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Jelölés és rövidítésjegyzék

Jelölés és rövidítésjegyzék
A dolgozatban használt rövidítések és jelentésük:
AE
B
BIOPLAST
BRHA
DMA
DSC
EMA
EPDM
EVA
EVAMA
Gl
GMS
HDPE
LCR
LDPE
LLDPE
Ma
MH
NR
PA6
PBAT
PBSA
PCL
PCLgMAH
PE
PEA
PEgMA
PHA
PHB
PHBV
PHEE
PLA
PP
PPEAA
PPgMA
PS
PVA
RH
RHA
RHF
RHP
SEM
So
Dogossy Gábor

Akusztikus emisszió
Cukornádrost
TPS márkanév (hőre lágyuló keményítő alapú polimer)
Fekete rizs héj hamu
Dinamikus mechanikai analízis
Pásztázó differenciális kaloriméter
Maleinsav anhidrid funkciós csoporttal rendelkező LDPE
Etilén-propilén-dién monomer alapú kopolimer
Etilén-vinil-acetát kopolimer
Maleinsav anhidrid funkciós csoporttal rendelkező EVA
Glicerin
Glicerin-mono-sztearát
Nagy sűrűségű polietilén
Búzaszalma lignocellulóz frakciója
Kis sűrűségű polietilén
Lineáris kis sűrűségű polietilén
Maltit, nagy molekulatömegű cukor alkohol
Kukorica maghéj
Természetes gumi
Poliamid 6
Biodegradábilis aromás kopoliészter (poli(butilén adipát-cotereftalát))
Alifás kopoliészter
Poli-ε-kaprolakton
Maleinsav anhidriddel ojtott PCL
Polietilén
Poliészteramid
Maleinsav anhidriddel ojtott PE
Polihidroxialkanoát
Természetes poliészter (Poli (ß-hidroxibutirát))
Poli(hidroxibutirát-co-valerát)
Poli(hidroxiészter éter)
Politejsav
Polipropilén
Poli(propilén-etilén-akrilsav) kopolimer
Maleinsav anhidriddel ojtott PP
Polisztirol
Poli(vinil alkohol)
Rizshéj
Rizshéj hamu
Rizshéj liszt
Rizshéj por
Pásztázó elektronmikroszkóp
Szorbit, nagy molekulatömegű cukor alkohol
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St
TPE
TPS
TPSaMH
TPSB
TPS-G
TPSMH
TPS-M
TPS-MG
V
WB
WRHA
Xi
[m%]
[%RH]

Keményítő
Termoplasztikus elasztomer
Termoplasztikus keményítő
TPS alapú, aprított kukoricamaghéjjal társított kompozit
TPS alapú, cukornádrosttal társított kompozit
Glicerinnel lágyított TPS
TPS alapú, kukoricamaghéjjal társított kompozit
Maltittal lágyított TPS
Maltittal és glicerinnel lágyított TPS
Desztillált víz
Búza korpa
Fehér rizshéj hamu
Xilit, nagy molekulatömegű cukor alkohol
Tömegszázalék
Relatív páratartalom

A dolgozatban használt jelölések, mértékegységük és jelentésük:
a
ac
A
A0
acN
b
ba
bc
bmax
d
EF
Emax
ET
f
FC
FM
h
HDT
HSt
HSt/t
L0
l1
L16h
lc
LC
LM
MFI
mgy
Mm
mm
mv
m∞

[mm]
[mm]
[-]
[mm2]
[kJ/m2]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[-]
[GPa]
[kJ]
[GPa]
[-]
[N]
[N]
[mm]
[°C]
[db]
[db/s]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[g/10 min]
[g]
[g/mol]
[g]
[g]
[g]
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Szélesség
Lemez modell kritikus szélessége
Állandó
Kezdeti keresztmetszet
Bemetszett Charpy-féle ütvehajlító szilárdság
Hosszúság
Bemetszés nagysága
Lemez modell kritikus hosszúsága
Kukoricamaghéj maximális hossza
Geometriai és nedvesítési állandó
Hajlító modulus
Teljes törési energia
Húzó rugalmassági modulus (Young modulus)
Állandó
1,5h lehajláshoz tartozó erő
Maximális erő
Vastagság
Terhelés alatti lehajlási hőmérséklet
Kumulált akusztikus eseményszám erő maximumig
Időegységre vetített HSt (akusztikus aktivitás)
Húzóvizsgálatnál a kezdeti hossz
Fröccsöntött próbatest hossza
Hárompontos hajlításnál az alátámasztás távolsága
Szerszámüreg hossza
Kritikus szálhossz
Húzóvizsgálatnál a maximális erőnél mért hossz
Folyási mutató szám
Felvett gyanta tömege
Molekula tömeg
Minta tömege
Leadott víz tömege
Egyensúlyi állapotban felvehető gyanta mennyisége
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n
p
q
R2
RC
SP
t
TAt
Tg
TM
xi
x
α
αA
αB
αMH
αaMH
α0
δk
ε0
ε1
ε2
εbreak
εF

[db]
[-]
[-]
[-]
[g]
[%]
[h]
[m%]
[°C]
[°C]
[-]
[-]
[-]
[-]
[-]
[-]
[-]
[-]
[-]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]

εT

[%]

ε∞
ηSDe
ηtDe
ηtSDe
ν
ρ
θS
θt
σ1
σ2
σf
σFB
σFC
σMH
σT
τ

[%]
[%]
[%]
[%]
[m%]
[-]
[%]
[%]
[MPa]
[MPa]
[MPa]
[MPa]
[MPa]
[MPa]
[MPa]
[MPa]
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Mérések száma
Állandó értékű kitevő
Állandó értékű kitevő
Korrelációs tényező
Minta redukáló cukor tartalma
Befröccsöntés irányú zsugorodás
Idő
Társítóanyag tartalom
Üvegesedési hőmérséklet
Kristályolvadási hőmérséklet
i-edik elem
Mért értékek átlaga
Arányossági tényező a lemez modell oldalai közt
Állandó
Cukornádrost oldalai közti arányossági tényező
Kukoricamaghéj oldalai közti arányossági tényező
Aprított kukoricamaghéj oldalai közti arányossági tényező
Állandó
k-adik momentum
Gyártás utáni, kezdeti nyúlás
0,05% nagyságú fajlagos nyúlás
0,25% nagyságú fajlagos nyúlás
Szakítóvizsgálatnál a törőerőhöz tartozó szakadási nyúlás
Hajlítószilárdsághoz tartozó fajlagos nyúlás
Szakítóvizsgálatnál a maximális erőhöz tartozó fajlagos
nyúlás
Egyensúlyi állapotra jellemző nyúlás
Keményítő lebomlási hatásfoka
Társítóanyag lebomlási hatásfoka
Társítóanyag és keményítő lebomlási hatásfoka
Társítóanyag tömegaránya
Próba statisztika
Keményítő tartalom
Társítóanyag tartalom
ε1-hez tartozó feszültség
ε2-hez tartozó feszültség
Szál szakítószilárdság
Hajlítószilárdság
Hajlító határfeszültség
Kukoricamaghéj szakítószilárdsága
Szakítószilárdság
Határfelületi nyírószilárdság
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1. Bevezetés, célkitűzések
A polimer mátrixú kompozit szerkezeti anyagok elterjedése az utóbbi
évtizedekben exponenciálisan növekszik. Amíg régebben ezen anyagokra a hőre
keményedő befoglaló anyag (mátrix), és az üvegszál erősítés volt jellemző, addig ma már
a mátrix anyagként elsősorban hőre lágyuló polimereket használnak, az erősítő anyagok
feladatkörében pedig számos más, mesterséges és természetes szál jelenik meg a
kompozit termékekben. A hagyományos erősítő szálak (üveg-, szénszál) jellemzője, hogy
kiváló mechanikai tulajdonságokkal rendelkeznek, azonban újrahasznosításuk még nem
megoldott. Az európai környezetvédelmi törvények arra ösztönzik a járműipari kompozit
gyártókat [1], hogy olyan alapanyagokat használjanak fel, illetve olyan termékeket
gyártsanak, amelyek újrahasznosíthatóak, részben, vagy teljes mértékben a természetben
jelenlévő mikroorganizmusok hatására lebomlók (biodegradábilisak) [2,3]. Ezért az
erősítő anyagok között megjelent a farost [4,5], valamint számos ipari növény rostja (len,
kender, sisal stb.) [6-9]. Ezek a szálak nem érik el a hagyományos erősítő szálak
mechanikai tulajdonságait, azonban számos kis, illetve közepes igénybevételű helyre
kiválóan megfelelnek, és felválthatják a hagyományos szálakat. Erre már több
alkalmazási példa található, pl. lenszál-erősítést tartalmaz a Mercedes S osztály
modelljének számos alkatrésze (1.1. ábra) [10].

1.1. ábra A Mercedes S Class természetes szállal erősített polimer kompozit alkatrészei [10]

A természetes eredetű szálak alkalmazhatósága mellett egyre nagyobb figyelmet
kap a nem szálformájú mezőgazdasági melléktermékek (pl. rizshéj) erősítő anyagként
való alkalmazhatósága is. Ennek oka a környezetvédelmi indíték mellett ezen
melléktermékek alacsony árában keresendő (kilogrammonkénti áruk 5-10-szer kisebb,
Dogossy Gábor
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mint a legolcsóbb polimeré), továbbá abban, hogy rendszeresen igen nagy mennyiségben
termelődnek. A Földön évente előállított szintetikus polimerek volumenénél két-három
nagyságrenddel nagyobb az évente újratermelődő növényi biomassza mennyisége.
Magyarország nagy mennyiségben termel kukoricát. Az étkezési és takarmányozási
felhasználás mellett a kukoricamag keményítő tartalmából alkoholt (bioüzemanyag) is
állítanak elő [11]. A kukoricamag feldolgozás mellékterméke a maghéj, amelynek
hasznosítása ma még nem megoldott. Kezdeti próbálkozások történtek biomasszaként
etilalkohol előállításhoz, valamint biobrikett gyártáshoz való felhasználásra. Bár mindkét
alkalmazási kísérlet hozott eredményeket, a kihozatali- és gazdaságossági hatásfok
rendkívül alacsony volt.
A teljesen lebomló műanyagok gyártásával már évek óta foglalkoznak, de magas
előállítási áruk, illetve a tömegműanyagoknál gyengébb tulajdonságaik miatt alkalmazási
területük korlátozott. Fejlesztések folynak sok cégnél, amelyek eredményeként például a
Mitsubishi írószergyárában, Cornpol márkanévvel biológiailag lebomló polimerből
készülő golyóstollat is gyártanak [12]. Az új toll anyaga nagyrészt kukoricakeményítő,
amely a talajban a mikroorganizmusok hatására másfél-két éven belül lebomlik.
Egy másfajta felhasználási területen a Sanyo Electric olyan, speciális polimer
alapú, új generációs optikai lemezt fejlesztett ki [13], amelynek alapanyaga szintén a
kukorica, ily módon a lemez környezetbarát módon újrahasznosítható. Az utóbbi
években megjelentek olyan, keményítőből gyártott, lebomló termékek is (pl.: fóliák,
zsákok, evőeszközök), amelyek már elfogadható áron és ennek következményeként nagy
mennyiségben megtalálhatóak a piacon.
Napjainkban a környezetvédelem szerepe egyre nagyobb a gazdasági döntésekben
is, amelyek olyan típusú anyagok felhasználását kényszeríthetik ki, amelyeket eddig csak
hulladékként kezeltek. Mindezek alapján PhD értekezésem céljaként a mezőgazdasági
melléktermékek (kukoricamaghéj, cukornádrost) polimertechnikai alkalmazhatóságának
elvi lehetőségét vizsgálom. Ezután általános felhasználású, esetleg műszaki értékű,
szintetikus, illetve teljesen lebomló polimer mátrixszal társított új kompozit rendszereket
állítok elő, amelyek tulajdonságait feltárom.
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2. Irodalmi áttekintés
Ebben a fejezetben a szakirodalom alapján először azt vizsgáltam, hogy a
mezőgazdasági melléktermékek társítóanyagként alkalmazhatók-e polimer szerkezeti
anyagokban? Ezután a szóbajöhető különböző biodegradábilis anyagokkal, és
kompozitjaikkal foglalkozom. Külön fejezetben térek ki a keményítő polimertechnikai
alkalmazási lehetőségeire, mivel nemcsak a társító, hanem a mátrix anyag is lehet
lebomló. A kompozitok előállítása során fontos tényező, a határfelületi adhézió, ennek is
külön fejezetet szenteltem. A szakirodalmi áttekintés utolsó pontja a források kritikai
elemzése, amelyben röviden összefoglalom a tudományág jelenlegi állását.

2.1. Mezőgazdasági melléktermékek
Munkám során a cellulóz alapú, melléktermékként keletkező mezőgazdasági
anyagokkal foglalkoztam, fő tevékenységi köröm a kukoricamaghéj és a cukornádrost
hasznosítása volt. Az irodalmi áttekintést is ennek megfelelően végeztem. Az itt
áttekintett publikációk nem érintik a faipari melléktermékeket, bár tágabb értelemben
ezek is mezőgazdasági melléktermékeknek tekinthetők, ezekkel kísérleti munkámban
nem foglalkoztam.

2.1.1. Kukoricamaghéj
Kukoricából évente a világon több mint 400 millió tonnát, ebből Magyarországon
4,5 millió tonnát [14] termelnek. A kukorica magnak négy fő része van (2.1. ábra) [11]:
•

Magcsúcs: amely segítségével kapcsolódnak a szemek a kukoricacsőhöz

•

Maghéj: amely rostanyagokat tartalmaz

•

Magbél: amelynek külső rétege főként olajban és fehérjében, míg belső rétege
keményítőben és fehérjében gazdag

•

Csíra: amely a magbél alsóbb rétegébe van ágyazva, belőle fejlődik ki majd az új
növény.

2.1. ábra Érett kukoricamag keresztmetszete [11]
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A kukoricamaghéj (MH – maize hull) a kukoricaszem nedves őrlése során bőséges
mennyiségben keletkező melléktermék. A nedves őrlés 30-50 órás, 48-52 oC-on történő
áztatással kezdődik, amely során a csíra és a magbél telítődik vízzel. A következő
lépésben durva őrlésre kerül sor, ekkor leválik a magról a csíra rész, amit hidrociklonok
segítségével választanak el. A száradást követő finom őrlés a rost frakció eltávolítására
szolgál, amit szita rendszeren keresztül hajtanak végre. A fehérje eltávolítása
hidrociklonokkal, vagy centrifugál szeparátorral történik. Az egész folyamat során
keletkező összes frakciót a 2.2. ábra szemlélteti [11].

Kukorica mag

Áztató lé

Áztató víz
Koncentrált áztató lé

Csíra

Csíra olaj
Csíra héj

Maghéj
Keményítő+fehérje

Maghéj / rost
Keményítő+fehérje

Fehérje frakció
Keményítő

2.2. ábra Kukoricamaghéj nedves őrlése során keletkező frakciók [11]

Az MH-t napjainkban a besűrített áztatólével, valamint a csíraolaj kisajtolása után
visszamaradt csíralepénnyel együtt állati takarmányként hasznosítják, vagy elégetik. A
hulladékmentes technológia és a gazdaságos termelés indokolja az MH egyéb irányú
feldolgozását, amellyel értékes termékeket lehetne előállítani.
Az MH felhasználására eddig elsősorban vegyi úton történő bontás formájában került
sor. Általában az MH hemicellulóz tartalmát használták fel, hogy üzemanyag-alkoholt
[11, 15] vagy egyéb vegyi anyagokat (xiloz, xilit, 2,3-butándiol, acetoin) állítsanak elő
belőle [16].
Az MH polimertechnikai alkalmazásával foglalkozott Zhang és Whistler [17]. Az
MH-ban található arabinoxilánt (egyfajta hemicellulóz) vízben feloldották, majd
0-20 m% arányban különböző lágyítószereket (propilénglikol, glicerin, szorbit)
adalékoltak hozzá, s a terméket 300x400 mm-es üveglapok között sajtolták 0,8 mm
vastag filmmé. A kiszárítás hatására elvékonyodtak a minták (28-32 μm). Ezekből vágták
ki a próbatesteket, amelyek mikroszerkezetét pásztázó elektron mikroszkóppal (SEM)
elemezték, majd szakító vizsgálatnak vetették alá őket, és megfigyelték a vízzel szembeni
ellenálló képességüket is. A SEM felvételeken homogén szerkezetűnek találták az
anyagokat, amit a jó összeférhetőség (kompatibilitás) jeleként értelmeztek. A szakító
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szilárdság és a modulus a propilénglikollal adalékolt anyag esetén bizonyult a
legnagyobbnak. A vízzel szembeni ellenálló képessége a szorbittal adalékolt keveréknek
volt megfelelő. Vizsgálták, hogy alkalmas-e ez az anyag egyfajta nedvességtartó
képességet biztosítani. Arra a megállapításra jutottak, hogy az arabinoxilán alapú
filmbevonatok képesek ezt a tulajdonságot fokozni.
A kukoricamaghéjjal, mint a szintetikus polimer mátrixok társító anyagával a a
szakirodalom áttekintése során nem találkoztam, ezért az MH-ra összetételében (nagy
cellulóz és keményítő tartalom) és formájában (lemezszerű) is hasonlító másik, nagy
tömegű mezőgazdasági melléktermék, a rizshéj bőséges szakirodalmát tekintettem át.

2.1.2. Rizshéj
A rizs táplálkozási szempontból világviszonylatban a legfontosabb és a
legelterjedtebb ételek közé tartozik. Hasonlóan a kukoricához, a rizsből is évente több
mint 400 millió tonnát termel a világ [18]. A rizsmag négy fő részből áll (2.3. ábra) [19]:
•

Héj: a legkülső réteg, nagy kovasav (SiO2) és cellulóz tartalommal,

•

Korpa: több rétegből áll, a rizsmag tápértékének 65%-a itt található. Főként rost,
B vitamin, fehérje és zsír alkotja,

•

Magbél: a rizsmag legbelső része, kétféle keményítő alkotja: amilóz és
amilopektin,

•

Csíra: a magbél alsóbb rétegébe van beágyazva, belőle fejlődik ki az új növény.
Héj
Korpa

Magbél
Csíra

2.3. ábra A rizsmag keresztmetszete [19]

Az étkezési rizshez malomipari feldolgozás (2.4. ábra) [18] után jutunk. Az ábrán
látható, hogy a feldolgozás során először a rizshéjat (RH – rice husk) választják le, amit
ezután melléktermékként kezelnek. Hasznosítása nem megoldott, pedig több próbálkozás
volt már az alkalmazására, főként biobrikett [20], illetve üzemanyag alkohol előállítására,
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de polimer mátrixszal való társítására is folytak kísérletek. A továbbiakban azokat a
publikációkat tekintem át, amelyek ez utóbbi lehetőséget vizsgálták.
Héj
Rizs mag

Korpa
Barna rizs

Csíra
Fényezetlen fehér rizs

2.4. ábra A rizsmag malomipari feldolgozása során keletkező frakciók [18]

Az irodalmi források alapján [21-29] megállapítható, hogy az RH-nak ötféle
felhasználási módját vizsgálták. Az első három esetben szerves töltőanyagként
alkalmazták, egyrészt közvetlenül az RH-t minden kezelés nélkül, másrészt a további
őrlési folyamat során keletkező rizshéj lisztet (RHF – rice husk flour), illetve rizshéj port
(RHP – rice husk powder) adalékolva. E két utóbbi típus csak a szemcseméret
finomságában tér el egymástól. A további két esetben, mint szervetlen töltőanyagot, a
rizshéj hamu (RHA – rice husk ash) két formáját alkalmazták, amely kémiai
tulajdonságaiban is különbözik az előzőektől, mivel ezt termikus degradációval állítják
elő. A rövid időtartamú égetés hatására csak az RH felső rétegei égnek meg, így
keletkezik a fekete, kokszosított rizshéj hamu (BRHA – black RHA). A hosszabb idejű
égetés során nemcsak a felső rétegek oxidálódnak, a megmaradt, túlnyomórészt
kovasavat tartalmazó anyag a fehér rizshéj hamu (WRHA – white RHA). A cikkek
elemzését is e felosztás szerint csoportosítottam.
Sain és kutatótársai [21] rizshéjjal töltött polipropilén (PP) kompozit mechanikai
tulajdonságait (szakító-, hajlító-, ütve hajlítóvizsgálatok) és a magnézium hidroxid
égésgátló

hatását

vizsgálták.

A

kompozitok

alapanyagát

belső

keverőben

homogenizálták, darálták, majd a próbatesteket fröccsöntötték. A tiszta PP mátrixot
hasonlították össze 50 tömegszázalék (m%) rizshéjat, illetve 25 m% rizshéjat és 25 m%
magnézium hidroxidot tartalmazó kompozittal. Utóbbi két esetben 2,5 m% PP-vel ojtott
maleinsav anhidrid (PPgMA) tapadásközvetítő anyagot alkalmaztak. A PP-hez képest a
szilárdságok 5%-kal, a modulusok több mint 100%-kal javultak, míg az ütve hajlító
tulajdonságok 90%-kal romlottak mindkét kompozit esetén. Megállapították, hogy a
magnézium hidroxidot tartalmazó anyagnál a szilárdságértékek csak kisebb mértékben
emelkedtek, viszont a modulus értékek és az ütvehajlító szilárdság nem mutatott eltérést
a két kompozit esetén. Az égésgátló adalék 50%-kal csökkentette az anyag éghetőségét.
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Ishak és kutatótársai [22] PP mátrixba RH-t kevertek 10, 20, 30, 40 m%
arányban. A keverést extruderben végezték, majd granulátumot készítettek, amelyből
próbatesteket fröccsöntöttek. Vizsgálták a próbatestek vízfelvételét (30 és 90 °C-on),
szakító tulajdonságait, valamint a 40 m%-os kompozit esetén elemezték a nedves hőöregítés hatását, (úgy, hogy 30 és 90 °C-os vízbe merítették, majd újra szárították
azokat). Megállapították, hogy a vízfelvétel növekszik a nagyobb töltőanyag tartalom,
illetve a magasabb hőmérséklet hatására. A szakítószilárdságnál nem találtak szignifikáns
eltérést, míg az RH tartalom növelésével a húzó rugalmassági modulusnál (40m % töltés
esetén 200%-os) növekedést, a szakadási nyúlásnál (40m % töltés esetén 66%-os), illetve
a törési energiánál (40m % töltés esetén 75%-os) csökkenést tapasztaltak. Ezt a SEM
felvételeken (2.5. ábra) látható rossz határfelületi adhézióval, illetve az RH szabálytalan
méretével magyarázták.

100 μm

2.5. ábra Az RH/PP kompozit töretfelületéről készített SEM felvétel [22]

Megállapították, hogy a vízbe merítés eredményeként a szakító tulajdonságok romlottak.
A romlás mértéke függött a víz hőmérsékletétől. Újraszárítás után sem nyerték vissza az
eredeti kompozit tulajdonságait, amit az RH-ban létrejövő mikroszerkezeti változásokkal
magyaráztak. Egy idő után a víz hatására szerkezeti összeomlás következett be a
sejtfalban, állandó károsodást okozva az RH-ban, aminek következtében az RH erősítő
hatása a kompozitban csökkent.
Yang és munkatársai [23] RHF-et tartalmazó PP kompozitok statikus és
dinamikus mechanikai tulajdonságait vizsgálták. A 10, 20, 30, 40 tömegszázaléknyi
rizshéj lisztet tartalmazó kompozitok összetevőit kiszárítás után összekeverték, majd
ikercsigás extrudálás és granulálás után próbatesteket fröccsöntöttek belőlük. A
különböző hőmérsékleteken és terhelési sebességeken elvégzett szakítóvizsgálatok
eredményei alapján megállapították, hogy az RHF tartalom növelésével a kompozit egyre
ridegebbé válik és szilárdsága is csökken (2.6. ábra).
Dogossy Gábor

10

2. Irodalmi áttekintés

300

Erő (N)

200

100

0

0

2

4

6

8

Elmozdulás (mm)
2.6. ábra Különböző RHF tartalmú PP kompozitok szakítódiagrammjai [23]

A hornyolt és hornyolatlan próbatestek Izod vizsgálata alapján kimutatták, hogy a
töltőanyag tartalom növelésével az ütőszilárdság kis mértékben csökken. Eredményeiket
pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálatokkal is alátámasztották (2.7. ábra).

600 μm

2.7. ábra SEM felvétel, 30 %-os RHF tartalomnál [23]

Az ábrán jól látszik, hogy az RHF és a PP mátrix között gyenge a határfelületi adhézió,
ami

magyarázatot

ad

a

gyengülő

szilárdsági

tulajdonságokra.

Összegzésül

megállapították, hogy a biológiailag részben lebomló kompozit alkalmazásával
csökkenhet a környezet terhelése, és rámutattak arra, hogy megfelelő adhéziót elősegítő
adalékok alkalmazásával a kompozit mechanikai tulajdonságai javíthatók.
Baharin és munkatársai [24] összehasonlítottak egy szerves és egy szervetlen
részecskeerősítésű, PP mátrixú kompozitot. Szervetlen töltőanyagként talkumot
(magnézium származék), míg szerves töltőanyagként RHP-t alkalmaztak. Mindkét
esetben 15, 30, 45, 60m% töltőanyag tartalmú kompozitokat állítottak elő. A fizikai
tulajdonságok (2.1. táblázat) jól tükrözik, hogy az RHP részecskék jellemző átmérője
négyszer nagyobb, ennek következtében a talkum fajlagos felülete kétszer akkora.
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Fizikai tulajdonságok RHP Talkum
Sűrűség

[g/cm 3]

Jellemző
átmérő
Fajlagos
felület

1,00

1,00

[μm]

26,64

6,72

[m 2/g]

0,92

1,69

2.1. táblázat Az RHP és a talkum geometriai tulajdonságai [24]

Vizsgálataik kiterjedtek a keverés során fellépő forgatónyomaték hatására, a kompozitok
hajlító- és szakítóvizsgálatára, valamint az ütőmunka mérésére. Az eredményeikből
levont következtetéseiket pásztázó elektronmikroszkópos felvételekkel támasztották alá.
Kimutatták, hogy a feldolgozhatóság szempontjából a talkum megfelelőbb, mivel az
elegyítés során kisebb igénybevétel terheli a keverőgépet. A mechanikai tulajdonságok
szintén a talkum esetében bizonyultak jobbnak (folyáshatár, Young modulus, hajlító
modulus, ütőmunka), kivéve a szakadási nyúlást. Ezt a SEM felvételeken (2.8. ábra)
látható eltérő felületi adhézióval magyarázták.

100 μm

100 μm

a)

b)

2.8. ábra SEM felvétel a húzóvizsgálatok töretfelületéről [24]
a) 15 %-os rizshéj por töltéssel; b) 15 %-os talkum töltéssel

Lee és kutatótársai [25] az ipari farostlemez fa alapanyagának RHF-el való
helyettesítését tűzték ki célul. Viszonyítási alapul 163 μm átlagos méretű farostból
készített lemezt használtak, míg az alkalmazott RHF mérete 30 és 300 μm volt. A sajtolt
próbatestekben a farostot 0, 5, 10, 15 m%-ban helyettesítették RHF-el, a kötőanyag
karbamid-formaldehid gyanta volt. A minták fizikai (relatív sűrűség, víztartalom)
jellemzőit és hajlító tulajdonságát vizsgálták. A sűrűséget kis szórással sikerült az eredeti
farostlemez sűrűségéhez hasonlóan beállítaniuk (0,7 g/cm3). A víztartalom és a rizshéj
tartalom között nem találtak összefüggést. Megállapították, hogy a hajlítószilárdság a
rizshéj liszt mennyiségének növelésével csökken. Kisebb szemcseméret esetén a
szilárdságromlás mértéke is kisebb. Szerintük a tulajdonság romlás nem jelentős, ezért az
alapanyagár csökkenés miatt érdemes lenne ilyen farostlemezeket alkalmazni.
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Siriwardena és kutatótársai [26-28] WRHA-val töltött polipropilén (PP)/EtilénPropilén-Dién Monomer (EPDM) termoplasztikus elasztomer (TPE) kompozitokat
készítettek. A különböző töltőanyag tartalommal elkészített anyagokat belső keverőben
elegyítették, az elegyből préseléssel lapokat gyártottak, majd belőlük vágták ki a
próbatesteket. Első cikkükben [26] a keverés sorrendjét optimálták. Különböző
sorrendben keverték össze 50:50:30 arányban az EPDM:PP:WRHA kompozitokat.
Mechanikai vizsgálatok után a legjobbnak az az eset bizonyult, amikor megolvasztott PPbe adagolták az EPDM-et, majd ezután keverték bele a WRHA-t. Második cikkükben
[27] ezzel a módszerrel keverték be az anyagokat, amelyek egyik felét kénnel
térhálósították sajtolás közben. Ebben az esetben PP és az EPDM aránya 50/50 volt,
amelyhez 0-60 m% között adagoltak WRHA-t, 15 m%-os lépésközzel. Mechanikai
vizsgálatokat végeztek, illetve SEM felvételeket készítettek a töretfelületekről.
Megállapították, hogy a szakítószilárdság, a szakadási nyúlás, illetve a szívósság
csökken, míg a húzó modulus, és a hajlító modulus növekszik, a töltőtartalom
növelésének hatására. A SEM felvételekből megállapították, hogy a mátrix és a
töltőanyag között nincs kapcsolat, és ennek következtében a mechanikai tulajdonságok
romlottak. A nagyobb arányú töltőanyag tartalom esetén a töltőanyag aggregátumot
képzett a kompozitban (2.9. ábra), ezáltal rontotta a homogenitást, illetve a
tulajdonságokat.

20 μm
2.9. ábra SEM felvétel a töret felületről, 60 m% WRHA-val töltött
50/50 arányú PP/EPDM kompozit [27]

Azt találták, hogy a térhálósítással elfogadható szívósságú, és elég merev anyagot lehet
gyártani. Harmadik cikkükben [28] a térhálósító szer (esetükben kén) hatását vizsgálták a
mechanikai tulajdonságokra, és a WRHA-val (részecske méret: 5,4 μm, fajlagos felület:
1,4 m2/g, sűrűség: 2,2 g/cm3) töltött kompozitot hasonlították össze a kereskedelmi
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kovasavval (részecske méret: 0,02-0,025 μm, fajlagos felület: 40-60 m2/g, sűrűség: 2,0
g/cm3). Minden esetben az EPDM/PP arány 70/30 volt. Háromféle anyagcsoportot
vizsgáltak. Az elsőben nem volt töltőanyag, a másodikban 30 m% WRHA-t, a
harmadikban 30 m% kovasavat raktak. Minden csoportnál 0 és 1 m% között változtatták
a kén arányát, 0,2 m% lépésközzel. Ezután a legyártott anyagok mechanikai
tulajdonságait vizsgálták, és néhány anyagtípus esetében az újrahasznosítás lehetőségét is
elemezték (a lemért próbatesteket ledarálták, majd újra gyártották, háromszor).
Megállapították, hogy van egy optimális koncentrációja (0,4 m%) a térhálósító szernek,
ameddig javítja a mechanikai tulajdonságokat. Minden esetben a legjobbnak a töltetlen
anyag bizonyult, és a WRHA-val töltött kompozit sem érte el a kovasavval töltött
kompozitok tulajdonságait. Az újrahasznosítás vizsgálatát csak a térhálósító szer nélküli
és az optimális adalékot tartalmazó anyagokon végezték el. Az újrahasznosított
kompozitok esetében is hasonlót tapasztaltak, bár a WRHA-val töltött anyagoknál az
újrahasznosítás következtében némiképp javultak a tulajdonságok. E mérések után
megállapították, hogy a WRHA mint töltőanyag megfelelő térhálósító szer tartalom
mellett egy olcsó és könnyen gyártható kompozitot eredményez, amely segíthet abban,
hogy csökkenjen a rizshéj lerakásából származó környezeti terhelés.
A polimertechnikai alkalmazások mellett más tudomány területeken is
alkalmazták a rizshéjat. Rendell és munkatársai [29] cementhabarcsot erősítettek vele. Az
erősített habarcsot 400 g rizshéjból, 1200 g cementből és 670 g vízből készítették. A
próbatesteket 7 napig, 20 °C-on, 100 % páratartalmon (%RH) tartották, majd ezekből 1
évig egy sorozatot, 20 °C-on, 50 %RH mellett, illetve egy másikat 20 °C-on, 95 %RH-n
tároltak. Ezután vizsgálták a mechanikai tulajdonságokat. Megállapították, hogy
alacsonyabb páratartalom mellett nagyobb hajlítószilárdság és hajlító modulus érhető el,
mint magasabb páratartalomnál, viszont utóbbi esetben nagyobb nyomószilárdságot
mértek. Összességében kimutatták, hogy a rizshéj erősítés alacsonyabb páratartalom
esetén jól alkalmazható.

2.1.3. Cukornádrost
A cukornádrost (továbbiakban nádrost) a nádcukorgyártás mellékterméke, amely
cukortalanított, kilúgozott cukornád forgácsból áll [30]. Általában a nádcukorgyárak
szárított állapotban tüzelőanyagként használják, és az így nyert energiát a cukorgyártás
során használják fel [31].
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A nádrostot eddig – a kukoricamaghéjhoz hasonlóan – elsősorban biobrikett gyártásra
[32, 33], illetve üzemanyag-alkohol előállítására [34] próbálták használni. Polimer
mátrixba történő társításával csak néhány cikk foglalkozik, amelyeket az alábbiakban
foglalok össze.
Dweiri és Azhari [35] nádrosttal töltött poliamid 6 (PA6) blendeket vizsgáltak. A
töltőanyag tartalom 2, 5, 10 m% volt, különböző szálhosszúságok esetén (<100, <250 és
<500 μm). A keverést ikercsigás extruderen hajtották végre, majd a kompozitot
granulálták. A termomechanikai illetve folyási tulajdonságok és a morfológia kapcsolatát
vizsgálták. Megállapították, hogy a keverékek termomechanikai tulajdonságai a
kristályosság függvényében, vagyis a PA6 tartalom szerint változnak. A PA6 arányának
csökkenésével a tulajdonságok is romlanak. A PA6/nádrost blendek ömledékei
pszeudoplasztikus tulajdonságot mutattak, és viszkozitásuk hatvány törvénnyel leírható.
A keverékek viszkozitása nőtt a szálhossz és a töltőtartalom növelésével alacsony nyíró
sebességnél, nagyobb nyíró sebesség esetén viszont a tiszta PA6 viszkozitása alá
csökkent. A blendek morfológiai vizsgálata után azt találták, hogy a nádrost eloszlása a
mátrixban véletlenszerű.
Chiellini és munkatársai [36] nádrosttal töltött biodegradábilis poli(vinil alkohol)
(PVA) kompozitok termomechanikai tulajdonságait vizsgálták DMA-val. A töltőanyag
tartalom 10, 30, 50 m% volt. A vizsgálataik során megállapították, hogy a nádrost
tartalom 30 m% fölé növelése esetén az üvegesedési hőmérséklet (Tg) nőtt. A tárolási
modulus érékek a Tg alatt és fölött is függtek a töltőanyag tartalomtól. A Tg alatti
tartományban csökkent, felette növekedett a modulus értéke. Ezt a lignocellulóz szál és a
szintetikus polimer közötti jó határfelületi adhézió jeleként értékeltek, amit SEM
felvételekkel meg is erősítettek.
Kiattipanich és kutatótársai [37] aprított nádrosttal erősített sajtolt PP kompozitok
mechanikai, reológiai és morfológiai tulajdonságait vizsgálták. A töltőanyag tartalom 5,
10, 15 m% volt. Gyártottak kezelés nélküli, illetve 3 m% sztearinsavval kezelt
kompozitokat, amelyek tulajdonságait a tiszta PP adataihoz hasonlították. Méréseik során
azt tapasztalták, hogy a legtöbb mechanikai tulajdonság, mint a szakító szilárdság, húzó
rugalmassági modulus és a szakadási nyúlás csökkent a tiszta PP-hez képest, viszont az
Izod ütőszilárdság (2.10. ábra) növekedett. Minden esetben a sztearinsavval kezelt
kompozitok jobb eredményeket adtak, mint kezeletlen esetben. Ezt a sztearinsav
felületkezelő hatásának tulajdonították, illetve a romló tulajdonságokat a kezelőszer nem
optimális koncentrációjával magyarázták.
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Izod ütőszilárdság (J/m)
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2.10. ábra Izod ütőszilárdság értékek a különböző töltöttségű PP/nádrost kompozitoknál [37]

A reológiai tulajdonságok (2.11. ábra) a kezeletlen töltőanyag esetén nem változtak, míg
a sztearinsavval kezelt kompozitok esetén növekedett a folyási mutatószám (MFI), a 15
m% töltőtartalom eléréséig. Ezen eredményekből arra következtettek, hogy a
kezelőanyag hatására csökken a viszkozitás, és a sztearinsav úgy működik, mint egy
csúsztató a szál és a mátrix között. Elérve egy bizonyos töltet mennyiséget, egy felső
határon túl, a heterogén mátrixban növekvő viszkozitást tapasztaltak. Az optikai
mikroszkópos felvételek alapján megállapították, hogy a kezelt kompozitok esetében a
nádrost nem hozott létre nagyobb tömböket, azaz jobban eloszlott a mátrixban, s ez jobb
mechanikai tulajdonságokat eredményezett.
PP
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2.11. ábra MFI értékek a különböző töltöttségű PP/nádrost kompozitoknál [37]

2.2. A termoplasztikus keményítő
A zöld növény sejtjeiben, és számos mikroorganizmusban végbemegy a CO2 és a
H2O asszimilációja, amely során energiaforrásként felhasználható szőlőcukor (glükóz)
keletkezik [38, 39]. Az energia kétféle glükóz-polimer formában raktározódik, az
amilózban, és az amilopektinben. Az amilóz (Mm =105-106 g/mol) főként lineáris
polimer, amelyben a glükóz egységek α-D-(1-4) kötésekkel kapcsolódnak, míg az
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amilopektinben (Mm=107-109 g/mol) ezen kívül α-D-(1-6) kötések is vannak, amelyek
elágazóvá teszik a molekulát. E két makromolekula egy speciális gyűrűs szerkezetet hoz
létre, az így keletkező 1-100 μm átmérőjű szemcse a keményítő [39, 40] (2.12. ábra).
Amorf
Magköldök

9 nm

Kristályos
rész

1-100 μm

Amorf
rész

Nyaláb

2.12. ábra Keményítő szemcse szerkezete [40]

A keményítőben az amorf és a részben kristályos gyűrűk a magköldökből kiindulva
váltogatják egymást. Az amorf gyűrűt az amilóz, míg a részbenkristályos gyűrűket az
amilopektin molekulák alkotják. A makromolekulák radiális irányban vannak orientálva.
A

részbenkristályos

gyűrű

amorf

részeit

az

amilopektin

makromolekulák

láncelágazásánál levő szakaszai, míg a kristályos részt az amilopektin orientáltan
elhelyezkedő dupla spirális formájú molekulalánc ágai alkotják [38, 40, 41]. A két
makromolekula arányának függvényében eltérő kristályformák (A-, B-, illetve C-típusú)
figyelhetőek meg a keményítőben. Az A-típusú általában a gabonakeményítőben
található, a B-típusú pedig a burgonyakeményítőben. A C-típusú kristályok átmenetet
képeznek az A- és a B-forma között. A B kristályrácsban egy víz molekula helyezkedik
el a hexagonális szerkezet középpontjában, míg az A-típusban ugyanitt egy kettős hélix
van jelen. Mindkét kristály elemi cellája 12 glükóz egységet tartalmaz, míg a sűrűbb
elrendezésű A-típusban 4, addig a B-típusban 36 vízmolekula van a kristály elemi
cellájában [42].
A keményítő szemcse mérete, alakja, a szemcsében található amilopektin és
amilóz aránya, kristályossága, egyensúlyi nedvességtartalma a növény fajtájától függ
(2.2. táblázat). Az amilopektin és az amilóz aránya befolyásolja mind a feldolgozást,
mind a termék tulajdonságait.
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Amilóz Amilopektin Nedvesség Szemcse
Kristályosság
átmérő
tartalom
tartalom
Keményítő típusa tartalom
[%]
[μm]
[%]
[%]
[%]
Búza
26-27
72-73
13
25
36
Kukorica
26-28
71-73
12-13
15
39
Waxy keményítő
<1
99
N.m.
15
39
Amylokukorica
50-80
20-50
N.m.
10
19
Burgonya
20-25
79-74
18-19
40-100
25

2.2. táblázat Különböző növényekből származó keményítő tulajdonságai [40]
(N.m. – nem mért)

A

hagyományos

hőre

lágyuló

polimer

feldolgozástechnológiákkal

való

feldolgozásra a szemcsés keményítő nem alkalmas. Ennek oka az, hogy a szemcsés
keményítő olvadási hőmérséklete (Tm=257 °C) nagyobb, mint a bomlási hőmérséklete
(kb. 230-250 °C), azaz a keményítő megolvadása előtt elbomlik [40, 43, 44]. Ha a
keményítőt nem mint töltőanyagot kívánjuk felhasználni más polimerben, akkor ahhoz,
hogy a keményítő feldolgozható legyen, a szemcsés keményítő molekuláit összetartó
erős intermolekuláris kötést (tipikusan hidrogénkötés) fel kell szakítani, a szemcsés
szerkezetet le kell bontani. Ezt hidrogénkötés-képzésre alkalmas lágyítókkal lehet elérni.
A szemcsés keményítő a hidroxil csoportok révén vizet képes hidrogénkötéssel
megkötni. A keményítő szemcse a megkötött víz hatására megduzzad, ám a
kristályosságát és a kristály-rendezettséget megtartja [45], azaz a hideg víz nem oldja fel
a keményítőt. Ha a lágyító jelenlétében hevítjük is a keményítőt (60-70 °C), akkor a
szemcsében levő molekulák vibrációba kezdenek, a molekulák közti hidrogénkötések
felszakadnak, és lehetővé válik, hogy a vízmolekulák behatoljanak a szemcse belsejébe a
keményítőmolekulák közé, és kapcsolódjanak hozzájuk. Azt a pontot, ahol a
kristályosság megszűnik, zselatinálási pontnak nevezik. A zselatinálás élelmiszeripari
technológia alapja [46]. A zselatinálás befejeződésével tehát a szemcsés keményítő
teljesen destruktúrálódik, szemcsés szerkezete és kristályossága megszűnik.
A zselatinált keményítő magas víztartalma miatt nem dolgozható fel a jól ismert
polimer feldolgozástechnológiákkal. A szemcsés keményítő zselatinálása helyett kis
víztartalom melletti szerkezet lebomlást kell végrehajtani magas hőmérséklet és
mechanikai energia bevitel (nyomás, nyírás) mellett, amelynek eredményeként
megkapjuk a homogén, kristályos rész nélküli, amorf, termoplasztikus keményítő
ömledéket [47]. A 2.13. ábra mutatja be, hogy a víztartalom és a destruktúráltság
függvényében milyen termékek jöhetnek létre [40].
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Víz
tartalom

Sütőipari
keményítő

Polimer

Zselatinált
keményítő

Nyújtott
keményítő

Destruktúrált
keményítő

Lágyított
keményítő

Destruktúráltsági szint
2.13. ábra Víztartalom és destruktúráltság függvényében előálló keményítő termékek [40]

A termoplasztikus keményítő (TPS) tehát keményítőből, és megfelelő mennyiségű
lágyítóból áll, amelyeket előzetes összekeverés után valamely polimer-feldolgozási
eljárással dolgoznak fel.
Averous és Boquillon [48] búza keményítőből állítottak elő extrudálással kétféle
termoplasztikus keményítőt. Első esetben 70 m% keményítőhöz 18 m% glicerint, és
12 m% vizet használtak lágyítóként (TPS1), majd 65 m% keményítőhöz 35 m% glicerint
(TPS2). Kimutatták, hogy a vizet is tartalmazó TPS ridegebb volt szobahőmérsékleten
(2.3. táblázat).

TPS1

ET
σT
εbreak
[MPa] [MPa] [%]
3,6±0,1 87±9 124±3

TPS2

1,4±0,3

12±1

60±5

2.3. táblázat A különböző TPS-ek mechanikai tulajdonságai [48]

Ezután mindkét polimerbe 4, 8, 12 és 16 m% rövid (60 μm), illetve hosszú (300 μm)
cellulóz szálakat tettek, vizsgálva a töltőanyag tartalom, és a szálhossz hatását a
mechanikai tulajdonságokra. Megállapították, hogy a szálhossz növekedésével a
szilárdsági értékek is növekednek. A különböző mátrixoknál eltérő tulajdonság
növekedéseket tapasztaltak, amelyekből arra következtettek, hogy eltérő a kapcsolat a
szál-mátrix határfelületén. A gyengébb kapcsolatot a magasabb glicerin tartalomú
polimer esetén mérték, ezt azzal magyaráztak, hogy a keményítő hidroxil csoportjait
lekötik a glicerin hidroxil csoportjai, ezzel megakadályozva a szükséges mértékű
határfelületi adhézió kialakulását.
Ramkumar és kutatótársai [49-50] a kukoricakeményítő és a szintetikus polimer
blendek (70/30 m%) feldolgozási paramétereit, fizikai-, mechanikai tulajdonságait
vizsgálták. Mátrixként maleinsav anhidrid funkciós csoporttal rendelkező kis sűrűségű
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polietilént (EMA) és etilén-vinil-acetátot (EVAMA) használtak, hogy kapcsolatot
tudjanak létrehozni a keményítő hidroxil csoportjával. Megállapították [49], hogy míg az
ömledék hőmérséklet nagyban befolyásolja a keményítő/EVAMA blendek mechanikai
tulajdonságait, addig a keményítő/EMA tulajdonságaira inkább a fröccsnyomás van
hatással. Kimutatták, hogy az egyensúlyi vízfelvételre negatív hatást gyakorolt az
ömledék hőmérséklet, a csiga forgásisebessége, és az utónyomás nagysága. A
keményítő/EVAMA blendet eléggé képlékenynek, míg az EMA-t tartalmazó blendet
ridegnek találták [50].
Ramaswamy és munkatársai [51-52] a keményítő amiláz és amilopektin
arányának hatását vizsgálták. Különböző fajta kukorica és búza keményítőkből
előállítottak 0, 25, 50, 75%-os amiláz arányú keményítőket. Ezután 70/30 arányú
blendeket hoztak létre, amelyekben a nagyobb arányban a keményítő szerepelt, míg a
maradék etilén-vinil-acetát (EVA), EVAMA, EMA illetve nagy sűrűségű polietilén
(HDPE) volt. A blendeket extrúder segítségével homogenizálták, majd a próbatesteket
fröccsöntéssel állították elő. Megállapították [51], hogy a nagy amilopektin tartalmú
blendek esetén az extrudálás során nagyobb nyomatékot kellett kifejteni, mint a nagy
amiláz tartalomnál. Az EVA alapú blendek esetén az amiláz tartalom növekedésével nőtt
a nyúlás, és a szakítószilárdság is. A PE alapú blendek esetén ez éppen fordítva volt:
ahogy nőtt az amiláz tartalom, úgy csökkent a szilárdság és a nyúlás is. A legjobb
szilárdsági tulajdonságokat a HDPE alapú blendek mutatták. A 10 hetes kondicionálás
során a HDPE alapú blendek mechanikai tulajdonságai széles sávban ingadoztak, míg a
másik két blend esetében nem volt jelentős eltérés. A vízfelvétel vizsgálat során a tiszta
amilopektint tartalmazó blendek vették fel a legtöbb vizet, míg a legkevesebbett a 75%
amilázt tartalmazó blendek. DMA vizsgálatokkal megállapították [52], hogy mindegyik
blenden található két üvegesedési hőmérséklet tartomány, a komponenseknek
megfelelően. A keményítőhöz tartozó átmeneti hőmérséklet csökkent az amiláz tartalom
növekedésével.

SEM

felvételekkel

igazolták,

hogy

a

keményítő

szemcsék

destrukturálódtak az extrúzió és a fröccsöntés során. Az optikai mikroszkópos felvételek
alapján kijelentették, hogy a nagy amilopektint tartalmú blendekben a keményítő
homogén eloszlású fázist hoz létre a szintetikus polimeren belül, ugyanakkor a nagy
amiláz tartalmú blendek esetén fázis-szeparáció mutatkozik az anyagok között.
Willet és kutatótársa [53] kukoricakaményítő/poli(hidroxiészter éter) (PHEE)
blendek (arányuk: 60/39 és 1% viasz csúsztatóként) tulajdonságait vizsgálták különböző
(1-10%) víztartalom mellett. A blendeket extrúderben homogenizálták, majd
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fröccsöntéssel próbatestet állítottak elő. Kis víztartalom esetén (1-6%-ig) nem
tapasztaltak jelentős eltérést a szakító tulajdonságokban (szilárdság, modulus, nyúlás).
Meghaladva a 6% nedvességtartalmat azonban a szakítószilárdság és a húzó modulus
csökkenni kezdett, míg a nyúlás nőtt. A kis víztartalmú blendek töretfelületéről készült
SEM felvételen (2.14.a) ábra) számos eltört és nem eltört keményítő szemcsét figyeltek
meg a PHEE-be beágyazva. Ebből arra következtettek, hogy a határfelületi adhézió a
keményítő és a mátrix között kielégítő. Ez a jó kapcsolat okozza az anyag merevségét. A
nagy víztartalmú blendek esetében (2.14.b) ábra) azonban nagy mennyiségű egész
keményítő szemcséket találtak, amelyek elváltak a PHEE-től. Ebből a gyenge felületi
adhézióra következtettek, amely hatására az anyag képlékenyebbé vált.

1010mm
μm
a)

10 μm
b)

2.14. ábra SEM felvétel keményítő/PHEE blendek töretfelületéről [53]
a) víztartalom 2,2%, b) víztartalom 8%

Avérous és munkatársai [54] 26% amilázt és 74% amilopektint tartalmazó búza
keményítőből 18% glicerin és 12% víz hozzáadásával készített TPS-be 60 μm, 300 μm
és 900 μm hosszú cellulóz szálat tettek, 15, 30 és 45 m% arányban. Azonos száltartalmú
LDPE mátrixú kompozitokkal hasonlították őket össze (mivel ebben az esetben a mátrix
és töltőanyag között nincs kapcsolat). Megállapították, hogy a szálerősítés drasztikusan
csökkenti a TPS alapú kompozitok zsugorodását (15%-ról 3%-ra). Kimutatták, hogy a
szakítószilárdság és a húzó rugalmassági modulus nagyobb mértékben növekedett, míg a
nyúlás nagyobb mértékben csökkent a szálerősítés hatására a TPS mátrix esetén, mint az
LDPE alapú kompozitoknál. Megállapították, hogy az erősítő hatás nőtt a szálhossz és a
száltartalom növekedésével. A SEM felvételekkel igazolták, hogy az LDPE és a cellulóz
szál között nincs kapcsolat, viszont a TPS-be beágyazódtak a szálak.
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2.3. Biodegradábilis polimer mátrixú kompozitok
A polimerek biodegradábilitása függ az alapanyagok kémiai szerkezetétől és a
termék végső összetételétől. A biodegradábilis polimerek lehetnek természetes alapúak,
vagy szintetikus úton előállítottak. A természetes alapú anyagok elsősorban a megújuló
nyersanyagforrásból származnak (mint a keményítő), míg a szintetikus anyagokat vagy a
már említett természetes alapanyagból vagy kőolaj származékokból állítják elő
mesterséges úton [55].
A biodegradábilis polimerek osztályozása, a lebomlási mechanizmus alapján [55-56]:
1.
2.
3.
4.
5.
1.

Bio-lebontható

az

a

Bio-lebontható
Komposztálható
Hidro-biobontható
Foto-biobontható
Bioerodálható
polimer,

amelyet

a

természetben

jelenlevő

mikroorganizmusok, mint például baktériumok, gombák és algák bontanak le.
2. Komposztálható az a polimer, amely lebomlása a talajban egy olyan biológiai
folyamat során megy végbe, amelyben CO2, víz, szervetlen vegyületek és biomassza
keletkezik, és nem marad vissza látható vagy a talajtól megkülönböztethető mérgező
maradék.
3-4. Hidro- és foto-biobontható az a polimer, amelynek tönkremeneteli folyamata
két lépésben történik: egy kiinduló hidrolízis vagy foto-degradációs szakasz, amelyet
biodegradáció követ. Létezik egylépésben lebomló, vízben-oldódó és fotodegradábilis
polimer is.
5. Bioerodálható sok polimerről állítják, hogy bio-lebontható, pedig valójában
csak bioerodálható. A lassú lebomlás itt mikroorganizmus hatása nélkül következik be,
legalábbis kezdetben. Ezt a folyamatot hívhatjuk abiotikus feldarabolásnak is, amely
olyan folyamatokat tartalmaz, mint a vízben oldás, hőöregítés vagy UV öregítés.
Bár a fent említett besorolás fontos, hiszen az európai szabványosítás
folyamatban van (USA szabvány: ASTM D6400-99), szerintem sokkal praktikusabb egy
előállítás szerinti felosztás, mint amilyen a Luc Avérous [40] által készített osztályozás
(2.15. ábra).
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Biodegradábilis polimerek
Biomassza
termékek

Poliszacharidok

Proteinek, lipidek

Keményítők

Állati
eredetűek

Ligno-cellulóz
termékek

Növényi
eredetűek

Mikroorganizmusbólelőállított
előállított
sal
termékek

Biotechnológiai
úton előállított
termékek

Petrolkémiai
termékek

PoliHidroxiAlkanoátok (PHA)

Polilaktidok

Polikaprolaktonok (PCL)

Poli(hidroxibutirét)
Poli(hidroxibutirát)
(PHB)
Poli(hidroxibutirét
Poli(hidroxibutirát
kovalerát) (PHBV)

Politejsav (PLA)

Poliészteramidok (PEA)
Alifás kopoliészterek (PBSA)

Egyéb

Aromás kopoliészterek (PBAT)

2.15. ábra A lebomló polimerek osztályozása [40]

Lörcks [57] áttekintést ad a keményítő alapú, komposztálható polimerek
tulajdonságairól és alkalmazásukról. Európában évente 7 millió tonna keményítőt
gyártanak, és ennek közel 50 %-át nem étkezési célokra használják fel. Szerinte a
termoplasztikus keményítővel (TPS) szemben támasztott alapvető követelmények a
következők:
•

komposztálhatóság (DIN 54900 szerint),

•

feldolgozhatóság a már létező polimer technológiákkal,

•

nagy vízgőz áteresztő képesség,

•

jó oxigénzáró képesség, és

•

ne legyen képes elektrosztatikusan feltöltődni.

Az általa vizsgált TPS „BIOPLAST” három különböző technológiában alkalmazható:
•

fúvott fóliagyártás (szemetes zsákok, higiénés termékek, védő ruhák stb.),

•

síkfólia gyártás (tálcák, virágcserepek, csészék stb.), és

•

fröccsöntött termékgyártás (dobozok, tartályok, CD tokok, játékok stb.).

Összehasonlította a TPS és az LDPE fóliagyártást és megállapította, hogy
környezetvédelmi és energetikai szempontból gazdaságosabb TPS-t gyártani (2.4.
táblázat).
TPS

LDPE

Energia szükséglet [MJ]

2550

9170

Üvegház hatás ([kg] CO2 egyenérték)

120

610

Ózon képző hatás ([kg] etilén egyenérték)

0,47

1,7

2.4. táblázat A TPS és LDPE gyártás összehasonlítása, 100 kg-ra vonatkoztatva [57]
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Véleménye szerint, a biológiailag lebomló és komposztálható polimerek életciklusa
egyfajta természetes körforgás (2.16. ábra), amely pozitív környezeti hatásokat von
maga után.

2.16. ábra Komposztálható és bio-lebontható polimerek életciklusa [57]

Wollerdorfer és Bader [58] a természetes szálak mechanikai tulajdonságra
gyakorolt hatását vizsgálták bio-lebontható polimer kompozitok esetén. Háromféle
mátrixból előállított (2.5. táblázat) polimer kompozitokat vizsgáltak, amelyekbe öt
különbözőféle szálat tettek (len, ramie, juta, olajpálma rost és cellulóz szál).
Megállapították, hogy a száltartalomnak határt szab a nagy viszkozitás, és a feldolgozás
során létrejövő drasztikus száltördelődés. A mechanikai vizsgálatok eredményeként azt
találták, hogy a poliészterek nem alkalmasak mátrixként a természetes szálakkal való
erősítésre, míg a másik két alkalmazott csoport (poliszacharidok, és keményítők) igen. A
szál és a mátrix kémiai hasonlósága előnyös.
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Poliészterek
Bionelle
Biopol
Poliszacharidok
Biocell
TPS
Keményítős keverékek
Bioplast
Mater-Bi
TPS/PCL

σT [MPa]
28,19
29,59
36,47
8,91
27,72
15,26
20,84

2.5. táblázat Biodegradábilis polimer kompozitok szakítószilárdságai [58]

Misra és munkatársai [59] szem előtt tartva a „roncsautó” irányelvet (ELV – End
Life of Vehicle, 2000/53/EC), olyan kompozitok előállításán dolgoztak, amelyek egy
teljesen biobontható mátrixot (természetes poliészter: poli(ß-hidroxibutrát) – PHB) és
aprított természetes szálakat (kender, henequen, impregnált kókuszrost) tartalmaztak. A
kompozit

alapanyagok

előállítására

kétcsigás

extrudert

használtak.

A

kapott

garnulátumból fröccsöntéssel próbatesteket állítottak elő. Ezután vizsgálták a
kompozitok szakító-, hajlító tulajdonságait, mérték az Izod ütőszilárdságot bemetszett
próbatesteken,

illetve

DMA-val

a

hőalaktartóssági

hőmérsékletet

(HDT).

A

szakítószilárdság mérőszámaiban (2.17.a) ábra) nem tapasztaltak javulást, a legrosszabb
eredményeket a kókuszrost esetén mérték. A húzó rugalmassági modulus mind a három
esetben nőtt, a merevséget a kenderrel való erősítés biztosította leginkább. Az ütőműves
vizsgálatok (2.17.b) ábra) nagy mértékű növekedést mutattak ki. Az impregnált
kókuszrost közel 100%-os javulást hozott. Ez az eredmény szerintük már megfelel az

a)

Ütőszilárdság
(J/m)

Húzó modulus
(TMod)

Szakítószilárdság
(TS)

autóipari alkalmazásoknak is.

b)

2.17. ábra Biobontható polimer kompozitok a) szakító-, b) ütőműves vizsgálata [59]
(A: PHB; B: PHB+30% kender; C: PHB+30% henequen; D: PHB+30% impregnált kókuszrost)

A HDT vizsgálatoknál csak a kender szálerősítést használták, amely szintén pozitívan
változtatta a mátrix anyag hőálló képességét (94 °C-ról 145 °C-ra) (2.18. ábra).
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2.18. ábra Biobontható polimer kompozitok hőálló képessége [59]
(A: PHB; B: PHB+15% kender; C: PHB+30% kender)

Elektronmikroszkópos felvételek (2.19. ábra) segítségével kimutatták, hogy az
impregnált

kókuszrost

kihúzódott,

amelynek

következménye

a

gyengébb

szakítószilárdság. Azonban a dinamikus igénybevétellel szembeni ellenálló képessége
miatt tovább vizsgálták ezt az anyagot. Konklúzióként megállapították, hogy megfelelő
tapadásközvetítő anyag használatával javítani kell a szál-mátrix kölcsönhatást, vagy
hibrid kompozit létrehozásával kell elérni a kívánt javulást. E változtatások után egy
olyan jó minőségű zöld kompozitot fejleszthetnek ki, ami megfelel a 21. századi
autóipari alkalmazásoknak.

50 μm

50 μm

a)

b)

2.19. ábra ESEM felvétel szakító vizsgálat töretfelületéről [59]
(a) kender-PHB kompozit, (b) kókuszrost-PHB kompozit

Chin-San Wu munkája során [60] összehasonlította a polikaprolakton/keményítő
(PCL)

és

a

malein-anhidriddel

ojtott

polikaprolakton/keményítő

(PCLgMAH)

kompozitokat. Vizsgálta azok mechanikai tulajdonságát (szakítóvizsgálat) és lebomlását.
A szakítóvizsgálatok eredményeiből (2.20. ábra) látható, hogy a melainsav-anhidriddel
ojtott kompozit tulajdonságai jobbak (10 %-nál magasabb keményítő tartalom esetén),
mint a kezeletlen anyagé. A saját méréseik, illetve az irodalmi adatok alapján
megállapították, hogy a jól eloszlatott keményítő javít a mechanikai tulajdonságokon.
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2.20. ábra Polikaprolakton/keményítő kompozitok sziládsága, és nyúlása [60]
folytonos vonal PCLgMAH, pontvonal PCL

A lebomlás vizsgálatot 20% nedvességtartalmú talajban, 15 cm mélyen végezték. A
tömeg csökkenését mérték 2 hetente, majd a degradált és kezdeti tömegek arányát
ábrázolták az idő függvényében (2.21. ábra). A magasabb keményítő tartalom esetén
viszonylag hamar degradálódik a kompozit. A maleinsav-anhidriddel ojtott kompozit
alacsonyabb lebomlási készséget mutat.

2.21. ábra Polikaprolakton/keményítő kompozitok lebomlása [60]
folytonos vonal PCLgMAH, pontvonal PCL

You és munkatársai [61] 80 % kukoricakeményítőhöz 19-15 % glicerint és 1-5 %
karbamidot (CH4N2O) kevertek mechanikus úton, majd ikercsigás extruderben
homogenizálták (zónahőmérsékletek az etetőzónától indulva: 140/160/150/120 °C), és
granulálták. Sajtolással előállított próbatesteket szakítottak el, és vizsgálták a relatív
nyúlást és a szilárdságot. Ezen kívül vizsgálták a kompozit oldhatóságát vízben, illetve
bio-lebonthatóságát α-amiláz enzimben. Kimutatták, hogy a természetes keményítőben
található hidrogénkötések fontos szerepet játszanak a hélix struktúra stabilitásában. Az
extrudálás közben fellépő nyíróerő, nyomás és az adalék anyag együttesen felelős ezen
hidrogénkötések felbontásáért. Ennek következtében új hidrogénkötések jönnek létre a
karbamid és a keményítő molekulák között, amely hatására a szilárdság csökken (2.22.a)
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ábra), a nyúlás pedig nő (2.22.b) ábra). A karbamid tartalom növelésével mindkét

Relatív nyúlás (%)

tendencia folytatódik.

a)

b)

2.22. ábra Az extrudált keményítő mechanikai tulajdonságai [61]
80% keményítő, 15-19% glicerin, 1-5% karbamid
a) szakítószilárdság b) relatív nyúlás

Az oldhatósági vizsgálatot 25 % glicerin tartalmú kompoziton végezték, folyamatosan
növelve a karbamid tartalmat. A próbatesteket vízben áztatták 30 percig, majd a
lecsapódott vizet centrifugában eltávolították. Ezután 3 órás 110 °C hőmérsékletű
szárítás után lemérték a tömeget, amelyből kiszámították a feloldódott tömegarányt. A
természetes keményítő csak kis mértékben oldódott fel, mivel a keményítő molekulák
között sok hidrofil csoport van. Extrudálás után a molekulatömeg lecsökkent, így nőtt az
oldhatóság. A karbamid tartalom 6 m% fölé növelése esetén már olyan nagy
mennyiségben található kis molekula a kompozitban (karbamid és glicerin molekula),
hogy az oldhatóság drasztikusan növekedett (2.23. ábra).

2.23. ábra Az extrudált keményítő kompozitok oldhatósági görbéje [61]
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A bio-lebonthatóság vizsgálatot α-amiláz enzimmel végezték, amely csak a keményítőt
bontja le. A mérések eredményei a 2.24. ábrán láthatóak, amely mutatja, hogy az
extrudált glicerin/keményítő kompozit némiképp nagyobb mértékben degradálódik, mint
a természetes polimer.

2.24. ábra A keményítők bio-lebonthatósága [61]
(St: keményítő, St/Gl: glicerin tartalmú keményítő)

Zhou és kutatótársai [62] a keményítővel társított poli(hidroxiészter éter)
kompozit ömledékek viszkozitásának hőmérséklet függését vizsgálták, Arrhenius- és
WLF-egyenletek alkalmazásával. Megállapították, hogy mindkét egyenlet alkalmazható
alacsony térfogat hányad esetén, míg magasabb töltőtartalomnál csak a korrekcióval
kiegészített Arrhenius egyenlet nyújt kielégítő eredményt.
Mathew és Dufresne [63] kukoricakeményítőhöz többféle lágyítószert (polietilén
glikol, polipropilén glikol, glicerin, xilit, szorbit, maltit) adtak (minden esetben 33 m%ot), és vizsgálták hatásukat. Az alkalmazott keményítő főleg amilopektint tartalmazott, az
amiláz tartalma alacsonyabb volt, mint 1%. A különböző anyagokat vízben oldották fel,
és úgy keverték össze. A zselatinálást keverős autokláv kemencében 160 °C-on 5 percig
végezték. Keverés után vákuummal légtelenítettek, majd a mintákat 70 °C-os teflon
lapok között préselték szintén vákuum alatt, hogy a víz elpárologhasson. Vizsgálták az
anyagok vízfelvételét és szakító tulajdonságait. A polietilén glikol és a polipropilén
glikol nem bizonyult alkalmasnak a keményítő lágyításához. A legalacsonyabb
vízfelvételi szintet 27 m%-ot a maltittal lágyított keményítőnél mérték, 98 %RH esetén
(2.25. ábra). A glicerines keményítő szakadási nyúlása a víztartalom növekedésével
csökken, míg a többi lágyítószer esetén ez a kapcsolat fordított. Azt találták, hogy a nagy
molekulájú lágyítók használatakor a nedvesség tartalom növelésével nő a szakító
modulus és a szakadási nyúlás. Ezt az alacsonyabb vízfelvevő képességnek illetve az
amorf és kristályos részek közötti jó tapadásnak tulajdonították.
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2.25. ábra Lágyított kukoricakeményítő vízfelvétele a lágyítószer molekulatömegének függvényében [63]
(Gl: glicerin, Xi: xilit, So: szorbit, Ma: maltit)

2.4. Határfelületi kölcsönhatás javítása
A kompozit szerkezeti anyagok definíciója szerint az erősítőanyag és a mátrix
között kitűnő kapcsolat (adhézió, tapadás) kell, hogy legyen, amely a deformáció, az
igénybevétel magas szintjén is tartósan fennmarad [64]. A polimer kompozitok
felhasználhatóságát, műszaki értékét a határfelületi kapcsolatok döntik el. A természetes
alapú erősítő anyagok polaritása a legtöbbször nem egyezik meg a mátrixként használt
mesterséges polimerekével, amelyek többnyire apolárisak. Ez a polaritás különbség
gátolja a megfelelő kapcsolat létrejöttét. Ezért alkalmaznak a legtöbb esetben valamilyen
határfelületi adhéziót javító kapcsolóágenst, amely a legkedvezőbb esetben elsődleges
kapcsolatot hoz létre. A továbbiakban azokat a cikkeket tekintem át, amelyekben a
különböző kapcsolóanyagoknak a kompozitok mechanikai, reológiai vagy egyéb
tulajdonságaira gyakorolt hatását vizsgálták.
Ismail és munkatársai [65] kompatibilizáló adalék hatását vizsgálták, WRHA-val
töltött (15, 30, 45, 60 m%) gumi/lineáris kis sűrűségű polietilén (NR/LLDPE)
keverékeken. Az általuk használt kompatibilizáló szer a poli(propilén-etilén-akrilsav)
kopolimer (PPEAA) (3 m%) volt. Megállapították, hogy a WRHA hatására csökken a
keverék szakítószilárdsága, szakadási nyúlása, viszont növekszik a húzó rugalmassági
modulus, és a keménység. A tapasztaltak okait a töretfelületről készített SEM
felvételekkel vizsgálták (2.26. ábra). A PPEAA nélküli mintán (bal oldali ábra) tisztán
kivehető a WRHA agglomeráció, és a gyenge határfelületi kapcsolat. Ezt az eltérő
polaritással, a rossz töltőanyag eloszlással és a WRHA szabálytalan méretével
magyarázták. Megállapították, hogy a kétarcú PPEAA (amely az etilén oldalon apoláris,
míg az akrilsav oldalon poláris) javítja a határfelületi kötést a mátrix és a töltőanyag közt.
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20 μm

20 μm

2.26. ábra SEM felvétel a 60% WRHA-val töltött NR/LLPDE keverékek töretfelületéről, balra
kompatibilizáló nélkül, jobbra 3 m% kompatibilizálóval [65]

Fuad kutatótársaival [66] a különböző tapadásközvetítő anyagok (titanát (LI38),
cirkonát (NZ44), szilánok (P2020, P9234)) alkalmazhatóságát vizsgálta, RHA-val töltött
PP rendszerekben. A tapadásközvetítő anyagok aránya 0,2; 0,5; 1,5 m% volt,
anyagminőségtől és töltőanyag tartalomtól függően. Eredményeiket a tapadásközvetítő
nélküli RHA-val, illetve a kereskedelemben kapható kovasavval töltött PP-vel
hasonlították össze. A legtöbb tulajdonságon a P2020-as szilán adalék javított. Ez a
kompozit jobb dinamikai tulajdonságokkal rendelkezik, mint a kereskedelemben kapható
kovasavval töltött kompozit. Megállapították, hogy minden előnye ellenére (alacsony ár,
nagy mennyiség) az RHA csak, mint töltőanyag jöhet szóba a PP alapú kompozitoknál.
Hargitai és Rácz [67] len szállal (20 m%) erősített PP kompozitok előállítása és
alkalmazása során vizsgálták a víz szerepét különböző mértékű PPgMA adalék tartalom
(0, 1, 3, 5, 7 m%) alkalmazása mellett. A szálakat feldolgozás előtt különböző
páratartalmú sóoldatok fölött 60 órán keresztül kondícionálták. A keverékeket kétcsigás
extruderen készítették el, a próbatesteket pedig fröccsöntötték. Vizsgálták a mechanikai
tulajdonságokat, és a töretfelületekről SEM felvételeket készítettek. A nedvességtartalom
növelése minden esetben rontotta a mechanikai tulajdonságokat. Ezt a szálfelületen
szorbeált víz szeparáló ágensként való viselkedésével magyarázták a szál-mátrix
határfelületén (2.27. ábra). Az ütőhajlító szilárdság kivételével a PPgMA mennyiségének
növelésével a mechanikai tulajdonságok javultak. Ezt a SEM felvételeken látható erősebb
határfelületi kölcsönhatással magyarázták.
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2.27. ábra PPgMA és cellulóz reakciója „száraz” (a) és „nedves” (b) körülmények között [67]

Búzaszalma lignocellulóz (LCR) frakciójával töltött (0, 1, 5, 10, 20, 30 m%)
termoplasztikus kompozitokat vizsgáltak Digabel és munkatársai [68]. Mátrix anyagként
polipropilén-polietilén kopolimert és egy biobontható poliésztert (poli(butilén adipát-cotereftalát) (PBAT)) használtak. A 10 m% töltőanyagot tartalmazó kopolimer esetében
különböző kapcsolóanyagokat alkalmaztak, mint a PPgMA, amelyből 20 m%-ot
használtak, a γ-metakriloxipropiltrimetoxiszilán (szilán), amelyet 2 és 5 m%-ban
adagoltak, és sztearinsavat, amelyet 85 m% arányban kevertek be. Az extrudált
keverékeket fröccsöntötték. Vizsgálták a próbatestek mechanikai tulajdonságait, az
adhéziót, a határfelületi feszültséget a szál és mátrix között, illetve SEM felvételeket
készítettek a töretfelületről. Méréseikből megállapították, hogy a kopolimer kompozitok
rideggé váltak (nőtt a húzó modulus), a határfelületi tulajdonságok miatt. A PP/LCR
kompozitban a határfelületi feszültség (2.6. táblázat) túl magas a rugalmas tapadáshoz. A
különböző kapcsolóanyagok sem eredményeztek jelentős javulást. A PBAT kompozitok
estében a határfelületi feszültség alacsony, ami előnyös szál-mátrix összeférhetőséget
eredményez. A DSC vizsgálatok során alacsony mértékű növekedés látszik a Tg -ben,
amit a szál hidroxil csoportja és a PBAT karbonil csoportja közötti intermolekuláris
kapcsolat okoz. Ezek a hidrogénkötések csökkentik a polimer mozgékonyságát, és
növelik a Tg-t.

Adhéziós munka [mJ/m2]
Határfelületi feszültség [mJ/m2]

PP/LCR
72
10

PBAT/LCR
100
1

2.6. táblázat Az adhéziós munka és a határfelületi feszültség az LCR és a
mátrixok között (PP/PE kopolimer és PBAT) [68]

Az LCR erősítő hatása a különböző kompozitokban a 2.28. ábrán látható. A
kopolimerhez hasonlítva a PBAT kompozitok merevebbek lettek a töltőanyag hatására.
A poliészter mátrixhoz képest a modulus a négyszeresére nőtt, míg a kopolimer esetén
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csak a kétszeresére. A kutatók tehát úgy találták, hogy az LCR hatásos töltő-erősítő

Húzó modulusok aránya
(kompozit/mátrix)

anyaga a PBAT mátrixnak.

2.28. ábra Az LCR erősítő hatása a PP/PE kopolimer és PBAT mátrix esetén [68]

Liu és Sun [69] a maleinsav anhidriddel ojtott polietilén (PEgMA) hatását
vizsgálták a mechanikai tulajdonságokra LDPE és kukorica keményítő keverékeken. A
keményítő és LDPE aránya 25:100 volt, amelyhez, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 35 m% PEgMA-t
(3 m% maleinsav tartalmú) kevertek (a keményítőre vonatkoztatva). A kritikus
határfelületi koncentrációt szakító vizsgálattal határozták meg (2.29. ábra).

2.29. ábra A szakítószilárdság változása az LDPE/keményítő (100:25)
keverékek esetén, a PEgMA függvényében [69]

Megállapították, hogy a 0 és 10 m% PEgMA tartalom között a szakítószilárdság gyorsan
nő, mivel a határfelületi adhézió a keményítő és az LDPE között kezdetben még gyenge.
10 m% fölött a szilárdság állandósul, a két anyag között a határfelület telítődik a
kapcsolóanyaggal, amely hatására a határfelületi feszültség eléri a minimumát. Ezen
eredmények alapján megállapították, hogy a 25:100 arányú LDPE:keményítő keverékek
kritikus PEgMA koncentrációja a keményítőre vonatkoztatva 10 m%.
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2.5. Az irodalom kritikai elemzése, a PhD értekezés célja
A szakirodalomban számos cikk foglalkozik a mezőgazdasági melléktermékek
hasznosításával. A legtöbb esetben, függetlenül attól, hogy milyen cellulóz alapú
anyagról van is szó, a bennük rejlő energiát próbálják kinyerni, akár fűtéstechnikai
alkalmazással (biobrikett), akár üzemanyag-alkohol formájában. Olyan szakirodalmi
források, amelyek az általam hasznosítani kívánt anyagokkal (kukoricamaghéj, nádrost),
mint műszaki célú polimer adalékkal foglalkoznak, jóval kisebb számban találhatók.
A kukoricamaghéj társító anyagként történő polimertechnikai alkalmazását még
nem kezdték meg, azonban a hozzá hasonló mezőgazdasági melléktermék, a rizshéj ilyen
célú alkalmazásának irodalma bőséges. A rizshéj alkalmazása szerves (RH, RHP, RHF),
illetve szervetlen (BRHA, WRHA) formában történt. Mivel nem kívánom a
kukoricamaghéjat termikus degradációnak alávetni, ezért a rizshéj szervetlen alapú
alkalmazását csak áttekintettem, de nem elemeztem részletesen. A legtöbb esetben
alkalmazott mátrix anyag a rizshéj esetében a PP volt. Minden esetben megállapították,
hogy a modulusok (húzó, hajlító) növekedtek, azaz az anyag merevebbé vált a
töltőtartalom növelésével. A szakítószilárdság általában nem mutatott jelentős változást,
a szakadási nyúlás viszont csökkent. A hajlító szilárdság javult a rizshéj tartalom
növelésével, míg az ütőhajlító szilárdság értéke jelentős mértékben romlott a mátrixhoz
képest. A rizshéj szerves töltőanyagként történő felhasználása során nem alkalmaztak
semmilyen határfelületi módosító anyagot, ez hozzájárult a mechanikai vizsgálatok nem
túl jó eredményeihez. A SEM felvételek alapján a szerzők megállapították, hogy a poláris
rizshéj és az apoláris mátrix között nincs kapcsolat. További célként mindenki a
megfelelő kapcsolóanyag kiválasztását fogalmazta meg, illetve ennek megvalósulása
esetén a rizshéjat alkalmasnak találták polimertechnikai alkalmazásra.
A nádrost polimertechnikai alkalmazásának még nincs olyan nagy irodalma, mint
a rizshéjnak. Az egyik cikkben egy biodegradábilis poliészter (PVA) töltőanyagaként
alkalmazták, és megállapították, hogy a mátrix és a szál között jó a kapcsolat, vagyis
nincs szükség semmiféle tapadásközvetítő anyagra. Egy másik műben PP mátrixba
sztearinsavval kezelt nádrostot kevertek. A vizsgálatok során megállapították, hogy ez a
fajta töltőanyag javítja az ütőhajlító szilárdságot, viszont a többi mechanikai tulajdonság
(szakító szilárdság, modulus, szakadási nyúlás) romlott. A kezelőanyag hatása pozitív
volt, de még így sem érték el a szilárdsági értékek a mátrix adatait.
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A keményítő alapú mátrixok vizsgálata során többféle lágyítószert alkalmaztak,
ezek közül a leggyakoribb a glicerin volt. Valószínűleg azért, mert ennek az ára a
legalacsonyabb. A mechanikai tulajdonságok, illetve a nedvességfelvételi adatok minden
esetben a nagyobb molekula tömegű lágyítók alkalmazását mutatják célszerűnek. A
cellulóz alapú töltőanyagok alkalmazása során a keményítő alapú mátrixoknál nem volt
szükség határfelületet módosító anyagra, mert a mátrix és a töltőanyag kémiai
tulajdonságai hasonlóak, ezért önmagában is jó határfelületi adhézió jön létre köztük.
Ezek

az

erősítőanyagok

jobb

méretstabilitást

biztosítanak

a

termoplasztikus

keményítőknek, illetve nagymértékben javítják mechanikai tulajdonságaikat.
A szakirodalom áttekintése után megállapítottam, hogy a polimerekben
elsősorban szál formában használják a mezőgazdasági termékeket. A „darabos”
melléktermékeket – nem sorolnám ide a faipari rostokat, hulladékokat – csak kis
mértékben hasznosítják, pedig nagy mennyiségben keletkező, és olcsón beszerezhető
anyagokról van szó (pl.: kukoricamaghéj, búzakorpa), és ezek nagy fajlagos felületük és
cellulóz tartalmuk következtében relatív magas saját szilárdságuk révén alkalmat
adhatnak javított minőségű polimer kompozitok előállítására. Az ázsiai országokban már
voltak próbálkozások az ott található ilyen jellegű melléktermékek (pl.: rizshéj)
hasznosítására, de nincs tudomásom róla, hogy tovább léptek volna a laboratóriumi
környezeten. Ezért fogtam hozzá a kukoricamaghéj és a nádrost hasznosításához polimer
kompozitokban, a gyakorlati alkalmazás céljával.
A 2.1 fejezetben található munkákban mindig csak egyfajta mellékterméket
alkalmaztak, s ezek a társított rendszer különböző tulajdonságait módosították. A rizshéj
és a nádrost más-más tulajdonságait javította a polimer mátrixnak. Ez alapján
érdemesnek látszik többfajta töltőanyagú hibrid kompozitok kifejlesztésével foglalkozni,
mert így lehetőség nyílhat többféle tulajdonságában javított minőségű kompozit
előállítására. Az is egyértelműen látszik a feldolgozott irodalmi forrásokból, hogy
szintetikus polimer mátrix esetén szükséges valamilyen tapadás közvetítő, kapcsoló
anyag használata, a mátrix és a töltőanyag eltérő polaritása miatt.
A ma fellelhető teljesen lebomló polimerek ára magas, ezért tömegtermékek
gyártására ezeket egyelőre nem lehet gazdaságosan felhasználni. A szigorodó
környezetvédelmi előírások miatt, valamint a kőolaj fogyásának következtében mégis
szükség van – és egyre inkább szükség lesz - a biomasszából előállított bio-lebontható
anyagokra. Munkám során a keményítő felhasználásával szándékoztam előállítani olcsó,
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ugyanakkor biobontható polimer mátrixot, és ebből kifejleszthető biodegradábilis
polimer kompozitot.
Az előző fejezetekben leírt szakirodalmak és azok kritikai elemzése alapján a
PhD értekezésem célkitűzései:
1. A lemez (téglatest) alakú mezőgazdasági melléktermékek alkalmazhatóságának
elemzése, a szál formájú természetes erősítő anyagok (pl.: len, kender, sisal)
mintájára. A mechanikai tulajdonságokat jellemző Kelly-Tyson egyenlet
adaptációja

lemez

alakú

erősítőanyag

esetére.

Az

összefüggés

használhatóságának vizsgálata, mérésekkel alátámasztva.
2. Új,

részben

biobontható

polimer

kompozit

létrehozása,

mezőgazdasági

melléktermékek (kukoricamaghéj és nádrost) PE mátrixban történő társításával.
Az új anyag mechanikai és lebomlási tulajdonságainak feltárása, javítása. A
különböző társítóanyagok mechanikai tulajdonságokra gyakorolt hatásainak
anyagonkénti, illetve hibrid kölcsönhatásban történő vizsgálata. Az optimális
keverési arány kiválasztása.
3. Lebomló mátrix kifejlesztése keményítő felhasználásával, lágyítószerként az
irodalomban megismert glicerin és maltit alkalmazásával. Az új kompozit anyag
mechanikai és lebomlási tulajdonságainak feltárása.
4. Általános

célú,

például

egyszer

használatos

termékek

gyártására,

a

tömegműanyagok kiváltására alkalmas teljesen bio-lebontható polimer kompozit
előállítása, optimális mennyiségű társítóanyag felhasználásával. Az új anyag
mechanikai és lebomlási tulajdonságainak feltárása.
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3. Felhasznált

anyagok,

alkalmazott

módszerek

és

berendezések
Ebben a fejezetben a munkám során alkalmazott különböző alapanyagokat, illetve
a feldolgozásuknál és vizsgálatuknál használt berendezéseket, mérési körülményeket, és
a kiértékelési módokat ismertetem.

3.1. Felhasznált anyagok
Munkám során különböző lebomló polimereket illetve kompozitokat állítottam
elő. Ezekhez szintetikus polimer mátrixot, természetes alapanyagokat, természetes társító
anyagokat, és különböző vegyi adalékanyagokat használtam fel. Ezek pontos
megnevezését és jelölését ebben a fejezetben részletezem.
A felhasznált mátrix anyag:
•

Eraclene MQ70 HDPE; (Polimeri Europa, Olaszország)

A felhasznált társító anyagok (3.1. táblázat):
•

Kukoricamaghéj; (2002-es aratású, Somogy megyéből származó, vegyes kukorica
mellékterméke, Hungrana Kft., Magyarország)

•

Cukornádrost; (University of Mar del Plata, Argentina)
Összetétel

Kukorica- Nádrost
maghéj
Keményítő
18,50
3,10
Cellulóz
11,80
35,20
Hemicellulóz
33,00
26,20
[m%]
Hamu
1,16
5,68
Lignin
10,38
21,71
Egyéb*
25,16
8,11
Összesen
100,00
100,00

3.1. táblázat Az alkalmazott mezőgazdasági melléktermékek összetétele
tömegszázalékban (m%), (*Egyéb: fehérje, olaj, zsír, pigment)

A TPS előállításához használt anyagok:
•

Amyzet 100 jelű natív kukoricakeményítő; (Hungrana Kft, Magyarország)
((C6H10O5)n)

•

Alycol jelű desztillált víz; (MOL Rt, Magyarország) (H2O)

•

49780 jelű glicerin; (Sigma-Aldrich Kft, Magyarország) (C3H8O3)

•

63415 jelű maltit; (Sigma-Aldrich Kft, Magyarország) (C12H24O11)
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•

Aerosil 200 jelű kovasav; (Degussa AG, Németország) (SiO2)

•

Estol 1473 jelű glicerin-mono-sztearát; (Unichemia International, Németország)
(C21H42O4)

Egyéb felhasznált anyagok:
•

Scona TSPE 1112 jelű PEgMA; (Kometra AG, Németország)

•

X1040 jelű xylol; (Sigma-Aldrich Kft, Magyarország) (C6H4(CH3)2)

•

BAN 480 α-amiláz enzim; (Novozymes Ltd., UK)

•

AMG 300L amiloglükozidáz enzim; (Novozymes Ltd., UK)

•

Celluclast 1.5L celluláz enzim; (Novozymes Ltd., UK)

•

Novozyme 188 β-glükozidáz enzim; (Novozymes Ltd., UK)

3.2. Alkalmazott módszerek és berendezések
Ebben a fejezetben azokat a vizsgálati módszereket, eljárásokat illetve a hozzájuk
tartozó gépeket és berendezéseket ismertetem, amelyek segítségével előállítottam a
mérésekhez szükséges próbatesteket, és meghatároztam a különböző kompozitok fizikai,
mechanikai, illetve morfológiai tulajdonságait. Az itt leírt mérési paraméterektől eltérő
beállításokat külön ismertetem.
Próbatest előállítás
Első lépésként a szükséges mennyiségű polimer granulátumot, a társító- és az
adalékanyagokat száraz keveréssel elegyítettem, majd a tökéletes homogenitást biztosító
disztributív ömledék keverést Brabender Plasti-Corder PL2100 típusú kétcsigás extruder
segítségével végeztem. A folyamatos üzemű ömledékkeverő extruderből kilépő ömledék
2-3 mm átmérőjű zsinór formájú, amelyet forgó késes hengerrel rendelkező Brabender
881203 típusú granuláló gépen felaprítottam. A keletkezett granulátumokból ARBURG
Allrounder 320C típusú fröccsöntőgépen gyártottam szabványos szakító és hajlító
próbatesteket. A gyártás során használt beállításokat a Mellékletek című fejezetben
foglaltam össze.
Zsugorodás vizsgálat
A zsugorodás vizsgálatot az MSZ EN ISO 294-4:2003 számú szabvány [70]
alapján hajtottam végre. A befröccsöntés irányú zsugorodást (SP) (3.1) határoztam meg.
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l C − l1
⋅ 100 [%],
lC
ahol lc [mm] szerszámüreg hossza, l1 [mm] a próbatest hossza.
SP =

(3.1)

Szakítóvizsgálat
A szakítóvizsgálatokat az MSZ EN ISO 527 számú szabvány [71] alapján,
ZWICK Z050 BZ050/TH3A típusú, számítógép vezérlésű univerzális szakítógépen
végeztem. A 3.1. ábra szerinti próbatestek szakításakor a vizsgálati sebesség 5 mm/perc,
a befogási hossz 120 mm volt. A felvett erő-elmozdulás görbéből szakítószilárdságot
(σT) (3.2), a hozzá tartozó fejlagos nyúlást (εT) (3.3) és húzó rugalmassági modulust (ET)
(3.4) számoltam. A vizsgálatokat 5-5 próbatesten, szobahőmérsékleten végeztem, majd
az eredményekből meghatároztam a keresett mechanikai jellemzők átlagát és szórását.

3.1. ábra Piskóta alakú szakító próbatest

FM
[MPa],
A0
[N] a maximális erő, A0 [mm2] a kezdeti keresztmetszet.

σT =

ahol FM

(3.2)

LM − L0
⋅ 100 [%],
(3.3)
L0
ahol L0 [mm] a próbatest vizsgált szakaszának eredeti terheletlen hossza, LM [mm] a

εT =

próbatest vizsgált szakaszának a maximális erőnél mért megnyúlt hossza.
ET =

σ 2 − σ1
[MPa],
ε 2 − ε1

(3.4)

ahol: σ1 [MPa] az ε1=0,05 % fajlagos nyúláshoz tartozó feszültség, σ2 [MPa] pedig az

ε2=0,25 % fajlagos nyúláshoz tartozó feszültség.
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Hárompontos hajlítóvizsgálat
A hárompontos hajlítóvizsgálatokat az MSZ EN ISO 178 számú szabvány [72]
ajánlásai szerint ZWICK Z020 BZ020/TN2S típusú, számítógép vezérlésű univerzális
szakítógépen végeztem. A mérésekhez alkalmazott próbatestek méretei a 3.2. ábrán
láthatóak. A vizsgálati sebesség itt is 5 mm/perc volt, az alátámasztási távolság pedig 64
mm.

Az

erő-lehajlás

görbékből

hajlító

rugalmassági

modulust

(EF)

(3.5),

hajlítószilárdságot (σFB) (3.6) és a hozzá tartozó fajlagos nyúlást (εF) (3.7) vagy hajlító
határfeszültséget

(σFC)

(

3.8)

számoltam.

A

vizsgálatokat

5-5

próbatesten,

szobahőmérsékleten végeztem, majd az eredményekből meghatároztam a keresett
mechanikai jellemzők átlagát és szórását.

3.2. ábra Hajlító próbatest

EF =

σ 2 − σ1
[MPa],
ε 2 − ε1

(3.5)

ahol σ1 [MPa] az ε1=0,05 % fajlagos nyúláshoz tartozó feszültség, σ2 [MPa] pedig az

ε2=0,25 % fajlagos nyúláshoz tartozó feszültség.
3 ⋅ FM ⋅ L
[MPa],
(3.6)
2 ⋅ b ⋅ h2
ahol FM [N] a diagramról leolvasott maximális erő, b [mm] a próbatest szélessége, h

σ FB =

[mm] a próbatest vastagsága, L [mm] az alátámasztás távolsága (L=16h).

εF =

600 ⋅ s ⋅ h
[%],
L2

(3.7)

ahol s [mm] a lehajlás nagysága.
3 ⋅ FC ⋅ L
[MPa],
2 ⋅ b ⋅ h2
ahol FC [N] az 1,5h lehajláshoz tartozó erő.

σ FC =

(3.8)

Charpy-féle ütvehajlító vizsgálat

A Charpy méréseket műszerezett (DAS 8000) CEAST Resil Impactor Junior
típusú ingás ütőművön végeztem, amely hárompontos dinamikus hajlításnak felel meg. A
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vizsgálatoknál 15 J-os kalapácsot, 64 mm-es alátámasztási távolságot alkalmaztam. Az
ISO 179 számú szabvány [73] előírása szerinti 80 mm hosszú és 10 mm széles
próbatestek egyik oldalán 2 mm mély bemetszést alkalmaztam, amelyet vizsgálat előtt
pengével tettem élessé [74]. A mérési eredményekből a fajlagos törési energiát (acN) a
(3.9) szerint számoltam. A vizsgálatokat 5-5 próbatesten, szobahőmérsékleten végeztem,
majd az eredményekből meghatároztam a keresett mechanikai jellemzők átlagát és
szórását.
E max
, [kJ/m2]
(3.9)
h ⋅ (b − ba )
[kJ] a teljes törési energia, b [mm] a próbatest szélessége, h [mm] a próbatest
a cN =

ahol Emax

vastagsága, ba [mm] a bemetszés nagysága.
Akusztikus emissziós vizsgálat

A károsodási formák meghatározásához akusztikus emissziós (AE) mérési
módszert alkalmaztam. A módszer lényege az, hogy a mechanikai igénybevételnek kitett
szerkezet hanghullámokat bocsát ki azokról a területekről, ahol valamilyen fizikai
változás lép fel (pl. mátrix deformáció, szálkihúzódás stb.). Ezeket a szerkezet felületén
terjedő hanghullámokat megfelelő mikrofonnal detektálva, a hullámok fizikai
paramétereiből a tönkremenetel formája meghatározható.
Méréseimhez egy négycsatornás, SENSOPHONE AED-40/12 típusú berendezést
használtam. A hanghullámok detektálásához piezoelektromos elven működő, A-11 jelű
orosz gyártmányú 16 mm átmérőjű, 23 mm magas hengeres kialakítású mikrofont
erősítettem az alsó befogópofánál a fröccsöntött piskóta próbatestekre. A próbatest és a
mikrofon közötti tökéletes kapcsolatot szilikonzsír csatoló folyadékkal biztosítottam. A
környezeti zaj szűrése érdekében 13 dB küszöbértéket alkalmaztam. Az erő-elmozdulás
görbe, valamint a hanghullámok fizikai paraméterei (amplitúdó, a jel felfutási ideje,
eseményen belüli oszcillációk száma, a jel szélessége) alapján az egyes jelszintekhez
különböző tönkremeneteli formákat rendeltem.
Mikroszerkezet vizsgálat

A töretfelületek mikrométer tartományú elemzését pásztázó elektronmikroszkóppal
(Scanning Electron Microscope, SEM) valósítottam meg. A SEM vizsgálatokat Jeol
5500LV típusú elektronmikroszkópon végeztem. A vizsgált felületeket a mérés előtt

Dogossy Gábor

41

3. Felhasznált anyagok, alkalmazott módszerek és berendezések

Polaron SC7620 típusú aranyozó berendezéssel Au/Pd ötvözettel vontam be az
elektrosztatikus feltöltődés elkerülése, és a hasznos elektronsűrűség növelése érdekében.
Lignocellulóz és keményítő enzimes bontása

A különböző növényi rostokkal erősített PE kompozitok cellulóz tartalmát
celluláz enzimekkel bontottam le, míg a TPS alapú polimereket keményítő bontó
enzimekkel vizsgáltam. A cellulóz esetében a Celluclast 1.5L enzimkomplexet
használtam, amely a cellulóz makromolekulákat rövidebb polimerekre bontja, amiket a
Novozyme 188 β-glükozidáz hasít glükóz monomerekké. A TPS alapú polimereknél
egyrészt BAN 480 α-amiláz enzimet használtam, ami a keményítő makromolekulákat
rövidebb láncú polimerekké hasítja, illete AMG 300L amiloglükozidáz enzimet, ami a
rövid polimereket glükóz monomerekké bontja Mindkét esetben a bontási reakció
végterméke a glükóz, amely mennyiségét a Pharmacia LVB által gyártott Ultrospec III
típusú UV-VIS spektrométeren fotometriásan határoztam meg. Mivel a két molekula
glükóz hasításakor vízaddíció történik, ezért a vizsgált anyagra való visszaszámolásnál a
tömegnövekedést figyelembe vettem (1,1-es osztó). A használt enzimek működéséhez
szükséges pH-t acetát pufferrel (pH: 4,8), az optimális hőmérsékletet (50 °C) és keverési
fordulatszámot (200 rpm) G24 EIS jelű, New Brunswick típusú termosztátos rázógéppel
biztosítottam. Cellulóz bontásakor minden minta 1,2 ml Celluclast 1.5L enzimet, 0,3 ml
Novozyme 188 enzimet és 5 g kompozitot tartalmazott, amelyek térfogatát acetát
pufferrel egészítettem ki 80 ml-re. Keményítő bontásakor minden minta 20 μl 400-szoros
higítású Ban 480 enzimet, 20 μl 400-szoros higítású AMG 300L enzimet és 5 g TPS
polimert tartalmazott, amelyek térfogatát itt is acetát pufferrel egészítettem ki 80 ml-re.
Minden mérésnél három párhuzamos sorozatot használtam. A minták lebontási
hatásfokát (ηxDe) (3.10) a 0.; 24.; 48.; 72. és a 96. órában mértem.
RC
1,1
(3.10)
η xDe =
⋅ 100 [%],
mm ⋅ θ x
ahol RC [g] a minta redukáló cukor tartalma, mm [g] a minta tömege, θx [%] a minta
bontható anyag tartalma. Lignocellulóz bontása esetén x=t, keményítő bontása esetén
x=S.
A 96. óra után a minták szennyeződtek, mivel nem steril körülmények között tartottam
őket. A baktériumok a mérni kívánt cukor mennyiségét csökkentették, ezért innentől
kezdve nem tudtam számítani a lebontott anyagmennyiség pontos nagyságát.
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A társítóanyag geometriájának meghatározása

A hagyományos szálerősítésű kompozitok esetén a szálak hosszának mérésére az
egyszerű és kis eszközigényű ún. direkt eljárások terjedtek el [75-79], ahol vagy kiégetik
a szálakat, vagy oldószerrel távilítják le a mátrixot, majd optikai, illetve számítógéppel
segített képfeldolgozó rendszerek használatával határozzák meg a szálhosszat. A
mezőgazdasági melléktermékek esetében csak a mátrix oldószeres bontása lehetséges,
mivel a társítóanyagok is éghetőek. Ezért a kompozit próbatestekből a mátrix anyagául
szolgáló PE-t 20-szoros mennyiségű forró xylol (140 °C-on) segítségével kioldottam (3,3
g kompozitot 66 g xylolban). Ezután a kapott kocsonyás anyagot leszűrtem, majd a
visszamaradt társítóanyagot szobahőmérsékleten szárítottam.
Ezután a visszamaradt anyagokat víz segítségével felhelyeztem a 18x60 mm-es
tárgylemezre, majd fényképezőgéppel felszerelt Olympus BX51M típusú optikai
mikroszkóppal 5-szörös nagyítással képet készítettem a mintákról. A társítóanyagok
geometriáját AnalySIS Steel Factory kiértékelő szoftver segítségével határoztam meg.
Minden mintán legalább 200 mérést hajtottam végre, a konfidencia intervallumokat
Student eloszlással számítottam ki.
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4. Kísérleti eredmények és értékelésük
Ebben a fejezetben a munkám során elvégzett kísérletek eredményeit, azok
kiértékelését, illetve a belőlük levont konklúziókat ismertetem.

4.1. Kukoricamaghéj modell
Az egyik leggyakoribb polimer feldolgozási technológia a fröccsöntés.
Hagyományos fröccsöntőgépekkel azonban 3-6 mm-nél hosszabb szállal erősített
kompozitokat már nem nem lehet feldolgozni a szálak tördelődése nélkül [80]. A 20.
század második felétől foglalkoznak a vágott rövidszálas erősítésű hőre lágyuló
kompozitok fröccsöntésével. Elsősorban a hagyományos erősítőszálakat alkalmazzák,
főleg kisméretű termékek esetén (pl.: teniszütő, SUZUKI ajtónyitó). Az utóbbi években
azonban már nagyobb méretű és igénybevételű termékeknél is alkalmazzák az ilyen
anyagokat (pl.: BMW motorblokk gyártásánál vágott üvegszállal erősített PA6.6) [64].
Rövid szálerősítésre is érvényesek a kompozitok definíciójából következő alapelvek: a
nagyszilárdságú, lehetőleg nagy fajlagos felületű szálnak jól kell tapadnia a szál-mátrix
határfelületén. A szál még alkalmas, legkisebb hossza (rövidsége), pontosabban l/d
aránya ezzel a tapadással hozható kapcsolatba. Könnyen belátható, hogy egységnyi
határfelületre vonatkoztatott állandó értékű tapadást feltételezve, van olyan kritikus
szálhossz, amelynél rövidebb szálat a húzó-igénybevétel alkalmával tönkrement minta
felületéből kihúzhatunk, s amelynél hosszabb szál a jó beágyazottság, a jó tapadás
következtében maga szakad el a tönkremenetel pillanatában [64, 81]. Hengeres szálak
esetén már van bevált módszer, amellyel a kritikus szálhosszúság kiszámítása egyszerű,
ez az ún. Kelly-Tyson összefüggés (4.1):
Lc σ
=
,
(4.1)
D 2τ
ahol Lc - a kritikus szálhossz, D - a szálátmérő, σ - a szál szakítószilárdsága, τ - a

határfelületi nyírószilárdság.
A kukoricamaghéj nem hasonlítható szálhoz, ezért egy másfajta modell felállítása
szükséges. A 4.1. ábrán látható néhány kukoricamaghéj kiterített képe, amelyen
megfigyelhető, hogy ezek a szabálytalan lemezek inkább téglatest alakúnak tekinthetőek,
ezért egy ilyenfajta geometriai modell alkalmazását láttam megalapozottnak. A másik
érv, ami a téglatest alakú modell mellett szól, a maghéj szerkezete, amely következtében
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a kukoricamaghéj anizotrop (irányfüggő) tulajdonságokkal rendelkezik. Az általam
alkalmazott lemez modell a 4.2. ábrán látható.

4.1. ábra Jellemző kukoricamaghéjak kiterített képe

4.2. ábra A kukoricamaghéj lemez modellje

A rövidszálas erősítéshez hasonlóan a lemezes erősítés esetén is egyfajta kritikus
minimális méretet (lemezhosszt) kell meghatározni, hogy megbizonyosodjunk a
kukoricamaghéj erősítőanyagként történő alkalmazásának lehetőségéről. Ez a kritikus
lemezméret az, ami még erősítőként hat, ha a méret ez alá csökken, akkor az már
alkalmatlan erő-átvitelre. Meghatározásához a határfelületen ébredő τ feszültséget okozó
nyíróerőt kell a maghéjban ébredő húzófeszültség (σ) által meghatározott erővel szembe
állítani (4.2). A határfelületen ébredő nyírófeszültség nem állandó, a lemez szélei felé
növekszik.

A

gyakorlatban

azonban

például

a

csepplehúzó

vizsgálatokkal

meghatározható τ nyírószilárdság értékét szokták alkalmazni, ennek a kapcsolatnak a
jellemzésére [82, 83]. Ezért a modellben a lemez mentén ébredő nyírófeszültséget
állandónak tekintettem (τ=állandó).

σ ⋅ a ⋅ h + τ ⋅ 2 ⋅ (a + h) ⋅ Δz = (σ +
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egyszerűsítve és átrendezve (4.3)
2 ⋅ τ ⋅ ( a + h) = a ⋅ h

dσ
dz

(4.3)

az integrálást elvégezve (4.4) (4.5)

2 ⋅ τ ⋅ (a + h) ⋅ ∫ dz = a ⋅ h ⋅ ∫ dσ

(4.4)

2 ⋅ τ ⋅ ( a + h) ⋅ z = a ⋅ h ⋅ σ + C
(4.5)
tegyük fel, hogy C=0, majd átrendezve az egyenletet azt kapjuk, hogy feszültség a
lemezben a z koordinátával lineárisan nő egy kritikus értékig [81] (esetemben a
kukoricamaghéj szakítószilárdságáig (σMH)), amely meghatároz egy bc kritikus
határhosszt (4.3. ábra). Természetesen ebben az esetben a szélesség (ha nem rögzített) is
kritikus értéket (ac) vesz fel (4.6)
z=

a c ⋅ h ⋅ σ MH
b
= c
2 ⋅ ( a c + h) ⋅ τ
2

(4.6)

ebből átalakítva (4.7)
bc ⋅ (a c + h) σ MH
=
ac ⋅ h
τ
bevezetve a két oldal hányadosaként az α arányossági tényezőt (4.8)
ac
bc
majd egyszerűsítve a (4.7)-es összefüggést, (4.9)-et kapjuk

α=

bc 1 σ MH
+ =
h α
τ

(4.7)

(4.8)

(4.9)

4.3. ábra Az erősítőanyag és a mátrix határfelületén ébredő feszültség, és a kritikus lemezméret (bc)
kapcsolata, és azok korlátai (σMH a kukoricamaghéj szakítószilárdsága,
bmax a kukoricamaghéj maximális hossza)

A (4.9)-es összefüggés az adaptált Kelly-Tyson egyenlet, téglatest alakú erősítésű
anyag esetén. Az összefüggésben található a kukoricamaghéj saját szakítási szilárdsága
(σMH), amelyet az MSZ EN ISO 5079:1999 szabvány [84] ajánlásait figyelembe véve
határoztam meg. A méréshez a kukoricamaghéjat nedves állapotban lepréseltem (mivel a
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rendelkezésünkre álló kukoricamaghéj az őrlés miatt kissé meghajlott állapotban volt),
majd ezek széleit borotvapenge segítségével párhuzamosra vágtam. Ezután a 4.4. ábrán
látható módon 5 mm résméretű keretbe foglaltam őket.

4.4. ábra Keretbe foglalt kukoricamaghéj

A

szakító

vizsgálatot

Zwick

Z005

típusú

szakítógépen

végeztem,

szobahőmérsékleten 1 mm/perc sebességgel. A 4.5. ábrán egy kukoricamaghéj
szakítógörbéje látható. A szakító tulajdonságok kiértékeléséhez szükség van az egyes
kukoricamaghéjak keresztmetszetére is. A kiértékelés során nem a szabvány szerinti
kezdeti keresztmetszettel számoltam, hanem a szakadási keresztmetszettel, mivel a
gyakorlat szempontjából elhanyagolható a változás a tapasztaltak szerint. Ennek
meghatározására az elszakított maghéjakat szilikon gyantába foglaltam (4.6. ábra), majd
belőlük metszetet készítettem. Ezután a maghéjak vastagságát (h) Projectina 4014/BK-2
típusú vetítőmikroszkóphoz illesztett videokamerás képfeldolgozó rendszerrel [85-87],
450-szeres nagyítással, áteső megvilágítás alkalmazásával mértem le (4.7. ábra). A
felvételen kontúrszélességet mértem, a kontúrszélességet a szürkeségi fok-eloszlás
inflexiós pontjai közt mért távolságként értelmeztem. A leolvasás pontossága 1 μm volt.
Minden mintán 5 mérési pontot vettem fel, ezek átlagát használtam. A számított maghéj
vastagsága h=0,071±0,03 mm lett.
14
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Erő [N]

10
8
6
4
2
0
0
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0,4

0,6

Elmozdulás [mm]
4.5. ábra Kukoricamaghéj jellemző szakítógörbéje
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4.6. ábra Szilikon gyantába foglalt kukoricamaghéjak

4.7. ábra A kukoricamaghéj vastagságának meghatározása Projectina mikroszkóp rendszerrel

A maghéj keresztmetszete viszonylag szabályos, ezért téglalappal közelítettem. A
téglalap hosszabbik oldalának meghatározásához szintén a metszeteket használtam.
Mivel ez a méret nagyobb, mint a mikroszkóp legnagyobb mérhető tartománya, ezért
milliméterpapírra helyeztem a metszeteket, amelyekről fényképet készítettem, ezután
mértem le a szélességet (a) (4.8. ábra). A kukoricamaghéj keresztmetszetének
ismeretében már ki tudtam számítani az egyedi mérésekhez tartozó szakítószilárdságokat.
A mérések 80%-át vettem figyelembe, úgy, hogy a kiugróan magas és alacsony értékeket
elhagytam (4.9. ábra). Az így kapott szakítószilárdság értéke σMH=42,07±16,4 MPa lett.

4.8. ábra A kukoricamaghéj szélességének (a) mérése

Szakítószilárdság [MPa]
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4.9. ábra Kukoricamaghéj szakítóvizsgálatának eredményei nagyság szerint sorba rendezve
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A kukoricamaghéj oldalai közötti arányossági tényező (α) értékét 1000 maghéj
oldalainak lemérésével határoztam meg (4.10. ábra). Az ábrán látható lineáris regressziós
egyenes korrelációja nagyon kicsi (R2=0,0515), ezért szükség van korreláció vizsgálatra.
Nullhipotézisként tegyük fel, hogy nincs kapcsolat a és b között. Ennek vizsgálatát az
alábbi próba statisztikával végeztem (4.10) [88]:
R

ρ=

n−2,
(4.10)
1− R2
ahol ρ a próba statisztika, R a korrelációs tényező (R2) négyzetgyöke, n pedig a mérések
száma.
Elég nagy mérésszám esetén a próba statisztika Student eloszlású, így a (4.10)
egyenlet által kapott eredményt (ρ=7,359), és az 1000 méréshez 95%-os valószinűségi
szinten tartozó szimmetrikus Student-féle t-eloszlás kritikus értékével (t95;998=1,96)
hasonlítottam össze. Mivel a számított érték nagyobb, a kritikusnál, ezért a nullhipotézist
el kell vetni, azaz van kapcsolat a kukoricamaghéj oldal méretei között.
8

y = 0,37x
R2 = 0,0515
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4.10. ábra A kukoricamaghéj oldalainak mérése során kapott értékek

A 4.11. ábrán a kukoricamaghéj oldalainak, és a belőlük számolt arányossági
tényezőnek a relatív eloszlása látható. A három gyakoriság eloszlás összehasonlítása
érdekében kiszámítottam, az átlagra normált aszimmetria mutatókat (δ3) (relatív centrális
harmadik momentum), és a csúcsosság mutatókat (δ4) (relatív centrális negyedik
momentum) (4.11) (4.1. táblázat). Ezek az értékek jól tükrözik, a három eloszlás közötti
különbséget. Az aszimmetria mutatók alapján a legszimmetrikusabb a maghéj hosszabbik
oldalának

(b)

eloszlása,

míg

a

rövidebbik

oldal

(a)

eloszlása

mutatja

a

legaszimmetrikusabb tulajdonságokat. A csúcsossága viszont a rövidebb oldalnak
nagyobb, mint a hosszabbik oldalnak. A két oldal arányának (α) eloszlása mindkét
esetben a közepes értékeket mutat.
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∑ (x

k

i

− x) k

(4.11)
n
,
x
ahol δk az átlagra normált k-adik momentum, n a mérések száma, x a mért értékek átlaga,

δk =

xi az i-edik elem.
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c)
4.11. ábra A kukoricamaghéj oldalainak, és az arányossági tényezőnek relatív gyakorisága

δ3
δ4

a oldalra b oldalra
0.434
0.346
0.645

0.527

α-ra
0.369
0.585

4.1. táblázat Kukoricamaghéj oldalainak, és arányossági tényezőjének
szórás, aszimmetria és csúcsossági mutatói

Az

α

arányossági

tényezőt

az

átlagértékre

vett

95%-os

konfidencia

intervallumban Student eloszlással határoztam meg, amely α=0,43±0,012 értéket adott.
Ezzel az értékkel módosítva a (4.9)-as összefüggést, és a korábbiakban számolt adatokat
behelyettesítve (h=0,071 mm, σMH=42,07 MPa), a határfelületen ébredő nyírószilárdság
(τ) függvényében számolható a kritikus lemezméret alsó és felső határa. A
kukoricamaghéj kis méretei miatt problematikus a τ kísérleti meghatározása a
hagyományos makroszkópikus szemléleten alapuló vizsgálati eljárásokkal. Mivel a
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kukoricamaghéj szilárdságát elsősorban a cellulóz tartalom határozza meg, ezért a
határfelületi adhézió becslésére egy az irodalomból jól ismert, nagy cellulóz tartalmú,
szálas anyag, a len és a polipropilén (5 m% PPgMA-val adalékolt) közötti adhézió
nagyságát vettem alapul (4.2. táblázat) [89, 90]. A poliolefinek hasonló tulajdonságúak,
ezért a mátrix azonosnak tekinthető, illetve ezekben a szakirodalmakban is használtak
határfelületi kapcsolószerként maleinsav-anhidridet.
τ [MPa] 3.8
bc [mm] 0.62

4.6
0.48

4.2. táblázat Kukoricamaghéj kritikus hosszának alsó, és felső határa,
a határfelületi nyírószilárdság függvényében

Ha a nyírószilárdság értéke kicsi (3,8 MPa), még akkor is elegendő 0,62 mm
hosszúságú kukoricamaghéj, hogy felvegye a terhelést. A 4.1. ábrán látható maghéjak
viszont minden esetben nagyobbak ennél az értéknél. Ezek után belátható, hogy a
kukoricamaghéj alkalmazható egyfajta „rövidszálas” erősítőanyagként, amennyiben
megfelelő kapcsolatot tudunk létesíteni az őt befoglaló mátrixszal.

4.2. Részben lebomló polimer kompozitok
Ebben a fejezetben a polietilén mátrixú, mezőgazdasági melléktermékekkel
társított

kompozitok

mechanikai,

mikroszerkezeti,

és

lebomlási

tulajdonságait

vizsgáltam. Külön fejezetben tértem ki a gyártástechnológiának a geometriára gyakorolt
hatására, mivel a társító anyagok geometriájától nagymértékben függ, hogy erősítő- vagy
töltőanyagról van-e szó.

4.2.1. Előkísérletek
Első közelítésben adalékanyagok nélkül gyártottam kompozitokat, különböző
mezőgazdasági melléktermék (kukoricamaghéj, búzakorpa), és többféle poliolefin
felhasználásával. Az így kapott eredményeket több hazai és külföldi fórumon is
közzétettem [91-95]. A vizsgálatok alapján megállapítottam, hogy a poláris társító anyag
és az apoláris mátrix között nem jött létre kapcsolat, ezért valamilyen határfelületi
adhéziót javító adalékra van szükség. A megfelelő kapcsolóanyagokat Raman
mikroszkópos vizsgálat segítségével választottam ki.
A kukoricamaghéj felületén felvett Raman spektrumok az MH összetevők közül
(keményítő, hemicellulóz, cellulóz, fehérje, lignin, rostolaj) jelentős mennyiségben
mutatták ki lignin, szénhidrogén származékok (rostolaj) és cellulóz jelenlétét. Általában
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megállapítható, hogy a helyenként előforduló cellulóz hidroxil csoportjai reaktív
centrumnak tekinthetők, de az egyéb részek reaktivitása elhanyagolható. A ligninben,
illetve olajban dús területeken nem lehet kémiai kapcsolódásra számítani az MH felülete
és a polietilén mátrix között.
Kapcsolási reakció a polimer mátrix és a kukoricamaghéj felületén levő kevés
cellulózhoz rendelhető OH csoportok között alkoxivinilszilán vagy maleáttal módosított
PE alkalmazásával képzelhető el. Vinilszilánok esetében néhány ezrelék gyökképző
peroxid alkalmazása szükséges.
Mindkét javasolt kapcsolóanyagot megvizsgáltam [96], és a PEgMA bizonyult a
megfelelőbbnek. Ezért ezzel az anyaggal végeztünk egy optimálási kísérlet sorozatot,
amely során megállapítottam [97], hogy az irodalom [69] alapján kiválasztott 5 m%
adalékmennyiség megfelelő határfelületi adhéziót biztosít.
Az előkísérletek tapasztalatai alapján 17 különböző kompozitot állítottam elő
(4.12.

ábra).

Háromféle

töltőanyagot

használtam:

kukoricamaghéjat

(MH),

cukornádrostot (B) és aprított kukoricamaghéjat (aMH). A maghéj aprítására az
összehasonlíthatóság érdekében volt szükség, mivel az alkalmazott nádrostot is aprított
formában használtam. Vizsgáltam az egyes töltőanyagok (monokompozitok, a 4.12. ábra
szerint a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 és a 12-es jelű), illetve azok együttes (hibridkompozitok, a
4.12. ábra szerint a 8, 9, 13, 14, 15, 16 és a 17-es jelű) hatását. Minden esetben
alkalmaztam 5 m% PEgMA-t, a határfelületi adhézió növelése céljából.
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

MH
cukornádrost
aprított MH
HDPE
PEgMA

0%

20%

40%

60%

80%

100%

4.12. ábra A kompozitok keverék arányai (MH – kukoricamaghéj,
PEgMA – maleinsav anhidriddel ojtott PE)

Dogossy Gábor

52

4. Kísérleti eredmények és értékelésük

4.2.2. A gyártástechnológia hatása a társítóanyagok geometriájára
Az általam használt próbatest gyártástechnológiai sor (extrudálás, granulálás,
fröccsöntés) (3.2. fejezet) (7.1. és 7.2. táblázat) köztudottan [80] nagymértékű
száltördelő hatást fejt ki. A 4.1. fejezetben bizonyítottam, hogy 0,43-as arányossági
tényező mellett viszonylag kisméretű MH is képes erősíteni, viszont az α állandóságot
ilyen gyártástechnológiáknál (extrudálás, fröccsöntés) nem lehet garantálni, ezért
vizsgáltam ezek arányossági tényezőre gyakorolt hatását. A vizsgálatokat a 3.2.
fejezetben A társítóanyag geometriájának meghatározása című részben leírtak szerint
végeztem.
A 4.3. táblázatban foglaltam össze a mérések eredményeit a különböző
társítóanyagoknál és töltési aránynál. A 0 m% töltési arány a társítóanyagok kiinduló
állapotát,

míg

a

többi

arány,

a

feldolgozástechnológiák

során

fellépő

nyíróigénybevételnek kitett kompozitokban található mennyiségüket jelenti. Az
arányossági tényező változását a 4.13. ábrán szemléltetem.
TA t

Mérésszám

[db]

α aMH
[-]

Mérésszám

[db]

α MH
[-]

Mérésszám

[m%]

[db]

αB
[-]

0

1000

0,43±0,012

343

0,69±0,011

339

0,58±0,015

10

200

0,53±0,018

254

0,63±0,016

260

0,52±0,019

20

200

0,55±0,017

261

0,61±0,017

214

0,50±0,017

30

200

0,58±0,015

246

0,59±0,020

237

0,48±0,022

4.3. táblázat Az arányossági tényező változása a töltőanyag tartalom függvényében,
a különböző társítőanyagok esetén

A kukoricamaghéj társítás esetén más tendencia tapasztalható, mint a két aprított
melléktermék esetében. A nagyobb kiindulási méretű maghéj szemcsék a kompozit
gyártása során apróbb méretűre tördelődtek, elsősorban a hosszabb oldalaik rövidülése
révén. Erre utal az arányossági tényező értékének növekedése, mivel ez azt jelenti, hogy
a két oldal méretkülönbsége csökkent.
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Arányossági tényező [-]

1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

0

10

20

Töltőanyag tartalom [m%]
MH

aMH

30

B

4.13. ábra Az α arányossági tényező változása a töltési arány függvényében,
a különböző társítóanyagok esetén

Az aprított kukoricamaghéj és cukornádrost esetében a kiindulási szemcse
méretek kisebbek, viszont az arányossági tényező értéke nagyobb. Ez annak köszönhető,
hogy kétféle anyagot alkalmazás előtt nagy fordulatszámú, 0,2 mm lyukméretű rostával
felszerelt darálóval aprítottam fel. A darálás során homogénebb méreteloszlású
szemcséket kaptam, ami itt is a szemcsék tördelődésének eredménye. Az extrudálási és a
fröccsöntési folyamatokban lejátszódó nyírás során azonban ezek a kisméretű szemcsék
inkább a cellulóz szálak mentén hasadtak, nem tördelődtek. Erre a megállapításra az
arányossági tényezők változása enged következtetni, mivel a töltőanyag tartalom
növelésével (ezáltal a nyíróigénybevétel is növekszik) az α értéke csökken, ami azt
jelenti, hogy a szemcsék megnyúltabbak lettek, azaz a hosszabbik oldaluk mentén
nyíródtak szét.
A kétféle módon felhasznált kukoricamaghéj arányossági tényezőinek elemzése
során megállapítható, hogy az alkalmazott gyártástechnológia következtében a szemcsék
tördelődése, illetve hasadása egyensúlyt tart, amely során az arányossági tényező felvesz
egy állandó értéket.
Mindhárom társítóanyag esetén az arányossági tényező változása a (4.12)-es
exponenciális függvény szerint írható le. A különböző anyagok esetén az állandók értéke
változik meg (4.4. táblázat), a korrelációs tényező minden esetben 0,99 fölött van.
−

TAt
A

(4.12)
+ α 0 [-],
ahol TAt [m%] a kompozitban lévő társítóanyag mennyisége, az αA, A és α0 pedig a

α = αA ⋅e

társítóanyagra jellemző állandók.
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αA

A

α0

MH

-0,1546

10,8311

0,5851

B

0,1066

13,1174

0,4730

aMH

0,1074

13,0615

0,5824

4.4. táblázat Az arányossági tényező változását leíró exponenciális függvény
állandóinak értéke, a különböző társítóanyagok esetén
(MH – kukoricamaghéj, B – cukornádrost, aMH – aprított MH)

A (4.12) –es függvény segítségével meghatároztam, hogy a kétféle maghéj
arányossági tényezője az elméleti 100 m% töltési arány esetén 0,58-hoz tart. Ez az
azonosság csak a két oldal arányára vonatkozik, az egyes oldalak méretei továbbra is
különböznek.
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4.2.3. Mechanikai tulajdonságok
Zsugorodás vizsgálat

A méréseket, és a kiértékeléseket a 3.2. fejezet Zsugorodás vizsgálat című
részben leírtak alapján végeztem (7.3. táblázat). A számított zsugorodásokat a 4.14.-4.15.
ábrában foglaltam össze. A monokompozitok esetében (4.14. ábra) lineáris kapcsolat
figyelhető meg a töltőanyag tartalom, és a zsugorodás nagysága között. Minél több
társítóanyag van a kompozitban, annál mérettartóbb. A háromféle társítóanyag
összehasonlítása után megállapítható, hogy a cukornádrost gátolja legjobban a gyártás
során orientálódott molekulaláncok visszarendeződését. A kétféle kukoricamaghéj közül
az aprított MH fejt ki pozitívabb hatást erre a tulajdonságra. Ez azzal magyarázható, hogy
a kisebb szemcsék homogénebb eloszlást biztosítanak, mint amilyen a nagyobb méretű
maghéjak esetén tapasztalható.

Zsugorodás [%]

2.5
2.0
R2 = 0.9413

1.5
R2 = 0.9062

1.0
2

R = 0.9787

0.5
0.0
0

10

20

Töltőanyag tartalom [m%]
MH

aMH

30

B

4.14. ábra A monokompozitok zsugorodása

A különböző típusú és formájú mezőgazdasági melléktermékek zsugorodásra
gyakorolt együttes, ún. hibridhatás vizsgálatának eredményeit a 4.15. ábrán foglaltam
össze. A monokompozitok értékei között húzott egyenes határozza meg a
hibridkompozitokra jellemző tulajdonságok elméleti nagyságát, a vizsgált tartományban.
A zsugorodás nem kedvező tulajdonság, ezért arra kell törekedni, hogy értéke minél
kisebb legyen. Ezért ha az egyes kompozitok zsugorodása a korábban említett vonal alá
esik, pozitív hibridhatásról, ha fölé, negatív hibridhatásról beszélhetünk. Abban az
esetben, ha a két különböző méretű társítóanyag alkotja a hibridkompozitot (B/MH vagy
aMH/MH) (4.15a) és 4.15c) ábra), akkor a pozitív hibridhatás jelentkezik, míg azonos
méretű társítóanyagoknál (aMH/B) (4.15b) ábra) lényegében követi a keverék arányt.
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4.15. ábra A hibridkompozitok zsugorodása
MH – kukoricamaghéj, aMH – aprított MH, B - cukornádrost

Szakító- és akusztikus emissziós vizsgálatok

A méréseket és a kiértékeléseket a 3.2. fejezet Szakítóvizsgálat című részben
leírtak alapján végeztem (7.4. táblázat). A számított szilárdságok, modulusok és
nyúlások változását a 4.16.-4.18. ábrában foglaltam össze. Minden olyan kompozitban,
amelyben nádrost volt jelen, javult a szakítószilárdság, ellentmondva az irodalomnak
[37]. A legjobbnak 30 m%-ban nádrostot tartalmazó kompozit bizonyult. Az MH-t
tartalmazó kompozitoknál hasonló tendenciát tapasztaltunk, mint az előkísérletek során,
azaz növelve a töltőanyag tartalmat, a szilárdság csökkent. Az aprított MH nem mutatott
jelentős eltérést a nem aprított MH-hoz képest.
30

Szakítószilárdság [MPa]

R2 = 0.9637

25
R2 = 0.8519

20
15

MH
B
aMH

R2 = 0.8143

10
5
0
0

10

20

30

Töltőanyag tartalom [m%]

4.16. ábra Kukoricamaghéjjal és cukornádrosttal társított monokompozitok szakítószilárdsága

A húzó rugalmassági modulusok esetén (4.17. ábra) is a legjobbnak a nádrost
erősítés bizonyult, ellentmondva az irodalomnak. Viszont a modulusok minden kompozit
esetében növekedtek az eredeti PE értékéhez képest. Az aprított MH esetén viszont
kisebb mértékű tulajdonság javulás volt tapasztalható, mint az aprítatlan MH
alkalmazásakor.
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A szakítószilárdságokhoz tartozó fajlagos nyúlások (4.18. ábra) már követték az
irodalomban leírtakat, illetve az előkísérletek során tapasztalt tendenciákat. A
töltőtartalom növelésével minden esetben csökkent a nyúlás. A különböző típusú
töltőanyagoknak nem volt jelentős eltérése egymástól, elsősorban a mennyiségük
határozta meg e tulajdonság nagyságát.

Húzó modulus [GPa]

2.5
R2 = 0.9908

2.0

R2 = 0.993

1.5

MH
B
aMH

1.0
R2 = 0.9704
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0.0
0

10

20

30

Töltőanyag tartalom [m%]

4.17. ábra Kukoricamaghéjjal és cukornádrosttal társított monokompozitok húzó modulusa
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Fajlagos nyúlás [%]
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4.18. ábra Kukoricamaghéjjal és cukornádrosttal társított monokompozitok
fajlagos nyúlása a maximális erőnél

A különböző típusú és formájú mezőgazdasági melléktermékek egyes szakító
tulajdonságokra gyakorolt együttes ún. hibridhatás vizsgálatának eredményeit a 4.19.4.21. ábrán foglaltam össze. Ezt a monokompozitok értékei közé húzott egyenes
segítségével határoztam meg.

Mivel ezek a tulajdonságok fontosak a mérnöki

gyakorlatban, ezért itt a berajzolt vonal fölötti tartomány utal a pozitív hibridhatásra, míg
az alatta lévő rész a negatív hibridhatásra. Mindhárom vizsgált szakító tulajdonság esetén
(4.19c); 4.20.c); 4.21.c) ábra) a különböző formájú MH-val társított kompozitok nem

Dogossy Gábor

58

4. Kísérleti eredmények és értékelésük

mutattak eltérést az elméleti értékektől, ezért ezekben az esetekben nincs szó
hibridhatásról. A másik kétfajta hibridkompozit (B/MH és aMH/B) esetében
beszélhetünk hibridhatásról. A 4.19. és 4.21. ábrákon megfigyelhető, hogy a kis
mennyiségben jelenlévő kukoricamaghéj (alaktól függetlenül) nagyobb mértékben
csökkenti a tulajdonságokat, mint a lineáris közelítés szerint kellene, azaz a
szakítószilárdság és a húzó modulus esetében negatív hibridhatásról van szó. A
maximális erőhöz tartozó fajlagos nyúlásoknál már van különbség az aprított MH és a
nem aprított MH között. A 4.21a) és 4.21b) ábrákon pozitív hibridhatás figyelhető meg.
A nagyobb méretű MH esetén a nádrost tartalomtól függően kisebb mértékben csökkent
a fajlagos nyúlás, mint a tiszta maghéj esetén. Az aprított MH alkalmazásakor a nagy
szórás miatt nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy jött-e létre valamilyen hibridhatás.
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4.19. ábra A kukoricamaghéj és a cukornádrost szakítószilárdságra gyakorolt hibridhatása
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4.20. ábra A kukoricamaghéj és a cukornádrost húzó modulusra gyakorolt hibridhatása
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4.21. ábra A kukoricamaghéj és a cukornádrost hibridhatása a maximális erőnél mért fajlagos nyúlásra

A 4.22. és 4.23. ábrákon a szakítóvizsgálat közben mért akusztikus emissziós
vizsgálat eredményeit ábrázoltam. A méréseket a 3.2. fejezet Akusztikus emissziós
vizsgálatok című részben leírtak alapján végeztem (7.5. táblázat). Ezeknél a méréseknél
minden esetben csak az erőmaximumig vizsgáltam a szakító görbe és az amplitúdók
kapcsolatát, mivel az eltérő nyúlások miatt a kis töltőanyag tartalmú kompozitoknál nem
összehasonlítható értékeket kapnánk. A 4.22. ábra a töltőanyag tartalom és a mérés során
a csúcserőig detektált fajlagos – időegységre eső kumulált – eseményszám kapcsolatát
mutatja monokompozitok esetén. A diagrammon feltüntettem az egyes pontpárokhoz
tartozó lineáris közelítő görbék konfidencia intervallumait is. Ezek alapján kijelenthető,
hogy a töltőanyag tartalom és a fajlagos eseményszám között a vizsgált tartományban
lineáris kapcsolat van.
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4.22. ábra A fajlagos akusztikus emissziós eseményszám a töltőanyag tartalom függvényében
a kukoricamaghéjjal és cukornádrosttal társított monokompozitok esetében

A 4.23. ábrán a különböző kompozitok (mono- és hibridkompozitok)
szakítószilárdságát ábrázoltam a kumulált akusztikus események függvényében. Szintén
ábrázoltam a lineáris közelítő görbét, és a hozzá tartozó konfidencia intervallumot. Ezek
alapján megállapítható, hogy itt is lineári kapcsolat van a szakítószilárdság és a kumulált
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akusztikus eseményszám között, azaz minél nagyobb a kompozit szilárdsága, annál
kevesebb akusztikus jelet bocsát ki.
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4.23. ábra A kukoricamaghéjjal és cukornádrosttal társított kompozitok szakítószilárdsága
az akuszitkus események számának függvényében

A 4.24. ábrán egy jellemző szakítógörbét és a hozzá tartozó amplitúdó értékeket
ábrázoltam, az idő függvényében. A szakirodalomban a szálas anyagoknál már
bizonyították [98-100], hogy az egyes tönkremeneteli módok által kibocsátott hangok
jellemzik a tönkremenetelt. Ennek ismeretében a diagramm alapján valószinűsíthető,
hogy a különböző amplitúdójú jeleknek más-más tönkremeneteli formákhoz kell
tartoznia. Az amplitúdók nagysága alapján három részre lehet bontani a görbét az idő
tengelyen, ezek a 0-6 s, 6-25 s és 25-48 s közötti sávok. Az időtartományokra jellemző
amplitúdó értékek meghatározására egyfajta „elemi” szakítóvizsgálatot hajtottam végre.
Erre a célra sajtolással állítottam elő 3 különböző próbatestet. Az első esetben
250x250x1 mm-es lemezt sajtoltamk, PE granulátumból, a második esetben két
250x250x0,5 mm-es lemezt gyártottam, majd ezeket egybe sajtoltam egy 1 mm-es
keretben, referenciamérés érdekében. A harmadik típusú próbatest csak annyiban tér el az
előzőtől, hogy egy-egy darab kukoricamaghéjat helyeztem el a lemezek közé. Így a
próbatestek geometriai méretei a 3. fejezetben közölt szabványos próbatestektől
kismértékben eltérnek (4.25. ábra). Ezután a próbatesteket kivágtam a lemezekből, majd
1 mm-es bemetszést helyeztem el a próbatesteken, hogy ott induljon meg a
tönkremenetel. Ezeken a próbatesteken azonos beállításokkal végeztem el a
szakítóvizsgálatot, amely során szintén rögzítettem az akusztikus jeleket. Az „elemi”
szakítóvizsgálatoknál az volt a cél, hogy optikai úton is (LCD kamerával) nyomon
követhessem a szakítás során lejátszódó folyamatokat, ezért alkalmaztam vékonyabb
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próbatesteket. Ebből a vizsgálatból csupán a kukoricamaghéj, és a mátrix által
kibocsátott hangok nagyságát határoztam meg, a különböző tönkremenetelek esetén.

4.24. ábra 30 m% kukoricamaghéjat tartalmazó kompozit jellemző szakítógörbéje
és a hozzá tartozó amplitúdó értékek, a csúcserőig

10 mm

4.25. ábra Az „elemi” szakítóvizsgálatnál használt próbatest

A mérések során megállapítottam, hogy nincs különbség az 1 mm-es és a 2x0,5
mm vastagságú PE próbatestek által adott akusztikus jelek között, ezért ez a módszer
alkalmas összehasonlító vizsgálatokra. Az 4.26. ábrán látható a PE szakítógörbéje és a
kibocsátott akusztikus jelek amplitúdója, amelyen látszik, hogy a 4.24. ábra alapján
meghatározott első időtartományba eső jelek csak a mátrix deformációjára utalnak.
Ebben a sávban az amplitúdó 13 és 25 dB között változik.

4.26. ábra PE szakítógörbéje és amplitúdó értékei
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Amennyiben a próbatest bemetszése a benne lévő kukoricamaghéj közepénél volt,
a vizsgálat során a maghéj elszakadt, más esetekben viszont kihúzódott a mátrixból. A
4.27. ábrán látható a kukoricamaghéj PE-ből való kihúzódására jellemző szakítógörbe és
a hozzá tartozó az amplitúdó értékek. A 4.28. ábrán lévő felvételt a vizsgálat leállítása
után készítettem. A bal oldali körben látható, ahogy a kihúzódott kukoricamaghéj kilóg, a
mátrixból, annak töretfelületén. A jobb oldali körben megfigyelhető, a kihúzódott maghéj
helye, a polietilénben. E két ábra alapján belátható, hogy a 4.24. ábrán felállított második
idősávra nem csak a mátrix deformációja (13-25 dB), hanem a kukoricamaghéj
kihúzódása is jellemző. Ebbe a tartományba esnek a 26 és 40 dB közötti amplitúdók.

4.27. ábra MH kihúzódására jellemző szakítógörbéje és amplitúdó értékei,
illetve a jelölt pontokban készült képek

2 mm
4.28. ábra MH kihúzódását bizonyító felvétel, a szakítóvizsgálat után
bal oladali körben a kihúzódott MH, a jobb oldaliban az MH helye látható

A harmadik tönkremeneteli forma, amely a mezőgazdasági melléktermékekkel
társított PE-re jellemző, a kukoricamaghéj szakadása. Az 4.29. ábrán a szakadásra
jellemző szakítógörbe és a kibocsátott akusztikus jelek amplitúdói láthatóak, amelyből
jól látszik, hogy a kukoricamaghéj szakadása egy hirtelen folyamat, amely néhány nagy
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amplitúdójú akusztikus eseményt generál. Ennek bizonyítéka a 4.30. ábra. Az ábra bal
oldalán található körben látható, hogy a töretfelülettől alig egy milliméterre eltört a
maghéj, amely egy része benne maradt mátrixban. A jobb oldali körben az eltört
kukoricamaghéj másik fele látható, illetve az az alig egy milliméteres kilógó rész, amely
a bal oldali mátrixból kihúzódott. A kihúzódásból származó, kisebb amplitudójú jelek is
megfigyelhetőek a diagrammon. Ezek után belátható, hogy a 4.24. ábra szerinti
harmadik idősávban a mátrix deformációján (13-25 dB) és a társító anyag kihúzódásán
(26-40 dB) kívül a társító anyag szakadása is jellemző. Ebbe a tartományba a 41 dB
feletti amplitúdók esnek.

4.29. ábra MH szakadására jellemző szakítógörbéje és amplitúdó értékei,
illetve a jelölt pontokban készült képek

2 mm
4.30. ábra MH szakadását bizonyító felvétel, a szakítóvizsgálat után
bal oladali körben a mátrixban maradt szakadt MH, a jobb oldaliban az MH törött vége látható

Az „elemi” szakítóvizsgálat kiértékelése után megállapítottam, hogy a
kukoricamaghéjjal társított PE rendszerekben három fő tönkremeneteli forma
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különböztethető meg, amelyeket jól elkülöníthető akusztikus amplitúdó tartományokkal
lehet jellemezni (4.31. ábra):
•

25 dB alatt a mátrix deformációja jellemző

•

26-40 dB között a társító anyag kihúzódása jellemző

•

40 dB fölött a társító anyag szakadása jellemző.

4.31. ábra 30 m% kukoricamaghéjat tartalmazó kompozit szakítógörbéje és
amplitúdó értékei a csúcserőig, jelölve a jellemző tönkremeneteli formák

Az egyes tönkremeneteli módok jelenléte megfigyelhető a töretfelületről készített
SEM felvételeken is. A 4.32a) ábrán

a PE-re jellemző „szálasodás” (fibrilláris

szerkezet) figyelhető meg a 20 m% maghéjat tartalmazó kompozit esetében. A maghéj
kihúzódását a töretfelületen megfigyelhető üreg bizonyítja, amely a 4.32b) ábrán látható,
az ellipszissel jelölt területen. Az üreg oldalán láthatóak a maghéj szerkezetének
lenyomatai. A harmadik felvételen egy elszakadt maghéj látható (4.33. ábrán, az
ellipszissel jelölt területen), illetve körülötte a mátrixra jellemző „szálasodás” figyelhető
meg.

a)
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4.32. ábra A különböző tönkremeneteli módok jellemző SEM képe
20 m% MH-t tartalmazó kompozit töretfelületén
a) a mátrix deformációja, b) az MH kihúzódása

4.33. ábra A maghéj szakadásának SEM képe
20 m% MH-t tartalmazó kompozit töretfelületén

Hárompontos hajlítóvizsgálat

A méréseket és a kiértékeléseket a 3.2. fejezet Hárompontos hajlítóvizsgálat című
részben leírtak alapján végeztem (7.6. táblázat). Az eredményként kapott szilárdság és
modulus értékeket a mono-, illetve a hibridkompozitok esetében a 4.34-4.37. ábrákon
mutatom be. A kezdeti modulus értékek monokompozitok esetén emelkedő tendenciát
mutattak (4.34. ábra). A háromféle társítóanyag közül ebben az esetben is a cukornádrost
bizonyult a legjobbnak, amely a modulus értékét több mint 100%-al megnövelte 30 m%
töltőanyag tartalom esetén. Mindhárom társító anyag esetén a töltőanyag tartalom
növelésével növekedett a modulus is. Az MH és az aprított MH között nem volt jelentős
eltérés, ami bizonyítja a gyártástechnológia száltördelő hatását.
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4.34. ábra A kukoricamaghéjjal és cukornádrosttal társított monokompozitok hajlító modulusa
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4.35. ábra A kukoricamaghéjjal és cukornádrosttal társított monokompozitok hajlító határfeszültsége

A kompozitok képlékeny viselkedést mutattak, ezért a hajlító határfeszültséget
vettem figyelembe (4.35. ábra). A feszültség értékek alakulásánál hasonló tendencia
figyelhető meg, mint a modulus esetében. A legjobb tulajdonságokat most is a
cukornádrosttal való társítás eredményezte. A különböző formában alkalmazott maghéjak
most sem mutattak jelentős eltérést.
A hibridkompozitok hajlító tulajdonságokra gyakorolt hatását a korábban leírt
módon vizsgáltam (4.36.-4.37. ábra). A 4.36.c) és 4.37.c) ábrákon a különböző formájú
kukoricamaghéjakkal

létrehozott

hibridkompozitok

hajlító

modulusa

és

hajlító

határfeszültsége látható. Megfigyelhető, hogy nincs különbség a kétfajta monokompozit
feszültsége és modulusa között, mégis együtt használva őket kismértékben ugyan, de
jobb tulajdonságú kompozitot kaptam. Ebben az esetben tehát pozitív hibridhatásról van
szó. A nádrost, és a kétféle maghéj hibridkompozitjai között inkább negatív
hibridhatásról beszélhetünk, mint azt a 4.36.a); b); 4.37.a) és b) ábrákon látható.
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4.36. ábra A kukoricamaghéjjal és cukornádrosttal társított hibridkompozitok hajlító modulusa
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4.37. ábra A kukoricamaghéjjal és cukornádrosttal társított hibridkompozitok hajlító határfeszültsége

Charpy-féle ütvehajlító vizsgálat

A méréseket és a kiértékeléseket a 3.2. fejezet Charpy-féle ütvehajlító vizsgálat
című részben leírtak alapján egyoldalon bemetszett próbatesteken végeztem (7.7.
táblázat). Monokompozitok esetén az ütvehajlító szilárdság (4.38. ábra) az irodalom [37]
alapján várt értékeket mutatja. A cukornádrost javította ezt a tulajdonságot (30 m%
töltöttség esetén 25%-kal), lineáris kapcsolat van a nádrost tartalom és a bemetszett
Charpy-féle ütvehajlító szilárdság között. Az MH társítás nem mutatott szignifikáns
eltérést (kis- mértékű romlás látható, de még a szóráson belül) a társítatlan mátrixhoz
képest. A maghéj aprítása nem eredményezett változást ebben a tulajdonságban az
aprítatlan MH-hoz képest, ezért e szempontból nem érdemes ilyen módon előkészíteni a
kukoricamaghéjat.
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4.38. ábra A kukoricamaghéjjal és cukornádrosttal társított monokompozitok
Charpy-féle ütvehajlító szilárdsága
(MH – kukoricamaghéj, B – cukornádrost, aMH – aprított MH)

Hibridkompozitoknál is hasonló eredményt tapasztaltam (4.39. ábra). A szórások
elég nagyok, mégis azok a kompozitok, amelyek cukornádrostot tartalmaztak, nagyobb
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ütvehajlító szilárdságot értek el, mint az eredeti PE. A hibridhatás megállapítása ennél a
tulajdonságnál bizonytalan, mert a várható értékeket figyelembe véve minden esetben
pozitív hibridhatás jelentkezik, viszont a nagymértékű szórás miatt egyértelműen csak az
jelenthető ki, hogy a különböző társítóanyagok nem gyakoroltak egymásra negatív
hibridhatást.
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4.39. ábra A kukoricamaghéjjal és cukornádrosttal társított hibridkompozitok
bemetszett Charpy-féle ütvehajlító szilárdsága

4.2.4. Mikroszerkezet vizsgálat
A különböző kompozitok töretfelületéről készített SEM felvételeket a 4.40.-4.41.
ábrákon mutatom be. Összevetve a kétféle maghéjat tartalmazó kompozitot (4.40a) és
4.40b) ábra), jól látszik, hogy az aprított MH-val társított kompozitokban homogénebb
méretűek a szemcsék, míg az aprítatlan esetben egy nagy maghéj mellett több kisméretű
található. A nádrostos kompozit (4.41. ábra) kis nagyítású SEM felvételén alig lehet
felismerni a társítóanyagot, ami arra utal, hogy a PE mátrix teljesen közrefogja azt. Ez a
jó határfelületi adhézióra utal, ami a mechanikai tulajdonságokban bekövetkezett
nagyarányú javulásban is megfigyelhető.

500 μm

a)

500 μm

b)

4.40. ábra A különböző típusú melléktermékekkel társított kompozitok
35-szörös nagyítású SEM képei
a) 30 m% MH töltés, b) 30 m% aMH töltés
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500 μm

4.41. ábra A cukornádrosttal társított kompozit
35-szörös nagyítású SEM képe

4.2.5. Lebomlási tulajdonságok
A lebomlási vizsgálatokat a 3.2. fejezet Lignocellulóz és keményítő enzimes
bontása című részben leírtak alapján hajtottam végre (7.8. táblázat). A különböző
mennyiségű társítóanyagot tartalmazó monokompozitok esetében az eltérő lebontható
anyagmennyiség nagysága dominál, a lebontás folyamata nem sokban tér el, ezért a
méréseket csak a 30 m% társítóanyag tartalmú monokompozitokon végeztem. A
hibridkompozitok esetén a lebontás mértéke főként az egyes komponensek arányának
függvénye, ezért azokat nem vizsgáltam. A lebomlás vizsgálatot a húzóvizsgálatoknál
használt próbatestekből ledarált 2-3 mm nagyságú kompozitokon hajtottam végre. A
kiértékelés során a lebontható komponens (a társító anyag) mennyiségéhez
viszonyítottam vetítettem a lebomlás mértékét. Az eredményeket a 4.42. ábrán foglaltam
össze.
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4.42. ábra 30 m% társító anyagot tartalmazó monokompozitok lebomlási görbéje
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A kukoricamaghéjjal és az aprított kukoricamaghéjjal társított kompozitok
esetében is eltérő volt a lebontott anyag mennyisége. Ez azért lehetséges, mert a kisebb
méretű szemcsék, amely az aprított MH-ra jellemzőbb, egyszerre nagyobb arányban
hozzáférhetőek az enzimek számára. A kukoricamaghéjjal és a nádrosttal társított
kompozitok között nagyobb eltérést tapasztaltam. A 3.1. táblázatban található a kétféle
melléktermék kémiai összetétele. A táblázatból kitűnik, hogy a nádrostban háromszor
annyi cellulóz található, mint a kukoricamaghéjban (35,5% és 11,8%). Ennek alapján a
nádrost nagyobb mértékű lebomlása várható, viszont a 4.42. ábrán ennek az ellenkezője
látható. Erre a magyarázatot szintén a 3.1. táblázatban kell keresni. A nádrostban kétszer
annyi lignin van, mint a kukoricamaghéjban (21,71% és 10,38%). Ennek következtében a
benne lévő cellulóz kötöttebb formában van jelen, ezért az enzimek csak kis százalékát
képesek cukorrá alakítani.

4.3. Keményítő alapú mátrix
Ebben a fejezetben a keményítőből előállított polimerek gyártását, mechanikai, és
lebomlási tulajdonságait ismertetem.

4.3.1. Előkísérletek
Az irodalmakban található különböző típusú keményítő alapú lebomló polimer
előállításához szükség van valamilyen lágyítóra, amely alkalmassá teszi a keményítőt,
hogy feldolgozható legyen a hagyományos szintetikus termoplasztikus polimerek
technológiájával (pl.: fröccsöntés, extrudálás) [61, 63]. Ez lehet víz, glicerin, valamilyen
nagy molekulatömegű cukor alkohol (xilit, szorbit, maltit), vagy akár polipropilénglikol
is. Két lágyítószert választottam a munkámhoz. Egyrészt a glicerint, amelyet gyakran
alkalmaznak alacsony ára miatt, másrészt a drágább maltitot, amely az irodalom alapján
[63] jobb tulajdonságú polimert eredményez. Előkísérleteimben a glicerint használtam,
és a próbatesteket préselt lapokból vágtam ki. A préselési ciklus paramétereit több
iterációs lépésben határoztam meg, a kész lapok homogenitását figyelembe véve. Ezt a
beállítást az irodalomban [48] használt glicerin tartalommal, 35 m%-al, hajtottam végre.
Ezután következett a glicerin tartalom megállapítása, amelynek eredményeként a 30 m%50 m%-ig terjedő tartomány bizonyult feldolgozhatónak, mivel a 30 m% alatti lágyító
tartalom alkalmazásakor nem keletkezett lemez (por maradt, préselés után), az 50 m%
fölött viszont már nem volt kezelhető, mert kifolyt a szerszámból a keverék. A sajtolással
előállított termoplasztikus keményítők (TPS) közül a 30 m% és a 40 m% glicerin
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tartalmú polimerek húzóvizsgálatát végeztem el (3.2. fejezet Szakítóvizsgálat című
részben leírtak szerint), amelyek eredményeit a 4.5. táblázatban foglaltam össze [101].
ET
εT
σT
[MPa]
[%]
[GPa]
St60/Gl40 1,82±0,49 5,21±3,50 0,086±0,06
St70/Gl30 9,00±1,40 1,23±0,46 0,890±0,20

4.5. táblázat A sajtolt TPS-ek szakító tulajdonságai

A sajtolt TPS töretfelületéről készített SEM felvételen (4.43a) ábra)
megfigyelhető, hogy két jellemző töretfelület keletkezik. A nagy nagyítású képeken
kivehetőek egyrészt a természetes keményítő szemcsék (4.43b) ábra), illetve az alacsony
struktúráltságú, de már deformálódott szemcsék (4.43c) ábra). Ezek a képek bizonyítják,
hogy a nagy nyomás és magas hőmérséklet mellett mindenképpen szükség van nyíró
igénybevételre is, hogy a keményítő szemcseszerkezetét lebontsuk, és homogén
szerkezetű termoplasztikus keményítőt tudjunk előállítani.

500 μm

10 μm

a)

b)

10 μm
c)

4.43. ábra A sajtolt TPS töretfelületének SEM képei
a) 50-szeres nagyításnál, b) 1000-szeres nagyításnál, c) 1000-szeres nagyításnál

Az előkísérletek tapasztalatai és a szakirodalmak alapján [48, 54] két különböző
típusú lágyítószert (glicerin, maltit) alkalmaztam háromféle módon (4.6. táblázat). A
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keményítő tartalom minden esetben 65 m% volt. A maltit por formában állt a
rendelkezésemre, amit 20-szoros mennyiségű desztillált vízben oldottam fel. A gyártás
megkönnyítése érdekében minden esetben alkalmaztam csúsztatót (Glicerin-monosztearát - GMS), és tixotrópia tulajdonságot biztosító adalékot (Aerosil – sziliciumdioxid).

TPS-M
TPS-G
TPS-MG

St
Gl
V
Ma GMS Aerosil
[%] [%] [%] [%] [%]
[%]
65,0
0,0 30,0
1,6
1,4
2,0
65,0 31,6
0,0
0,0
1,4
2,0
65,0 10,6 20,0
1,0
1,4
2,0

4.6. táblázat TPS összetételek: TPS-M – maltittal lágyított,
TPS-G – glicerinnel lágyított, TPS-MG – maltittal és glicerinnel lágyított TPS

4.3.2. Próbatest gyártás
A próbatesteket a 3.2. fejezetben leírtak szerint gyártottam, a gyártás során
alkalmazott beállításokat a melléklet 7.9. és 7.10. táblázatában foglaltam össze. A
munkát 22 °C hőmérsékleten, 40%-os relatív páratartalom mellett végeztem.
Extrudálás során az extruder első zónáját 100 °C alatti hőmérsékletre állítottam,
hogy a keverékekből elpárolgó víz ne gőzölögjön vissza a garatba, és ne nehezítse meg a
feldolgozást. Ennek ellenére az anyagok beboltozódásra voltak hajlamosak, ezért minden
esetben kényszeradagolást kellett alkalmazni. A kilépő zónánál szintén 100 °C alatti
hőmérséklettel dolgoztam, hogy megakadályozzam a plasztikálás után fölöslegessé vált
víz robbanásszerű eltávozását, a termoplasztikussá vált keményítő habosodását. Az
extruderből kilépő 2-3 mm átmérőjű huzalt nem lehetett azonnal felaprítani, mert túl
lágynak bizonyult, ezért meg kellett várni, amíg a felesleges víz eltávozott. Ezután
viszont probléma nélkül granulálhatóak voltak a TPS-ek.

4.3.3. Mechanikai tulajdonságok
Zsugorodás vizsgálat

Fröccsöntés után szintén lágy anyagokat kaptam. A keményítő érzékeny a
környezet nedvességtartalmára, igyekszik felvenni az egyensúlyi nedvességtartalmat.
Ennek következtében idővel a TPS minták merevebbé váltak, és növekedett a
zsugorodásuk. A 4.44. ábrán látható a különböző lágyítóval készült TPS-ek
zsugorodásának görbéje (3.2. fejezet Zsugorodás vizsgálat című részében leírtak szerint)
(7.11. táblázat). Jól látszik, hogy mindhárom esetben a technológiai zsugorodás (24
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órával a gyártás után) nagy, mégis a glicerinnel gyártott polimer esetén fele akkora
értéket mértem, mint a maltit esetén, amelyet a polimerekben lévő eltérő víz mennyisége
okozott. A nagyobb víztartalmú TPS-ek esetében ugyanis az egyensúlyi víztartalom
eléréséhez több vizet kell leadni, mint a glicerinnel lágyított esetben. Erre utal a
polimerek tömegcsökkenése is. Az utózsugorodás mértéke (a gyártás utáni 24. és 72. óra
közötti zsugorodás) a technológiai zsugorhoz képest kicsi, mégis a szintetikus polimerek
zsugorodásához képest jelentős. A kétféle lágyítóval gyártott TPS zsugorodása a két
görbe közé esik, a benne lévő lágyítók arányának megfelelően.
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4.44. ábra A különböző lágyítószerrel gyártott TPS-ek zsugorodása

Mechanikai tulajdonságok

A zsugorodás a 120. órára beállt egy fix értékre, ezért a polimerek szakító-,
hajlító- és ütvehajlító tulajdonságait (4.7. táblázat) minden TPS esetében ez idő után
vizsgáltam. A méréseket és a kiértékelést a 3.2. fejezet Szakítóvizsgálat, Három pontos
hajlítóvizsgálat és Charpy-féle ütvehajlító vizsgálat című részében leírtak szerint
végeztem. A maltittal lágyított polimer (TPS-M) nagyon ridegnek bizonyult, ezt a
hajlításnál mért kis értékű relatív nyúlás, illetve a nagy hajlítószilárdság és hajlító
modulus is bizonyítja. A hajlító modulus értéke hatszor nagyobb a PE-hez képest, még az
általam előállított, a 4.2. fejezetben vizsgált kompozitokénál is nagyobb. Ugyanez
elmondható a tisztán glicerinnel lágyított (TPS-G) keményítő esetén is. E polimerek
szakítószilárdság értéke az általam használt PE szilárdságának csak a negyedét éri el, bár
a szakító modulus azonos nagyságrendű a poliolefinnel. A kétféle TPS relatív nyúlásának
nagysága tizede a szintetikus polimerének. A kétféle lágyítót tartalmazó keményítő
(TPS-MG) már nem mutatott olyan törékeny tulajdonságokat, mint az egy lágyítós
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esetek, viszont ezekre is jellemző a ridegség. Mind a hajlító, mind a húzó tulajdonságok
elmaradnak az egy lágyítóval gyártott TPS-ek tulajdonságai mögött. A bemetszett
ütvehajlító szilárdság érékét azonban csak a kétlágyítós keményítő esetében tudtam
mérni, mivel a másik két anyag olyan rideg volt, hogy nem lehetett a bemetszéseket
kialakítani rajtuk. A TPS-MG ütésállósága alacsony, a 4.2. fejezetben használt PE
értékének csak a negyedét éri el.
EF
[GPa]

σFB
[MPa]

εF
[%]

σT
[MPa]

ET
[GPa]

εT
[%]

acN

TPS-M

38,43±8,31 2,70±0,10 1,51±0,40 6,07±1,57 1,00±0,30 0,89±0,29

[kJ/m2]
n.m.

TPS-G

10,44±0,32 3,08±0,49 0,37±0,06 5,02±0,68 0,80±0,24 0,67±0,17

n.m.

TPS-MG

10,04±0,75 0,74±0,45 1,65±0,26 4,17±0,10 0,39±0,01 1,55±0,09 0,96±0,12

4.7. táblázat Különböző lágyítószerrel gyártott TPS-ek mechanikai tulajdonságai
(n.m. – nem mérhető)

Mikroszerkezet vizsgálat

A különböző lágyítóval előállított TPS-ek töretfelületéről készített SEM
felvételek megerősítik a mechanikai tulajdonságok alapján tapasztalt rideg viselkedést. A
tisztán maltittal (4.45a) ábra) lágyított TPS töretfelületén kis félgömb alakú üregek
figyelhetőek meg, amely a visszamaradó keményítő szemcsék jelenlétére utal. A tisztán
glicerines (4.45b) ábra) TPS felvételén egy repedés fut végig, amely a gyártás után,
feltehetőleg az anyag kiszáradása közben keletkezett. Ez a berepedezés, bár kisebb
mértékben, de jelentkezett a maltit esetében is. A kétféle lágyítószert egyszerre
alkalmazva azonban el lehet ezt kerülni, amely során a rideg anyagokra jellemző
töretfelület keletkezik (4.46. ábra).

500 μm

500 μm

a)

b)

4.45. ábra A különböző típusú lágyítóval előállított TPS-ek 50-szeres nagyítású SEM képei
a) maltittal, b) glicerinnel
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500 μm

4.46. ábra A maltittal és glicerinnel lágyított TPS 50-szeres nagyítású SEM képe

A maltitos és glicerines TPS nagyobb nagyítású felvételein sem lehet találni a
keményítő szemcsére utaló üregeket, amely azt mutatja, hogy ebben az esetben sikerült
teljesen destruktúrálni a keményítő szerkezetét.

4.3.4. Lebomlási tulajdonságok
A lebomlási vizsgálatokat a 3.2. fejezet Lignocellulóz és keményítő enzimes
bontása című részben leírtak alapján hajtottam végre (7.15. táblázat). A lebomlási
hatásfok alakulását a 4.47. ábrán foglaltam össze.
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4.47. ábra Különböző lágyítóval gyártott TPS-ek lebomlási görbéje

Összehasonlítva 4.47. és a 4.42. ábrát látható, hogy a keményítő alapú
polimerekre nagyobb arányú lebomlás jellemző. A maltittal lágyított termoplasztikus
keményítők esetében a lebomlás mértéke meghaladja a 70%-ot, míg a glicerinnel
lágyított TPS csak a 60% körüli értéket éri el. Ez a különbség a polimerekben lévő víz
mennyiségéből adódik. A maltittal lágyított TPS-ben kötött formában is található víz,
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amely a gyártás után felvett víz mennyiségét növeli, ezzel is elősegítve az enzimek
munkáját. A kétféle lágyítót tartalmazó TPS keményítő tartalma nagyobb mértékben
(99%) bomlik le négy nap alatt, mint az egyfajta lágyítót tartalmazó polimerek. Ez arra
utal, hogy másfajta kristályosság alakul ki az ily módon lágyított termoplasztikus
keményítőben, amely segíti az enzimek munkáját.

4.3.5. Időfüggő viselkedés
A termoplasztikus keményítők a zsugorodásukkal egyidőben merevebbé is váltak,
amelyet Luc Avérous [40] fizikai öregedésnek nevez, ami az üvegesedési hőmérséklet
alatti tartományban jellemző a TPS anyagokra. A maltittal és glicerinnel lágyított TPS
(4.6. táblázat) tulajdonságainak feltárása érdekében vizsgáltam a húzó tulajdonságok
időfüggő viselkedését.
200
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4.48. ábra A TPS-MG polimer szakítógörbéi a gyártás utáni
0.; 12.; 18.; 24.; 72.; 84.; 106.; 120. és 160. órában

A 4.48. ábrán láthatóak a gyártás után különböző időközönként mért
szakítógörbék. A 72. és a 84. órában vizsgált polimerek görbéi között nagy különbség
tapasztalható. Amíg a 72. óráig a jellegzetesen képlékeny tulajdonságra utaló
szakítógörbéket mértem, addig a 84. órától a TPS-MG a rideg anyagokra jellemző erőelmozdulás görbét produkált. Ez a változás a töretfelületekről készített SEM felvételeken
is megfigyelhető (4.49. ábra). Amíg a 0., és a 72. órában vizsgált mintákon a képlékeny
anyagokra jellemző „szálasodás” látható, addig a 84. órában mért próbatest töretfelületén
egyetlen repedés fut végig a mintán, amelyen kívül mást nem lehet látni.
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500 μm

500 μm

a)

b)

500 μm

c)
4.49. ábra A TPS-MG töretfelületéről készített SEM felvételek, a gyártás utáni
a) 0. órában, b) 72. órában, c) 84. órában

A 4.48. ábrán látható szakítógörbék kiértékelése során vizsgáltam a
szakítószilárdság, a húzó rugalmassági modulus, és a fajlagos nyúlás időbeli változását, a
gyártás utáni 160. óráig. A szilárdság és a modulus értékek nagy korrelációs tényező
mellett lineárissal közelíthetőek, az idő múlásával mindkét tulajdonság növekszik (4.50a)
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és 4.50b) ábra).
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4.50. ábra A TPS-MG időfüggő húzó tulajdonságai
a) szakítószilárdsága, b) húzó rugalmassági modulusa
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A fajlagos nyúlás időbeli változása eltér a másik két szakító tulajdonságtól, mivel
a mérések szerint a 24. óráig drasztikusan csökken, majd lassan közelít a minimumához.
Ez a változás összefügg a környezet által definiált mindenkori átlagos nedvességtartalom
mértékével (esetemben 38 % volt), amelynek hatására a TPS vizet ad le, amíg el nem éri
az adott páratartalomnak megfelelő egyensúlyi nedvességtartalmat. Ennek a folyamatnak
a leírására az irodalomban különféle eljárások léteznek [102, 103]. Gombos, Nagy,
Kostakova és Vas [104] az időbeli gyantafelvétel leírásához a kapilláris vízfelvételt leíró
Lukas-Washburn egyenlet olyan közelítő explicit megoldását alkalmazták, amelynek kis
időértékekre vonatkozó aszimptotikus alakja a diffúziós folyamatoknál is ismert
Konstans ⋅ t alakot adja (4.13):
q

⎛ 2 dt ⎞ ⎤
⎡
⎟
− ⎜⎜
m ⎟
⎢
m gy (t ) = m ∞ 1 − e ⎝ ∞ ⎠ ⎥ ,
(4.13)
⎢
⎥
⎣
⎦
ahol mgy(t) a felvett gyanta mennyisége az idő függvényében, m∞ az egyensúlyi
p

állapothoz tartozó maximálisan felvehető gyanta mennyisége, d a geometriára és a
nedvesítésre jellemző állandó, t az idő, p és q pedig állandó értékű kitevők, ahol
p⋅q =

1
.
2
A (4.13) összefüggésben található állandókat a mért adatokból meghatározva, és

egyszerűsítésként feltételezve, hogy q=1, megkaptam a (4.14) egyenletet, amely a TPS
vízleadása során bekövetkező tömegcsökkenést (4.51. ábra) írja le.

(

m v (t ) = 8,5 ⋅ 1 − e −0, 2825

t

),

(4.14)

Tömegcsökkenés [%]
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8
6
4
Lukas-Washburn közelítés

2

Mért értékek

0
0
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Idő [h]
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144

4.51. ábra A TPS-MG vízleadása az idő függvényében

A tapasztalatok szerint [105] a nedvszívó polimerekben a nedvességtartalom
lágyító hatású, azaz növeli a deformabilitást, így a mért nyúlás, és a nedvességtartalom
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között közvetlen kapcsolat van. A (4.13)-as egyenletet átalakítva a nyúlás időfüggő
viselkedésének leírásához, élve a (4.14) egyenlet során használt közelítéssel, a (4.15)
összefüggést kaptam meg:

ε T (t ) = ε ∞ + (ε 0 − ε ∞ ) ⋅ e − f ⋅ t ,

(4.15)

ahol εT(t) a szakítódiagramm maximális feszültségéhez tartozó fajlagos nyúlásának
időbeli változása, ε∞=1,32% az egyensúlyi állapothoz tartozó nyúlás értéke, ε0=28,79% a
gyártás utáni, kezdeti nyúlás értéke, f=0,3069 az anyagra jellemző állandó, t a gyártás
utáni idő.
Az összefüggés állandóit 4.52. ábrán látható mérési pontok felhasználásával
állítottam elő. Az ábrán jól látszik, hogy a diffúziót figyelembe vevő Lukas-Washburn
közelítés nem ad kielégítő eredményt a kezdetben inkább közel lineárisan csökkenő
szakaszban (R=0,103), ezért egy másik típusú közelítésre van szükség.
Feltéve, hogy a vizsgált anyag − a vízleadást illetően − rendszertechnikai
szempontból

úgynevezett

egytárolós

arányos

tagként

viselkedik

[105],

úgy

állapotváltozás esetén az alábbi exponenciális alakú függvény (4.16) írja le az egyensúlyi
állapothoz tartó nyúlást:

ε T (t ) = 1,32 + (28,79 − 1,32) ⋅ e −0, 0689⋅t ,

(4.16)

ahol εT a szakítódiagramm maximális feszültségéhez tartozó fajlagos nyúlásának időbeli
változása, t a gyártás utáni idő.
A függvény exponenciális tagja, az első 24 órában történt gyors változást írja le,
amely során a víz a TPS belsejéből kidiffundál. Ez a folyamat anyagfüggő. A másik tag
az egyensúlyi állapotra jellemző értéket adja meg, amely részben anyagfüggő, részben
pedig környezet függő. A (4.16) exponenciális függvénnyel közelítve, nagy korrelációs
tényezővel (R=0,98) megkaptam a maltittal és glicerinnel lágyított termoplasztikus

Fajlagos nyúlás [%]

keményítő nyúlását (4.52. ábra).
30

Lukas-Washburn közelítés

25

Exponenciális közelítés
Mérési pontok
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4.52. ábra A TPS-MG maximális húzófeszültségénél mért fajlagos nyúlásának időfüggése
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4.4. Teljesen biodegradábilis polimer kompozit
Ebben a fejezetben az előző rész vizsgálatai alapján legjobbnak bizonyult polimer
mátrixhoz adtam hozzá a különböző mezőgazdasági melléktermékeket. Az így előállított
kompozitok mechanikai, mikroszerkezeti és lebomlási tulajdonságait vizsgáltam.

4.4.1. Előkísérletek
Mivel a 4.2. fejezet alapján nem tapasztaltam jelentős mértékű pozitív
hibridhatást, ezért a TPS mátrixú anyagokból csak monokompozitokat készítettem. Mivel
a legjobb tulajdonságokat szerettem volna elérni, ezért mindhárom anyagból csak a 30
m%-os társítóanyag tartalmú kompozitot gyártottam (4.8. táblázat) (7.16. és 7.17.
táblázat). Mátrixként a legkönnyebben gyártható maltittal és glicerinnel lágyított TPS-t
használtam, bár ennek az anyagnak a leggyengébbek a mechanikai tulajdonságai, viszont
nem olyan rideg, mint a másik két TPS.
St
[%]

Gl
[%]

V
[%]

Ma
[%]

GMS
[%]

Aerosil
[%]

MH
[%]

TPSMH

45,50

7,42 14,00

0,70

0,98

1,40 30,00

TPSaMH

45,50

7,42 14,00

0,70

0,98

TPSB

45,50

7,42 14,00

0,70

0,98

aMH
[%]

B
[%]

0,00

0,00

1,40

0,00 30,00

0,00

1,40

0,00

0,00 30,00

4.8. táblázat TPS kompozitok összetétele

4.4.2. Mechanikai tulajdonságok
Zsugorodás vizsgálat

A különböző társítóanyagok, mint ahogy a 4.2. fejezetben a PE esetében is,
nagymértékben csökkentették a mátrix zsugorodását (4.53. ábra) (7.18. táblázat). Itt is
megfigyelhető, hogy a kétféle méretű kukoricamaghéj esetén a kisebb szemcsékből álló
aprított MH fogta vissza jobban a zsugorodást. Az ábrán berajzolt jelleghelyes görbékből
[106] viszont látszik, hogy a különböző maghéjas kompozitok méret csökkenése nem állt
meg a vizsgált idő tartományban (bár a 336. óra után a változás már csak a szóráson belül
változik), az összehasonlítás érdekében azonban a mechanikai tulajdonágokat továbbra is
a gyártás utáni 120. órában vizsgáltam. A nádrosttal társított kompozitnál a zsugorodás
növekedése kisebb mértékű, illetve maga a zsugorodás is jóval kisebb, mint a maghéjak
esetében. A 4.54. ábrán egyszerre ábrázoltam a PE, a maltittal és glicerinnel lágyított
termoplasztikus keményítő, és a TPS alapú kompozitok zsugorodását. Megfigyelhető,
hogy a két mátrix közötti nagymértékű különbséget az egyes társítóanyagok milyen jól
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kompenzálják. A nádrost alkalmazása esetén a kompozit méretstabilitása már jobb, mint
a polietiléné.

Zsugorodás [%]
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4.53. ábra A TPS mátrixú kompozitok zsugorodása
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4.54. ábra A TPS mátrixú kompozitok zsugorodásának
összehasonlítása a mátrix, és a PE tulajdonságaival

Szakítóvizsgálat

Mivel célom egy olyan polimer kompozit előállítása volt, amely teljesen
biodegradábilis, és mechanikai tulajdonságaiban képes felvenni a versenyt a ma használt
tömegműanyagokkal, ezért a továbbiakban minden esetben feltüntetem a 4.2. fejezetben
használt PE tulajdonságait is. A méréseket és a kiértékeléseket a 3.2. fejezet
Szakítóvizsgálat című részben leírtak alapján végeztem (7.19. táblázat). A kétféle méretű
maghéj alkalmazása nem mutatott szóráson kívüli eltérést egyik szakító tulajdonságban
sem, ezért ezeket a kompozitokat azonos anyagcsaládnak tekintem a további elemzés
során. A szakító szilárdságot (4.55a) ábra) a különböző társítóanyagok minden esetben
növelték az alkalmazott mátrixhoz képest. Amíg a PE-hez képest a TPS mátrix ötöd
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akkora szilárdságot ért el, addig a nádrosttal társított kompozit szóráson belül elérte a
poliolefin szakítószilárdságát. A maghéjas kompozit bár javított a mátrix szilárdságán,
értéke azonban nem összemérhető nagyságú a PE értékével. A szakító modulusok esetén
(4.55b) ábra) csak a TPS mátrixnak volt alacsonyabb értéke, mint a polietilénnek. A
maghéjjal társított TPS-ek 30%-al javították a modulust a PE-hez viszonyítva, és több
mint 300%-al a mátrixhoz képest. Ezt a tulajdonságot is a legnagyobb mértékben a
cukornádrost növelte meg, mivel a TPS-MG-hez viszonyítva több mint 600%-os
növekedést, míg a polietilénhez képest „csak” 250%-os javulást eredményezett. A
fajlagos nyúlások (4.55c) ábra) a PE-hez viszonyítva mind a TPS mátrix, mind a
különböző társítóanyagokkal gyártott kompozitok esetében nagymértékben csökkentek.

25

3.0

Húzó modulus [GPa]

Szakítószilárdság [MPa]

Amíg a polietilén képlékeny, addig az előállított TPS-ek ridegnek bizonyultak.

20
15
10
5

2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

0
PE

TPSMG TPSMH TPSaMH TPSB

PE

TPSVG TPSMH TPSaMH TPSB

a)

b)

Fajlagos nyúlás [%]

12
10
8
6
4
2
0
PE

TPSVG TPSMH TPSaMH TPSB

c)

4.55. ábra A TPS mátrixú kompozitok szakító tulajdonságainak
összehasonlítása a mátrix, és a PE tulajdonságaival

Hárompontos hajlítóvizsgálat

A polietilén képlékeny tulajdonsága miatt csak a hajlító határfeszültséget lehetett
meghatározni, viszont a TPS mátrixú kompozitok ridegsége ezt nem teszi lehetővé. Ezért
összehasonlításuk érdekében a 0,6% lehajláshoz tartozó hajlítófeszültséget vizsgáltam. A
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TPS kompozitok hajlító tulajdonságait (hajlítószilárdság, hajlító modulus, lehajlás) a
melléklet 7.20. táblázatában ismertetem.
A maltittal és glicerinnel lágyított termoplasztikus keményítő hajlítófeszültsége
valamivel elmarad a polietilén értékétől (4.56a) ábra). Az aprított MH töltés javította ezt
a tulajdonságot még a PE értékénél is magasabb szilárdságot érve el, mégis a másik két
társítóanyaghoz képest eltörpül. Az aprítatlan maghéj 100%-al meghaladta a szintetikus
polimer hajlítófeszültségét. Ahogy a 4.2. fejezetben, itt is a nádrost erőrítés biztosította a
legjobb tulajdonságot, a 250%-al jobb feszültségével. A hajlító modulusok összevetése
során megállapítható (4.56b) ábra), hogy az alkalmazott PE hajlító merevsége nem túl
nagy. A mátrixként használt TPS modulusa csak kis mértékben haladta meg poliolefin
modulusát, viszont a különböző társítóanyagú kompozitok a többszörösét érték el.
4.0

Hajlító modulus [GPa]

Hajlítófeszültség [MPa]
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4.56. ábra A TPS mátrixú kompozitok hajlító tulajdonságainak
összehasonlítása a mátrix, és a PE tulajdonságaival
a) 0,6% lehajláshoz tartozó hajlítófeszültségek, b) hajlító modulusok

Charpy-féle ütve hajlítóvizsgálat

Az ütőműves vizsgálatok eredményei (4.57. ábra) hasonlítanak a húzó vizsgálat
kiértékelése során tapasztaltakra. A PE-hez képest a TPS mátrix bemetszett
ütőszilárdsága alig negyedakkora. A kétféle maghéj ugyan növeli a szilárdságot, de még
így is elmaradnak a kompozitok értékei a poliolefinhez képest. A cukornádrost már
nagyobb mértékű tulajdonság javulást biztosított. A szórások nagysága miatt ugyan kis
mértékben, de a PE-hez viszonyítva is jobb ütésállósággal rendelkező kompozitot
eredményezett ez a társítóanyag.
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4.57. ábra A TPS mátrixú kompozitok Charpy-féle ütvehajlító tulajdonságainak
összehasonlítása a mátrix és a PE tulajdonságaival

Mikroszerkezet vizsgálat

A TPS mátrixú kompozitok SEM felvételeiből hasonló következtetések
vonhatóak le, mint a polietilén mátrixú kompozitoknál. A maghéj töltésű kompozitok
töretfelületén jól elkülöníthetőek a mátrixtól a társítóanyagok (4.58a) és 4.58c) ábra). Az
aprított MH esetén több szemcse látható azonos nagyítás mellett, amelyek homogénebb
eloszlást biztosítanak. A nádrosttal készített kompozitokban (4.58b) ábra) nem lehet
megkülönböztetni a mátrixtól a társítóanyagot, amely arra utal, hogy jó határfelületi
adhézió jött létre, és a TPS teljesen befedi a nádrostot.

500 μm

500 μm

a)

b)

500 μm

c)
4.58. ábra A különböző TPS mátrixú kompozitok 35-szörös nagyítású SEM képei
a) kukoricamaghéj töltés, b) cukornádrost töltés és c) aprított MH töltés esetén
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A kukoricamaghéjjal társított polimereknél megfigyelhető a szálerősítéses
kompozitok tönkremeneteli formái közül néhány. A 4.59a) ábrán a maghéj kihúzódása
figyelhető meg, ami ugyanúgy utalhat a rossz határfelületi adhézióra, mint a kritikus
méret alatti szemcsenagyságra. A 4.59b) ábrán egy maghéj töretfelülete figyelhető meg,
ami egyértelműen jó határfelületi adhéziót mutat.

100 μm

a)

50 μm

b)

4.59. ábra A maghéjjal társított TPS mátrixú kompozit SEM képei
a) 150-szeres nagyítással, b) 300-szoros nagyítással

Az aprított MH esetén (4.60. ábra) szintén megtalálhatók ezek a tönkremeneteli
módok (szakadás, kihúzódás), viszont a kisebb szemcseméret miatt nagyobb nagyítás
szükséges ezek vizsgálatához.

50 μm

a)

50 μm

b)

4.60. ábra Az aprított maghéjjal társított TPS mátrixú kompozit SEM képei
a) 300-szeres nagyítással, b) 500-szoros nagyítással

A nádrostról készült nagy nagyítású SEM felvételen (4.61. ábra) azonban nem
lehet kivenni pontosan, hogy a társítóanyag kihúzódott-e, esetleg elszakadt, mivel a
mátrix nagyon jól körülfogja. Ez, és a nagymértékben javított mechanikai tulajdonságok
azonban a nádrost erősítő hatását bizonyítják, ami elképzelhetetlen jó határfelületi
adhézió nélkül.
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50 μm

4.61. ábra A nádrosttal társított TPS mátrixú kompozit 300-szoros nagyítású SEM képe

4.4.3. Lebomlási tulajdonságok
A korábban említett lebomlás vizsgálatok során vagy a PE mátrixú kompozitok
társítóanyag tartalmát (4.2.5. fejezet), vagy a TPS polimer keményítő tartalmát (4.3.4.
fejezet) bontottam le különböző enzimek segítségével. A TPS mátrixú, mezőgazdasági
melléktermékekkel társított kompozitok esetén viszont egyszerre vizsgáltam ezek
bomlási tulajdonságát. A méréseket a 3.2. fejezet Lignocellulóz keményítő enzimes
bontása című részben leírtak alapján hajtottam végre, azonos mennyiségű keményítőt
bontó, illetve cellulózt bontó enzim felhasználásával. A kiértékelés során a keményítő
tartalom és a társítóanyag tartalom együttes tömegére vetítettem a lebomlás mértékét

Lebomlás mértéke [%]

(4.62. ábra) (7.22. táblázat).
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4.62. ábra A különböző TPS mátrixú kompozitok lebomlási görbéi
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A kétféle aprított melléktermék (aMH és B) nem mutat jelentős eltérést, ami
meglepő, hiszen a 4.2.5. fejezetben az aprított MH alkalmazása biztosította a legjobb
lebomlást, míg a nádrostos a legrosszabbat. Figyelembe véve, hogy a nádrost kisebb
szemcsékből áll, és homogénebb eloszlást mutatott mindkét mátrix esetén, ez
valószínűleg a jó beágyazottságának volt köszönhető. A PE mátrix esetén csak a felületre
kilógó szemcsék voltak hajlamosak a degradációra, míg a TPS mátrix lebontása során a
cellulózt bontó enzimek egyre több nádrostot tudtak glükózzá alakítani. Részben ez
okozhatja azt is, hogy a legjobban degradálódott TPS mátrixú kompozit az aprítatlan
MH-val társított polimer lett. A 4.2.5.fejezetben kis mértékben ugyan, de az aprított MH
volt a jobban bontható, ezt a homogénebb eloszlásának köszönhette, amely
következtében több kilógó szemcsével rendelkezett. A biodegradábilis mátrix esetén
azonban ez az eloszlásbeli különbség nem jelentett problémát.
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5. Összegzés
A jóléti társadalomban a technika fejlődése, és elterjedése következtében egyre
nagyobb arányban használjuk fel a Föld kimerülni készülő kőolaj készleteit. Ezt
megakadályozandó,

egyre

szigorúbb

és

nagymértékű

büntetéssel

szankcionált

környezetvédelmi előírásokat és törvényeket fogadnak el, mind az Európai Unióban,
mind Amerikában. Ezek az okok kényszerítik ki az új, biomasszából előállított, teljesen
biodegradábilis polimerek fejlesztését, piaci megjelenésüket. A ma forgalomban lévő
teljesen lebomló anyagok még nem alkalmasak arra, hogy kiváltsák korunk modern
polimer szerkezeti anyagait, vagy akár csak a tömegműanyagokat is. Kutatásom célja egy
olyan teljesen biobontható kompozit előállítása volt, amelynek a befoglaló mátrixa és a
társítóanyaga is a növényi biomasszából származik, és alkalmas technikai célú termék
előállítására. E feladat megvalósítása érdekében végzett munkám eredményei az
alábbiakban foglalhatók össze:
Elsőként egy Magyarországon is nagy mennyiségben keletkező mezőgazdasági
melléktermék, a kukoricamaghéj polimertechnikai alkalmazhatóságát vizsgáltam, a szál
formájú erősítőanyagoknál jól ismert Kelly-Tyson modell adaptációjával.

A

kukoricamaghéj erősítő hatásának elméleti lehetőségét az adaptált matematikai modell
segítségével igazoltam. A modell egyes paramétereit mérésekkel határoztam meg.
Megállapítottam, hogy a maghéj jól szolgálhat erősítőanyagként, ha megfelelő
kapcsolatot tudunk létesíteni az őt befoglaló polimer mátrixszal.
Ezután a hagyományos polimer feldolgozás-technológiák mezőgazdasági
melléktermékekre gyakorolt hatását vizsgáltam, egy tipikus szintetikus polimer
mátrixban, a polietilénben. Vizsgálataim eredményeként rámutattam, hogy az általam
alkalmazott extrudálás-granulálás-fröccsöntés technológiai sor exponenciális függvény
szerint leírható módon tördeli, hasítja a kukoricamaghéj, illetve a cukornádrost
szemcséket. A kompozitok mechanikai és akusztikus emissziós tulajdonságainak
meghatározása után megállapítottam, hogy a kukoricamaghéj és a cukornádrost
különböző hatást fejt ki. Míg a nádrost az általam vizsgált legtöbb mechanikai
tulajdonságot (szakítószilárdság, szakító modulus, hajlító határszilárdság, hajlító
modulus,

Charpy-féle

ütvehajlító

szilárdság)

javította

a

töltőanyag

tartalom

emelkedésével, addig a maghéj csak a modulusokat és a hajlító határszilárdságot növelte.
A nádrost nagyobb arányú minőségjavulást eredményezett. A hibridkompozitok
vizsgálatai során megállapítottam, hogy a kétféle típusú társítóanyag (kukoricamaghéj és
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cukornádrost) együttes alkalmazása nem fejt ki jelentős hibridhatást. A kétféle
szemcseméretű maghéj alkalmazása azonban néhány mechanikai tulajdonságot (hajlító
határszilárdság, hajlító modulus, Charpy-féle ütvehajlító szilárdság) nagyobb mértékben
növelt, mint ahogy elvárható lett volna a lineáris közelítés alapján. Ezekben az esetekben
pozitív hibridhatásról beszélhetünk. Mikroszerkezeti vizsgálatokkal alátámasztottam,
hogy a mátrix és a társítóanyagok között van határfelületi adhézió. Az általam részben
biobonthatónak nevezett anyagok lebomlási képességének enzimes feltárása után
kijelenthetem, hogy a gyártás során bevitt biodegradábilis társítóanyagok kis hányada
képes degradálódni, amely a szintetikus polimerbe történő beágyazódás eredménye. A
kukoricamaghéjjal társított anyagok esetén a lebomlás mértéke kétszer olyan nagy volt,
mint a nádrost esetén, amely a két anyag eltérő összetételével és a beágyazottság
mértékével hozható összefüggésbe.
A keményítő alapú, teljesen lebomló polimert a szakirodalomból ismert
lágyítószerekkel (glicerin, maltit) állítottam elő, néhány, feldolgozást segítő adalékanyag
alkalmazásával. A termoplasztikus keményítőkből (TPS) készült minták nagymértékű
zsugorodást mutattak, amely részben a feldolgozás során a nyíró-igénybevételek által
okozott orientációnak, részben a TPS-ek vízleadásának következménye. A zsugorodás
mellett vizsgáltam a húzó tulajdonságok időfüggését, és megállapítottam, hogy az
általam gyártott maltittal és glicerinnel lágyított TPS követi az irodalomban [40]
leírtakat. A vizsgált 160 órás időintervallumban a szakítószilárdság és a húzó merevség
lineárisan növekedett a nedvességtartalom csökkenésével, míg a fajlagos nyúlás
exponenciálisan csökkent. A háromféle módon lágyított TPS-ek hajlítóvizsgálatai során
megállapítottam, hogy a tisztán glicerinnel lágyított polimer volt a legridegebb, ami
ellentmond a szakirodalomnak [48]. Ennek oka valószínűleg az eltérő kondicionálási idő,
amely esetemben 120 órás volt, viszont az irodalmakban erről nem tettek említést. Se a
maltittal, se a glicerinnel lágyított TPS nem volt alkalmas a Charpy-féle ütvehajlító
vizsgálatokhoz szükséges bemetszés elkészítésére, ezért ezt a tulajdonságot csak a kétféle
lágyítóval előállított polimer esetén tudtam vizsgálni. A mikroszerkezet vizsgálatoknál
mindhárom anyagra rideg töretfelület volt jellemző. A lebomlás vizsgálatok alapján
kijelenthető, hogy megfelelő enzimek alkalmazása mellett ezek az anyagok nagymértékű
degradációra képesek, amely igazolja, hogy valóban környezetbarát anyagot hoztam
létre.
A gyárthatóság és ridegtörési tulajdonságok szempontjából legjobb, maltittal és
glicerinnel lágyított termoplasztikus keményítőből, kukoricamaghéj, és cukornádrost
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felhasználásával monokompozitokat gyártottam. Megállapítottam, hogy a mátrixhoz
képest ugyan a társítóanyagok nagymértékben csökkentették a zsugorodást, mégis
megőrizték a mátrix időfüggő viselkedését. Ahogy a polietilén mátrixú kompozitokban
is, a legnagyobb értékű tulajdonság javulást a cukornádrosttal társított kompozit mutatta.
Ez az anyag a PE tulajdonságait is – sok esetben a többszörösével – meghaladta. A SEM
felvételek alapján jó határfelületi adhézió jellemzi mindhárom társítóanyaggal készített
kompozitot, a leghomogénebb eloszlást és a legjobb kapcsolatot itt is a nádrost
eredményezte. A lebomlás vizsgálatok nem mutattak jelentős eltérést a különböző
társítóanyagok esetén, viszont kijelenthető, hogy mindhárom kompozit biodegradábilis
tulajdonságokkal rendelkezik.

5.1. Az eredmények hasznosítása
Az általam előállított polimer kompozitok tulajdonságai nem teszik lehetővé,
hogy azokat műszaki célú, teherviselő szerkezeti anyagként alkalmazzuk, azonban az
egyszer használatos csomagolástechnikai termékek - amelyeket jelenleg az ún.
tömegműanyagokból gyártják - nem igényelnek nagyszilárdságú és hosszú élettartamú
alapanyagokat. Két konkrét alkalmazási lehetőség például a pizza távtartó, illetve az
egyszer használatos étkezési tálca.
A pizza távtartóból (5.1. ábra) csak Magyarországon évente 5 millió db-ot
gyártanak. Ezek anyaga általában PP vagy PS. A használati idejük kevesebb, mint 1 óra,
amely közben 100 °C körüli hőmérsékletet, és néhány 10 N nagyságú terhelést kell
kiállniuk. Ez azt jelenti, hogy ebből évente 10 t polimer hulladék keletkezik csak
Magyarországon. Ezt a terméket fröccsöntéssel elő lehet állítani a TPS mátrixú
kukoricamaghéjjal, vagy nádrosttal társított kompozitból, és ezzel csökkenteni lehetne a
környezeti terhelés mértékét.

5.1. ábra Pizza távtartó

Egy másik alkalmazási lehetőség az általam megtervezett, vákuumformázással
gyártható egyszer használatos étkezési tálca (5.2. ábra) [107]. A tervezés során
figyelembe vettem mind a gyártástechnológia, mind a használatból adódó ergonómiai
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sajátosságokat. A gyártása egyszerű és gyors, azonban lemez formájú előgyártmány
szükséges hozzá, amelyet extruderre szerelt szélesrésű szerszámmal kell előállítani.

5.2. ábra Lebomló tálca

5.2. Tézisek
A dolgozatban bemutatott munka alapján az alábbi tézisekben megfogalmazott
eredmények születtek [91-95, 101, 107-109]:
1. Tézis Adaptáltam az irodalomban a rövidszál-erősítésű kompozitoknál jól

ismert, a kör keresztmetszetű szálerősítések kritikus szálhossz meghatározásához
alkalmazott Kelly-Tyson összefüggést, amely így alkalmassá vált lemez formájú
részecskékkel társított rendszerekhez (T1):
bc 1 σ f
(T1)
+ =
,
h α
τ
ahol bc lemez hosszabbik oldalának kritikus értéke, h a lemez vastagsága, α arányossági
tényező a lemez oldalai között (ac=αbc), σf az társítóanyag szakítószilárdsága, τ a határfelületre érvényes nyírószilárdság.
Meghatároztam a kukoricamaghéj azon geometriai jellemzőit és szilárdsági adatait,
amelyek fennállása esetén a kukoricamaghéjjal erősített kompozitban lévő 0,62 mm
feletti átlagos hosszúságú maghéj erősítőanyagként funkcionál, az alábbiak szerint:
a kukoricamaghéj oldalai közötti arányossági tényező (α) értéke (1000 mérés alapján
Student eloszlás segítségével meghatározva) az átlagértékre vett 95%-os konfidencia
intervallummal α=0,43±0,012, elemi szakítóvizsgálatokkal meghatározva a 11,8 tömeg%
cellulóz, és 33 tömeg% hemicellulóz tartalmú kukoricamaghéj szakítószilárdsága
σMH=42,07±16,4 MPa intervallumban, valamint irodalmi adatokra támaszkodva (K. Van
de Velde; J Thermoplast Compos, 14, 2001, 244-260), az adott jellemzőkkel rendelkező
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erősített kompozitra leginkább alkalmazható legkisebb nyírószilárdsággal értékét
figyelembe véve (τ=3,8 MPa).
2. Tézis Kimutattam, hogy az akusztikus emissziós vizsgálat (AE) alkalmazható a

mezőgazdasági melléktermékekkel társított PE rendszerek tönkremeneteli folyamatának
jellemzésére.
a.) Különböző társító-anyag tartalom mellett végzett AE vizsgálatok során
megállapítottam, hogy a töltőanyag tartalom és az akusztikus események
időegységre eső száma között lineáris kapcsolat van.
b.) Igazoltam, hogy az AE vizsgálatok során detektált hangesemények száma lineáris
kapcsolatban van a kompozit szakítószilárdságával.
c.) Mérésekkel igazoltam, hogy a vizsgálatok során detektált amplitúdó görbék
alapján a kukoricamaghéjjal társított PE rendszerekben három fő tönkremeneteli
forma különböztethető meg:
– I. a mátrix deformációja (25 dB alatt)
– II. a társító anyag kihúzódása (26-40 dB)
– III. a társító anyag szakadása (40 dB fölött)
3. Tézis Ömledék keveréses eljárással gyártott, különböző társítóanyag tartalmú

PE mátrixú kompozitok esetén megállapítottam, hogy a társítóanyag kiindulási
geometriai jellemzői nagymértékben változnak. Bebizonyítottam, hogy az lemez formájú
részecskékre, mint erősítő anyagokra módosított Kelly-Tyson összefüggésben definiált
α arányossági tényező az egyes társító-anyagoknál a (T2) exponenciális függvény szerint
alakul 0 és 30 tömeg% társítóanyag tartalom között:

α = αA ⋅e

−

TAt
A

+ α0 ,

(T2)

ahol TAt a kompozitban lévő társító-anyag mennyisége tömegszázalékban, az αA, A és α0
pedig a társítóanyagra jellemző állandók.
Kimutattam, hogy a kukoricamaghéj társítás (mint erősítés) esetében az α arányossági
tényező az αA=-0,1546, A=10,8311 és α0=0,5851 állandók esetén 0,9916-os, az aprított
cukornádrost társítás esetében az arányossági tényező az αA=0,1066, A=13,1174 és

α0=0,4730 állandók esetén 0,9949-es, és az aprított kukoricamaghéj társítás esetében az
arányossági tényező az αA=0,1074, A=13,0615 és α0=0,5824 állandók esetén 0,9961-es
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korrelációs tényező mellett követi a fent bemutatott függvényt. Az aprítást 0,2 mm
lyukméretű rostával ellátott aprítóval végeztem.
4. Tézis Kimutattam, hogy a 21 tömeg% maltittal és 10,6 tömeg% glicerinnel

lágyított termoplasztikus keményítő a benne lévő víz mennyiségének függvényében a
gyártás utáni képlékeny tulajdonságát a harmadik nap után (72. és 84. óra között,
figyelemmel a környezeti nedvességtartalom alakulására) elveszíti, rideggé válik. Ennek
oka, hogy a polimer a levegő páratartalmától függő egyensúlyi nedvességtartalomra
törekszik. E folyamat során (a vizsgált 160 órás időintervallumban) a szakítószilárdság és
a húzó merevség lineárisan nő, míg a fajlagos nyúlás a (T3) két részből álló függvény
szerint csökken:

ε T (t ) = 1,32 + (28,79 − 1,32) ⋅ e −0, 0689⋅t ,

(T3)

ahol εT a szakítódiagramm maximális feszültségéhez tartozó fajlagos nyúlásának időbeli
változása, t a gyártás után eltelt idő.
A folyamat két jellegzetes tartományra osztható, az alábbiak szerint:
a folyamat első fázisa (az első 24 óra), amely során a víz a TPS belsejéből
kidiffundál, és amit a függvény exponenciális tagja ír le anyagfüggő,
a második tag az egyensúlyi állapotra jellemző értéket mutatja, amely részben
anyagfüggő, részben pedig függvénye a környezet egyensúlyi állapotát tükröző
nedvességtartalom aktuális értékének..
5. Tézis Irodalmi adatok feldolgozása alapján újszerű, korábban nem ismert,

maltittal és glicerinnel lágyított termoplasztikus keményítő mátrixú, cukornádrosttal
társított kompozit kifejlesztését végeztem el. A kompozit szakítószilárdsága eléri, egyéb
mechanikai jellemzői vonatkozásában (húzó-, hajlító merevség, hajlítószilárdság,
Charpy-féle ütvehajlító szilárdság) többszörösen meghaladja a PE hasonló paramétereit,
a következő gyártási feltételek biztosítása esetén: 1500 bar fröccsnyomás, 350 bar
utónyomás, 135 cm3/s fröccssebesség, 50 s maradó hűlés, 90-120°C közötti
zónahőmérsékletek.
6. Tézis Bebizonyítottam, hogy a kukoricamaghéj és a cukornádrost együttes

alkalmazásával (30 tömeg% társítóanyag tartalom mellett), a polietilén mátrixú
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kompozitokban, illetve a 10,6 tömeg% glicerinnel és a 21 tömeg% maltittal lágyított
termoplasztikus keményítőben hibridizáció jön létre, az alábbiak szerint:
a) A cukornádrost, és a kétféle szemcseméretű (átlagos szemcseméret 5,94x2,35 mm és
0,07x0,04 mm) maghéj alkalmazása negatív hibridhatást eredményez a mechanikai
tulajdonságok nagy részében. Az eltérő szemcseméretű kukoricamaghéjak között
tapasztaltam a legjobb eredményeket, itt a Charpy-féle ütvehajlító szilárdság, a
hajlítószilárdság és a hajlító modulus esetében is pozitív hibridhatást mutatott, míg a
többi

tulajdonság

a

bennük

lévő

különböző

mennyiségű

társítóanyagok

részarányának függvénye szerint alakultak.
b) A gyárthatóság és ridegtörési viselkedés tekintetében a maltittal és glicerinnel
lágyított termoplasztikus keményítő mutatja a legkedvezőbb tulajdonságokat, a
fentiekben definiált összetétel esetén, ugyanakkor a mechanikai tulajdonságok
tekintetében negatív hibridhatást eredményez a csak glicerinnel, illetve a csak
maltittal lágyított keményítőhöz képest.

5.3. További megoldásra váró feladatok
A dolgozatban tárgyalt témakörökben az elért eredmények újabb vizsgálati
területeket tártak fel, amelyek további részletes elemzése szükséges az egyes jelenségek
mélyebb, elméletileg megalapozottabb megértéséhez.
o Ahhoz,

hogy

az

általam

előállított

teljesen

biodegradábilis

kompozitok

elterjedhessenek, további vizsgálatokra és elemzésekre van szükség, hogy minél több
fizikai tulajdonságukat feltárhassuk (DSC, DMA). Fontos lehet a fröccsöntés p, v, T
állapothatározóinak

felvétele

is,

amellyel

a

valóságoshoz

jól

illeszkedő

fröccsszimulációkat lehetne végezni.
o A társítóanyagok tulajdonságainak jobb kihasználása érdekében kíméletesebb

gyártástechnológiákat (pl.: sajtolás) is ki kell próbálni, esetleg az általam alkalmazott
gyártási sorból egyes elemeket (pl. extrúzió) ki kell hagyni. Ez további mechanikai
tulajdonság javulást eredményezhet.
o A gyártott termékek használati ideje rövid, de ennél hosszabb a termék életciklusa

(gyártás utáni raktározás, szállítás, értékesítés stb.). Ez viszont arra kényszerít minket,
hogy olyan adalékanyagokat is alkalmazzunk (pl.: nátrium-benzoát), amelyek
tulajdonképpen tartósítják az anyagokat. Emellett azonban meg kell őrizni a
kompozitok lebomló képességét, ezért olyan adalékanyagokat kell keresni, amelyek
segítségével „programozható” élettartamú termékeket lehet gyártani.
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5. Összegzés

o A lebomlás vizsgálatokat ki kell terjeszteni valós környezetre. Ennek érdekében

különböző talaj típusokba kell helyezni mintákat, majd mérni a degradáció mértékét.
Ez időigényes, de szükséges, hogy igazolni tudjuk a biodegradábilitás, a talajban
történő elemésztődés képességét.
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PE
PE+MH
PE+B
PE+aMH

FordulatZónahőmérsékletek
garattól a fúvókáig
szám
[°C]
[°C]
[°C]
[°C] [1/min]
140
145
150
155
5
140
145
150
155
5
140
145
150
155
10
140
145
150
155
5

7.1. táblázat A különböző PE mátrixú kompozitok extrudálási beállításai

PE
[cm3]
[bar]
[m/min]
[cm3/s]
[bar]
[cm3]
[cm3/s]
[bar]
[s]
[s]
[°C]
[°C]
[°C]
[°C]
[°C]
[°C]
[°C]

Plasztifikált térfogat
Torlónyomás
Kerületi sebesség
Fröccssebesség
Fröccsnyomás
Átkapcsolási pont
Utónyomás sebessége
Utónyomás
Utónyomás ideje
Maradó hűtési idő
Garat hőmérsékletet
1. Zóna hőmérséklet
2. Zóna hőmérséklet
3. Zóna hőmérséklet
4. Zóna hőmérséklet
5. Zóna hőmérséklet
Szerszám hőmérséklet

46
20
30
75
1400
12
3
900
5
30
15
160
165
170
175
180
40

PE+MH
46
20
30
80
1500
12
15
1100
5
30
15
160
165
170
175
180
40

PE+B PE+aMH
46
46
20
20
30
30
80
80
1500
1500
12
12
15
15
1100
1100
5
5
30
30
15
15
160
160
165
165
170
170
175
175
180
180
40
40

7.2. táblázat A különböző PE mátrixú kompozitok fröccsöntési beállításai

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9

SP
[%]
1,94±0,13
1,89±0,15
1,63±0,07
1,40±0,08
1,47±0,07
1,12±0,03
0,88±0,02
0,93±0,01
1,01±0,04

Nr
10
11
12
13
14
15
16
17

SP
[%]
1,51±0,05
1,34±0,06
1,23±0,05
1,15±0,04
1,11±0,02
1,07±0,07
1,03±0,06
1,09±0,02

7.3. táblázat A különböző PE mátrixú kompozitok zsugorodása
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Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9

σT
[MPa]

εT
[%]

ET
[GPa]

19,91±1,14
19,29±1,38
17,78±0,27
17,94±0,21
20,98±0,22
23,22±0,27
26,08±0,38
22,51±0,48
20,30±0,29

1,024±0,059
1,181±0,047
1,282±0,014
1,440±0,056
1,287±0,024
1,677±0,032
2,088±0,058
1,720±0,073
1,576±0,039

10,33±0,24
6,736±0,65
4,021±0,29
3,103±0,27
6,744±0,13
4,672±0,06
3,664±0,06
3,904±0,19
3,672±0,22

Nr
10
11
12
13
14
15
16
17

σT
[MPa]
18,29±0,23
17,71±0,24
17,64±0,17
17,95±0,11
18,02±0,19
20,13±0,11
21,93±0,79
20,11±0,12

εT
[%]

ET
[GPa]
1,102±0,034
1,205±0,046
1,371±0,031
1,437±0,028
1,397±0,052
1,520±0,059
1,583±0,075
1,513±0,026

7,528±0,12
5,129±0,39
3,902±0,12
3,553±0,14
3,353±0,11
3,832±0,24
4,253±0,12
3,930±0,13

7.4. táblázat A különböző PE mátrixú kompozitok húzóvizsgálatának eredményei

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9

HS
[db]

HS/t
[db/s]

HSt
[db]

HSt/t
[db/s]

Nr

HS
[db]

841±959 0,38±0,06
66±12 0,48±0,10 10 9772±1107
8116±1239
59±10 6644±705
74±6 11 9174±1102
7852±1079
124±9 7023±818
129±11 12 7928±1103
8189±861
160±9 7015±493
167±9 13
8321±637
7872±631
53±5 4800±166
53±2 14
8195±736
5625±583
74±5 4175±507
66±7 15 7042±1354
4259±242
76±4 3538±134
71±3 16
6270±758
6141±771
102±7 5262±480
100±7 17
6787±886
6649±856
116±5 5692±478
114±4

HS/t
[db/s]

HSt
[db]

HSt/t
[db/s]

50±6
97±19
115±4
141±6
151±6
113±8
94±6
112±8

6424±523
6960±718
6212±326
6704±416
6743±168
5583±490
5165±502
5758±528

64±5
101±14
118±5
140±4
149±4
108±7
90±6
109±7

7.5. táblázat A különböző PE mátrixú kompozitok AE vizsgálatának eredményei

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9

σFC
[MPa]
20,06±0,21
22,99±0,18
26,27±0,55
27,88±1,44
25,72±0,52
32,18±0,42
37,94±0,39
32,54±0,45
30,81±0,80

EF
[GPa]
0,43±0,015
0,47±0,005
0,55±0,012
0,59±0,049
0,56±0,015
0,74±0,015
0,89±0,016
0,73±0,024
0,69±0,026

Nr
10
11
12
13
14
15
16
17

σFC
[MPa]
22,37±0,32
25,08±0,65
27,53±0,63
28,64±0,25
28,87±0,37
29,67±1,64
31,65±1,32
30,42±0,54

EF
[GPa]
0,47±0,018
0,53±0,016
0,59±0,018
0,62±0,008
0,62±0,014
0,66±0,051
0,70±0,048
0,67±0,029

7.6. táblázat A különböző PE mátrixú kompozitok hajlítóvizsgálatának eredményei
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acN

Nr

2

[kJ/m ]
4,13±0,31
3,40±0,46
3,96±0,52
3,78±0,25
4,88±0,43
5,38±0,53
5,73±0,16
5,36±0,36
4,92±0,38

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nr
10
11
12
13
14
15
16
17

acN
2

[kJ/m ]
3,88±0,31
4,35±0,39
4,46±0,40
4,90±0,34
4,33±0,32
5,00±0,47
5,68±0,51
5,05±0,23

7.7. táblázat A különböző PE mátrixú kompozitok Charpy vizsgálatának eredményei

0h

24h

ηtDe [%]
48h

72h

96h

4

0

2,86±1,13

4,14±1,59

4,60±1,53

5,28±1,92

7

0

1,81±0,05

2,24±0,12

2,08±0,45

2,64±0,16

12

0

4,03±0,11

5,85±0,05

6,44±0,49

7,09±0,28

7.8. táblázat A különböző PE mátrixú monokompozitok lebomlás vizsgálatának eredményei
(4 – 30m% MH-val, 7 – 30m% B-val, 12 – 30 m% aMH-val társított kompozit)

TPS-M
TPS-G
TPS-MG

FordulatZónahőmérsékletek
garattól a fúvókáig
szám
[°C]
[°C]
[°C]
[°C] [1/min]
90
120
105
90
10
90
120
105
90
10
90
120
105
90
15

7.9. táblázat A különböző TPS-ek extrudálási beállításai

Plasztifikált térfogat
Torlónyomás
Kerületi sebesség
Fröccssebesség
Fröccsnyomás
Átkapcsolási pont
Utónyomás sebessége
Utónyomás
Utónyomás ideje
Maradó hűtési idő
Garat hőmérsékletet
1. Zóna hőmérséklet
2. Zóna hőmérséklet
3. Zóna hőmérséklet
4. Zóna hőmérséklet
5. Zóna hőmérséklet
Szerszám hőmérséklet

Dogossy Gábor

[cm3]
[bar]
[m/min]
[cm3/s]
[bar]
[cm3]
[cm3/s]
[bar]
[s]
[s]
[°C]
[°C]
[°C]
[°C]
[°C]
[°C]
[°C]

TPS-M TPS-G TPS-MG
46
46
46
10
10
10
20
15
15
120
120
100
1500
1500
1200
12
12
12
30
30
30
1000
1000
800
5
5
5
60
80
80
25
25
25
90
90
90
100
100
100
110
110
110
115
115
115
120
120
120
15
15
20
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7.10. táblázat A különböző TPS-ek fröccsöntési beállításai

TPS-M
t
0h

TPS-G

S P [%]
8,55±0,45

1h 10,28±0,53

t

TPS-MG

S P [%]
2,44±0,21

t

0h

0h

S P [%]
5,29±0,36

1h

4,58±0,18

1h

9,43±0,57

6h 10,57±0,60

2h

4,87±0,23

2h

9,65±0,53

12h 13,03±0,50

6h

5,30±0,10

6h

9,89±0,55

20h 13,91±0,51

24h

6,61±0,19

12h

10,04±0,57

24h 14,04±0,51

36h

6,54±0,25

18h

10,24±0,54

48h 15,17±0,60

54h

6,85±0,12

24h

10,27±0,55

72h 15,52±0,48

72h

6,99±0,27

48h

10,48±0,57

120h 15,85±0,62 120h

7,26±0,23

72h

10,74±0,60

120h

11,03±0,64

7.11. táblázat A különböző TPS-ek zsugorodása

TPS-M

ET
σT
εT
[MPa]
[GPa]
[%]
6,07±1,57 1,00±0,30 0,89±0,29

TPS-G

5,02±0,68 0,80±0,24 0,67±0,17

TPS-MG

4,17±0,10 0,39±0,01 1,55±0,09

7.12. táblázat A különböző TPS-ek húzóvizsgálatának eredményei

TPS-M

EF
σFB
εF
[MPa]
[GPa]
[%]
38,43±8,31 2,70±0,10 1,51±0,40

TPS-G

10,44±0,32 3,08±0,49 0,37±0,06

TPS-MG

10,04±0,75 0,74±0,45 1,65±0,26

7.13. táblázat A különböző TPS-ek hajlítóvizsgálatának eredményei

acN
TPS-M
TPS-G
TPS-MG

[kJ/m2]
n.m.
n.m.
0,96±0,12

7.14. táblázat A különböző TPS-ek Charpy vizsgálatának eredményei
(n.m. – nem mérhető)
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0h
TPS-M

ηSDe [%]
48h

24h

72h

96h

0 69,89±1,56 74,47±1,65 72,41±5,29 72,26±6,62

TPS-G

0 54,72±4,06 58,79±5,38 57,87±4,01 61,54±3,66

TPS-MG

0 78,25±1,23 88,62±4,28 88,13±2,56 99,00±1,00

7.15. táblázat A különböző TPS-ek lebomlás vizsgálatának eredményei

FordulatZónahőmérsékletek
szám
garattól a fúvókáig
[°C]
[°C]
[°C]
[°C] [1/min]
TPS-MH
90
120
105
90
7
TPS-B
90
120
105
90
20
TPS-aMH
90
120
105
90
1

7.16. táblázat A különböző TPS mátrixú kompozitok extrudálási beállításai

Plasztifikált térfogat
Torlónyomás
Kerületi sebesség
Fröccssebesség
Fröccsnyomás
Átkapcsolási pont
Utónyomás sebessége
Utónyomás
Utónyomás ideje
Maradó hűtési idő
Garat hőmérsékletet
1. Zóna hőmérséklet
2. Zóna hőmérséklet
3. Zóna hőmérséklet
4. Zóna hőmérséklet
5. Zóna hőmérséklet
Szerszám hőmérséklet

TPS-MH
46
[cm ]
[bar]
10
[m/min]
15
3
[cm /s]
100
[bar]
1200
12
[cm3]
30
[cm3/s]
[bar]
800
[s]
5
[s]
80
[°C]
25
[°C]
90
[°C]
100
[°C]
110
[°C]
115
[°C]
120
[°C]
20
3

TPS-B TPS-aMH
46
46
10
10
15
10
135
100
1500
1200
9
12
30
30
350
800
5
5
50
80
25
25
90
90
100
100
110
110
115
115
120
120
20
20

7.17. táblázat A különböző TPS mátrixú kompozitok fröccsöntési beállításai

TPS-MH

TPS-aMH

TPS-B

t

S P [%]
0h 0,43±0,34

t

S P [%]
0h 0,45±0,15

t

2h 1,79±0,18

1h 1,15±0,26

1h 0,284±0,128

4h 2,14±0,08

3h 1,35±0,51

5h 0,328±0,163

5h 2,20±0,07

7h 1,67±0,34

13h 0,532±0,081

7h 2,29±0,05

13h 1,93±0,50

24h 0,569±0,091

11h 2,26±0,11

24h 2,13±0,63

72h 0,856±0,083

18h 2,46±0,09

72h 2,56±0,66 120h 1,020±0,123

S P [%]
0h 0,130±0,050

24h 2,57±0,04 120h 2,84±0,83
72h 3,11±0,14
120h 3,34±0,10
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7.18. táblázat A különböző TPS mátrixú kompozitok zsugorodása

TPS-MH

ET
σT
εT
[MPa]
[GPa]
[%]
6,91±1,07 1,34±1,51 0,58±0,07

TPS-aMH

7,22±0,43 1,29±0,13 0,61±0,05

TPS-B

18,94±1,59 2,52±0,15 0,86±0,08

7.19. táblázat A különböző TPS mátrixú kompozitok húzóvizsgálatának eredményei

TPS-MH

EF
σFB
εF
[MPa]
[GPa]
[%]
16,49±2,64 2,06±0,16 0,84±0,07

TPS-aMH

18,74±1,44 2,32±0,11 0,85±0,04

TPS-B

37,35±1,65 3,59±0,21 1,23±0,03

7.20. táblázat A különböző TPS mátrixú kompozitok hajlítóvizsgálatának eredményei

acN
TPS-MH

[kJ/m2]
2,19±0,17

TPS-aMH 2,13±0,18
TPS-B

4,72±0,45

7.21. táblázat A különböző TPS mátrixú kompozitok Charpy vizsgálatának eredményei

0h

24h

ηtSDe
48h

[%]
72h

96h

TPS-MH

0 75,91±0,51 75,62±0,19 81,03±4,83 89,22±0,55

TPS-aMH

0 75,26±1,76 73,32±2,04 69,62±3,10 75,75±1,13

TPS-B

0 72,81±6,76 69,54±5,81 65,74±7,21 73,18±3,32

7.22. táblázat A különböző TPS mátrixú kompozitok lebomlás vizsgálatának eredményei
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Mezőgazdasági melléktermékekkel társított polimer rendszerek
PhD Értekezés
(Írta: Dogossy Gábor)

Összefoglalás
A jóléti társadalomban a technika fejlődése, és elterjedése következtében egyre
nagyobb arányban használjuk fel a Föld kimerülni készülő kőolaj készleteit. Ezt
megakadályozandó, egyre szigorúbb és nagymértékű büntetéssel szankcionált
környezetvédelmi előírásokat és törvényeket fogadnak el, mind az Európai Unióban,
mind Amerikában. Ezek az okok kényszerítik ki az új, biomasszából előállított, teljesen
biodegradábilis polimerek fejlesztését, piaci megjelenésüket.
Dolgozatom első kísérleti fejezetében egy Magyarországon is nagy mennyiségben
keletkező mezőgazdasági melléktermék, a kukoricamaghéj polimertechnikai
alkalmazhatóságát vizsgáltam, a szál formájú erősítőanyagoknál jól ismert Kelly-Tyson
modell adaptációjával. A kukoricamaghéj erősítő hatásának elméleti lehetőségét az
adaptált matematikai modell segítségével igazoltam.
Ezután a hagyományos polimer feldolgozás-technológiák mezőgazdasági
melléktermékekre gyakorolt hatását vizsgáltam. Rámutattam, hogy az általam
alkalmazott technológiai sor exponenciális függvény szerint leírható módon tördeli,
hasítja a kukoricamaghéj, illetve a cukornádrost szemcséket. A kompozitok mechanikai
és akusztikus emissziós tulajdonságainak meghatározása után megállapítottam, hogy a
kukoricamaghéj és a cukornádrost különböző hatást fejt ki. Míg a nádrost az általam
vizsgált legtöbb mechanikai tulajdonságot javította a töltőanyag tartalom emelkedésével,
addig a maghéj csak a modulusokat és a hajlító határszilárdságot növelte. A
hibridkompozitok vizsgálatai során megállapítottam, hogy a kétféle típusú társítóanyag
(kukoricamaghéj és cukornádrost) együttes alkalmazása nem fejt ki jelentős hibridhatást.
A kétféle szemcseméretű maghéj alkalmazása azonban néhány mechanikai tulajdonság
esetén pozitív hibridhatást eredményezett.
A keményítő alapú, teljesen lebomló polimert különböző lágyítószerekkel (maltit,
glicerin) állítottam elő. Vizsgáltam, az egyes lágyítószerek hatását külön-külön, illetve
együttes ún. hibridhatásukat. Az összes termoplasztikus keményítő (TPS) nagymértékű
zsugorodást mutatott, amely részben a feldolgozás során a nyíró-igénybevételek által
okozott orientációnak, részben a TPS-ek vízleadásának következménye volt. A kétféle
lágyítószer együttes alkalmazása során jól kezelhető, megfelelő merevségű TPS-t tudtam
előállítani. Mérésekkel bizonyítottam, hogy TPS-ek szakítószilárdsága és a húzó
merevsége lineárisan növekszik a nedvességtartalom csökkenésével, míg a fajlagos
nyúlása exponenciálisan csökken.
A gyárthatóság és ridegtörési tulajdonságok szempontjából legjobb, maltittal és
glicerinnel lágyított termoplasztikus keményítőből, kukoricamaghéj, és cukornádrost
felhasználásával monokompozitokat gyártottam. Megállapítottam, hogy a mátrixhoz
képest társítóanyagok nagymértékben csökkentették a zsugorodást. Ahogy a polietilén
mátrixú kompozitokban is, a legnagyobb értékű tulajdonság javulást a cukornádrosttal
társított kompozit eredményezte. Ez az anyag a PE tulajdonságait is – sok esetben a
többszörösével – meghaladta.

Polymer Systems Associated with Agricultural Byproducts
PhD dissertation
(Written by Gábor Dogossy )

Summary
I verified the applicability of maize hull as reinforcement with a theoretical
model. I proved for PE matrix composites that that the fiber cracking impact of the
production technology is of exponential form in case of agricultural byproducts. I found
that the amplitude of the acoustic signals emitted due to the loading of composites
associated with agricultural byproducts is characteristic of the failure mode of
composites. I revealed that hybridization occurs as a result of the common application of
maize hull of different grain sizes, and softening thermoplastic starch (TPS) with
glycerin and maltitol. I explored the moisture dependent behavior of TPS.

