült fóliák átlagos vastagsága a PET/PLA/PTW/CESA keverékek 

esetén 

IV/4.: A különböző tömegarányú kompatibilizálatlan és kompatibilizált PET/PLA keverékek 

szétmállási folyamata a komposztban 

PET/PLA/PTW/CESA aránya 

85/15/0/0 85/15/6/0 85/15/12/2 75/25/0/0 75/25/6/0 75/25/12/2 

0. 

nap 
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nap 
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nap 

21. 

nap 

28. 

nap 

35. 

nap 
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38. 

nap 

42. 

nap 

45. 

nap 

49. 

nap 

59. 

nap 

Mérőléc 

IV/3. táblázat A különböző tömegarányú kompatibilizálatlan és kompatibilizált PET/PLA keverékek 

szétmállási folyamata a komposztban 
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V. Melléklet: Kiegészítő mérési eredmények a polietilén és poli(butilén-

adipát-ko-tereftalát) keverékekhez 

V/1.: LDPE és PBAT alapanyagok kondicionálási és szárítási próbája 

Feldolgozás előtt az LDPE mátrixú keverékeket nem szárítottam, azonban a 

reprodukálhatóság miatt kondicionáltam az alapanyagokat. Ezzel szemben a PBAT 

mátrixú keverékeket a PBAT hidrofil viselkedése miatt szárítottam. A szárítási és 

kondicionálási idő meghatározásához szárítási és kondicionálási próbát végeztem. 

Elsőként az LDPE és a PBAT nedvességfelvételét vizsgáltam az alapanyagos zsák 

felbontásától, 23 °C-on, 50%-os relatív páratartalom mellett (V/1. ábra). Az LDPE 

esetében a szakirodalomnak [267] megfelelően azt tapasztaltam, hogy a kondicionálási 

idő előrehaladtával nem változott a nedvességtartalom. Ezzel szemben a PBAT 

esetében az első 24 órában intenzív nedvességfelvétel figyelhető meg. Az is látható, 

hogy 24 óra eltelte után már csak nagyon kis mértékben nőtt a nedvességtartalom. Az 

eredmények alapján 72 óra kondicionálási időt választottam, hogy nagyobb 

mennyiségű kondicionált alapanyag esetén is legyen elég idő a nedvességtartalom 

állandósulásához. 

V/1. ábra Az LDPE és PBAT nedvességtartalmának változása a kondicionálás során (23 °C, Rh.: 50%) 

A PBAT gyártói (BASF) technikai adatlapja alapján a szárítási próbát 70 °C-on 

végeztem (V/2. ábra). Az LDPE esetében látható, hogy a szárításnak nem volt hatása a 

nedvességtartalomra. Ezzel szemben a PBAT esetében megfigyelhető, hogy a szárítási 

idő növelésével a maradék nedvességtartalom fokozatosan csökken, azonban 5 óra 

szárítás után már nem csökken tovább. A szárítási próba és az alapanyag technikai 

adatlapja alapján a feldolgozás előtt 6 órás szárítási időt alkalmaztam. 
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V/2. ábra A PBAT és az LDPE maradék nedvességtartalma 70 °C-os szárítás esetén 

V/2. Különböző tömegarányú kompatibilizálatlan és kompatibilizált LDPE/PBAT és 

PBAT/LDPE keverékekből készült fóliák átlagos vastagság értékei 

LDPE/PBAT aránya 

100/0 99/1 97,5/2,5 95/5 90/10 75/25 50/50 

Átlagos fólia 

vastagság [µm] 
24 ± 7 25 ± 4 23 ± 5 25 ± 6 27 ± 7 n. gy. n. gy.

V/1. táblázat Síkfóliagyártással készült fóliák átlagos vastagsága a LDPE/PBAT keverékek esetén 

(n. gy.: nem gyártható belőle 20-30 µm vastagságú fólia) 

PBAT/LDPE aránya 

100/0 99/1 97,5/2,5 95/5 90/10 75/25 50/50 

Átlagos fólia 

vastagság [µm] 
22 ± 7 26 ± 5 24 ± 7 23 ± 5 26 ± 6 n. gy. n. gy.

V/2. táblázat Síkfóliagyártással készült fóliák átlagos vastagsága a PBAT/LDPE keverékek esetén 

(n. gy.: nem gyártható belőle 20-30 µm vastagságú fólia) 

LDPE/PBAT/PTW aránya PBAT/LDPE/PTW aránya 

90/10/5 75/25/5 50/50/5 90/10/5 75/25/5 50/50/5 

Átlagos fólia 

vastagság [µm] 
25 ± 7 n. gy. n. gy. 27 ± 7 n. gy. n. gy.

V/3. táblázat Síkfóliagyártással készült fóliák átlagos vastagsága 5 pph PTW-vel kompatibilizált 

keverékek esetén (n. gy.: nem gyártható belőle 20-30 µm vastagságú fólia) 
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LDPE/PBAT/PTW aránya PBAT/LDPE/PTW aránya 

90/10/5 75/25/5 50/50/5 90/10/5 75/25/5 50/50/5 

Átlagos fólia 

vastagság [µm] 
26 ± 6 n. gy. n. gy. 28 ± 5 n. gy. n. gy.

V/4. táblázat Síkfóliagyártással készült fóliák átlagos vastagsága 5 pph FUSA-val kompatibilizált 

keverékek esetén (n. gy.: nem gyártható belőle 20-30 µm vastagságú fólia) 
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VI. Melléklet: Kiegészítő eredmények az ipari hasznosuláshoz

VI/1. Fröccsfúvó berendezés 

VI/1. ábra ASB-70DPH típusú egylépcsős fröccsfúvó berendezés 




