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1. BEVEZETÉS 

Napjainkban, a nemzetközi trendekhez hasonlóan, Magyarországon a legtöbb 

műanyagot a csomagolóipar dolgozza fel. 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 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. 

A műanyag csomagolási hulladékok visszagyűjtésére kétféle módszer terjedt el, az 

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

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

szemben ez a szám Magyarországon csak 30 tömeg% volt. Európában a PET palackok 

57 tömeg%-át, azonban hazánkban csupán a 23 tömeg%-át reciklálták. 

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. 

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 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. Mindezek 

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

kerültek. 

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. Azonban a szelektív hulladékgyűjtés még nincs felkészülve a 

biológiailag lebontható polimerek szeparált gyűjtésére, ezért az újrahasznosítás során 

összekeveredhetnek. 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 (forrás: Skoczinski P., Carus M., 

de Guzman D., Käb H., Chinthapalli R., Ravenstijn J., Baltus W., Raschka A.: Bio-based building blocks and 

polymers – Global capacities, production and trends 2020 – 2025. Nova-Institut GmbH, Hürth (2021).) 

 

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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Világ bioalapú polimer termelése: 3,8 millió tonna

Világ kőolaj alapú polimer termelése: 373 millió tonna

Európa (EU28+NO/CH) polimer termelése: 64 millió tonna
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2. 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 előrejelzése szerint 2040-re utoléri a biopolimer 

termelés a kőolaj alapút, majd meg is előzi (2. ábra). 

 

 

2. ábra A kőolaj- és a bioalapú műanyagtermelés előrejelzése (forrás: Biron M.: Industrial applications of 

renewable plastics: environmental, technological, and economic advances. William Andrew, Oxford (2017).) 

 

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. 

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

szakirodalom van, amelyek két részre bonthatóak. A publikációk egy része 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, és csak nagyon szűk összetétel-

tartományban. A statisztikai adatok alapján, napjainkban a kis részarányú biológiailag 
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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 3. ábra mutatja a kísérleti és fejlesztési rész felépítését, az alfejezetek felosztását 

és az elért eredményeket, illetve téziseket. 
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3. 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 MÓDSZEREK 

A kísérletek során különböző kőolaj alapú és biológiailag lebontható polimer 

alapanyagokat használtam. Kőolaj alapú komponensként palackgyártáshoz ajánlott 

PET-et (NeoPET 80), 250 μm-nél finomabb szemcseméretű PET port, illetve 

fóliagyártáshoz ajánlott LDPE-t (TIPOLEN FA 244-51) használtam. Bio alapú 

komponensként palackgyártáshoz ajánlott PLA-t (Ingeo 7001D) és fóliafúváshoz 

ajánlott PBAT alapú keveréket (Ecovio F23B1) alkalmaztam. 

A kutatás során kompatibilizálószerként etilén-butil akrilát-glicidil metakrilát 

terpolimert (Elvaloy PTW), maleinsav anhidriddel ojtott HDPE-t (Fusabond E100), 

illetve epoxi-bázisú sztirol-akril multifunkciós oligomer reagenst tartalmazó molekula 

lánchossz-növelő adalékanyagot (CESA-extend NCA0025531-ZA) használtam. 

Kompaundálás előtt minden esetben száraz keverékeket készítettem kézzel. A PET 

palackhulladékban megjelenő PLA hatását 0-50 tömeg% PLA tartalom között, a PLA-

ban megjelenő PETpor hatását 0-25 tömeg% PETpor tartalom között, amíg az LDPE 

fóliahulladékban megjelenő PBAT hatását 0-50 tömeg% PBAT tartalom között, a 

PBAT-ban megjelenő LDPE hatását 0-50 tömeg% LDPE tartalom között vizsgáltam. 

A kompatiblizált PET/PLA keverék esetén 6 pph PTW-t, 12 pph PTW-t, illetve 12 pph 

PTW + 2 pph CESA-t alkalmaztam. A kompatibilizált LDPE/PBAT és PBAT/LDPE 

keverékek esetén 5 pph PTW, illetve 5 pph FUSA hatását elemeztem. 

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. 

Feldolgozás előtt az LDPE alapú keverékeket a mérések reprodukálhatóságának 

érdekében 72 órán keresztül Climacell 111 típusú klímakamrában, 23 °C-on, 50%-os 

relatív páratartalmon kondicionáltam. 

A PET alapú keverékeket feldolgozás előtt 140 °C-on, 6 órán keresztül, a PLA alapú 

keverékeket 100 °C-on, 8 órán keresztül, amíg a PBAT alapú keverékeket 70 °C-on, 6 

órán keresztül 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. 

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

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

kompaundáltam. 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). 

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. 
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A kompatibilizálatlan és kompatibilizált PET/PLA, illetve PLA/PETpor kompaundált 

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

Scientific LCR 300 típusú síkfólia gyártósor segítségével síkfóliát készítettem. 

A 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. 

A kompaundált kompatibilizált PET/PLA keverékekből Arburg Allrounder 370 S 

700-290 típusú fröccsöntőgépen az MSZ EN ISO 527-2:2012 szakítóvizsgálati 

szabványban rögzített 1A típusú 4 mm × 10 mm keresztmetszetű, 170 mm teljes 

hosszúságú piskóta alakú próbatesteket fröccsöntöttem. 

A szárítási próba során az alapanyag maradék nedvességtartalmát Brabender 

Messtechnik AQUATRAC - 3E típusú mobil nedvességmérő műszerrel határoztam 

meg. 

A PET por szemcseméret eloszlásának meghatározásához Horiba Partica LA-950V2 

típusú lézer fényszórásos részecskeméret eloszlásmérő berendezést használtam. A 

szemcseméret eloszlást etanol szuszpenzióban határoztam meg. 

A különböző alapanyagok, illetve keverékek relatív oldatviszkozitásait az ASTM 

D4603 szabvány 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. 

A viszkozitásgörbéket Instron Ceast SR50 típusú kapilláris reométerrel határoztam 

meg az ISO 11443:2014 szabványnak megfelelően. 

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 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 

húzószilárdságot, a szakítószilárdságot, a húzószilárdsághoz tartozó nyúlást és a 

szakadási nyúlást kompatibilizálatlan és kompatibilizált PET/PLA, illetve PLA/PETpor 

keverékek esetén 50 mm/perc, LDPE/PBAT és PBAT/LDPE keverékek esetén 200 

mm/perc sebességgel határoztam meg. 

A kompatibilizált PET/PLA keverékek Charpy-féle ütvehajlító szilárdságát 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, 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. 

A különböző tömegarányú keverékeken a DSC vizsgálatokat Q2000 típusú (TA 

Instruments) DSC berendezéssel végeztem. A regisztrált görbéket a TA Universal 

Analysis 2000 (TA Instruments, 4.5A verzió) szoftverrel értékeltem ki. A modulált DSC 

(mDSC) vizsgálatokat Q2000 típusú (TA Instruments) berendezéssel. A méréseket 2 
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°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 mérések során a modulált hőáram görbét regisztrálta a 

berendezés, amelyből a teljes-, a reverzibilis- és a nem reverzibilis hőáram görbéket is 

meg lehet határozni. 

A különböző tömegarányú keverékeken a TGA méréseket Q500 típusú (TA 

Instruments) termograviméteren végeztem. A regisztrált görbéket a TA Universal 

Analysis 2000 (TA Instruments, 4.5A verzió) szoftverrel értékeltem ki.  

A különböző keverékekből készült sík- és fújt fóliák optikai tulajdonságait: 

transzmittancia (teljes fényáteresztő képesség) és homályosság, az ASTM D1003 

szabvány alapján, BYK-Gardner haze-gard plus típusú mérőgéppel végeztem. 

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. 

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. 

A kompatibilizálatlan és a kompatibilizált PET/PLA keverékek szerkezetét Thermo 

Scientific DXR3xi típusú Raman-mikroszkóppal is vizsgáltam. A vizsgálat során 

alkalmazott lézer hullámhossza 532 nm, az objektív nagyítása 20x volt. Az 

eredmények kiértékelése az Omnic szoftverrel történt. 

A különböző kompatibilizálatlan és kompatibilizált keverékekből készült fóliák 

biológiai úton történő lebonthatóságát az MSZ EN ISO 20200:2016 szabvány szerinti 

laboratóriumi körülmények között vizsgáltam. A komposztálás során lezárható PP 

dobozt használtam, 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. 
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4. 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. A statisztikai 

adatokból látható, hogy kőolaj- és bioalapú polimerekből is legnagyobb mértékben 

csomagolóanyagokat készítenek, amelyek nagyon rövid idő alatt hulladékként 

jelentkeznek. Ezek után részletesen tanulmányoztam a műanyagok újrahasznosítási 

lehetőségeit, illetve az anyagában történő újrahasznosítás folyamatát. Emellett 

megvizsgáltam a vegyes műanyaghulladék szétválasztási lehetőségeit is. Továbbá 

feltártam a biológiai úton történő újrahasznosítást, azaz a komposztálást, 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. 

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. 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. 

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 
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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 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 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 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. 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 [1-3]. 

 

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 [4, 5]. 
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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 [6, 7]. 

 

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 [4, 6]. 

 

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 [8]. 
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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 [9-11]. 
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