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JELÖLÉS ÉS RÖVIDÍTÉSJEGYZÉK 
 
Latin jelölések 

Jelölés Megnevezés, megjegyzés, érték Mértékegység 

A szemcseméret (particle size) [mm] 

A* Hamaker-féle konstans (Hamaker constant) [-] 

acf centrifugális gyorsulás (centrifugal acceleration) [rad/s2] 

acU Charpy-féle ütőszilárdság, bemetszetlen próbatest 

(Charpy Impact Strength – unnotched sample) 

[kJ/m2] 

b vastagság (thickness) [mm] 

ce ellenállástényező (resistance factor) [-] 

d cseppátmérő (droplet diameter) [mm] 

dh köztes határzóna vastagsága nem-elegyedő fázisok között 

(boundary between phases) 

[mm] 

D* cseppek deformálhatóságának mértéke 

(drop deformability parameter) 

[-] 

E’ tárolási modulus húzó módban (storage modulus) [MPa] 

E0 húzó rugalmassági modulus (Young’s modulus) [GPa] 

f súrlódási faktor (factor of friction) [-] 

Fc Coriolis-erő (Coriolis force) [N] 

Fcf centrifugális erő (centrifugal force) [N] 

Fe ellenálláserő (resistance force) [N] 

FIA kioldott fázis folytonossági-indexe 

(continuity index of the dissolved phase) 

[-] 

g nehézségi gyorsulás (acceleration of gravity) [~9,81 m/s2] 

G súlyerő (gravitational force) [N] 

G’ tárolási modulus nyíró módban (storage modulus) [Pa] 

ΔGmix Gibbs-féle szabadenergia változás 

(change of Gibbs free energy) 

[J] 

ΔH entalpiaváltozás (enthalpy change) [J] 

hc kritikus távolság két csepp között (critical distance 

between two droplets) 

[m] 

IV határviszkozitás (intrinsic viscosity) [dl/g] 

j centrifuga jelzőszám (centrifuge indicator number) [-] 
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k erőkar hossza (length of lever arm) [m] 

m tömeg (weight) [g] 

M forgatónyomaték (torque) [Nm] 

MFI folyási mutatószám tömegre vonatkoztatva 

(melt flow index) 

[g/10 perc] 

MVR folyási mutatószám térfogatra vonatkoztatva 

(melt flow rate) 

[cm3/10 perc] 

n fordulatszám (revolution) [1/perc] 

p nyomás (pressure) [Pa] 

p(h) két csepp h távolságának valószínűsége 

(probability of the distance h of two droplets) 

[-] 

R sugár (radius) [mm] 

ΔS entrópiaváltozás (entropy change) [J/K] 

Δsi eredő süllyedési sebesség (resultant rate of descent) [m/s] 

t idő (time) [s] 

tb cseppfelbomláshoz szükséges idő  

(time for droplet break up) 

[s] 

t* redukált idő (reduced time) [-] 

T hőmérséklet (temperature) [°C] 

Tg üvegesedési átmenet hőmérséklet (glass transition 

temperature) 

[°C] 

Tm kristályolvadási hőmérséklet (melting temperature) [°C] 

Δv részecske süllyedési sebessége (rate of descent) [m/s] 

V térfogat [m3] 

v sebesség (velocity) [m/s] 

vt szemcse lokális süllyedési sebesség 

(local sedimentation rate of a particle) 

[m/s] 

w közeg légáram sebessége (airflow velocity) [m/s] 

Görög jelölések 

Jelölés Megnevezés, megjegyzés, érték Mértékegység 

α csepp és nyírási mező által bezárt szög 

(orientation angle) 

[rad] 

α0 amplitúdó (amplitude) [m] 

�̇� nyírósebesség (shear rate) [s-1] 
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tgδ veszteségi tényező (loss compliance) [-] 

εb szakadási nyúlás (elongation at break) [%] 

η dinamikus viszkozitás (viscosity) [Pa∙s] 

κ kapilláris-szám (capillary number) [-] 

κ* redukált kapilláris-szám  

(reduced capillary number) 

[-] 

κkrit cseppszétváláshoz szükséges minimális kapilláris-szám 

(minimum capillarity number sufficient to cause breakup) 

[-] 

λ viszkozitás-arány (viscosity ratio) [-] 

𝛬 torzítás hullámhossza (distortion wavelength) [m] 

ν12 határfelületi feszültség két fázis között 

(interfacial tension coefficient) 

[N/m] 

ρ sűrűség (density) [g/cm3] 

σij nyírófeszültség (shear stress) [MPa] 

σM húzószilárdság (tensile strength) [MPa] 

τ nyírófeszültség (shear stress) [MPa] 

τ* cseppegyesülési idő (coalescence time) [s] 

φi „i” komponens aránya (ratio of „i” component) [-] 

ω szögsebesség (angular velocity) [rad/s] 

   

Anyagok rövidítésjegyzéke 

Rövidítés Megnevezés 

ABS akrilnitril-butadién-sztirol kopolimer (acrylonitrile butadiene styrene 

copolymer) 

CaCl2 kalcium-klorid (calcium chloride) 

CaO kalcium-oxid (calcium oxide) 

EGMA etilén-glikol-metakrilát kopolimer (ethylene-glycidyl methacrylate 

copolymer) 

EPDM-g-MA maleinsav-anhidriddel ojtott etilén-propilén-dién terpolimer elasztomer 

(ethylene propylene terpolymer elastomers grafted with maleic anhydride) 

EVA etilén-vinil-acetát kopolimer (ethylene vinyl acetate copolymer) 

H2SO4 kénsav (sulfuric acid) 

H2SO3 kénessav (sulfurous acid) 
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HCl hidrogén-klorid (hydrogen chloride) 

HDPE nagysűrűségű polietilén (high density polyethylene) 

HDPE-g-MA maleinsav-anhidriddel ojtott nagysűrűségű polietilén 

(high density polyethylene grafted with maleic anhydride) 

HDPE-g-GMA glikol-metakriláttal ojtott polietilén (high density polyethylene grafted with 

glycidyl methacrylate) 

kPVC kemény polivinilklorid (tough, rigid polyvinyl chloride) 

LDPE kissűrűségű polietilén (low density polyethylene) 

LLDPE lineáris kissűrűségű polietilén (linear low density polyethylene) 

lPVC lágy polivinilklorid (soft, flexible polyvinyl chloride) 

MA maleinsav-anhidrid (maleic anhydride) 

Na2CO3 nátrium-karbonát (sodium carbonate) 

NaCl nátrium-klorid (sodium chloride) 

NaOH nátrium-hidroxid (sodium hydroxide) 

PA6 poliamid 6 (polyamide 6) 

PA12 poliamid 12 (polyamide 12) 

PC polikarbonát (polycarbonate) 

PE-g-PS polisztirollal ojtott polietilén (polyethylene grafted with polystyrene) 

PET poli(etilén-tereftalát) (polyethylene terephthalate) 

PMMA poli(metilmetakrilát) (polymethyl methacrylate) 

POM polioximetilén (polyoxymethylene) 

PP polipropilén (polypropylene) 

PP-g-MA maleinsav-anhidriddel ojtott polipropilén (polypropylene grafted with maleic 

anhydride) 

PP-g-PS polisztirollal ojtott polipropilén (polypropylene grafted with polystyrene) 

PS polisztirol (polystyrene) 

PUR poliuretán (polyurethane) 

PTFE politetrafluoretilén (polytetrafluoroethylene) 

PVDF polivinilidén-fluorid (polyvinylidene fluoride) 

PVC polivinilklorid (polyvinyl chloride) 

PS-NH2 amincsoporttal kapcsolt polisztirol (polystyrene linked with amino group) 

SB sztirol-butadién blokk-kopolimer (styrene/butylene copolymer) 

SBS sztirol-butadién-sztirol kopolimer (styrene/butylene/styrene copolymer) 
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SEBS sztirol-etilén-butadién-sztirol kopolimer (styrene/ethylene-butylene/styrene 

copolymer) 

SEBS-g-MA maleinsav-anhidriddel ojtott sztirol-etilén-butadién-sztirol kopolimer 

(styrene/ethylene-butylene/styrene copolymer grafted with maleic 

anhydride) 

SMA maleinsav-anhidriddel ojtott polisztirol (polystyrene grafted with maleic 

anhydride) 

ZnCl2 cink-klorid (zinc chloride) 

  

Egyéb rövidítések jegyzéke 

Rövidítés Megnevezés 

DMA dinamikus mechanikai analízis (dynamic mechanical analysis) 

DMTA dinamikus mechanikus termikus analízis (dynamic mechanical thermal 

analysis) 

DSC differenciális pásztázó kalorimetria (differential scanning calorimetry) 

EDS energiadiszperzív röntgenanalízis (energy dispersive X-ray spectroscopy) 

FTIR Fourier-transzformációs infravörös spektrometria (Fourier transform infrared 

spectrometry) 

m% tömegszázalék (weight percent) 

NIR közeli infravörös hullámszám-tartományú spektrometria (near infrared 

spectrometry) 

MIR analitikai infravörös hullámszám-tartományú spektrometria (mid-infrared 

spectrometry) 

pH hidrogénion-kitevő (pondus Hidrogenii) 

pvT nyomás-fajtérfogat-hőmérséklet diagram (diagram of pressure, specific 

volume and temperature) 

Re Reynolds-szám (Reynolds number) 

SEM pásztázó elektronmikroszkópia (scanning electron microscopy) 

SNOM közeltér optikai mikroszkópai (near-field scanning optical microscopy) 

TEM transzmissziós elektronmikroszkópia (transmission electron microscopy) 

tf% térfogatszázalék (volume percent) 

XFS röntgenfluoreszcencia (X-ray fluorescence) 
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1. BEVEZETÉS 

A polimerek jelenléte egyre jelentősebb mindennapjainkban. Szinte nincs olyan terület, ahol ne 

találkoznánk műanyagokkal, legyen szó akár közlekedésről, akár munkahelyi vagy otthoni 

környezetről, illetve mindennapos használati tárgyakról. Több polimer társításával keverék, vagy 

más néven blend hozható létre, ahol az alapanyagok összekeverésekor és megömlesztésekor 

általában két- vagy többfázisú heterogén szerkezet alakul ki. A keverékképzés nagy előnye, hogy a 

meglévő feldolgozó berendezésekkel olyan újszerű szintetikus anyagok gyárthatók, ahol az 

anyagcsaládok kiemelkedő tulajdonságai egyesíthetők, ezért felhasználásuk az iparban évről-évre 

emelkedik [1-3]. Várhatóan a jövőben a műanyag termékek nagy részét is többkomponensű 

alapanyagokból fogják előállítani [4]. Fejlesztésük megoldást jelenthet az egyre nagyobb 

mennyiségben keletkező vegyes műanyaghulladék reciklálására is, ugyanis a növekvő társadalmi 

elvárások és az Európai Unió által elfogadott irányelvek megkövetelik a hulladék, így a műanyagok 

minél nagyobb arányú hasznosítását. Egységesen elfogadott álláspont, koncepció azonban még 

nincsen a műanyagok anyagában történő hasznosítására. Két módszer terjedt el [5-8]: a 

visszagyűjtött műanyaghulladék együttes feldolgozása, megfelelő kémiai adalékanyagok – 

kompatibilizálószerek – megválasztásával; vagy a hulladékáramban található különböző 

műanyagtípusok szétválasztása közel egynemű anyagfrakciókra. 

A polimerek a legtöbb esetben inkompatibilisek, termodinamikai értelemben nem összeférhetők 

egymással. Az ilyen nem-elegyedő polimerekből előállított keverékekben különböző 

mikroszerkezetek jöhetnek létre, mint például diszpergált szemcseeloszlás vagy egymásba hatoló 

kettős-folytonos szerkezet [9]. Az egymással nem-elegyedő műanyagok együttes feldolgozásakor 

megfelelő kémiai adalékanyagot, kompatibilizálószert választva a különböző műanyagok 

együttesen, jó minőségben feldolgozhatóvá válnak. Az összetétel, a diszpergált szemcsék mérete és 

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

megválasztott feldolgozási paraméterek fontos szerepet játszanak a nem-elegyedő polimer blendek 

morfológiájának kialakulásában. A létrejövő fázisok szerkezete pedig a polimer mechanikai és 

fizikai tulajdonságait befolyásolja döntően, mint például a szívósságot dinamikus terhelés során, de 

ugyanúgy hatással lehet a szakadási nyúlásra, a merevségre, éghetőségre és a gáz-

áteresztőképességre is [10]. Ezért fel kell tárni azokat a mechanizmusokat, amelyek a feldolgozás 

során kialakítják az összetett szerkezetet, lehetőséget teremtve a kialakuló fázisstruktúrák 

kontrollálására. 

Másik lehetőség a vegyes műanyagkeverék újrahasznosításra az összetevőinek nagy tisztaságú, 

hatékony szétválasztása, lehetőség szerint egy lépésben. Az elterjedt sűrűségkülönbségen alapuló 

szétválasztó berendezésekkel általában egyszerre csak egy elválasztási határ alkalmazható, ezáltal a 



2 
 

többféle műanyagkomponensből álló hulladék szétválasztása csak többlépéses elválasztási 

műveletsorral valósítható meg. Ugyancsak problémát okoz a szétválasztásnál az előzetesen, 

kompaundálással homogenizált keverékek alkotóinak ismételt nagytisztaságú anyagfrakciónkénti 

szétválasztása. Amennyiben a kompaundált keverékek szétválasztása nem valósul meg, köztes 

sűrűségük miatt egy másik anyagfrakcióban jelennek meg szennyezőként. Hasonló problémát okoz 

a habosított és erősítőszálas, vagy töltőanyagot tartalmazó termékek sűrűségalapú osztályozása is. 

A két eltérő irányú hasznosítási módszerrel részletesen foglalkoztam a doktori kutatásom alatt. 

A keverékek előállítása során vizsgáltam, hogy a keverékek összetétele, a feldolgozási paraméterek, 

illetve az alkalmazott kémiai adalékanyagok hogyan változtatják meg a keverék morfológiáját, és a 

kialakuló szerkezet milyen hatással van a keverék fizikai- és mechanikai tulajdonságaira. Olyan 

reprodukálható polimer keverékek fejlesztése volt a célom, amelyeknek a komponensei a 

későbbiekben ismételten, nagy tisztaságban szétválaszthatók egymástól, esélyt adva a 

minőségnövelt újrahasznosításukra; vagy amelyekhez kémiai adalékanyag társítása jobb 

kapcsolódásokat eredményez a komponensek között, ezáltal jobb tulajdonság és hosszabb életciklus 

érhető el. 

A kutatás során további célom volt egy olyan újfajta szétválasztó berendezés fejlesztése, 

amellyel a hőre lágyuló műanyagok egymástól történő szétválasztása megvalósítható egy lépésben, 

újszerű megoldást kínálva a jelenlegi szétválasztási problémákra. A fejlesztett berendezést ezzel 

párhuzamosan minősítő eljárásként alkalmazva új módszert dolgoztam ki az adalékanyagok 

megfelelőségének minősítésére is. Ezekkel a lépésekkel elősegíthető a „bölcsőtől a bölcsőig” 

tervezési koncepció térnyerése a „bölcsőtől a sírig” szemlélettel szemben [11]. 
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2. IRODALOMKUTATÁS 

A szakirodalom áttekintése során tanulmányoztam, hogy a különböző fizikai törvényszerűségek 

hogyan befolyásolják a polimer keverékben kialakuló szerkezetet a feldolgozás során. A két-, vagy 

több polimerből képzett keverékek a legtöbbször nem-elegyedők, a kialakuló heterogén rendszer 

számos hatás együttes következménye, ezért a korábban megalkotott newtoni modellek, amelyek 

egyfázisú rendszerek esetében megfelelő pontossággal definiálják az anyagszerkezetet, a polimer 

keverékek vizsgálatára nem használhatók fel, további kiegészítésre és változtatásra szorulnak [12]. 

Feltártam, hogy milyen polimer blendeket állítottak már elő kémiai adalékok felhasználása mellett a 

kialakuló rendszer minőségnövelése érdekében. Végül vizsgáltam, hogy primer és reciklált polimer 

keverékek szétválasztására milyen módszerek állnak rendelkezésre, illetve milyen további 

lehetőségek merültek fel az újrahasznosítási folyamatok kapcsán. 

 
2.1. A polimer keverékek általános jellemzése 

Ebben a fejezetben áttekintettem, hogy mit jelent a keveréket alkotó komponensek 

összeférhetetlensége, illetve összefoglaltam, hogy ömledékállapotban a keveréket alkotó kisebb 

részarányú fázis hogyan oszlik el a mátrixanyagban, a feldolgozás során fellépő nyíró hatások 

következtében milyen csepp deformáció következik be. 

Új szintetikus polimerek kutatásával és előállításával ellentétben a polimer keverékek készítése 

az anyagfejlesztésnek gyorsabb és költséghatékonyabb formája, ahol a keverékképzés során az 

komponensek lehetnek elegyedők és a nem-elegyedők [13]. Elegyedő polimerek esetén az alkotók 

molekuláris szinten hasonlók, termodinamikailag elegyednek, így egy fázist alkotnak, ilyenkor az 

elegyedés Gibbs-féle szabadenergia változása negatív (∆𝐺𝑚𝑚𝑚 = ∆𝐻 − 𝑇 ∙ ∆𝑆 ≤ 0) és ∆𝐺 második 

deriváltja pozitív, ahol ∆H az entalpiaváltozás, ∆S az entrópia megváltozása. Ez esetben az 

elegyedés spontán végbemegy a két anyag között. A kutatásom során én az esetek túlnyomó 

többségét képező nem-elegyedő polimer keverékekkel foglalkoztam, amelyekben az alkotók a 

lehűlés után külön fázist alkotnak és termodinamikailag nem összeférhetők [14,15]. A 

komponensek összeférhetetlenségének legfőbb oka az eltérő molekulaszerkezet, a nagy határfelületi 

feszültség és a gyenge adhézió [16-19]. Különböző polimerek társítása gyakran eredményezheti, 

hogy a létrejövő keverék bizonyos tulajdonságai jobbak a komponensekénél, még nem-elegyedő 

polimerek esetén is. Kétkomponensű, nem-elegyedő blendekben két üvegesedési átmenet 

hőmérséklet (Tg) figyelhető meg, amely szoros kapcsolatban áll az alkotók Tg értékével, a kialakuló 

morfológia pedig lehet mátrixban eloszlatott különböző alakú diszpergált fázis, illetve egymásba 

hatoló, úgynevezett kettős-folytonos szerkezet, amely általában szimmetrikus, vagy közel 

szimmetrikus összetétel mellett alakul ki (1. ábra). 
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1. ábra: Nem-elegyedő polimer keverékben kialakuló fázisszerkezetek: (a) diszpergált cseppek a mátrixban; (b) 

betokozott cseppek a diszpergált cseppekben; (c) lamináris szerkezet; (d) elnyújtott, szálas/rúdszerű diszpergált 

fázis; (e) kettős-folytonos szerkezet; (f) irányított diszpergált fáziseloszlás [20] 

A polimer keverékek tulajdonságai függnek a kialakuló morfológiától, ezért fontos ennek 

kontrollálása a mechanikai, reológiai és feldolgozással kapcsolatos tulajdonságok javítása 

érdekében. A kialakuló fázisszerkezet függ (i) a komponensek összetétel-arányától és viszkozitás-

arányától; (ii) az anyagtulajdonságoktól (határfelületi feszültség, adhézió a határfelületen, 

megömlési hőmérséklet, molekulatömeg); (iii) a feldolgozási paraméterektől, például a keverési 

időtől, a feldolgozási hőmérséklettől, a keverőelem fordulatszámától és a berendezés típusától; (iv) 

termodinamikai és (v) mozgási tényezőktől [21-26]. Amennyiben a feldolgozás során kettős-

folytonos, egymásba hatoló szerkezet alakul ki, az alkotók együttesen határozzák meg a keverék 

fizikai és mechanikai tulajdonságait. Ilyen struktúra kialakításához ismerni kell az alkotók 

hőmérséklettől függő viszkozitását, valamint hogy milyen összetételénél alakul ki fázisinverzió 

adott feldolgozási hőmérséklet mellett, ugyanis a kettős-folytonos szerkezet ömledékállapotban nem 

stabil. A szerkezet felbomolhat a szemcsedurvulási mechanizmusoktól, ha a folytonos részek hossza 

és a vastagsága kritikus érték alatt van, vagy magasabb a feldolgozási hőmérséklet, vagy hosszabb 

keverési időt választanak [27]. Diszperz fázisstruktúrák esetén a keverék tulajdonságai 

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

diszpergált résztől függ [28], amelynek alakjára a keverék viszkozitása, a nyírósebesség és a fázisok 

közötti határfelületi feszültség van hatással. 

 
2.1.1. Diszpergált cseppek deformációjának, felbomlásának és egyesülésüknek okai 

A diszpergált fáziscseppek felbomlása meghatározó esemény a keverék morfológiájának 

alakulásában. Az irodalomban két alapvető elméleti megközelítés található a folyadékcseppek 

felbomlására: az egyik gömb alakú cseppekből indul ki és írja le a deformációk miatti további 

felbomlásukat, amíg a másik az erősen orientált, elnyújtott fázisok stabilitásából. Áramlási 

viszonyok között a diszpergált fázis alakja megadható a cseppeket deformálni igyekvő áramlási 

(a) (b) (c) 

(d) (e) (f) 
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feszültség és a határfelület minimalizálására törekvő határfelületi feszültség kapcsolatával [29,30]. 

Taylor [31] fedezte fel, hogy kis deformációs erők hatására állandósult nyírási mezőben a nem-

elegyedő folyadék keverékben lévő gömbszerű szemcsék ellipszoiddá deformálódnak és a folyamat 

három, dimenzió nélküli paraméterrel határozható meg, amelyek a (1) viszkozitás-arány (λ), a (2) 

kapilláris-szám (κ) és a (3) redukált idő (t*): 

𝜆 =
𝜂1
𝜂2

 (1) 

𝜅 =
𝜎𝑚𝑖 ∙ 𝑑
𝜈12

 
(2) 

𝑡∗ =
𝑡 ∙ �̇�
𝜅

 
(3) 

ahol η1 és η2 a diszpergált fázis és a mátrixfázis viszkozitása, σij a fellépő nyírófeszültség, d a csepp 

átmérője, ν12 a határfelületi feszültség a két fázis között, amíg �̇� a létrehozott deformáció sebessége 

t időn keresztül [32]. Taylor munkássága alapján a cseppek egyensúlyi deformációja összetett, 

azonban két határértéknél egyszerű megoldásra vezet. Ha kis erők ébrednek, azaz a határfelületi 

feszültség dominál a viszkózus erőkkel szemben (λ értéke kicsi), akkor a newtoni cseppek 

deformációja lineárisan arányos a kapilláris-számmal a newtoni viselkedésű mátrixban. Abban az 

esetben, amikor a határfelületi feszültség nagysága pedig elhanyagolható a viszkózus erőkkel 

szemben (λ értéke nagy), a határfelületi feszültség kevésbé befolyásolja a cseppek deformációját és 

orientációs szögét. De Brujin [33] úgy találta, hogy a cseppek legkönnyebben 0,1 < 𝜆 < 1,0 érték 

között válnak szét, 𝜆 > 4 esetben már nem. 

A kapilláris-számot érdemes normálni, amely 𝜅∗ = 𝜅 / 𝜅𝑘𝑘𝑚𝑘 összefüggéssel tehető meg, ahol a 

kritikus kapilláris-szám (κkrit) egy olyan minimális érték, ahol a deformálódott cseppek szétválása 

már lehetséges. A redukált kapilláris-szám (κ*) esetében négy tartományt érdemes 

megkülönböztetni a cseppek deformációja alapján [32]: (i) 𝜅∗ < 0,1 esetében a cseppek nem 

deformálódnak az áramlás során, (ii) 0,1 <  𝜅∗ < 1 tartományban a cseppek már deformálódnak, de 

nem válnak szét, (iii) 1 <  𝜅∗ < 2 érték között a csepp szétválik, amíg (iv) 𝜅∗ > 2 esetben a 

cseppek stabil filament jelleget vesznek fel. Amennyiben a kapilláris-szám és a redukált idő a 

cseppszétválási tartományban található, a folyamat csak a viszkozitás-aránytól (λ) függ. A nyírási 

vizsgálatok során Goldsmith és Mason [34] négy különálló tartományt állapítottak meg: (i) λ << 0,1 

esetben a kisméretű cseppek válnak le a nagyobb, szigmoid alakú cseppekről, (ii) 0,1 <  𝜆 < 1 

között a csepp két kisebb főcseppre és páratlan számú aprócseppre bomlik, (iii) 1 <  𝜆 < 3,8 

intervallumban a cseppek szálszerű jelleget vesznek fel a deformáció hatására, amelyek aztán 

szétválnak apróbb szálas struktúrára, (iv) λ > 3,8 viszkozitás-aránynál a cseppek deformálódhatnak, 
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de nem válnak szét kisebb cseppekre. Megjegyzendő, hogy a kritikus kapilláris-szám nyújtó 

áramlásnál kisebb, mint nyírási mezőben, azaz az ömledékcseppek méretének csökkenése, 

különösen nagyobb viszkozitás-arányoknál, intenzívebb lehet nyújtási mechanizmusok esetén. 

Tehát, a nyírás mellett a keverék végleges morfológiája függ a fellépő nyújtó áramlástól is, ami 

akkor ébred, ha az ömledék áramlási iránya az extrúziós, vagy fröccsöntő szerszámba való belépés 

miatt megváltozik. Ilyenkor az ömledékállapotban lévő molekulaláncok nagyobb mértékben 

képesek orientálódni [32]. Lacroix és társai [35] nem-elegyedő polimer keverék extrúziója során 

létrejövő szálas morfológiát a szerszámban ébredő nyújtási folyással magyarázták. Battisti és társai 

[36] PP mátrixú keverékeknél különböző geometriájú fúvókákkal eltérő nyújtóáramlásokat hoztak 

létre a fröccsöntés során és azt állították, hogy az alkalmazott rövidebb fúvókák jobb rugalmassági 

modulust eredményeztek a komponensek egyidejű feldolgozásakor. A cseppek deformálódásának 

és szétválásának négy különböző lehetőségét mutatták be Yu és társai [37], illetve Sherbert és Joo 

[38] különböző nyíró és nyújtó áramlások mellett. Kékesi és társai [39] a cseppek szétválási 

lehetőségeit modellezték áramlási mezőkben, ahol rámutattak arra, hogy a nyírósebesség mellett a 

cseppek szétválását jelentősen befolyásolja a közeg sűrűsége, a Reynolds-szám nagysága, illetve, 

hogy a csepp milyen hajlásszögben deformálódik az áramlásban.  

Amikor 𝜅∗ > 2, a cseppek elnyújtott fibrilláris szerkezetté alakulnak, azonban a deformációt 

okozó terhelések hirtelen lecsökkenésével a kritikus kapilláris-szám is kettő alá csökken, és a szálak 

szétesnek a határfelületi feszültség hatására [40-42]. Nem-newtoni folyadékok cseppszétválási 

időszükségletét vizsgálták tanulmányaikban Fu és társai [43,44], ahol rámutattak arra, hogy a 

folytonos mátrixanyag és a kiindulási feltételek – például a nyakképződés minimum szélessége – is 

hatással vannak a deformálódó cseppek szétválására. 

Nem-elegyedő polimer keverékekben azonban két eltérő mechanizmus figyelhető meg egymás 

mellett: a cseppek szétválása és egyesülése. Ha az áramlás sebessége átlép egy kritikus értéket, a 

cseppek szétválnak és az átlagos méretük csökken. Azonban a cseppek méretének csökkenése a 

további aprózódásukat egyre inkább gátolja. Ezzel párhuzamosan a cseppek egyesülhetnek, ha 

ütköznek egymással, ami a blend szemcseméretének növekedését okozza [45]. Kis nyírások esetén 

a cseppek szétválásának és egyesülésének együttes előfordulása miatt az átlagos részecskeméret 

közel konstans marad. Ha a nyírósebesség emelkedik, az áramlás egyértelműen hatott a Filippine és 

társai [12] által vizsgált 97/3 m% összetételű LDPE/PA6 keverék blend struktúrájára, és a PA6 

cseppek méreteloszlása fokozatosan eltolódott a kisebb átmérők irányába, ami az egyre több 

cseppfelbomlás következménye. Ahogyan a cseppek átlagos átmérője csökkent a szétválások 

hatására, beindult a cseppek egyesülési folyamata is. Két csepp egyesülésének feltétele, hogy 

ütközniük kell egymással és kellően hosszú időn keresztül kell kapcsolódniuk, hogy kialakuljon egy 
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úgynevezett kapcsolódási csatorna a két csepp között [46-48]. Amikor a nyírósebesség állandó, az 

áramlás csak azokat a cseppeket képes felbontani, amelyek a kritikus értéknél nagyobbak. Valamint 

két csepp csak akkor tud egyesülni, ha az átlagos méretük a kritikusnál kisebb. A szétbomláshoz 

szükséges minimum cseppméret és az egyesüléshez szükséges maximális cseppméret nem esik 

egybe, a határvonalak (2. ábra) pedig meghatároznak egy kritikus nyírósebességi tartományt (�̇�𝑐𝑘), 

amely felett a morfológia csak a nyírósebességtől függ [12]. 

 
2. ábra: Átlagos cseppsugár méretváltozása 97/3 LDPE/PA6 keverék esetében a nyírósebesség 

emelkedésének függvényében [12] 

A mátrixban a diszpergált cseppek mérete növekszik a határfelületi relaxáció miatt, amennyiben 

a keverék tartós ideig ömledék állapotban van. Az átlagos cseppméret növekedése a diszpergált 

fázisok egyesülése során a (4) összefüggéssel írható le [12]: 

𝑑𝑑𝑣
𝑑𝑡

=
ϕp(h) ∙ 𝑑𝑣

3𝜏
 (4) 

ahol ϕ az Rv sugarú cseppek térfogati aránya, p(h) a két csepp felszíne közötti h távolság 

valószínűsége és τ a cseppek egyesüléséhez szükséges idő a polimer keverékben. 

A keverékben a cseppek egyesülése három lépésben történik: (i) az R1 és R2 sugarú cseppek 

megközelítik egymást és egy vékony, h0 vastagságú, mátrix filmréteg jön létre a két csepp között, 

(ii) a két csepp között kapcsolódási pont alakul ki, a diszpergált részek elérik a kritikus hc 

távolságot, ahol a mátrix filmréteg felszakad, (iii) a két csepp között megindul a nyakképződés és 

elkezdődik a cseppek egyesülése. A teljes egyesülés időszükséglete τ* az (5) összefüggés szerint 

számolható [49]: 

𝜏∗ = 𝜏𝑚𝑚𝑚𝑘ö𝑧𝑚𝑧í𝑘é𝑠 
∗ + 𝜏𝑐𝑠𝑐𝑘𝑐𝑘𝑐𝑐 𝑘𝑚𝑐𝑧𝑐𝑘𝑘𝑧á𝑠 

∗ + 𝜏𝑚𝑚𝑒𝑚𝑠ü𝑧é𝑠 
∗  (5) 

A cseppek találkozásakor a határfelület ellaposodik az érintkezési tartományban és a 

cseppfelszínek közötti távolság (h) kisebb, mint a cseppek középpontjának távolsága [49]. Ilyen 
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formában a cseppek nem stabilak termodinamikai értelemben, ugyanis a cseppek minimális 

felszínre törekednek, így az egymás mellé kerülő cseppek összeállnak gömbszerű alakzattá. 

Filippone [12] mérési adatai szerint a cseppek megközelítésének időszükséglete rendkívül rövid, így 

elhanyagolható. A két csepp közötti csatorna kialakulásához szükséges idő a teljes idő 10%-ra 

tehető [50], így összehasonlítva az egyesüléshez szükséges idővel szintén elhanyagolható mértékű. 

Ennek értelmében a teljes cseppegyesülési folyamat jól becsülhető a tiszta egyesülési idővel. 

 
2.1.2. Összetétel- és viszkozitás-arány hatása a keverék morfológiájára 

Korábbi kutatások során bizonyították [10,51-53], hogy az alkotók aránya kritikus szerepet 

játszik a feldolgozás során, ugyanis az összetevők viszkoelasztikus tulajdonsága befolyásolja a 

kialakuló blend morfológiáját, amely az alkotók reológiájával hozható kapcsolatba a (6) 

összefüggés szerint [52]: 

(η1/η2) ∙ (φ2/φ1 ) = �
< 1
≈ 1
> 1

 (6) 

ahol ηi az adott anyag viszkozitása, φi az adott komponens térfogathányada a blendben. Jordhamo és 

társai [52] empirikus kapcsolatot állítottak fel a polimer blendek fázisinverziójával kapcsolatban, 

felhasználva a viszkozitás-arányt (η1/η2) és az anyagösszetételt (φ1/φ2). A (6) összefüggés szerint, ha 

(i) (η1/η2) (φ2/φ1) > 1, akkor az 1-es számú komponens alkotja a diszpergált fázist a 2-es 

mátrixstruktúrában, ha (ii) (η1/η2) (φ2/φ1) < 1, akkor a 2-es alkotó adja az elkülönült fázist, amíg ha 

(iii) (η1/η2) (φ2/φ1) ≈ 1, akkor kettős-folytonos szerkezet várható. A viszkozitási arány helyett 

alkalmazható lehet a feldolgozáskor ébredő nyomatékok aránya is [53]. Ezek a kapcsolatok azonban 

csak adott newtoni viselkedést mutató anyagpárokra érvényesek kis nyírások esetében, és nem 

alkalmazhatók nem-newtoni viselkedést mutató blendeknél. Ennek kiküszöbölésére számos fél-

empirikus összefüggést alkottak különböző anyagpárokra, azonban ezek ugyancsak a vizsgált 

keverékre adnak megfelelő becslést (Melléklet M1 pont) [52-61].   

Amennyiben az egyik alkotó számottevően nagyobb viszkozitással rendelkezik a másik 

komponensnél, akkor a nagyobb folyóképességű fázis hamarabb veszi fel a mátrixstruktúrát, 

amelyben a kisebb folyóképességű polimer elnyújtott csepp vagy rúd formájú diszpergált rész 

marad. Mindezek mellett az összetétel-arány változtatásával a keverék mikroszerkezete is 

folyamatosan változik (3. ábra). Amennyiben az "A" mátrixszerkezetben a "B" fázis részaránya 

növekszik, a diszpergált csepp alakú fázis alakja deformálódik a feldolgozáskor fellépő nyírási 

igénybevételek és az alkotók reológiai tulajdonságai alapján. A deformált cseppek egy 

koncentrációs határt elérve már nem különülnek el, a diszpergált/mátrix struktúra átalakul és 

folytonos szerkezet jön létre mindkét fázis esetében, majd tovább növelve az "B" komponens 
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részarányát a keverékben az "A" fázis folytonossága felbomlik és ismételten diszpergált/mátrix 

szerkezet alakul ki "B" mátrixszerkezettel [62]. A fázisinverziós tartományban a diszpergált és a 

folytonos szerkezet akár egyszerre lehet jelen az alkotók viszkozitás-arányától függően [51,52]. 

 

3. ábra: Kétfázisú keverékekben kialakuló morfológiák az összetétel-arány függvényében [62] 

Han és társai [63] által megalkotott modellben a kialakuló blend morfológiája az 

ömledékarányokra vonatkoztatott energiaelnyelődéssel kapcsolatos, figyelembe véve a viszkozitás-

arányt és az alkotók részarányát. Ezeknek együttes hatását vizsgálták folyadék állapotban, hogy 

melyik komponens fogja alkotni a diszpergált részt. Feltételezésük szerint állandósult, egyszerű 

nyírásnál stabil marad a morfológia és az a szerkezet alakul ki, ahol az egységnyi térfogatra eső 

elnyelődési energia a legkisebb. Mások [47,64,65] próbáltak felállítani egy modellt két, nem-

elegyedő polimer blend folyási útjára is ikercsigás extruderben, ahol az áramlást egyfázisúnak 

tekintik. Lee és Han kísérleti eredményei [10] azonban bizonyították, hogy a kétfázisú áramlások 

eltérő viselkedése nem elhanyagolható a homogén anyagáramhoz képest, a morfológia az alkotók 

együttes ömledékviszkozitásától függ. Ezért két nem-elegyedő polimer ömledékáramának 

keveredését nem lehet homogén áramlással modellezni. 

 
2.1.3. Polimer keverékek morfológiájának elemzési lehetőségei 

A feldolgozás során a polimer keverékben kialakuló morfológia és annak befolyásolása fontos a 

megfelelő minőségű tulajdonságok eléréséhez. Ennek vizsgálatára alkalmazható például a kémiai 

fáziskioldás [66], az optikai mikroszkópos vizsgálat [67], a pásztázó- és transzmissziós 

elektronmikroszkópia [60,68,69], az infravörös spektroszkópia [70], valamint a reológiai-, 

termoanalitikai- és termomechanikai vizsgálatok. 
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A kialakuló polimer blend morfológiáját leggyorsabban optikai mikroszkópos felvételekkel 

lehet vizsgálni mikrométeres tartományban. Klasszikus fénymikroszkóppal az 500 nm-nél nagyobb 

fázisok figyelhetőek meg az Abbe-féle felbontási határ miatt [71]. Számos képalkotó eljárás ismert 

optikai mikroszkóppal, mint például elnyelődési-fényvisszaverési eljárás, fényes terület – sötét 

terület vizsgálat, fázisok közötti kontrasztarány, polarizált fény vizsgálat [72]. A fénymikroszkóp 

különösen hasznos a feldolgozó géppel összekötve, valósidejű mintavételezésre az 

ömledékáramból. Két új optikai eljárást is fejlesztettek a felvételek javítására, egyik a konfokális 

mikroszkópia, amellyel háromdimenziós képek készíthetők [73], a másik a közeltér optikai 

mikroszkóp (SNOM), amellyel jobb felbontás érhető el [74,75]. A transzmissziós 

elektronmikroszkóppal (TEM) vékony szeletek vizsgálhatók. A minta egyes részein megvalósul az 

elektronok szóródása, amelyek a képalkotásban vesznek részt. Erős kontraszt elegendő számú 

rugalmasan ütközött elektron kirekeszelődése esetén alakul ki. A pásztázó elektronmikroszkópia 

(SEM) általában töretfelületek vizsgálatára alkalmas. A SEM képalkotásnál a berendezésből jól 

fókuszált elektronnyalábbal pásztázzák végig a minta felületét. A sugárzás hatására a felszínközeli 

rétegekből szekunder elektronok lépnek ki, amelyek detektálásával valósul meg a képalkotás, akár 

milliméteres mélységélesség mellett. A berendezéshez kapcsolható egy energiadiszperzív 

röntgenanalízis berendezés (EDS), így a keletkező karakterisztikus röntgensugárzást energiaszint 

szerint felbontva egyfajta röntgenspektrumhoz lehet jutni és meghatározható a minta adott 

területének elemi összetétele; segítve a polimer keverék összetételének megállapítását [76]. 

Gyakran használt analitikai módszer az anyagok azonosítására, keverékek egyneműségének 

ellenőrzése az infravörös spektroszkópia. Az elektromágneses sugárzás infravörös tartománya 

felosztható (i) a közeli infravörös (NIR) hullámszám-tartományra (13000-5000 cm-1), (ii) a közepes, 

analitikai infravörös (MIR) hullámszám-tartományra (4000-400 cm-1) és a távoli infravörös 

tartományra (400-35 cm-1). Műanyaghulladékok gyors azonosítására leginkább a NIR használható. 

A polimereket felépítő atomok a láncban folyamatos rezgésben vannak, a kötésszögek és 

távolságok változnak, így a polimer különböző konformációkat vesz fel. Ezeknek a rezgéseknek az 

összessége meghatározott, kvantált energiájú, atomok tömegétől függő érték, amely a különböző 

polimer anyagcsaládokat jellemzi [70] és gerjeszthetők az infravörös tartományba eső 

elektromágneses sugarakkal. A gerjesztés hatására detektálható az anyag spektrumképe az 

abszorpciós csúcsokkal és a relatív intenzitásokkal, ezáltal a minta anyagösszetétele 

meghatározható [77,78]. A vizsgálatokhoz általában Fourier-transzformációs infravörös 

spektrometriát (FTIR) használnak, ahol Fourier-transzformációval meghatározható a kapott jelből a 

minta infravörös spektruma [79]. Ugyancsak alkalmas a szintén spektrumokat adó Raman-

spektroszkópia is a minta rezgési tulajdonságainak vizsgálatára, amely kiegészítő technika lehet a 

hulladék anyagösszetételének és szerkezetének meghatározásához [70]. 
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A keverékek vizsgálatánál elterjedt megoldás valamelyik alkotó kioldása [18,66,67,80,81]. A 

módszer együttesen alkalmazható az előbb felsorolt spektroszkópiai eljárásokkal, azonban fontos, 

hogy az oldószer csak az egyik fázist oldja, a másikra ne legyen hatással. A kioldás után az 

eltávolított rész helyén üregek képződnek és a képfeldolgozó szoftverekkel kiértékelhetővé válik a 

pontos összetétel-arány, a létrejövő morfológia, az alkotók eloszlása diszpergált szerkezet esetén, az 

eloszlatott fázis térfogathányada és a cseppek formája, átlagos átmérőjük is meghatározható. 

Vizsgálható, hogy a keverék alkotói milyen összetétel-aránynál alkotnak kettős-folytonos 

szerkezetet. Ilyenkor vizsgálható a keverék úgynevezett folytonossági-indexe, amely jellemzi a 

polimer keverék folytonos- és a diszpergált részei közötti kapcsolatot. A kioldott „A” fázis 

folytonossági-indexe (FIA) százalékos mennyiségben a (7) összefüggéssel fejezhető ki: 

𝐹𝐹𝐴 =
𝑚𝑘,𝐴 − 𝑚𝑣,𝐴

𝑚𝑘,𝐴
∙ 100% (7) 

ahol mk,A a kioldani kívánt alkotó kezdeti tömege a blendben, mv,A az alkotó tömege a keverékben a 

kioldási eljárás után. Ha a minta nem esik szét az A alkotó kioldása után, akkor a másik fázis 100% 

folytonosnak tekinthető, amíg a kioldott A fázis folytonossága a kioldott tömeggel jellemezhető. Ha 

a minta szétesik, a kioldott A fázis tekinthető a keverékben 100% folytonosságúnak, amíg a B fázis 

a benne eloszlatott fázis. 

A nem-elegyedő polimer keverékek kettős-folytonos fázisstruktúra kialakulási tartományának 

vizsgálatára reológiai mérések is alkalmasak. A polimer keverékeknél elterjedt a rotációs 

viszkoziméter alkalmazása, amelyben két koncentrikus körlap közé helyezhető a vizsgált anyag. A 

belső körlap különböző szögsebességgel való forgatása súrlódási erőt fejt ki az anyaggal szemben, 

amely arányos a vizsgált newtoni anyag viszkozitásával (8) [82]: 

𝜏 = 𝜂 ∙ �̇� = 𝜂 ∙ 𝑟 ∙
𝑑𝑑
𝑑𝑟

 (8) 

ahol τ a nyírófeszültség, amely a mérés során a (9) összefüggéssel határozható meg sík körlap alakú 

tányér alkalmazása esetén, η a folyadék viszkozitása, �̇� a nyírósebesség, r a folyadékréteg távolsága 

a tengelytől, ω a folyadék szögsebessége [82]: 

𝜏 =
3 ∙ 𝑀

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑘3
 (9) 

ahol M a forgatónyomaték, k az erőkar hossza. Az eljárással adott összetételű polimer keverék 

viszkozitása összehasonlítható az alkotók viszkozitásával. 

Termoanalitikai és termodinamikai vizsgálatok is használhatók keverékek szerkezeti 

vizsgálatára. Nem-elegyedő polimer keverékek heterogén szerkezetűek, az alkotók nem egy fázist 

alkotnak. Ezért a kristályolvadási hőmérséklet (Tm) vizsgálatakor két csúcs figyelhető meg a 
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differenciális pásztázó kalorimetriás (DSC) méréseknél, amelyek közel azonos értékűek a keveréket 

alkotó fázisok saját olvadási csúcsaival. Az alkotók Tg értéke eltolódhat egymás irányába, amely 

bizonyos fokú elegyedést feltételez a fázisok között. Elterjedt termomechanikai vizsgálati módszer 

a dinamikus mechanikai (termikus) analizátorral végezhető DMA és a DMTA mérés. A keverékek 

elegyedése szintén a Tg eltolódásából becsülhető. A termodinamikai vizsgálatokkal mérhető a 

keverék tárolási- és veszteségi modulusa, amelyek aránya meghatározza a veszteségi tényezőt 

(tg δ). Amennyiben a nem-elegyedő polimer keverék kettős-folytonos struktúrájú a két alkotó 

együttesen határozza meg a tárolási modulust, amíg diszperz fázisszerkezetnél ez a mutató 

elsősorban a mátrixalkotótól függ [83]. A kettős-folytonos szerkezet, a tárolási modulus és a 

mechanikai veszteségi tényező (tg δ) kapcsolatára Dedecker és Groeninckx [84] mutatott rá, 

ugyanis fázisinverziónál a szignifikáns csúcsok együttesen jelentek meg a tárolási modulus és a tg δ 

görbéken. Az eloszlatott fázisokat tartalmazó keverékek kisfrekvenciás vizsgálatainál egy jellemző 

relaxációs karakterisztikát mutatnak, ennek oka a diszpergált fázisok rugalmassága, amely a tárolási 

modulus mérésével határozható meg. Ez a folyamat, amelyet a határfelületi feszültség változása 

befolyásol leginkább, a fázisok alakváltozásával magyarázható [85,86]. Vinckier és Laun [87] 

szerint a tárolási modulus értéke az eloszlatott fázisok egyesülésével csökken és kutatásukban a 

kettős-folytonos szerkezetet egy olyan hálózatként képzelték el, amelyben számos kapcsolódási 

pont van, és a diszpergált cseppek egyesülésével a kapcsolódási pontok száma csökken a mátrix és 

az eloszlatott részek között. Galloway és Macosko [88] a rugalmassági modulusban két szélső 

maximumot figyelt meg a tárolási modulus görbén, amelyek megfeleltethetők voltak a kettős-

folytonos szerkezet két határával. A megállapításokat Huitric [89] mérési eredményei is 

alátámasztották.  

 
2.2. Az összetétel és a feldolgozási paraméterek hatása a keverékek tulajdonságaira 

2.2.1. Polimer keverékek morfológiájának változása a feldolgozás során 

A keverékkészítéshez felhasznált komponensek anyagjellemzői hatással vannak a kialakuló 

blend morfológiájára. Lee és Han [10] ikercsigás extruderben történő kompaundálással előállított 

polisztirol/poli(metilmetakrilát) (PS/PMMA), polisztirol/polikarbonát (PS/PC), 

polisztirol/nagysűrűségű polietilén (PS/HDPE) és polisztirol/polipropilén (PS/PP) keverékeket 

vizsgáltak. A mintavételezés az extrudercsiga keverési zónáiból, illetve a zónák közötti 

szakaszokból történt (A-H zóna, lásd 4. ábra). Az anyagok szabadenergia minimumra való 

törekvése szerint a folyási út során a két nem-elegyedő fázisból álló ömledéknél a kisebb 

viszkozitású komponensnek kell alkotni a folyamatos mátrixstruktúrát, amíg a nagyobb 

viszkozitású műanyagnak a diszpergált szemcseszerkezetet. Szimmetrikus, 50/50 m% összetételnél 
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mindig a kisebb viszkozitású anyag alkotta a mátrixot. Aszimmetrikus összetételeknél azonban az 

alkotók tömegaránya határozta meg a blend morfológiát és a nagyobb tömegarányú polimer alkotta 

a mátrixot függetlenül a viszkozitás-aránytól (4. ábra). 

 
4. ábra: 70/30 m% összetételű PS/HDPE blend fázisszerkezete az extrudercsiga különböző pontjaiban: (A) első 

keverési zóna eleje (160°C, ηPS/ηHDPE = 0,85); (B) első keverési zóna vége, ahol a mátrixot a HDPE alkotja 

(160°C); (C) első és második keverési zóna közötti blokk (200°C, ηPS/ηHDPE = 0,59); (D) második keverési zóna 

(210°C); (E) második és harmadik keverési zóna közötti szakasz, ahol megtörténik a fázisinverzió (220°C, 

ηPS/ηHDPE = 0,44); (F) harmadik keverési zóna (230°C); (G) a harmadik keverési zóna és szerszám közötti rész, 

ahol a mátrixot a PS alkotja (240°C, ηPS/ηHDPE = 0,30); (H) extrudátum (240°C, ηPS/ηHDPE = 0,18) [10] 

Amennyiben két polimert, "A"-t és "B"-t kompaundálnak és feltételezhető, hogy az "A" olvadási 

hőmérséklete (Tm,A)  kisebb a "B" polimernél (Tm,B), akkor az extrudercsiga mentén először az "A"- 

polimer kerül ömledékállapotba és alakítja ki a folytonos struktúrát, amelybe beágyazódik a "B" 

szilárd fázis. Az extrudercsiga későbbi szakaszában a keverék eléri azt a hőmérsékletet, ahol "B" 

fázis is megömlik és ömledékkeverék alakul ki, ahol a "B" fázisú polimer cseppek az "A" mátrixban 

vannak eloszlatva. E hőmérséklet felett vagy megmarad a kialakult diszperzitás a további áramlás 

során és csak a diszpergált szemcsék mérete változik, vagy fázisinverzió megy végbe és a "B" 

polimer lesz a folyamatos struktúra benne "A" diszkrét részekkel. Az 5. ábra mutatja be a 

morfológiai változásokat két alkotó megömlesztésekor [10]. Konklúzióként kijelentették, hogy 

erősen aszimmetrikus összetételű blendeknél az összetétel-arány, közel szimmetrikus összetételnél a 

viszkozitás-arány dominál a morfológia kialakulásakor. A tanulmány másik tapasztalata, hogy 

alacsonyabb hőmérsékletű kompaundálásnál az 50/50 m% összetételű PS/PP blendben fennmaradt a 

kettős-folytonos szerkezet, azonban a hőmérséklet növelésével átalakult diszpergált szerkezetté 
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azonos összetétel mellett, tehát a kettős-folytonos szerkezet nem volt stabil. Tapasztalataik szerint a 

viszkozitás-arány és az összetétel-arány mellett további befolyásoló tényező lehet még a 

hőmérséklet-különbség a feldolgozási hőmérséklet és alkotók olvadási hőmérséklete között, a csiga 

fordulatszáma (a keverés intenzitása) és geometriája, illetve a keverés időtartama (tartózkodási idő). 

 
5. ábra: Morfológia változása két különböző olvadási hőmérsékletű polimer anyagpár esetén [10] 

Chuai és társai [90] PC/PS polimer blendek morfológiájának változását elemezték ikercsigás 

extruderrel és fröccsöntőgépen történő feldolgozás során. A blendeket először megömlesztették 

ikercsigás extruderben, amelyet egy újbóli kompaundálás követett, és végül fröccsöntőgéppel 

hozták harmadszor ömledékállapotba. A kompaundálás során mérték a keverési nyomatékát a két 

ömledékállapotú polimernek, amelyek arányát összevetve az Avgeropoulos-modell [53] szerinti 

fázisaránnyal kívánták a fázisinverziót megtalálni. A vizsgált paraméterek mellett a modell szerint 

76/24 tf% összetétel-aránynál kell kialakulni a kettős-folytonos szerkezetnek, amelynek a kísérleti 

eredmények ellentmondtak, 60-80 m% PC tartalom között a PS fázis diszpergált szerkezetű volt. 

Fázisinverziót kisebb PC tartalomnál (40-50 m%) tapasztaltak. Megállapították továbbá, hogy a 

fázisinverzió eltolódhat a feldolgozási paraméterek hatására. Az elsődleges megömlesztés után 

40/60 m% környékén tapasztaltak fázisinverziót, amíg az újbóli megömlesztés után 50/50 m% 

összetételnél. Az eredményeket megerősítette Mekhilef és Verhoogt [24] vizsgálata, ahol a kettős-

folytonosság 55-60 m% PC tartalomnál alakult ki gyúrókamrában történő feldolgozáskor 240°C-on. 

Chuai kutatásának [90] másik tapasztalata, hogy a morfológia jelentősen változhat az 

anyagkeresztmetszetben. 40/60 m% PC/PS összetételnél a minta szélén (6/a. ábra) filament, 

rúdszerű forma alakult ki, majd befelé haladva egy átmeneti rost-csepp morfológia (6/b. ábra), amíg 

a minta magrészében cseppszerű struktúra volt megfigyelhető (6/c. ábra), azaz a kialakuló 
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mikrostruktúrát befolyásolják a fellépő nyíróhatások, amelyek a fal mentén a legnagyobbak, attól 

távolodva egyre csökkennek. 

   

6. ábra: A PC/PS töretfelülete az első feldolgozási lépés és a PS mátrix kioldása után a 40/60 összetételnél, a 

minta (a) felszínén, (b) átmeneti rész, (c) középső magszerű rész [90] 

Omonov és társai [57] a kettős-folytonos szerkezet kialakulását indirekt módszerekkel mutatták 

ki különböző viszkozitás-arányú (ηPS/PP=0,3; 1,0; 3,3) PP/PS keveréken. A 7/a. ábrán lévő PS fázis 

folytonossági-indexe azt mutatja, hogy az alkotók viszkozitás-aránya befolyásolta a keverékben 

kialakuló kettős-folytonos tartomány szélességét és a fázisinverzió két határa is eltolódott. A 7/b. 

ábrán, ηPS/PP=1 viszkozitás-aránynál látható, hogy a keverék tárolási modulusában (G') két lokális 

csúcs figyelhető meg 45 m% és 80 m% PS tartalomnál, amely a vizsgálatok során a PP/PS keverék 

kettős-folytonos tartományának két szélével, amíg 60 m% PS tartalomnál a lokális minimum a 

teljes kettős-folytonossággal volt megfeleltethető. A veszteségi tényező (tg δ) a G’ görbéjével 

ellentétesen alakult. Az eloszlatott, diszpergált szerkezetű keverékeknél a fázisok határterületének 

összege nagyobb, mint kettős-folytonos morfológia esetén. Kis PS tartalomnál a PS fázisok kisebb 

méretre bomlottak fel, ami a fázisok közötti határterületek összegét növelték. A határterületek 

számának maximuma a legnagyobb PS tartalmú, de még diszpergált szerkezetű keveréknél volt 

mérhető 45% PS tartalomnál. Ez a határpont a kettős-folytonos szerkezet „bal” oldali folytonossági 

határa, felette a PS folytonos. Amikor a keverék kettős-folytonos szerkezetű volt a felülethatárok 

területe csökkent (fázishatárok minimuma), ezzel párhuzamosan a G’ lokális minimum értéket vett 

fel. Nagyobb PS tartalomnál a kettős-folytonos szerkezet egyre nehezebben tudott kialakulni, amíg 

80 m% PS tartalom felett a PP fázisok folytonossága megszűnt (G’ értékben lokális maximum 

alakult ki), amely a folytonosság jobb oldali határpontjaként értelmezhető. A PS tartalom 

növelésével a tárolási modulus (E’) görbéje folyamatosan, enyhén csökkent, majd 40 m% PS 

tartalomnál a csökkenés meredekebb, ugyanis a PS fázisok folytonos szerkezetet kezdtek mutatni. A 

fázisinverzió 60-70% PS tartományban következett be, ahol a tárolási modulus és a veszteségi 

tényező görbe jellege drasztikusan megváltozott. Miközben a PS fázisok kezdik kialakítani a 

mátrixstruktúrát, az E’ értéke nagyságrenddel csökkent, amíg a veszteségi tényező intenzitása 

hirtelen emelkedett, amely jelenségek a fázisinverzióra utalnak (7/c. ábra). 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

7. ábra: (a) PS folytonossági-indexe a PS tartalom függvényében PP/PS keverék esetében, eltérő viszkozitás-

arányoknál; (b) PP/PS keverék kettős-folytonos határpontjainak és a fázisinverzió helyének meghatározása PS 

tartalom függvényében; (c) a tárolási modulus (E’), tg δ és PS fázis üvegesedési hőmérséklet intenzitása a PS 

tartalom függvényében PP/PS keverékben [57] 

Huang és társai [91] két eltérő viszkozitás-arányú maleinsav anhidriddel ojtott 

polipropilén/poliamid-6 (PP/PA6/PP-g-MA) keveréket vizsgáltak egycsigás extruderben. Azt 

tapasztalták, hogy nagyobb viszkozitás-arány esetén a diszpergált fázis aprózódása nehezebben 

valósul meg. A képlékeny állapotba kerülést követően előbb egy instabil vastag, rúdszerű alakzatot 

vesznek fel, amely csak később bomlik fel kisebb fázisokra. Ezzel szemben kis viszkozitás-aránynál 

a cseppek aprózódása a csiga első szakaszában volt a legjelentősebb. 

 
2.2.2. Polimer keverékek kompatibilizálási lehetőségei 

A polimer keverékeknél az alkotók jó tulajdonságai egyesíthetők, azonban feldolgozásuk során 

általában nem-elegyedő, heterogén morfológia alakul ki, ahol a komponensek között nagy a 

határfelületi feszültség és gyenge a kölcsönhatás, elégtelen mechanikai tulajdonságokat 
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eredményezve. A nem-elegyedő polimerek megfelelő összekapcsolása megvalósulhat például egy 

kapcsolószerként funkcionáló kompatibilizálószerrel is [92]. A kompatibilizálószer általában blokk- 

vagy ojtott kopolimer, amely tartalmazza a reakcióképes felületaktív kötőcsoportot, ezért 

határfelületi kapcsolóanyagként alkalmazható, javítja az alkotók összeférhetőségét, elősegítve egy 

homogénebb mikroszerkezet kialakulását [93]. A kapcsolóanyagként funkcionáló kopolimer, vagy 

kompatibilizálószer feldúsul a határrétegben, gátolva a diszpergált fázisok szemcseméretének 

növekedését, így az eloszlatott fázisok mérete és eloszlása kedvezőbb lehet, továbbá növeli a mátrix 

és a diszperz fázisok közötti határfelületet és adhéziót, javítva a terhelésátadást a komponensek 

között [94]. Két vagy több nem-elegyedő polimer esetén az iparban leginkább elterjedt 

kapcsolószerek a maleinsav-anhidrid (MA) [95,96] és a sztirol-alapú kopolimerek, ugyanis a 

maleinsav-anhidrid polimerláncra történő ojtása nagy reaktivitást biztosít az amin-, tiol- és hidroxil 

csoportokkal [97]. 

A sztirol-alapú kopolimerek között leginkább használt kompatibilizálószer a sztirol-butadién-

sztirol (SBS) blokk-kopolimer, illetve a sztirol-etilén-butadién-sztirol (SEBS). A SEBS kopolimer 

nagyobb hőállóságú, korrózióállóbb és jobb mechanikai tulajdonságú az SBS-hez képest [98]. A 

8. ábrán a műanyagiparban széles körben elterjedt SEBS kompatiblizálószer maleinsav-anhidriddel 

ojtott változata, a maleinsav-anhidriddel ojtott sztirol-etilén-butadién-sztirol (SEBS-g-MA) kémiai 

szerkezete látható. A maleinsav-anhidrid felhasználásával hasonló módon létrehozható a maleinsav-

anhidriddel ojtott polipropilén (PP-g-MA), amennyiben a PP láncban lévő metilcsoportot is 

tartalmazó szénatom hidrogénjét leszakítják, és helyére a maleinsav kettőskötésben részt vevő 

szénatomot kapcsolják; illetve létrehozható a maleinsav-anhidriddel ojtott polietilén (HDPE-g-MA) 

is, ha a hidrogénatom helyére kapcsolják a maleinsav-anhidridet. 

 

8. ábra: Maleinsav-anhidriddel ojtott sztirol-etilén-butadién-sztirol (SEBS-g-MA) kopolimer kémiai szerkezete 

[99] 

A PP-g-MA hatásosságát korábban már ismertették PS/PP [100], PP/PET [101], HDPE/PP 

[102] és PA12/PP [103] esetén. Tóth és társai [104] maleinsav-anhidriddel ojtott poliolefin kedvező 

hatását tárták fel PE/gumidarálék keverékben. Az ütéssel szembeni ellenálló képesség növekedését 

mutatták ki PS/PE keverékeknél SEBS, illetve SEBS-g-MA hozzáadásával [13,61,105-125], 

PET/PE [126-130] keveréknél pedig SEBS-g-MA esetén. Jogi és társai [131], illetve Hato és társai 
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[132] rámutattak, hogy a maleinsav-anhidriddel ojtott különböző kopolimerek növelik a polimerek 

és az agyagásványok kompatibilitását is. A HDPE-g-MA kedvezően hatott HDPE/kitozán kompozit 

mechanikai tulajdonságaira is [133].    

Harrats és társai [120] LDPE/PS keverékben kialakuló kettős-folytonos struktúra stabilitását 

vizsgálták hidrogénezett PS kopolimerek hozzáadásával és kimutatták, hogy az adalék stabilizálja 

és tartósan fenntartja a kialakult morfológiát nagy hőmérsékleten történő hőntartás esetén. Azonban 

a SEBS hatásossága csökkent a PS tartalom növelésével és szűkült a kialakult kettős-folytonos 

szerkezet tartománya is. Galloway és társai [134] 50/50 m% összetételű PS/HDPE keverékkel 

igazolták, hogy a PS-PE blokk-kopolimer csökkenti a diszpergált fázisok méretét, valamint tartós 

hőntartás mellett is stabilizálja a blendben kialakuló kettős-folytonos struktúrát. A szemcseméret 

eldurvulása pedig gátolható nagyobb részarányú kopolimer hozzáadásával. 

Omonov és társai [27] PP/PS keverékben in situ 1 és 5 m%-ban létrehozott polisztirollal ojtott 

polipropilén kopolimer (PP-g-PS) kompatibilizálószer hatását vizsgálták extrúzió során (9. ábra). 

Megállapították, hogy a nagyobb viszkozitással rendelkező PP elnyújtott alakzatot vett fel, és így 

kisebb tömegaránynál is ki tudott alakulni a kettős-folytonosság. 

 
9. ábra: Adalékolt 50/50 m% PP/PS keverék fázisszerkezetének eltorzulása az idő függvényében 205°C-on [27] 
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A folytonossági határ szélén és a folytonossági határ közepén lévő PP/PS keverékeket vizsgálva 

bizonyították, hogy a 205°C-os hőntartás hatására a 20/80 m% PP/PS keverék szerkezete 5 perc 

után átalakult diszpergált fázissá. Ezzel szemben 50/50 m% esetében 40 perc után sem történt 

morfológiai változás. 50/50 m% összetételű PP/PS keverékhez kétféle PP-g-MA-t kapcsoltak össze 

PS-NH2 kompatibilizálószerrel. Amíg a keverékhez hozzáadott 1 m% kompatibilizálószer nem 

hatott a morfológia stabilitására, addig 5 m% PP-g-PS hozzáadásával összetettebb, finomszerkezetű 

kettős-folytonos struktúra alakult ki, amely 1 óra hőntartás mellett is fennmaradt. 

Halimatudahliana és társai [94] PS/PP keverékeken igazolták, hogy a SEBS kopolimer képes 

javítani az adhéziót a PP és a PS fázis között, ezáltal a maximális szakítóerő nagyobb nyúlásoknál 

jelentkezett és a keverékek is nagyobb nyúlásnál szakadtak el. A SEBS az ütőszilárdságot is közel 

kétszeresére növelte, különösen a PP-ben gazdag keverékeknél. Li és társai [135] SBS-sel 

kompatibilizált 20/80 m% összetételű PP/PS keverékben vizsgálták a morfológiai változást a 

keverési idő függvényében. A keveréket két lépésben állították elő, először a PS és az SBS 

komponenseket keverték össze az SBS egyenletes eloszlatásáig, majd ezt a blendet keverték a PS-

hoz. Az eljárás előnye, hogy az SBS a PP és a PS közötti fázishatárra vándorolt a második 

keverésnél, így jobb hatásfokkal kompatibilizálta az alkotókat. A keverékben a mátrix és az 

eloszlatott, csepp alakú PP fázisok között kialakuló köztes határzóna (dh) (10. ábra) vastagsága a 

maximum értéket 2 perc keverési idő elteltével vette fel, majd a keverési idővel arányosan csökkent 

és egy állandó értékhez közelített. Bizonyították, hogy az SBS nem alakított ki önálló fázist a 

keverékben, illetve megállapították, a kompatibilizált keverék viszkózusabb, mert a 

kompatibilizálószer a keveréskor a fázishatárra képes vándorolni, növelve a kapcsolódásokat a 

fázisok között. Végezetül vizsgálták a diszpergált cseppek méretének változását. A nem-

kompatibilizált keverékhez képest [136] az SBS kopolimer növelte a PP/PS keveréket jellemző 

kapilláris-számot, ezáltal a PP fázisok gyorsabban bomlottak fel és alakították ki a finoman 

eloszlatott, diszpergált szerkezetet, javítja a keverék mechanikai tulajdonságait. 

 

10. ábra: A kompatibilizálás hatására kialakuló átmeneti fázishatár a komponensek között [135] 
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Lepers és társai [137] PET/PP keverékkel kapcsolatban megállapították, hogy a SEBS-g-MA 

kompatibilizálószer megakadályozza a keverékben a fázisok szemcseméretének növekedését és 

nagyobb mennyiségű adalékkal a cseppek átlagos átmérője tovább csökkenthető. Chevallier és 

társai [138] 70/30 m% összetételű, diszperz szerkezetű PC/PS keveréket vizsgáltak különböző 

SEBS-g-PC tömegarány mellett. Azt találták, hogy minden esetben csökkent a határfelületi 

feszültség és a szeparált fázisok átlagos átmérője, így a blendet jellemző komplex viszkozitás 

alacsonyabb tartomány felé mozdult el. A kompatibilizálószer a PS fázisok Tg-jét 10°C-kal emelte, 

amely az alkotók közötti javuló elegyíthetőségre utal. 5 m% SEBS-g-PC közel duplájára növelte a 

keverék nyúlását és ütőszilárdságát, miközben a húzószilárdságra nem gyakorolt hatást. 

Amennyiben a polimer keverék három vagy több fázisból áll, a blend mechanikai tulajdonságai 

nagyon jelentősen függnek a kialakuló morfológiától [139]. Reignier és Favis [140,141] egy HDPE 

mátrixú háromfázisú HDPE/PS/PMMA blendnél mutattak ki egy érdekes, betokozott szerkezetet a 

két diszpergált fázis között a műanyagok eltérő határfelületi feszültségei miatt, ahol a mag a PMMA 

fázis volt és a PS alkotta a külső héjstruktúrát. Megállapították, hogy a PMMA zárványok eloszlása 

a nagyobb méretű PS fázisokban módosítható a PS/PMMA összetételaránytól függően. Guo és 

társai [142] 70/20/10 m% összetételű HDPE/PP/PS keveréknél mutattak ki hasonló betokozódást a 

PS (héjszerkezet) és PP (magrész) fázisok között. Azonban, ha a keverékhez 2 m% sztirol-etilén 

blokk-kopolimert adtak a két kisebb tömegarányú komponens önálló fázist alkotott, egyenletesen 

eloszlatva a HDPE mátrixban. Li és társai [143,144] 70/15/15 m% összetételű PA6/maleinsav-

anhidriddel ojtott etilén-propilén-dién terpolimer (EPDM-g-MA)/HDPE háromfázisú polimer 

keveréket vizsgáltak, két különböző eljárással előállítva a keverékeket: először az összetevőket 

egyszerre adták a PA6-hoz, másodszor az EPDM-g-MA és HDPE kétkomponensű keverék 

előállítása történt, majd a keletkezett mesterkeveréket poliamiddal elegyítették ikercsigás 

extruderben. PA6/HDPE keveréknél gyenge adhézió mellett diszpergált szerkezet jött létre, amíg 

PA6/EPDM-g-MA és HDPE/EPDM-g-MA keverékeknél csökkent a határfelületi feszültség a 

fázisok között, ugyanis az EPDM-g-MA savcsoportja a PA6 aminocsoportjával, az etilén csoportja 

a HDPE-vel volt reakcióképes. A háromfázisú PA6/EPDM-g-MA/HDPE keverékben az EPDM-g-

MA a PA6 és a HDPE fázisok között terült el, azonban a fázisok között a kétlépéses feldolgozásnál 

a kialakuló átmeneti réteg vastagabb és homogénebb volt (11. ábra). A tárolási modulust vizsgálva a 

gumival adalékolt keverék tárolási modulusa alacsonyabb volt, ráadásul a két lépésben előállított 

keveréknél a vastagabb átmeneti fázis még alacsonyabb tárolási modulust eredményezett, azaz a 

rendszer csillapító hatása jelentősebb. Tehát a feldolgozási paraméterek jelentősen befolyásolhatják 

a keverék mechanikai tulajdonságait azonos összetételnél. 
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11. ábra: Háromfázisú, betokozódott polimer keverék kialakulása [143] 

Omonov és társai [145] 70/15/15 m% és 40/30/30 m% összetételű PA6/PP/PS háromfázisú 

keveréket vizsgáltak, két különböző kompatibilizálószer, PP-g-MA és maleinsav-anhidriddel ojtott 

polisztirol (SMA) egyidejű alkalmazásával. A PP-g-MA a PA és a PP részeket képes elegyíteni, 

míg az SMA a PA/PS pár esetén lehet hatékony kompatibilizálószer. A poliamid a keverékben mind 

a két reagenssel képes kapcsolódni amidcsoportja miatt. Első lépésben PA6/PP és PA6/PS 

keverékeket vizsgálták kompatibilizálószer nélküli esetben, ahol mindkét összetételnél a PP és a PS 

is diszpergált fázisként volt jelen a keverékben és az alkotók között gyenge adhéziós kapcsolat volt. 

A diszpergált rész tömegarányának növelésével a blendben az eloszlatott cseppek átlagos mérete 

emelkedett a cseppegyesülési folyamatok miatt. A felhasznált kompatibilizálószerek külön-külön is 

jelentősen csökkentették a kétkomponensű keverékekben a diszpergált fázisok átlagos méretét, 

ugyanis az adalékanyagok gátolták a diszpergált cseppek méretének növekedését (1. táblázat). 

1. táblázat: A kompatibilizálószerek hatása különböző összetételű keverékekre [145] 

Nem-kompatibilizált 
keverékek 

Átlagos cseppátmérő [μm] 
85/15 m% 70/30 m% 

PA6/PS 1,8 2,0 
PA6/PP 2,3 3,2 

Kompatibilizált 
keverékek 

Átlagos cseppátmérő [μm] 
85/12,5/2,5 m% 75/25/5 m% 

PA6/PS/SMA 0,6 0,4 
PA6/PP/PP-g-MA 2%* 2,0 3,0 
PA6/PP/PP-g-MA 8%* 0,8 0,8 

* 2 m%, illetve 8 m% maleinsav-anhidridet tartalmazó PP-g-MA 

70/15/15 m% összetételű PA6/PP/PS keverék esetén azt tapasztalták [145], hogy a PA6 mátrixban a 

betokozott fázisban a PS alkotja a héjszerkezetet 0,2-1 μm vastagságban, a PP pedig a magrészt. A 

jelenség részben magyarázható Gou határfelületi szabadenergia elméletével [142], ahol a fázisok 

közötti határfelületi feszültségből kapható meg a határfelületi szabadenergia. 2,5 m% SMA és PP-g-

MA hozzáadása a keverékhez megváltoztatta a diszpergált fázis alakját. A PP fázisok általában 
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betokozódva maradtak a PS-ben, de csökkent a PS héjvastagsága, ugyanis a PS 70%-a önálló 

diszperz fázisként is megjelent a PA6 mátrixban. A több maleinsavat tartalmazó PP-g-MA 

bekeverésekor szintén szignifikáns változás történt a keverékben, ugyanis az eloszlatott fázisok 

mérete még kisebb lett, és a PP betokozódása csak részben valósult meg, ugyanis kisméretű PS 

részek jelentek meg a PP és a PA6 mátrix határfelületén. Ezt azzal magyarázták, hogy a 

kompatibilizálószerek csökkentik a határfelületi feszültséget a PA6 mátrix és a PP/PS részek között, 

ezáltal a két kisebb részarányú komponens önálló fázisként is meg tud jelenni a keverékben. 

40/30/30 m% összetételű PA6/PP/PS keveréknél mind a három komponens folyamatos jelleget 

mutatott, azaz háromfázisú-folytonos struktúra jött létre. A felhasznált két kompatibilizálószer 

hozzáadásával azonban a hármas-folytonos szerkezet felbomlott. Felhasználva Omonov [145] 

eredményeit, Wang és társai [18] egy olyan maleinsav-anhidriddel és sztirol monomerekkel ojtott 

polipropilén kompatibilizálószert alkalmaztak, amely hatékony megoldás lehet a műanyagok 

újrahasznosítására, ugyanis a hulladékáramban megjelenő poliolefinek (PP, PE), 

sztirolszármazékok (PS, akrilnitril-butadién-sztirol kopolimer (ABS)) és műszaki műanyagok (PA, 

PC) mindegyike képes kapcsolódni a fejlesztett adalék valamelyik csoportjával. 

Megjegyzendő, ha a keverékben töltőanyag, szálerősítés vagy nanorészecske is található a 

polimer keverékek felépítése bonyolultabb [146,147]. A töltőanyag, a szálak, vagy a nanorészecske 

az ömledékben a vele kedvezőbb kölcsönhatásokat kialakító komponens határrétegében tartózkodik, 

ezáltal csökken a határfelületi feszültség, így a polimer keverékben lévő diszpergált fázis sokkal 

finomabb eloszlású lesz a másik alkotó mátrixában. Az adalékolásból bekövetkező szeparált fázisok 

méretének csökkenése azonban nem feltétlenül jelent jobb adhéziót a szeparált fázis és a 

mátrixanyag között, ezért a töltőanyagok, szálak és nanoanyagok blendhez való hozzáadásából nem 

következik automatikusan a mechanikai tulajdonságok javulása [148,149]. Filippi és társai [150] 

LDPE/PA6 keverékben rámutattak arra, hogy a nanoméretű montmorillonit agyagásvány a SEBS-g-

MA kompatibilizálószer fázisa környékére koncentrálódik, gátolva annak hatását a két nem-

elegyedő komponens közötti adhézió javítására, ráadásul a két adalékanyag ellentétesen hatott a 

keverék mechanikai tulajdonságaira is. Zhang és társai [151] láncnövelő adalékkal és SEBS-g-MA 

kompatibilizálószerrel stabilizáltak újrahasznosított PET-et, lineáris kis sűrűségű PE-vel (LLDPE) 

keverve. Tapasztalataik szerint a PET hidroxil csoportja képes kapcsolatba lépni mind a láncnövelő 

adalék izocianát csoportjával és a SEBS-g-MA maleinsav-anhidrid szegmenseivel is, amíg a SEBS-

g-MA olefin része képes kapcsolódásokat kialakítani az LLDPE-vel. Korábban [152] belátták, hogy 

a kompatibilizálószer növelte a keverék szakadási nyúlását és javította az ütőszilárdságot, azonban a 

reciklált PET, LLDPE és SEBS-g-MA felhasználásával képzett keverékben a PET láncok hossza 

ugyan növekedett a kölcsönhatások révén, azonban a nagyobb mozgékonyságú láncnövelő 



23 
 

adalékanyag több hidroxil csoportot tudott megkötni, blokkolva a SEBS-g-MA maleinsav-anhidrid 

csoportjainak a kapcsolódását a PET-tel. Így a PET/LLDPE keverékben nem alakult ki megfelelő 

adhézió az alkotók között, ezáltal növekedett a diszpergált cseppek átlagos mérete és kiszélesedett a 

méreteloszlása. Chen és társai [153] újrahasznosított PET/HDPE keverékeken rámutattak arra, hogy 

a töltőanyag és a kompatibilizálószer kedvezőtlen együttes hatása mérsékelhető a feldolgozási 

paraméterek helyes megválasztásával. 

 
2.2.3. Tömegműanyagokból előállított keverékek tulajdonságai 

Ebben az alfejezetben áttekintem, hogy a PhD értekezés során vizsgált PET/HDPE és PS/HDPE 

keverékek területén milyen eredményeket értek a kutatók korábban. 

A PET és a HDPE műanyagok nem elegyednek egymással, ömledékállapotukból történő lehűtés 

után heterogén morfológia jön létre. Korábban a kialakuló fázisszerkezeteket már vizsgálták és 

említették a komponensek elegyíthetőségének javítását is. Ronkay [154] kimutatta, hogy 60% PET 

tartalomnál kialakuló kettős-folytonos szerkezet jelentősen javította a keverékek ütőszilárdságát. 

Más kutatásokban a PET/HDPE keverék viszkozitás-arányától függően 40-60 tf% PET tartalomnál 

alakult ki kettős-folytonos szerkezet [155-158]. Mbarek és társai [159] rámutattak arra, hogy a 

nagyobb molekulatömegű HDPE nagyobb átlagos szemcseátmérőt eredményezett a PET mátrixban. 

Jayanarayanan és társai [160,161] azt vizsgálták, hogy a PET polietilén mátrixban milyen 

összetétel-arányoknál vesz fel szálas szerkezetet, illetve megállapították, hogy a keverékben a 

kettős-folytonos szerkezet 45 tf% PET tartalomnál alakult ki. 

Lusinchi és társai [162] MA-val in situ kompatibilizálták a PET és a HDPE komponenseket és 

0,5-1,0 m% MA hozzáadásával növelni tudták a 60/40 m% összetétel-arányú HDPE/PET keverék 

szakítószilárdságát és szakadási nyúlását. Carté és Moet [130] által vizsgált blokk-koplimerek közül 

a SEBS-g-MA bizonyult a leghatékonyabbnak PET/HDPE keveréknél. Torres és társai [163] 30/70 

összetétel-arányú PET/HDPE keveréknél nagyméretű diszperz fázisokat tártak fel adalékanyag 

felhasználása nélkül, méretüket etilén-glikol-metakrilát kopolimer (EGMA) és glikol-metakriláttal 

ojtott polietilén (HDPE-g-GMA) hozzáadásával tudták csökkenteni. Krehula és társai [164] az 

adalékanyag bekeverésének idejét és módját vizsgálva megállapították, hogy a komponensek 

kétlépéses összekeverésével egységesebb, kisebb méretű diszpergált szerkezet jött létre. Fasce és 

társai [165] szintén rámutattak az adhézió hiányára kompatibilizálatlan PET/HDPE keveréknél, a 

szakítóvizsgálatnál a minták rendkívül gyorsan törtek, alacsony húzószilárdságot eredményezve. Az 

adalékanyag hozzáadásával a PET fázis elnyújtott, szálas szerkezetet mutatott, amely növelte a 

szívósságot, ugyanis a szálas szerkezet teljesen áthidalta a repedések terjedési útját, a javuló 

adhézió miatt a keverékek szakadási nyúlása is növekedett, ami növelte a szakítószilárdságot is.  
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Jarukumjorn és Chareunkvun [166] kutatásukban bemutatták, hogy PE-g-MA hozzáadásával a 

keverékek homogénebb fázisszerkezettel jellemezhetők és a húzószilárdság és az ütőszilárdság is 

növekedett, miközben a húzó rugalmassági modulus nem változott. Az eredményeket felhasználva 

Chen és társai [167] újrahasznosított komponensekből képeztek PE/PET keveréket EGMA 

hozzáadásával, ahol azonos összetételek mellett minden esetben nőtt a keverék húzószilárdsága, 

húzó rugalmassági modulusa és szakadási nyúlása is. Megállapították továbbá, hogy 5 m% 

kompatibilizálószer hozzáadásával nyerhetők összességében a legjobb tulajdonságok. 

Tekintettel arra, hogy a két műanyag nagy mennyiségben fordul elő a települési szilárd 

hulladékban is, vizsgálták a reciklált keverékek ridegségének csökkentési lehetőségeit is 

kompatibilizálószerek hozzáadásával [168-171]. Pluta és társai [127] újrahasznosított PET/HDPE 

keveréken igazolta, hogy a SEBS-g-MA és EGMA javítja a fázisok közötti homogenitást, amelyet 

Kalfogluo és társai [128] és Pracella és társai [129] kutatásai is alátámasztottak. Széles összetétel-

tartományban bizonyították Iñiguez és társai [172], hogy a SEBS kompatibilizálószer képes 

megakadályozni a cseppek egyesülését PET/HDPE keverékben, kisebb átmérőjű cseppeket 

eredményezve. Pluta [127] rámutatott arra is, hogy a SEBS-g-MA növelte a PET/HDPE keverékek 

szakadási nyúlását. Basu és Kale [173] kutatásában kifejtette, hogy a HDPE-hez 10-30 m%-ban 

hozzáadott PET csökkentette a keverékek szilárdságát, amely a SEBS hozzáadásával sem volt 

javítható, és csak 50/50 m% összetételnél érték el ismét a PET/HDPE keveréknél a HDPE-t 

jellemző húzószilárdságot. Lei és társai [174] a kettős-folytonos tartományban mérték a legrosszabb 

mechanikai tulajdonságokat reciklált PET/HDPE keverékeknél, amit a fázisok nagy méretével és 

összeférhetetlenségével magyaráztak. A keverékhez hozzáadott SEBS és PE-g-MA 

kompatibilizálószerekkel az ütőszilárdság javítható volt. Dimitrova és társai [175] saját fejlesztésű 

poliészter szegmensekkel ojtott kopolimereket vizsgáltak, amelyek képesek a PE főlánchoz 

csatlakozni. A kompatibilizálószer hatása megegyezett a kereskedelmi forgalomban kapható SEBS-

g-MA-val, adalékolásukkal csökkent a fázisok mérete és nőtt a PET/HDPE keverékek szívóssága. 

Xiang és társai [176] az adalékanyagon felül vizsgálták különböző dózisú gamma-sugárzás 

hatását. Megállapították, hogy a besugárzásnak hatása van a PET/HDPE keverék húzószilárdságára, 

szakadási nyúlására és ütőszilárdságára is, a legjobb mechanikai eredményeket 1% adalékanyag 

hozzáadásával és 30 kGy besugárzott dózis esetén kapták. 

A létrejövő fázisinverzió hatással lehet a PET/HDPE keverékek éghetőségére, tekintettel a PET 

csökkent éghetőségére a HDPE-hez képest. Walters és Lyon [177] összehasonlítása alapján a HDPE 

fajlagos hőkapacitása (1676 J/gK) ötször akkora, a teljes hőkibocsátása (41,6 kJ/g) közel háromszor 

nagyobb a PET-nél. Sonnier és társai [178] egy másik hőre lágyuló keveréknél összefüggést találtak 

a kialakuló morfológia és a keverék oxigén-indexe, illetve hőkibocsátása között. 
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A HDPE mellett a PS is a tömegműanyagok közé sorolható [107]. Gyakran képeznek belőlük 

keveréket a csomagolóipariban és a mindennapi termékeknél, például a többrétegű 

csomagolóanyagoknál, ezért keverékük a hulladékáramban is előfordul, függetlenül attól, hogy a 

két műanyag nem kompatibilis egymással [179,180]. A komponensek szétválasztása drágítja az 

újrahasznosítást, ezért több tanulmány foglalkozott a PS/PE keverékek tulajdonságainak javításával 

[181-186]. A PS egy tipikusan rideg műanyag, nagy rugalmassági modulussal, kis ütőszilárdsággal 

és szakadási nyúlással jellemezhető, amely polietilén hozzáadásával javítható [108], ezért a 

keverékképzés PS és PE komponensekből ideális új alapanyag előállítására [107,109]. Wu és társai 

[187] PS/HDPE keverékben gyenge adhéziót mutattak ki a fázisok között, illetve hogy az 

ömledékállapotból való lehűlésnél a diszpergált HDPE fázis növelte a folytonos PS fázis Tg-jét, 

amelynek oka, hogy a HDPE fázisok gátolták a PS láncok mobilitását a Tg tartományban. 

A PS/PE keverékek kompatibilizálása additív jellegű blokk-kopolimerekkel és reaktív, ojtott 

kopolimerekkel is megvalósítható, amelyekkel a keverék tulajdonságai javíthatók [188,189]. Egyik 

lehetőség megfelelő adalékanyag előállítására a PS láncok in situ ráojtása a PE láncokra (PE-g-PS) 

Friedel–Crafts alkilezési eljárással [190-193], de használható alternáló blokk-kopolimer is PS és PE 

blokkokkal (PE-b-PS) [105,134]. Lehetséges kompatibilizálószerként említették még a sztirol-

butadiént (SB) [105], a hidrogénezett butadién-polisztirol kopolimert [194] és az SBS [105], illetve 

a poliéter kopolimereket [195]. Mindazonáltal a leggyakrabban alkalmazott kompatibilizálószer a 

PS és a PE összeférhetőségének javítására a SEBS és a SEBS-g-MA, amelyekkel javítható a fázisok 

közötti adhézió, nagyobb ütőszilárdságot eredményezve [105-125]. 

Korábban Sahnoune és társai [124], illetve Ha és társai [125] hasonlították össze a SEBS és 

SEBS-g-MA hatásosságát PS/HDPE keverékben, ahol mindkét kompatibilizálószer megfelelőnek 

bizonyult. Sahnoune és társai [124] úgy találták, hogy a nem-elegyedő komponensek miatt a 

repedések a PS és a HDPE fázisok határán szaladtak végig az elégtelen adhézió miatt. Azonban 

SEBS, vagy SEBS-g-MA hozzáadásával jelentősen csökkent a diszpergált PS fázisok mérete, és a 

törések a PS fázisokon haladtak keresztül, tehát a kompatibilizálószer növelte az adhézió erősségét. 

A kompatibilizálószereket nagy mennyiségben adalékolva a húzószilárdság alig, a keverékek 

rugalmassági modulusa pedig enyhén csökkent, miközben a Charpy-féle ütőszilárdság jelentősen 

növekedett. Ha és társai [125] 50/50 összetétel-arányú PS/HDPE keveréknél szintén rossz 

kapcsolódást tapasztaltak nagyméretű diszpergált PS fázisokkal (8-30 µm). Szintén bizonyították 

mindkét adalékanyag hatásosságát, habár a diszpergált fázisok méretét a SEBS jobban csökkentette, 

különösen 10% feletti részaránynál. Az alkalmazott kompatibilizálószerek enyhén csökkentették a 

húzószilárdságot és a rugalmassági modulust, azonban növelték a keverékek szakadási nyúlását, 

viszont a SEBS-g-MA felhasználása jobb mechanikai tulajdonságokat eredményezett. 
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2.3. Polimerek szétválasztási lehetőségei 

Annak ellenére, hogy a műanyagok jó tartóssággal jellemezhetők, a feldolgozott polimerek 

tömegének több mint a fele egy éven belül megjelenik a hulladékáramban [196,197], amely 

probléma hatékony megoldást igényel. A hulladék lehet gyártónál keletkező hulladék, csomagolási 

hulladék, valamint végfelhasználói hulladék. Előbbi két területen keletkezett hulladék könnyebben 

válogatható és jó minőségű másodlagos nyersanyag nyerhető belőle. A legnagyobb problémát a 

végfelhasználótól begyűjtött hulladék jelenti. Az életútját végigjárt műanyag termékek nagy része a 

kommunális szemétgyűjtő konténerbe kerül, a keletkező műanyaghulladéknak csak bizonyos fajtáit 

válogatja szelektíven a lakosság [198,199]. A lakosságtól visszagyűjtött műanyag lehet egynemű, 

szennyezett, színezett, szálerősített, kémiai adalékanyagokat tartalmazó vagy töltött alapanyag, 

amelyek hatással vannak a sűrűségre, így a hulladékáramban lévő anyagtípusokhoz nem lehet 

konkrét sűrűségi értéket rendelni, csak egy sűrűségi tartományt [200]. Mivel a végfelhasználóknál 

keletkező szilárd vegyes műanyaghulladék összetétele változó, ezért a vegyes hulladékáram 

válogatása általában egy lépésben nem valósítható meg a kívánt tisztaságban, sokszor több, egymás 

utáni lépcsőt kell alkalmazni. Van, amikor a műanyagokat a kedvező tulajdonságok elérése miatt 

ömledékállapotban kompaundálják, azonban ezeknek a keverékeknek a későbbi anyagfajtánkénti 

szétválasztása és jó minőségű hasznosítása nem megoldott. A PET és a PVC közel azonos sűrűségű, 

így az anyagok nehezen különíthetők el egymástól [201], de a keverék együttesen sem dolgozható 

fel a PVC-nek a PET feldolgozási hőmérsékletén történő degradálódása miatt [199].  

A legegyszerűbb válogatási forma a kézi válogatás, amelyet egyfajta előválogatásként lehet 

értelmezni, ahol a vegyes hulladékáramból a műanyagok termékspecifikusan (pl. PET palackok, 

fóliák) elkülöníthetők, illetve a veszélyes hulladék, a megmaradt fémes egységek és egyéb nem-

polimer alapanyagok hatékonyan leválaszthatók [199]. Az automatizált válogatási folyamat első 

lépése a beérkező hulladékáram aprítása, amely műveletnél a darálék nagyságának 

megválasztásakor figyelembe kell venni a később alkalmazott szeparálási technológiát. A nagyon 

kisméretű hulladékszemcsék ronthatják a válogatás hatékonyságát, ráadásul növelik az 

újrahasznosítási folyamat költségét. A tényleges válogatás előtt általában tisztítást is alkalmaznak a 

polimerek felszínére tapadt olaj, zsír és ragasztóanyag eltávolítására [202]. A hulladékáram 

automatizált válogatási műveletei között megkülönböztethetők és az iparban elterjedtek az integrált 

optikai detektáló és válogató berendezések, a frakciók sűrűség szerinti szétválasztása, a hulladék 

felületének módosításával való differenciálás, szétválasztás kémiai habosító adalékkal, a tribo-

elektrosztatikus, illetve a mágneses szétválasztás. A szakirodalom említést tesz még a centrifugális 

erő elvén történő szétválasztásról, kémiai oldásról, valamint hőbevitellel járó megömlesztéses 

eljárásról laboratóriumi körülmények között [202,203]. 



27 
 

2.3.1. Spektroszkópiai válogatás 

Spektroszkópiai válogatással a nagyobb méretűre vágott hulladék válogatható hatékonyan és 

automatizáltan. A vizsgálati sugárforrás spektruma lehet optikai fény hullámhosszú, röntgen-, UV- 

és az infravörös sugárzás. Az eljárás során az anyagoknak azt a tulajdonságát használják ki, hogy a 

hulladékáramban érkező eltérő anyagcsaládú hulladékok más hullámokat nyelnek el és vernek 

vissza a többi anyagtípushoz képest (12. ábra). Az optikai válogatás hátránya, hogy a szeparálás 

tisztaságát rontják a detektálás során kapott gyengébb spektrális jelek, a fekete színű, vagy hasonló 

karakterisztikus csúcsokkal rendelkező termékek jelenléte. Ezen kívül problémát okoz a hulladékok 

különböző mérete és alakja is [204,205].  

 

12. ábra: Anyagok detektálási folyamata spektroszkópiai válogatás során [205,206] 

Optikai eljárással általában a hulladékok szín szerinti válogatását valósítják meg anyagtípustól 

függetlenül, ugyanis a berendezés nem elemzi a műanyagok összetételét, ezáltal nem képes 

megállapítani a műanyag típusát, csak az anyagról visszaverődött fényt detektálja, és ez alapján 

válogatja a termékeket színcsoportokba [207]. Közeli infravörös (NIR) technológiát palackok 

válogatására használják, azonban az eljárás a fekete színű termékeket nem képes azonosítani. Így 

például a roncsautókból visszanyert jelentős mennyiségű aprított, fekete shredder hulladékfrakció 

osztályozása nem valósítható meg az eljárással [208]. A középső infravörös tartományt (MIR) 

használó berendezésekkel a sötét színű termékek is detektálhatók lassabb válogatás mellett [207]. A 

röntgen fluoreszcens spektrometria (XRF) válogatási technológia azon alapszik, hogy az atomokat 

nagy energiájú röntgensugárzással gerjesztik, amely során az anyagból kilépő fotonokat a 

berendezés detektálja. Azonban a hasonló atomokból felépülő polimerek nem választhatók szét az 

eljárással, így döntően PVC leválasztásra használják [209]. Lézeres válogatást PE, PP és ABS 

detektálására használják, azonban nagysebességű automatikus válogatás az anyag típusának 

megállapításához szükséges hosszú idő miatt nem lehetséges [210]. 

Integrált mikroszkópia rendszerekkel a szétválogatott hulladékáram minőségét, tisztaságát is 

lehet ellenőrizni. Serranti és társai [211] egy újfajta minőségellenőrzési módszert, nagyfelbontású 

spektrális képanalízist és Raman spektrométert alkalmaztak vegyes poliolefin (PE és PP) hulladék 

szétválasztási hatásosságának ellenőrzésére. Az érkező hulladékáramot a detektor folyamatosan 
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fényképezi, amelyet egy képelemző szoftver automatikusan kiértékelt az adatbázisába betáplált 

felületi tulajdonságok alapján, így a spektrumvizsgálat alapján akár a PE és a PP is egyértelműen 

azonosítható. Vajna és társai [212] valós autóipari műanyaghulladék összetételét vizsgálták Raman-

térképezéssel, a mérési adatokat kemometriai képkiértékelő algoritmusokkal elemezték. 

 
2.3.2. Sűrűség szerinti válogatás 

A hulladékok sűrűség szerinti válogatása köztes sűrűségű közeggel egyszerű, nagy kihozatalú, 

alacsony üzemeltetési költségű és automatizálható. Sok esetben alkalmazható előválogatásként a 

sűrűségkülönbségen alapuló gravitációs szétválasztás, ahol egy ismert, köztes sűrűségű közegbe 

vezetik a műanyagokat, megvalósítva részbeni szétválasztásukat. Egyszerű szétválasztási lehetőség 

lehet a vizes szétválasztás, ahol a darált hulladékszemcsék közül a poliolefinek (PE és PP) a víz 

felszínén úsznak, amíg a nagyobb sűrűségű műanyagok a tartály aljára süllyednek [213].  

A sűrűség szerinti szétválasztásnál megkülönböztethető a száraz, légáramlásos (mint például 

lebegtető berendezés, ciklon, örvényszeparátor) vagy nedves (víz vagy emulzió) szétválasztó közeg. 

A köztes sűrűségű szétválasztó közegnél kisebb sűrűségű hulladékok a közeg tetején úsznak, vagy 

lebegnek a felhajtóerőnek köszönhetően, amíg a közegnél sűrűbb részek a közeg aljára süllyednek 

[214]. A gravitációs elválasztás nehezen alkalmazható olyan anyagpároknál, ahol a komponensek 

között nagyon csekély a sűrűségkülönbség (13. ábra), mint például a PVC és PET keveréknél 

[215,216], az ABS és PS anyagoknál [217] és a poliolefinek esetében is [218]. 

 
13. ábra: Különböző műanyagcsaládok jellemző sűrűsége [206] 

A szétválasztásnál problémát okoz még a habosított, töltött és szálerősített műanyaghulladékok 

jelenléte, amelyek megváltoztatják a műanyag sűrűségét. Száraz szétválasztó közegnél fontos a 

hulladékszemcsék méretének szűk eloszlása a megfelelő homogenitású reciklátum visszanyerése 

miatt. A sűrűségkülönbségen alapuló szétválasztásnál több idő szükséges az állandósult állapot 
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kialakulásához, illetve az összetapadt szemcsék közötti tapadás megszűnéséhez, és a megfelelő 

kapcsolat kialakulásához a szemcse felszíne és a szétválasztó közeg között. Ipari körülmények 

között a szétválogatandó részecskék mérete tipikusan 6-10 mm közötti [202]. 

A műanyagok sűrűségkülönbségén alapuló száraz szétválasztása megvalósulhat áramoltatott 

légközegben, felhasználva az anyagoknak a nyugvó közegben mért különböző süllyedési 

sebességeit, vagy az alulról történő befúvásos légárammal kialakuló fluidizált ággyal. Ha a 

szétválasztani kívánt darálék mérete teljesen megegyezik, az ellenáramú légáramban 

sűrűségkülönbségük miatt a műanyagok süllyedési sebessége eltérő (14/a. ábra). A szeparálás során 

azok a nagyobb sűrűségű szemcsék választhatók le a berendezés alján, amelyek a felfelé irányuló 

közeg légáramánál (w) nagyobb süllyedési sebességgel (∆vi) jellemezhetők, így összességében a 

rájuk ható erők eredője (∆si) lefelé mutat. A légáramnál kisebb süllyedési sebességű műanyagok a 

légárammal megegyező, felfelé haladó pályán áramolnak. Ezzel a módszerrel egy lépésben egy 

elválasztási határ adható, azonban a légáramlás – jellemzően levegő – erőssége állítható. A 

keresztirányú légáramlással működő szétválasztó berendezésnél (14/b. ábra) az oldalirányú légáram 

sebességvektora és a darálékok süllyedési sebességvektora meghatározott szöget zárnak be. 

  
(a) (b) 

14. ábra: (a) Ellenáramú száraz szétválasztó berendezés és (b) keresztirányú száraz szétválasztó berendezés elvi 

felépítése, ahol w a légáram sebessége, ∆vi a darálékra ható süllyedési sebességvektor, míg ∆si a darálékra ható 

erők eredője [206] 

A műanyagok szétválasztására használható légszér működési elve hasonló az ellenáramú 

szétválasztáshoz. A ventilátor által szállított légtömeg egyfajta fluid ágyat hoz létre a légszér 

féligáteresztő asztalán, amelyre a nagyobb sűrűségű szemek leülepednek 

– süllyedési sebességük nagyobb a légáram felhajtóerejénél –, és az asztal vibrációs mozgással 

felfelé hordja ezeket, miközben a kisebb sűrűségű szemcsék a légáram miatt elmozdulnak az 

asztalról, amelyek így a dőlés irányába lefolynak a szérasztalról. A légszérhez hasonló elven 

működik az aero-csatorna. Az alulról befúvott levegő hatására egy fluidizált ágyon haladnak a 

műanyagok az enyhén dőlt és szűkülő csatornában úgy, hogy a kisebb sűrűségű műanyagok 
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haladási iránya jobban eltéríthető az oldalirányú levegő bevezetésével. A műanyagok száraz módon 

történő szétválasztása megvalósítható ülepítéses eljárással is. A szita pulzáló mozgatásával, vagy az 

alulról befúvott légárammal a szitán lévő anyagáram periodikus lépésközönként fellazítható, így az 

anyagréteg sűrűségkülönbség szerint rendeződik [219]. 

A szárazközeges szétválasztás egyik szélsőséges alkalmazása, amikor közel szuperkritikus 

állapotú gázokat használnak zárt térben moderáló közegként [199]. A hőmérséklet és a nyomási 

viszonyok változtatásával a közeg gázhalmazállapotból folyékonnyá változik (közeg szuperkritikus 

állapota), miközben a sűrűsége is változik és a kisebb sűrűségű műanyagok a képződött folyadék 

felszínére úsznak fel. A képződő szétválasztó közeg sűrűsége tág határok között szabályozható az 

eltérő kritikus hőmérsékletű és nyomású gázok elegyének alkalmazásával. 

A nedves közegben történő szétválasztás elve megegyezik a száraz közeges szeparációval, az 

anyagáram szétválasztásához azonban a légáram helyett nedves közeg, vagy emulzió alkalmazható. 

A nedves eljárásoknál nagyobb tisztaságban, élesebb elválasztási határral választhatók szét az 

anyagfajták egymástól, azonban gondoskodni kell a reciklátumok megfelelő szárításáról, illetve a 

nedves közeg tisztításáról, regenerálásáról. A műanyagok szétválasztása nedves közegben történhet: 

(i) nehézközegben való úsztatással, (ii) nehézközeges centrifugálással, (iii) nedves ülepítéssel, (iv) 

nehézközeges ciklonokban, (v) nedves széren és (vi) nedves közegű ellenáramban. 

A nehézközeges szétválasztásnál [220] a közegnél kisebb sűrűségű anyagok a közeg felszínén 

úsznak, és túlfolyatással, leúsztatással vagy gereblyézéssel választhatók le, amíg a közegnél 

nagyobb sűrűségű anyagok a berendezés alján dúsulnak fel, amelyeket láncos kihordással, vagy 

forgó lapátokkal lehet kiemelni. Az eljárással egy lépésben csak egy elválasztási határ állítható fel. 

A nehézközeges centrifugális szétválasztásnál a műanyagok nagy tisztasággal válaszhatók szét 

egymástól már kis sűrűségkülönbségeknél is, ugyanis a szeparáló berendezésben kialakuló 

centrifugális erőtér a nehézségi gyorsulás több száz szorosa is lehet, ezáltal nagyobb erő hat a 

szétválasztani kívánt szemcsékre a berendezéssel nagy kerületi sebességgel együtt forgó nedves 

szeparáló közegben [221]. Kuang és társai [222] megállapították, hogy az ultracentrifugában 

kialakított különböző sűrűségű közegekbe a nehezebb nanolemezek gyorsabban süllyedtek le, ahol 

megragadtak a centrifugálás után is. A centrifugákhoz hasonló elven működnek a nedves ciklonok 

és az örvénycsövek. Ciklonok esetén az elrendezés általában függőleges, az örvénycsövek 

rendszerint vízszintes irányban enyhén döntött, hengeres kialakításúak. A betáplált közeg egy spirál 

alakú örvénypályán halad végig a berendezés falán, miközben egy örvényáramot hoz létre, így a 

tengely mentén légmag alakul ki. A szeparáló médiánál nagyobb sűrűségű műanyagok bekerülnek 

az örvénylő nedves közegbe és a közeggel együtt távolíthatók el a berendezésből. A közegnél 

kisebb sűrűségű műanyagok viszont az örvényáram felszínén úszva a berendezés végén 
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választhatók le [214]. Yuan és társai [223] PET és PVC szétválasztására hidrociklont alkalmaztak 

sikeresen, kihasználva az anyagok eltérő trajektóriáját a nyomásviszonyok változtatásával. 

A nedves szérrel történő szétválasztás olyan sűrűségkülönbségen alapuló gravitációs dúsítási 

eljárás, ahol a műanyagok szeparálása egy barázdált felületű, enyhén dőlt rázóasztalon valósul meg, 

amely oldalirányba mozgatható, lökhető (15. ábra) [213]. Az elválasztás a különböző sűrűségű 

szemcsékre ható mozgások eredőjeként valósul meg. A feladott szemcsék egyrészt az áramló víz 

szállítóereje miatt a rázóasztal dőlésével megegyező irányba mozognak lefelé, másrészt a szér 

oldalirányú mozgása miatt hosszirányban is elmozdulnak, így átlósan haladnak az asztal felületén.  

A nedves szállítóközeg jobban befolyásolja a kisebb sűrűségű műanyagok mozgási irányát, a 

közeg magával ragadja a könnyű szemcséket, amelyek így a feladás helyéhez közelebbi oldalon 

dúsulnak fel. A barázdákba ragadt nagyobb sűrűségű szemcsék a rázás miatt keresztirányba 

mozdulnak el és a feladás helyétől távolabbi oldalon vezethetők el. A különböző sűrűségű anyagok 

eltérő haladási pályája miatt akár több műanyagtípus is elválasztható egymástól ezzel a módszerrel. 

Fontos a szemcsék közel azonos mérete és alakja, ugyanis a nagyobb átmérőjű, gömbi geometriájú 

szemcsék könnyebben lefolynak a vízárammal együtt a döntött szérasztalról, mint az apró, 

négyzetes profilú darabok, amelyek könnyebben akadnak el a barázdák között, módosítva az eredeti 

haladási pályájukat és egy másik műanyagtípusban jelenhetnek meg szennyezőként [224,225].  

 
15. ábra: Nedves szérasztal elvi felépítése és működése a szétválasztás során [226] 

A technológiát Carvalho és társai [213] alkalmazták a nagysűrűségű települési szilárd 

műanyaghulladék (PET, PVC, PS) szétválasztására vizes közegben. Pita és Castilho [227] a 

műanyagokat egy pulzáló vízoszloppal választották szét sűrűségük szerint, rámutatva a hulladék 

méretének és alakjának kritikus pontjára. Lupo és társai [228] összefoglaló tanulmányban 

ismertették a nedves közeges szétválasztásos technológiákkal elért legfrissebb eredményeket. 



32 
 

A műanyagok szeparálása megvalósítható mágneses fluxussűrűségen alapuló elválasztással is, 

amelynek működési elve hasonló a sűrűségkülönbségen alapuló elválasztásokhoz, itt azonban 

mágnesezhető ferritszemcséket tartalmazó folyadékot használnak szétválasztó közegként. A 

készülék egyik oldalán elhelyezett mágnes hatására a közegben lévő ferritszemcsék rendeződnek, 

kialakítva egy inhomogén gradiens mágneses mezőt. Ennek következményeként a folyadékoszlop 

különböző magasságaiban eltérő mágneses erő lép fel. Így a közegre a gravitációs- és a mágneses 

erők eredője hat, amely egy látszólagos sűrűségeloszlást eredményez úgy, hogy a mágneshez 

közelebbi oldalon kisebb lesz a közeg látszólagos sűrűsége. A közegbe belemerülő különböző 

sűrűségű műanyagok így a folyadékoszlop különböző magasságaiba rendeződnek, ezáltal 

szétválaszthatóvá válnak [218,229]. A mágnes elhelyezkedésétől függően (folyadékoszlop alatt 

vagy felett található), a víznél nagyobb, illetve kisebb látszólagos sűrűség érhető el. 

A poliolefinek szeparálásra megoldást jelenthet a magneto-hidrosztatikus elválasztás. Bakker és 

társai [218] az eljárással víznél kisebb sűrűséget hoztak létre. A válogatásuk során az anyag 

mozgási pályáját a magneto-hidrosztatikus erő és a turbulens áramlási határnál fellépő ellenállás 

közötti kapcsolattal írták le a (10) összefüggés alapján [229]: 

1
2
∙ 𝑓 ∙ 𝜌𝑓 ∙ 𝑣𝑘2 ∙ 𝐴 = (𝜌𝑠𝑧 − 𝜌𝑐(𝑒)) ∙ 𝐴 ∙ 𝑏 ∙ 𝑔 (10)  

ahol f a súrlódási faktor, ρf a szeparáló közeg sűrűsége, vt a szemcse lokális sebessége a mágneses 

folyadékban, A a szemcseméret (egyszerűsíthető az egyenletben), ρsz a szemcse sűrűsége, ρa(y) a 

látszólagos sűrűsége a folyadéknak y pontban, b a szemcse vastagsága és g a nehézségi gyorsulás. A 

szétválasztás során a poliolefineket turbulens áramlásban összekeverték, majd a mágneses erőtér 

irányába áramoltatták, ahol a részek olyan síkban mozogtak, ahol a gravitációs erőtér nagysága 

megegyezett a rájuk ható felhajtóerő és a mágneses erő összegével. A mágneshez közelebbi oldalon 

a kisebb sűrűségű PP szemcsék haladtak el, amíg alul nagyobb részarányban a PE (16. ábra). 

Bakker és társai [218] különböző erősségű mágneses terekben 98%-os tisztaságban nyerték vissza a 

frakciókat 72-76% közötti visszanyerési rátával. Ennek oka, hogy a tartály alján lévő PP részeknek 

több idő kellett a rendeződésre, mint a közeg tetején lévő PE szemcsék lesüllyedésére. 

 

16. ábra: Mágnesezhető folyadékkal történő magneto-hidrosztatikus szétválasztás [218] 
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Luciani és társai [230] PVC és gumi keverék szétválasztásával igazolta a magneto-

hidrosztatikus szétválasztás hatékonyságát, amelyhez az optikai válogatás során bemutatott integrált 

optikai rendszert is kapcsoltak és a válogatás tisztaságát infravörös spektroszkópiával valós időben 

ellenőrizték. Emellett a mágneses szétválasztást Fan és társai [231] sikeresen alkalmazták olyan 

ciklonok esetében is, ahol a szétválasztást elektromágnessel segítették. 

2.3.3. Tribo-elektrosztatikus szétválasztás 

A száraz közeges tribo-elektrosztatikus válogatás is alkalmazható műanyaghulladékok 

szeparálására [232], azonban a válogatás előtt fontos az anyagok tisztítása és szárítása [233]. Két 

eltérő felületi jellemzőkkel rendelkező műanyag érintkezésekor a polimerek töltött állapotba 

kerülhetnek, amely jelenség a triboelektromos-, vagy felületi súrlódáson alapuló kapcsolati 

feltöltődés. A folyamat mozgatóereje a töltéskülönbség, ahol a töltések áramlása elektron átvitellel 

(legelterjedtebb), ion transzferrel és anyagáramlással valósulhat meg [234]. A különböző 

elektronaffinitású anyagok közötti töltéskülönbség súrlódásos kapcsolattal növelhető [235], a 

töltések áramlása pedig a nyomás emelésével, ilyenkor ugyanis az anyagok gyakrabban ütköznek 

egymással és az edény falával, így a töltésmennyiség felgyülemlik az anyag felszínén [236,237]. Az 

elektrosztatikus térben a milliméteres nagyságú darálékok szétválasztása a legjobb hatásfokú, az 

ennél kisebb méretű szemcsék könnyebben tapadnak meg a berendezés falán, a szemcse méretének 

növelésével pedig a szemcse mozgáspályájának megváltoztatásához szükséges térerősség nagysága 

exponenciálisan nő [238]. Az ütköztetés után eltérő töltöttségi állapotba került részek leválaszthatók 

az anódon, vagy a katódon. Általában a PA, a PVA és a PMMA anyagtípusok inkább pozitív töltést 

vesznek fel, a PTFE, a PVC és a PET anyagoknál inkább negatív töltődés jellemző (17/a. ábra), ami 

felhasználható a PVC elválasztására a műanyaghulladék szétválogatásnál (17/b. ábra) [199,239]. 

Hasonló töltődési vizsgálatokat végeztek valós műanyaghulladékokon később Li és társai [240] is. 

 
 

(a) (b) 
17. ábra: (a) műanyagok tribo-elektrosztatikus feltöltődési sorrendje, (b) elektrosztatikus térben történő 

szétválasztás a műanyagok töltéskülönbsége alapján [197] 
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2.3.4. Flotációs szétválasztás 

A flotálás olyan kémiai elven működő, nedves közegben történő dúsítási eljárás, ahol a 

szétválasztás a szilárd anyagnak a moderáló közeghez és a benne átáramoltatott gázhoz való eltérő 

kapcsolódásán alapul. A flotáció során képződő légbuborék finoman eloszlik a nedves szétválasztó 

közegben, és a hidrofób, azaz víztaszító tulajdonsággal jellemezhető részeket magával ragadja és a 

közeg felszínére szállítja, amíg oldatban maradnak a hidrofil tulajdonsággal rendelkező, közeghez 

kapcsolódó szemcsék. A műanyagok kapcsolódását a nedves szétválasztó közeghez és az 

áramoltatott gázhoz módosítani lehet a kémiai nedvesítőszerekkel, reagensekkel. Így a korábban 

hidrofób tulajdonságot mutató műanyag a nedvesítőszer hatására hidrofil tulajdonságúra 

módosulhat (18. ábra) [206,241]. Flotációt döntően olyan esetben alkalmaznak, ahol kicsi a 

műanyagok sűrűségkülönbsége és más módszerekkel nem, vagy rossz hatásfokkal választhatók szét, 

ugyanis a kémiai reagensek regenerálása környezetterhelő. 

 
18. ábra: Vízhez való kapcsolhatóságuk a műanyagoknak peremszögük módosításával [206] 

Burat és társai [215] igazolták, hogy lúgos (pH=11) közegben az alapállapotban hidrofób, közeg 

felszínén lebegő PET és PVC szétválasztható nátriumhidroxiddal, amely nagy hőmérsékleten 

rontotta a PET hidrofób tulajdonságát, ezáltal a PET lesüllyedt a közeg aljára; amíg a PVC-re a 

reagens csak kismértékben hatott, így a közeg felszínén maradt. Hasonló eredményekről számolt be 

Kobler [242] és Wang csoportja [243]. Hui és társai [217] ABS/PS keverék szétválasztását végezték 

flotációval pH=7 kémhatású csersavas nedvesítő közegben, amelynek hatására az ABS 

hulladékszemcsék 91%-a lesüllyedt a közeg aljára, a PS részek 100%-ban a közeg felszínén úsztak. 

Bizonyították, hogy a műanyagok szétválaszthatósága a keverékképzési idő növelésével javult. Az 

eredményeket megerősítette Takoungsakdakun és Pongstabodee [216]. Wang és társai [244] 

rámutattak a flotálási idő és a habképző adalékanyag mennyiségének fontosságára. Fraunholcz és 

társai [245] igazolták, hogy az ammónia agresszíven kapcsolatba lép a PC oldalcsoportjaival és 

intenzíven változtatja meg az anyag hidrofóbicitását így a PC leválasztható a többi polimer 

anyagtípustól. Wang és társai [246, 247] flotációs eljárással PET ipari leválaszthatóságát mutatták 

be lakossági hulladékból. Pongstabodee és társai [248] háromlépéses szétválasztással dúsították a 

települési szilárd hulladékban leggyakrabban előforduló műanyagokat (HDPE, PP, PVC, PS, PET, 

ABS), amelynek bemutatása a Melléklet M2. pontjában található. 
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2.3.5. Egyéb szétválasztási lehetőségek 

A szétválasztás megvalósulhat a műanyagok eltérő olvadáspontja alapján egy olyan köztes 

hőmérsékletprofillal, ahol az egyik alkotó teljesen ömledékállapotba kerül, a másik fázis szilárd 

állapotú marad. Problémát okoz azonban, hogy egyes műanyagok megömlési tartományai átfedik 

egymást, különösen az amorf hőre lágyuló műanyagoknál, ahol ez a tartomány 30-50°C lehet [221]. 

A műanyagok szétválasztásának kézenfekvő módja lehet az egyik komponens kémiai kioldása, 

megfelelő oldószerrel [66]. A leggyakrabban használt műanyagok közül könnyebben oldható a PET 

és a PS, azonban vannak olyan műanyagok (PP, PE), amelyekhez nem lehet megfelelő, jól 

használható szelektív oldószert választani nagy vegyszerálló képességük miatt. Ipari 

alkalmazásának gátat szab, hogy az eljárással egy időben csak egy komponens választható le a 

hulladékáramból, és az oldatba vitt műanyag csak az oldószer elpárologtatásával nyerhető vissza, 

ami környezetterheléssel járhat. 

A besugárzásos módszerekkel a műanyagok felülete módosítható, megváltoztatva a szétválasztó 

nedves közeggel való kölcsönhatásukat. A plazmaszórás során a gázmolekula, például az oxigén, 

nagyon magas hőmérsékleten disszociál és reakcióba lép a kezelt alapanyaggal. Alapállapotban a 

két anyag hidrofób, de a képződött gyökök reagálnak a műanyag felszínén lévő láncmolekulákkal, 

így az anyag felületén hidrofil, poláris funkciós csoportok jelennek meg az apoláris részek mellett. 

A kezelés előtt a polimer teljes szabadenergiája minimális, amikor az apoláris oldalcsoportok a 

felszín irányába, amíg a poláris részek az anyag tömegközéppontja felé állnak. A plazmaszórás 

hatására a rendezettség megfordul [249], a műanyagok erősen nedvesíthető, hidrofil állapotba 

kerülnek és lesüllyednek a közeg aljára. A szétválasztás annak köszönhető, hogy az egyik műanyag 

hamarabb nyeri vissza hidrofób tulajdonságát és felúszik a közeg felszínére, amíg a másik a közeg 

alján marad, mert nedvesíthetősége hosszabb ideig áll fenn. Példaként Stückrad [250] vizsgálata 

említhető ABS/PC keveréken, ahol a PC benzolgyűrűinek visszafordulása sztérikusan gátoltabb az 

ABS-énél, így a plazmaszórás után a PC hosszabb ideig nedvesíthető maradt. 

A szétválasztó közeg nélküli centrifugálásnál a szeparálás centrifugális erőtérben valósul meg a 

keverék alkotóelemeinek sűrűsége és/vagy mérete alapján. A centrifugális erőtérben az elválasztani 

kívánt anyagokra geometriai formájuk és anyagi jellemzőjük miatt eltérő nagyságú erők hatnak. 

Ezen elv alapján az anyagok felületéről a szennyeződés is leválasztható. A közeg nélküli 

centrifugális szétválasztást számos egyéb területen alkalmaznak, mint például az orvostechnika 

területén a vérplazma leválasztására [251], az ásványfeldolgozó iparban az ércek közötti 

szennyeződések eltávolítására [252] és az élelmiszeriparban a tojássárgájának automatizált 

elválasztására [253]. A kedvező tulajdonságai miatt, a közeg nélküli centrifugális szétválasztás akár 

a műanyagok szétválasztására is alkalmazható lehet. 
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Különböző szétválasztási problémák esetén eltérő szétválasztási technológiák alkalmazása lehet 

célravezető, azonban fontos ismerni azoknak előnyeit, illetve hátrányait. Ennek érdekében a 

bemutatott főbb szétválasztási módszerek lehetőségeit és korlátait összefoglaltam a Melléklet M3. 

pontjában. 

 
2.4. Műanyaghulladék összetétele 

A minőségnövelt újrahasznosításhoz fontos feltérképezni, hogy adott műanyagipari területen 

milyen típusú műanyagok képződnek, mekkora mennyiségben. Amíg Magyarországon a lakossági 

műanyaghulladékban főleg PET, PE, PP, PS és PVC található, addig az autóiparban a PP, 

poliuretán (PUR), ABS, PC, PMMA és különböző műanyag kompozitok a legjelentősebb 

alapanyagok [254]. Az országos statisztikai adatok azt mutatják, hogy évről-évre csökken az 

elszállított lakossági hulladék mennyisége, párhuzamosan a deponálással ártalmatlanított 

hulladékkal. A szelektíven gyűjtött hulladék aránya pedig folyamatos növekedést mutat (jellemzően 

20-25 m% a teljes hulladékra nézve), köszönhetően a szelektív gyűjtésbe bevont lakosság és 

szolgáltatók számának növekedésével, ahonnan az elszállított hulladék anyagtípusonként válogatott, 

ezáltal könnyebben újrahasznosítható [255,256]. A magyarországi átlag alapján a műanyaghulladék 

mennyisége a teljes lakossági hulladék mennyiségére vonatkozva körülbelül 15 m%. Ez a 

mutatószám nagyvárosokban nagyobb. A lakossági hagyományos úton gyűjtött műanyaghulladékok 

összetétele a következő megoszlást mutatja: (i) poliolefinek (LDPE 42%, HDPE 18%, PP 12%) 

termékcsomagolásból és palackokból, (ii) PVC (11%) belsőépítészeti termékekből és 

műanyagcsövekből, (iii) PS (11%) csomagolási termékekből (iv) PET (5%) üdítős palackokból 

[257]. Ettől eltér a szelektíven gyűjtött műanyagok összetétele, ahol a házhoz menő hulladékgyűjtés 

során kihelyezett szelektív tárolókba és a hulladékgyűjtő szigeteken elhelyezett konténerekbe 

döntően kupakjukkal együtt PET palackok és egyéb csomagolási termékek kerülnek elhelyezésre. 

Így a szelektíven gyűjtött műanyaghulladék Magyarországon leginkább a PET, PE, PP és PS 

anyagcsaládokból tevődik össze. Tanulmányukban Shi és társai [258] és Bajracharya és társai [259] 

részletesen vizsgálták más országban képződő hulladékok mennyiségét és összetételét. Gu és 

Ozbakkaloglu 84 tanulmány eredményét taglalták a műanyaghulladék hasznosítása területén [260]. 

A hulladékok hasznosításáról az Európai Unió 2008/98/EK [261] irányelve foglal állást, amely 

kötelezi a tagállamokat az elkülönült szelektív gyűjtési rendszer létrehozására a lakosságnál 

képződő papír, fém, üveg és műanyag gyűjtésére 2015-től, és hogy 2020-ra érjék el a háztartásoktól 

származó hulladékok legalább 50%-os újrahasznosítási arányát. A 94/62/EK irányelv [262] 

foglalkozik a csomagolási hulladékokkal (módosítva és kiegészítve a 2004/12/EK [263], a 

2005/20/EK irányelvekkel), amelynek keretében a 97/129/EK számú bizottsági határozatban [264] 
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egységes jelölési rendszert állítottak fel a csomagolási anyagok egyértelmű jelölésére. Az 

irányelveknek való megfelelést szolgálja Magyarországon a 2012-ben kiadott 442/2012. (XII. 29.) 

Korm. rendelete [265] a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos 

hulladékgazdálkodási tevékenységekről. A rendelet értelmében Magyarország kötelezettséget 

vállalt a hulladékká vált csomagolóanyagok tömegének legalább 55%-os anyagában történő 

hasznosítására, úgy hogy ez az arány az egyes anyagok tekintetében legalább a következő legyen: 

(i) üveg 60%, (ii) papír és karton 60%, (iii) fém 50%, (iv) fa 15%, (v) műanyag 22,5%. 

A 2000/53/EK [266] irányelv értelmében az elhasználódott, forgalomból kivont gépjárműveket 

2015-től 95 m%-ban újra kell hasznosítani, úgy, hogy az anyagában történő hasznosítás aránya 

legalább 85% legyen. Ahhoz, hogy az autógyárak teljesíteni tudják az irányszámot, a bontáskor 

keletkező műanyaghulladékot is újra kell hasznosítaniuk. A „Roncsautók és elektronikai hulladékok 

szerves anyagainak hasznosítására szolgáló technológiák fejlesztése a jövőbeli deponálás 

elkerülésére” nevű projekt, azaz a RECYTECH program keretében a fehérvárcsurgói Alcufer Ipari, 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-től származó műanyaghulladék összetételének bevizsgálása a 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem a Polimertechnika Tanszék és a Szerves Kémia 

és Technológia Tanszék által valós információt ad az itthoni roncsautókból visszanyerhető 

reciklátum alkotóiról. A kapott hulladékfrakciók sűrűség szerinti szeparálásának eredménye a 2. 

táblázatban látható. Fontos megjegyezni, hogy a gépjárműiparban számos esetben alkalmaznak 

szálerősítést és különböző habosító- és töltőanyagokat, amelyek megnehezítik a későbbi válogatást. 

2. táblázat: Az autóipari műanyagfrakció összetétele (2008) [267] 
 

Autóipari hulladék 
sűrűsége [g/cm3] 

A sűrűségi intervallum 
fő komponense 

 -0,92 PP 

 0,92-0,94 PP+PE 

 0,94-0,97 PE 

 0,97-0,99 PP+PS+gumi 

 0,99-1 PP+PS+gumi+PUR 

 1-1,1 PS+ABS 

 1,1-1,25 PA 

 1,25-1,35 PA+PVC 

 1,35-1,4 Gumi + PVC 
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2.5. Irodalomkutatás kritikai elemzése, célkitűzések 

Az irodalomkutatás alapján megállapítható, hogy a két- és többfázisú keverékekben a kialakuló 

morfológia attól függően, hogy kettős-folytonos szerkezetű, vagy diszpergált szerkezet különböző 

fázisalakkal, döntően meghatározza a keverék tulajdonságait. A polimer keverékekben kialakuló 

morfológiát és hatásait a mechanikai- és fizikai tulajdonságaira már több esetben vizsgálták, 

azonban csak kevés olyan kutatás áll rendelkezésre, ahol az összetétel-arányok széleskörű 

változtatásával végeztek kutatásokat a viszkozitás-arány és adalékanyag hatásainak együttes 

bemutatására, és így követték volna nyomon a keverékben kialakuló fázisinverziót. Így az értekezés 

során átfogó módon kívánom vizsgálni olyan komponensekből előállított polimer keverékek 

viszkozitási paramétereit és a keverékhez hozzáadott kompatibilizálószer hatását, amely 

komponensek a lakossági műanyaghulladékban is nagy mennyiségben megtalálhatók. Korábbi 

kutatások rámutattak a fázisinverzió szignifikáns hatására, így hatásait én is vizsgálom a keverékek 

olyan tulajdonságaira, amelyeket korábban még nem érintettek. Omonov és társai [57] által végzett 

kutatás jó alapot adhat a fázisinverzió indirekt módon történő meghatározására. Ugyanilyen fontos a 

feldolgozási paraméterek hatásainak ismerete a polimer keverékekre. A keverékekben kialakuló 

morfológia, ezáltal a keverék mechanikai tulajdonságai jelentősen függnek attól, hogy milyen 

feldolgozási technológiával (fröccsöntés, extrúzió, belső keverés), illetve milyen technológiai 

paraméterekkel készültek. 

A fenntartható fejlődés érdekében foglalkozni kell a későbbiekben azokkal a keverékekkel, 

amelyeket csomagolási-, lakossági-, vagy ipari célra állítanak elő és életciklusuk végén hulladékká 

válnak. A jelenleg alkalmazott műanyag szeparáló berendezések nem képesek arra, hogy egy adott 

piaci szegmensből érkező műanyaghulladékot egy lépésben, nagy hatékonysággal válogassanak 

szét. Az elterjedt sűrűségkülönbségen alapuló szétválasztó berendezésekkel egy időben egyszerre 

általában csak egy elválasztási határ alkalmazható, ezáltal különböző műanyagokat tartalmazó 

anyagáram szétválasztása csak több elválasztási lépéssel valósítható meg. Megoldatlan problémát 

jelentenek a jelenlegi szeparálási technológiáknál az olyan termékek, amelyeket a gyártás közben 

ömledékállapotban kompaundáltak több műanyag együttes felhasználásával. Ezek 

újrahasznosításánál a keveréket alkotó műanyagok nem nyerhetők homogénen vissza, a keverék 

sűrűsége ráadásul megváltozik a különböző alkotók arányától függően, ezért szennyezőként 

jelenhetnek meg egy másik műanyagfrakcióban. Hasonló problémát okoz a habosított és 

erősítőszálas vagy töltőanyagot tartalmazó termékek osztályozása is. A műanyagok 

szétválasztásával foglalkozó korábbi kutatásokban két vagy három különböző anyagcsaládból 

származó, többnyire primer nyersanyagot használtak fel a szétválasztási eljárás hatékonyságának 

bizonyítására, ami azonban nem jellemzi megfelelően a valós hulladékáramot. A lakossági 
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hulladékban több mint ötféle műanyaghulladék található, autóipari hulladék esetében ez a szám tíz 

feletti is lehet. A jelenlegi hulladékdetektálási eljárásoknál statisztikai mintavételezéssel állapítják 

meg a teljes hulladékáram összetételét pár gramm minta bevizsgálása után, amellyel sok esetben 

téves előrejelzés adható egy valós, vegyes hulladék összetételére. Ráadásul a hulladék 

szennyezettsége, fekete színe a jelenlegi spektroszkópiai és pirolitikus kiértékelési módszerek 

hatékonyságát tovább rontja [78]. 

Ha a műanyaghulladék nem válogatható szét egymástól ismételten homogén anyagfrakciókra, 

az újrahasznosítás szempontjából célravezető kompatibilizálószerek társítása a többkomponensű 

anyagáramhoz az ismételt felhasználhatóság érdekében. A jelenleg alkalmazott 

kompatibilizálószerek megfelelőségét vizsgáló kiértékelő eljárások azonban idő- és pénzigényesek, 

valamint komoly műszaki ismereteket követelnek. 

A kutatásom fő célja olyan műanyag keverékek fejlesztése, amelyekben a kialakuló morfológia 

előre jól becsülhető, a felhasznált adalékanyagokkal az életciklusuk meghosszabbíthatók; illetve, a 

későbbiekben az általam fejlesztett keverékek ismételten újrahasznosíthatók, szétválaszthatók. Ezért 

az értekezésem során a „bölcsőtől a sírig” szemlélet helyett a „bölcsőtől a bölcsőig” szemléletet 

kívánom megvalósítani. Ennek keretében: 

1. Különböző polimer keverékek morfológiai változásait vizsgálom és elemzem széles 

összetétel-tartományban annak érdekében, hogy a kialakuló morfológia hatása bemutatható 

legyen a keverék egyéb műszaki tulajdonságaira. A kutatásom során különös tekintettel 

elemzem a fázisinverziós tartomány hatásait. 

2. Vizsgálom, hogy a keverékek összetétel-aránya, viszkozitás-aránya, a feldolgozási 

paraméterek és a keverékhez hozzáadott kompatibilizálószerek hogyan befolyásolják a 

keverékek fázisszerkezetét, ezáltal a keverék mechanikai- és fizikai tulajdonságait. 

3. Célom egy olyan szétválasztó berendezés fejlesztése, amellyel a kettőnél több műanyag 

komponenst tartalmazó száraz- és kompaundált keverékek szétválaszthatók ismételten 

egynemű, nagy tisztaságú alkotókra. 

4. Célnak tekintem, hogy a fejlesztett szétválasztó berendezéssel nagyságrenddel nagyobb 

mennyiségű hulladék legyen vizsgálható a jelenlegi módszerekhez képest, ezáltal egy 

anyagáram összetétele nagyobb megbízhatósággal legyen becsülhető úgy, hogy a vizsgálat 

során a minta színe és szennyezettsége a kiértékelésre kisebb hatással legyen. Az Európai 

Uniós előírások miatt figyelmet fordítok a csomagolási- és lakossági települési hulladék, 

valamint az autóroncsokból visszanyert műanyagban dús könnyűfrakció hasznosítására. 

5. Célom egy olyan újfajta módszer kidolgozása, amellyel gyors és egyértelmű válasz adható a 

keverékhez hozzáadott kompatibilizálószer megfelelőségének megállapítására.  
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3. FELHASZNÁLT ANYAGOK ÉS MÉRÉSI ELJÁRÁSOK 

3.1. A kutatás során felhasznált alapanyagok 

A polimer keverékek előállítása során PET, PS és kétféle, folyási mutatószámukban eltérő 

HDPE műanyagot használtam fel. Az alapanyagok kiválasztásánál fontos szempont volt olyan 

műanyagok kiválasztása, amelyek nagy mennyiségben kerülnek forgalomba és arányuk a 

műanyaghulladékban is jelentős, illetve, hogy az eltérő folyóképességű HDPE alapanyagok 

felhasználásával eltérő viszkozitás-arányú keverékeken keresztül bemutathassam a keverékek 

hasonló, illetve eltérő tulajdonságait. A keverékek előállításával célom volt továbbá az összetétel-

arány és a keverékben kialakuló morfológia hatásainak a feltárása PET/HDPE és PS/HDPE 

keverékeken keresztül. Ezen túlmenően vizsgáltam, hogy a keverékekhez adott SEBS-g-MA, 

amelynek sztirol/butadién aránya 30/70%, milyen hatással van a keverékek morfológiai-, reológiai-, 

mechanikai- és égési tulajdonságaira. 

A polimerek ömledékállapotában, centrifugális erőtérben végzett szétválasztási és minősítési 

eljárások során LDPE, HDPE, PP, PS, PET, PA6 műanyagokat használtam fel, amelyek együttesen 

a lakossági hulladék több mint 80%-át alkotják, ezen kívül ipari felhasználásuk is jelentős az 

elektronikai- és az autóipar területén. A polimer-ömledékcentrifugát, mint minősítő eljárást 

alkalmaztam a SEBS-g-MA megfelelőségének vizsgálatára, ahol a kompatibilizálószert eltérő 

koncentrációban (0-10 tf%) adtam hozzá 50/50 tf% állandó összetétel-arányú PS/HDPE 

keverékhez. A minősítő eljárás megfelelőségének alátámasztására két másik kompatibilizálószert, 

HDPE-g-MA-t és PP-g-MA-t is vizsgáltam. 

A felhasznált alapanyagok legfontosabb adatait a 3. táblázatban állítottam össze különválasztva 

a keverékek előállítása területet és a keverékek szétválasztása és minősítése kutatási részt. A 

keverék szétválasztása és minősítése részben a problémákat az alábbi polimerekkel vizsgáltam: 

• A többalkotós keverékek szétválaszthatósági vizsgálatára és összetételének elemzésére 

HDPE-UNI, PP-random, PS, PA6 és PET alapanyagokat választottam. 

• 70/30 m% PET/LDPE blend szétválaszthatósági vizsgálatára LDPE és a PET-DSM 

alapanyagokat használtam fel. 

• A szétválasztási paraméterek optimálását PET, PS és HDPE-UNI alapanyagokkal 

végeztem. 

• Kompatibilizálószer minősítő vizsgálatára az 50/50 tf% PS/HDPE keverékeknél HDPE-

UNI, PS, SEBS-g-MA, HDPE-g-MA és PP-g-MA polimereket alkalmaztam. 

• Az alapanyagok termikus degradációjának meghatározására LDPE-SLO, HDPE-MOL, 

HDPE-UNI, PP-homo, PS, PA6, PET polimereket használtam fel. 
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3. táblázat: A PhD értekezés során felhasznált alapanyagok a keverék előállítása, illetve a keverék 

szétválasztása és minősítése során 

KEVERÉK ELŐÁLLÍTÁS 

Rövidítés Márkanév Gyártó ρ (25°C) 

[g/cm3] 

T 

[°C] 

MFI* 

[g/10 perc] 

HDPE-MOL Tipelin  

BA 550-13 

MOL 

Petrolkémia Zrt. 

0,955 129a 0,30±0,2 

(255°C/2,16 kg) 

0,77±0,3 

(275°C/2,16 kg) 

HDPE-UNI Liten MB 87 Unipetrol RPA 

(Csehország) 

0,955 122a 56,6±4,6 

(255°C/2,16 kg) 

73,7±6,2 

(275°C/2,16 kg) 

PS Edistir N1840 Versalis 

(Olaszország) 

1,05 88a 17,9±0,7 

(255°C/2,16 kg) 

PET NeoPET 80 Neogroup 

(Litvánia) 

1,34 248b 38,4±5,7 

(275°C/2,16 kg) 

SEBS-g-MA Kraton FG1901X 

30/70% sztirol / 

elasztomer arány 

Kraton 

Polymers (USA) 

0,91 n.a. 33,07±1,5 

(275°C/2,16 kg) 

KEVERÉK SZÉTVÁLASZTÁS ÉS MINŐSÍTÉS 

Rövidítés Márkanév Gyártó ρ (25°C) 

[g/cm3] 

T 

[°C] 

MFI 

[g/10 perc] 

LDPE Tipolen  

FA 244-51 

MOL 

Petrolkémia Zrt. 

0,92 n.a. 0,28  

(190°C/2,16 kg) 

LDPE-SLO Bralen VA 20-60 Slovnaft a.s. 

(Szlovákia) 

0,914 85a 20,0  

(190°C/2,16 kg) 

HDPE-MOL Tipelin 

BA 550-13 

MOL 

Petrolkémia Zrt. 

0,955 129a 0,30±0,2 

(255°C/2,16 kg) 

0,77±0,3 

(275°C/2,16 kg) 
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HDPE-UNI Liten MB 87 Unipetrol RPA 

(Csehország) 

0,955 122a 56,6±4,6 

(255°C/2,16 kg) 

73,7±6,2 

(275°C/2,16 kg) 

PP-random Tipplen R 359 MOL 

Petrolkémia Zrt. 

0,90-091 80c 12  

(230°C/2,16 kg) 

PP-homo Tipplen H 145 F MOL 

Petrolkémia Zrt. 

0,90-091 109c 25  

(230°C/2,16 kg) 

PS Edistir N1840 Versalis 

(Olaszország) 

1,05 88a 17,9±0,7 

(255°C/2,16 kg) 

PA6 Durethan  

B30S 000000 

LANXESS 

GmbH 

(Németország) 

1,14 222b 110,0d 

(260°C/5,0 kg) 

PET-DSM Arnite D00 301 DSM 

Engineering 

Plastics B.V. 

(Hollandia) 

1,34 255b 6,0d 

(250°C/2,16 kg) 

PET NeoPET 80 Neogroup 

(Litvánia) 

1,34 248b 38,4±5,7 

(275°C/2,16 kg) 

SEBS-g-MA Kraton FG1901X 

30/70% sztirol / 

elasztomer arány 

Kraton 

Polymers (USA) 

0,91 n.a. 33,07±1,5 

(275°C/2,16 kg) 

HDPE-g-MA Fusabond E100 DuPont (USA) 0,954 134b 2,0 

(190°C/2,16 kg) 

PP-g-MA Orevac CA100 Arkema Group 

SA 

(Franciaország) 

0,905 167b 10,0 

(230°C/0,225 kg) 

a Vicat lágyuláspont 
b kristályolvadási hőmérséklet 
c HDT lehajlási hőmérséklet (0,45 MPa) 
d a folyási mutatószám cm3/10 perc értékben megadva a gyártó adatlapján 
* a folyási mutatószámoknál a szórással megadott értékek saját mérési eredmények 
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3.2. Mérési eljárások és berendezések bemutatása 

Vizsgálati anyagok előállítási módszerei 

A PET/LDPE blend és a PET/PS blend szétválaszthatósági vizsgálata során a komponenseket 

előzetesen Brabender Plasti-Corder PL-2000 típusú belső keverőben, 300 cm3 térfogatú 

gyúrókamrában homogenizáltam 10 percen keresztül, 20 1/perc fordulatszámon. A 70/30 m% 

összetételű PET/LDPE blendek esetében 250°C-os, az 50/50 tf% PET/PS blendnél 275°C-os 

gyúrókamra hőmérsékletet alkalmaztam. A kapott anyagmintának a méretét Fritsch Funnel P-15 

körkéses darálóval csökkentettem a szétválasztó tartályokba való megfelelő betáplálhatóságért. 

A két eltérő folyóképességű polietilénből készült, különböző összetétel-arányú PET/HDPE és a 

PS/HDPE blendek kompaundálása egyirányba forgó Labtech Scientific LTE 26-44 típusú ikercsigás 

extruderrel valósult meg (csigaátmérő 26 mm, L/D arány 44). A berendezésre 3 mm átmérőjű 

kétkijáratos kör keresztmetszetű szerszámot helyeztem, amelyből a kilépő szálakat Labtech 

Scientific LW-100/L típusú hűtőkádon átvezetve Labtech Scientific LZ-120/VS berendezéssel 

granuláltam a későbbi morfológiai-, reológiai- és szeparációs vizsgálatokhoz, illetve a 

fröccsöntéshez. Majd a blendeket 2 órán keresztül 80°C-on szárítószekrényben szárítottam azért, 

hogy a felületen megtapadt nedvesség mennyisége csökkenthető legyen. A megfelelő 

feldolgozhatóságért a kompatibilizált, illetve kompatibilizálószert nem tartalmazó PET/HDPE 

keverékeket az adagolótölcsértől a szerszámig egyenletesen növekvő 250-275°C hőmérséklet 

profillal kompaundáltam 40 1/perc fordulatszámon és az adagolótölcsérben lévő adagolócsiga 18 

1/perc fordulatával, a PS/HDPE keverékeket szintén emelkedő, 230-255°C hőmérsékletprofillal 

gyártottam, 75 1/perc csiga fordulatszámon, 40 1/perc fordulatszámon üzemelő adagolócsigával. 

33/25/25/17 tf% összetétel-arányú PET/PA6/PS/HDPE blend szétválaszthatóságának igazolására a 

komponenseket 40 1/perc fordulatszám és 15 1/perc adagolási fordulatszám mellett kompaundáltam 

250-275°C hőmérséklet profillal. 

Arburg Allrounder Advance 370S 700-290 típusú fröccsöntő géppel (30 mm átmérőjű, 23,3 L/D 

arányú csigával) az alapanyagokból és keverékeiből az ISO 527-2:2012 szakítóvizsgálati 

szabványban rögzített 1A típusú 10x4 mm keresztmetszetű próbatesteket állítottam elő kétfészkes 

szerszámmal. A kis- és a nagy folyóképességű polietilén bázisú keverékeknél alkalmazott azonos 

fröccssebességek eltérő fröccsnyomást eredményeztek a gyártás során, ezért eltérő utónyomási 

profillal dolgoztam, azonban az azonos típusú 0-100 tf% polietilén tartalmú keverékeknél minden 

esetben ugyanazokat a fröccsöntési paramétereket alkalmaztam az összehasonlíthatóság érdekében. 

A két eltérő folyóképességű polietilént tartalmazó kompaundált PET/HDPE és PS/HDPE 

keverékekből történő próbatestek előállításához a Melléklet M4. pontjában található fröccsöntési 

paramétereket alkalmaztam, figyelve arra, hogy a fúvóka hőmérséklete azonos legyen az extrúziós 
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szerszám hőmérsékletével. A kompatibilizálószert is tartalmazó keverékek a kompatibilizálószert 

nem tartalmazó keverékekkel megegyező gyártási paraméterrel készültek. 

Az ömledékcentrifugában végzett szétválasztással visszanyert alapanyagok mechanikai 

tulajdonságainak összehasonlításához a korongok darálása után 2 mm vastagságú lapkákat 

préseltem Fontijne SRA 100 présgéppel a 4. táblázatban megállapított préselési hőmérsékleteken, 

amelyekből 100 mm hosszúságú, 10 mm tervezett szélességű próbatesteket munkáltam ki. A 

présnyomást szakaszosan, levegőztetéssel megszakítva növeltem 180 bar présnyomásig, amit 

ezután 3 percig tartottam fenn, majd a présterméket nyomás alatt tartva 60°C alá hűtöttem, végül 

eltávolítottam a préskeretből. Ugyanezen paraméterek mellett préseltem, majd daraboltam fel a 

hőntartási cikluson át nem esett granulátumokból préselt referencia mintákat is. 

4. táblázat: Alkalmazott préshőmérsékletek a vizsgált anyagoknál 

  LDPE HDPE
-UNI 

HDPE
-MOL PP PS PA6 PET 

Préselési 
hőmérséklet [°C] 190 190 190 230 200 230 270 

 

Keverékek fázisszerkezetének vizsgálati módszerei 

A pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálatokhoz kriogén töréssel hoztam létre a keverékek 

vizsgálati töretfelületét mind az extrúzióval készített granulátumok, mind a fröccsöntött próbatestek 

esetében. Katódporlasztásos technológiával a minták felületére egyenletes arany bevonatot vittem 

fel a megfelelő felületi vezetőképesség eléréséhez. A keverékek morfológiáját JEOL JSM 6380LA 

típusú pásztázó elektronmikroszkóppal vizsgáltam, szekunder elektron üzemmódban 15-20 kV 

gyorsító feszültség mellett, 8-12 mm tárgytávolsággal. 

A fröccsöntött próbatestek hosszirányú, folyással megegyező irányú zsugorodását minden 

vizsgálati minta esetében 6 darabon mértem a kidobás pillanatától eltelt 1 perc, 1 óra, 1 nap és 1 hét 

múlva. A próbatestet készítő szerszám névleges hosszúsága 172 mm volt, amelyhez az idő 

függvényében kapott hosszúságokat aranyosítottam. A hosszúságméréséhez két tizedes pontosságú, 

200 mm hosszúságú, hitelesített digitális Mitutoyo tolómérőt használtam. 

Alapanyagok és keverékek reológiai vizsgálati módszerei 

A felhasznált alapanyagok adott hőmérséklet és terhelés melletti folyási mutatószámát az ISO 

1133-1:2011 szabvány ajánlásait figyelembe véve CEAST 7027.000 típusú számítógép-vezérlésű 

kapilláris plasztométerrel végeztem (9 mm dugattyú átmérő, 8 mm kapilláris hossz, 2,095 mm 

kapilláris átmérő). A PET/HDPE keverékek esetében a folyási mutatószám megállapítását az 
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extúziónál és a fröccsöntésnél alkalmazott szerszám-, illetve fúvókahőmérsékleten mértem 275°C-

on, 2,16 kg terhelő tömeg mellett. PS/HDPE keverékeknél 255°C-on, 2,16 kg terhelő tömeggel 

vizsgáltam a minták folyóképességét hasonló okok miatt. Az MFI vizsgálatok során minden 

összetétel esetében legalább három párhuzamos mérést végeztem az eredmények átlagolásával. Ha 

a keverék kompatibilizálószert is tartalmazott, azonos vizsgálati paraméterek mellett végeztem a 

mérést, mint az azonos műanyagpárból készült, kompatibilizálószert nem tartalmazó keveréknél. 

A degradációs hatásokat LDPE, kis- és nagy folyóképességű HDPE, PP, PS, PA6 és PET 

alapanyagokon mutattam ki a Melléklet M5. pontjában közölt vizsgálati feltételek mellett. 

A viszkozitási görbék felvétele a nyírósebesség függvényében TA Instruments gyártmányú 

AR2000 típusú rotációs reométerrel történt léptetéses üzemmódban növekvő nyírósebesség 

függvényében, 25 mm átmérőjű tányér feltéttel, amelyek közötti távolság a mérés során állandó 

volt. A mérések megkezdése előtt a mintákat 5 percen keresztül a beállított hőmérsékleten tartottam 

a megfelelő ömledékhomogenitás eléréséhez, amely hőmérséklet a PET tartalmú keverékeknél 

275°C, PS tartalmú keverékek vizsgálatánál pedig 255°C volt.  

Alapanyagok nyomás-fajtérfogat-hőmérséklet (pvT) görbéinek meghatározása 

A Ceast SR20 típusú kapilláris reométerben a vizsgálatok elvégzéséhez 6-10 g 

anyagmennyiséget használtam az előmelegítés és zömítés után. A fajtérfogat meghatározása a 

henger térfogatából és a dugattyú aktuális pozíciójából, illetve a vizsgált minta tömegének 

megadásával történt. A vizsgálat során a műanyagok pvT görbéi eltérően alakulnak attól függően, 

hogy szobahőmérsékletről felfűtés mellett vételeztem a pontokat, vagy az előzetes felfűtés után a 

hűtés során. Tekintettel arra, hogy az eredmények a későbbi polimer keverékek sikeres 

szétválasztáshoz szükséges bemeneti adatok, mint az alkotók közötti sűrűségkülönbség adott 

szétválasztási hőmérsékleten, így utóbbit választottam. A berendezésbe az adott anyag szokásos 

feldolgozási hőmérsékletén tápláltam be a vizsgálati anyagokat, amelyet 5 perces hőntartás követett, 

miközben a dugattyú zömítette az anyagot, majd a kapillárist bezártam. Végül minden mintát 

300°C-ra fűtöttem fel, ahonnan egyenletesen csökkenő, lassú (kb. 0,5°C/perc) hűtéssel 10°C-os 

lépésközökkel mérte a berendezés az adott hőmérséklet-nyomásviszonyhoz tartozó fajtérfogatot. A 

hűtési szakaszban állandó 1 MPa nyomás alatt tartottam a kapillárishengerben lévő anyagmintát. 

Alapanyagok és keverékek mechanikai tulajdonságainak meghatározása 

Az alapanyagok és a keverékek szakítóvizsgálatát Zwick Z020 típusú univerzális szakítógépen 

végeztem, satu befogókkal. A keresztfej elmozdulást és a közben ébredő erőt TestXpert 11.0 

szoftverrel rögzítettem. Az összehasonlító elemzéseknél a befogás hossza a fröccsöntött próbatestek 

esetén 100 mm volt, a préseléssel készült 2 mm vastag, 10 mm széles próbatesteknél 50 mm, a 
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szakítás sebessége minden esetben 20 mm/perc volt. Minden összetétel vizsgálatához 5 párhuzamos 

mérést végeztem, majd a kapott eredményeket átlagoltam a szórás meghatározása mellett. A minták 

megnyúlását, húzószilárdságát és kezdeti húzó rugalmassági modulusát az ISO 527-1:2012 

szabványban rögzített feltételek és összefüggések alapján határoztam meg. 

A hornyolatlan 80x10x4 mm geometriájú próbatesteket a Chapy-féle ütővizsgálatokhoz a 

fröccsöntött próbatestek 10x4 mm keresztmetszetű részéből munkáltam ki. A mérést és kiértékelést 

az ISO 179-1:2010 szabvány szerint meghatározott feltételek mellett Ceast Resil Impact Junior 

típusú ütőművel végeztem. A PET/HDPE keverékek és az 50/50 tf% arányú, 0-10 tf% SEBS-g-MA 

tartalmú PS/HDPE keverékeknél 15 J-os kalapácsot használtam, egyéb esetekben a PS/HDPE 

keveréknél 2 J-os kalapácsot, kivéve a 10 tf% PS tartalmú PS/HDPE-UNI és a 20 tf% PS tartalmú 

PS/HDPE-MOL keverékeket, amelyek nem törtek el a 2 J-os kalapáccsal. Az alátámasztási távolság 

62 mm, a kalapács által bejárt szög 150° volt. Minden mintánál legalább 6 próbatestet vizsgáltam. 

A szétválasztás során a hőterhelési cikluson átesett műanyagokból préselt 2 mm vastagságú 

LDPE és HDPE mintákat ütve-szakítás útján 15 J ütve-szakító feltéttel hasonlítottam össze a 

hőntartási cikluson át nem esett referenciákkal, amíg PP esetében 15 J kalapáccsal, minden más 

esetben pedig 2 J kalapáccsal vizsgáltam a minták ütőszilárdságát ütve-hajlító elrendezésben. 

Alapanyagok és keverékek termikus és éghetőségi tulajdonságainak vizsgálata 

Két eltérő programú termogravimetrikus analízissel elemeztem a műanyagok termikus bomlását 

nitrogén, illetve levegő környezetben (50 ml/perc alkalmazott légáram) TA Instruments TGA 

Q5000 IR berendezésben. A műanyagok tömegcsökkenését 30°C-ról folyamatos 10°C/perc 

felfűtéssel 600°C-ig vizsgáltam. A TA Instruments Universal Analysis 2000 4.5A kiértékelő 

szoftverrel kirajzolt maradó tömeg-hőmérséklet görbékről leolvastam az 1 m%-os, 2 m%-os, 5 m%-

os tömegcsökkenéshez, illetve a derivált görbe maximumához tartozó hőmérsékleteket. Másik 

mérési sorozatnál szobahőmérsékletről intenzív (50°C/perc) felfűtés után állandó hőmérsékletű, 60 

perces hőntartási idejű vizsgálatokat végeztem nitrogén és levegő atmoszférában, a műanyagok 

termikus degradációjának modellezésére a szétválasztás során. Az izoterm méréseknél az idő 

függvényében vizsgáltam, hogy a mintában hány perc múlva történik 1 m%, 2 m%, 5 m% és 10 

m% tömegcsökkenés, illetve meghatároztam a maradó tömeget. A hőntartási hőmérséklet 320°C 

volt, amit 20°C-onként csökkentettem, ha a 6-12 mg tömegű minták tömegcsökkenése jelentős volt. 

Az ISO 4589-2:2000 szabvány szerinti oxigén index meghatározásához nitrogén/oxigén 

gázelegyben vizsgáltam a 80 mm hosszúságú, 10x4 mm keresztmetszetű próbatestek 3 percnél 

hosszabb idejű, vagy 50 mm-nél nagyobb lángterjedésű égéshez szükséges oxigén mennyiségét. A 

keverékek oxigén indexét a minták folyamatos égéshez minimálisan szükséges oxigén 
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térfogatarányával állapítottam meg, a mintáknál mindig a legalacsonyabb mért érték határozta meg 

a keverék oxigén indexét. A minták vízszintes égetése során az UL-94 éghetőségi szabvány alapján 

a keverékek 25 mm hosszúságú meggyújtási szakasza utáni lángterjedési sebességet vizsgáltam 75 

mm mérési távolságon, minden keverék esetén legalább 3 párhuzamos mérés elvégzése mellett. A 

PET mintáknál, ha a láng a mérési szakaszon belül kialudt a roncsolódott távolságból és a 

gyújtóláng elvétele után eltelt időből határoztam meg a PET-re jellemző lángterjedési sebességet. 

A SEBS-g-MA kompatibilizálószert tartalmazó és nem tartalmazó PET és a HDPE 

komponensek hőkibocsátásának meghatározására 100x100x4 mm méretű lapkákat préseltem Collin 

Teach-Line Platen Press 200E típusú préssel, 150 bar nyomáson (HDPE esetén 210°C-on, PET 

esetén 275°C-on a nyomás fokozatos növelésével, levegőztetéssel). A lapkákon Cone kalorimetriai 

vizsgálatokat végeztem (hőfluxus 50 kW/m², szikragyújtással) az ISO 13927:2015 szabvány szerint, 

ahol a hőkibocsátást négy termoelemmel lehetett nyomon követni. 

A fejlesztett polimer-ömledékcentrifuga működésének bemutatása és a szétválasztás 

minősítésének leírása 

Az irodalomkutatásban említett szétválasztási problémák megoldására egy olyan berendezést 

terveztem és építettem meg, amelyben a szétválasztás során a vizsgálandó polimereket 

ömledékállapotba lehet hozni centrifugális erőtérben, majd az eljárás végén a kialakult szerkezet 

alakja rögzíthető a további vizsgálatokhoz és elemzésekhez. Az ömledékállapotban lévő polimer 

anyagpárok szétválasztására épített horizontális kialakítású centrifugáló berendezés elvi vázlata a 

19. ábrán látható. 

    
              (a)                      (b) 

19. ábra: (a) szétválasztó ömledékcentrifuga elvi vázlata /1/ hegesztett állvány, /2/ tengely, /3/ három 79,3 mm 

belső átmérőjű szétválasztóhenger, /4/ tengelykapcsoló, /5/ hőálló csapágy, házban, /6/ kapcsolódás elektromos 

meghajtáshoz; (b) megépített berendezés 

A három szétválasztó tartály a tengelyről leszerelhető, így a vizsgálni kívánt szétválasztandó 

minták a tartályokba adagolhatók, majd a működtetés után eltávolíthatók. A tengelykapcsoló végén 
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kialakított résznél a szétválasztó tartály forgásba hozható elektromos meghajtással. A forgatás során 

a berendezés fordulatszámát lézeres reflexióval határoztam meg digitális DT-2234C+ típusú 

tahóméterrel (pontossága ±0,05%), amely 2850±20 1/perc értékre adódott.  

A kifejlesztett polimer-ömledékcentrifugában az ömledékállapotba hozott műanyagok 

szétválasztására a legnagyobb hatást a forgatás hatására fellépő centrifugális erő fejti ki. A forgatás 

során két különböző sűrűségű anyagra eltérő nagyságú centrifugális erő hat a tengelyre merőleges 

irányú szétválasztás során a kialakuló centrifugális erőtérben. A szétválasztó centrifugáló 

berendezés megforgatásának következményeként fellép a Coriolis-erő is, amely a forgástengelyre 

merőleges irányba haladó pályájukról oldalirányba téríti el a mozgó anyagokat. Az elválasztási 

művelet felfutási, tranziens időszakában, amikor a szöggyorsulás nem állandó, akkor az Euler-erő is 

hat, azonban a rövid időszak miatt ennek hatása elhanyagolható a berendezés üzemeltetési ideje 

alatt. A centrifugális erő a forgó rendszerben kialakuló, a tengelytől radiálisan kifelé mutató erő, 

amelynek nagysága (11) összefüggéssel írható le: 

𝐹𝑐𝑓 = 𝑚 ∙ 𝑎𝑐𝑓 = 𝑚 ∙ 𝑟 ∙ 𝑑2 = 𝜌𝑐 ∙ 𝑉𝑐 ∙ 𝑟 ∙ (2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛/60)2  (11) 

ahol Fcf a fellépő, látszólagos centrifugális erő, acf a centripetális gyorsulás, m a vizsgált részecske 

tömege az ω szögsebességgel forgó rendszerben, r a részecske tömegközéppontjának a távolsága a 

forgástengelytől, n a centrifuga fordulatszáma percenként, ρa a részecske sűrűsége és Va az anyag 

térfogata [268]. 

A berendezést megforgatva az ömledékállapotba hozott műanyagok a kezdeti tranziens, felfutási 

szakaszban a tartály falával egyező geometriát veszik fel, ahol az ömledék egy tetszőleges pontjára 

két erő hat: a centrifugális erő és a gravitáció erőtér. A kialakuló ömledékformát és a szétválasztás 

minőségét a centrifuga jelzőszám (j) nagysága befolyásolja (12): 

𝑗 = 𝐹𝑐𝑓/𝐺 = 𝑚 ∙ 𝑟 ∙ �2𝜋 ∙ 𝑐
60
�
2
∙ (𝑚 ∙ 𝑔)−1 = 𝑚 ∙ 𝑟 ∙ 4𝜋2 ∙ 𝑐2 

3600
∙ (𝑚 ∙ 𝑔)−1 (12) 

ahol a j a centrifuga jelzőszáma, a G a súlyerő [269-271]. Amennyiben a jelzőszám nagyobb, mint 

100, a centrifugálásból származó erők lényegesen nagyobbak a gravitációs erőnél és az ömledék 

felszíne koaxiális hengerré alakul [272,273]. A polimer-ömledékcentrifugát 2850 1/perc 

fordulatszámon üzemeltetve a cseppekre a 20. ábrán látható lineárisan növekvő gyorsulás hat a 

centrifugális erőtérben a tengely szélétől (9,5 mm) a szétválasztó tartály falának irányába. 
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20. ábra: A szétválasztó polimer-ömledékcentrifugában fellépő gyorsulások a berendezés tengelyközpontjától 

mért távolság függvényében 

A Coriolis-erő az egyenletes ω szögsebességgel forgó inerciarendszerekben ható tehetetlenségi 

erő, amelynek kialakulása annak tulajdonítható, hogy egy forgó rendszerben az m tömegű v 

sebességgel mozgó szemcse további gyorsulásnak van kitéve a forgástengelyre merőleges síkban 

történő mozgás esetén. Iránya mindig merőleges a pillanatnyi sebességkomponensre, amely így 

radiális irányba téríti el a centrifugális erőtérben mozgó elemi részeket [274]. A Coriolis-erő 

nagysága a (13) összefüggéssel írható le: 

𝐹𝑐 = 𝑚 ∙ 2 ∙ 𝑣 ∙ 𝑑 = 𝜌𝑐 ∙ 𝑉𝑐 ∙ 2 ∙ |𝑣| ∙ 𝑑 (13) 

ahol Fc a Coriolis-erő, |v| a részecskének a forgásból adódó ülepedési sebessége. 

A nagyobb sűrűségű műanyag a polimer ömledékben a forgatás miatt rövid gyorsuló szakasz 

után egyenletes v sebességgel távolodik a tengelytől kifelé radiális irányba, és az áramkép a kifelé 

haladó ömledékcsepp körül stacionárius a szemcséhez rögzített koordinátarendszerből vizsgálva. 

Kis Reynolds-számok esetén (Re <1) az ömledékcseppekre ható ellenálláserő (Fe) jól közelíthető a 

Navier-Stokes-egyenlet linearizálásával megkapható Stokes-formulával (14) [272]. 

𝐹𝑚 = 3 ∙ 𝜋 ∙ 𝜂 ∙ 𝑑𝑝 ∙ 𝑤𝑘 (14) 

ahol η a dp átmérőjű ömledékcsepp dinamikai viszkozitása, wk a közeg zavartalan relatív sebessége 

a szemcséhez képest. A kiülepedő ömledékcseppekre ható ellenállástényező (ce) ezek alapján az 

(15) összefüggéssel határozható meg: 

𝑐𝑚 = 𝐹𝑚/[𝜌/2 ∙ 𝑤𝑘
2 ∙ (𝑑𝑝2 ∙ 𝜋/4)] = 24 ∙ 𝜂/𝜌 ∙ 𝑤𝑘 ∙ 𝑑𝑝 = 24/𝑑𝑅 (15) 
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ami Re < 1 esetén jól közelíti a Stokes-gömbökre érvényes ce-Re görbét. A forgatás hatására 

kialakuló centrifugális erőtérben a szétválasztó tartályban a tengelyhez közelebbi, kisebb sűrűségű 

ömledékből (ρb) a tartály fala felé haladó nagyobb ρa sűrűségű anyag ülepedési sebessége 

meghatározható az ellenálláserő és a centrifugális erő egyensúlyából (16) [272]: 

𝐹𝑚 = 𝐹𝑐𝑓 

3 ∙ 𝜋 ∙ 𝜂𝑏 ∙ 𝑑𝑐 ∙ 𝑣𝑐 = 𝑑𝑝3 ∙ 𝜋/6 ∙ (𝜌𝑐 − 𝜌𝑏) ∙ 𝑟 ∙ 𝑑2 

𝑣𝑐 = 𝑑𝑝2/18𝜂𝑏 ∙ (𝜌𝑐 − 𝜌𝑏) ∙ 𝑟 ∙ (2𝜋 ∙ 𝑛/60)2 

𝑣𝑐 = 4𝜋2/3600 ∙ 𝑑𝑝2/18𝜂𝑏 ∙ (𝜌𝑐 − 𝜌𝑏) ∙ 𝑟 ∙ 𝑛2 (16) 

ahol va a nagyobb ρa sűrűségű, dp átmérőjű ömledékcsepp radiális irányú ülepedési sebessége a 

kisebb ρb sűrűségű, ηb viszkozitású közegből. Az ömledékcseppek átlagos átmérője a mikrométeres 

tartományba esik, így nagy fordulatszámok és laboreszköz méretű szétválasztó tartályok esetén a 

Coriolis-gyorsulás nagysága a centrifugális gyorsuláshoz képest elhanyagolható. Mindezek alapján 

a fellépő erők közül a szétválasztás sikerességét döntően a centrifugális erő befolyásolja. Ezáltal a 

vizsgált keverékek az anyagtulajdonságból adódó sűrűségkülönbségek hatására szétválaszthatók 

ömledékállapotban a megfelelő vizsgálati hőmérsékleten: a nagyobb sűrűségű műanyagok a 

centrifugális erőtér hatására a szétválasztó tartály külső zónájában dúsulnak fel, kiszorítva onnan a 

kisebb sűrűségű műanyagot, így a kissűrűségű műanyagok a faltól távolabb, az ömledékfront 

tengelyhez közelebbi oldalán lesznek megtalálhatók. Feltételezve azt az esetet, amikor a formálódó 

zónákban a szétválasztani kívánt komponensek még vegyesen találhatók meg és az ömledékcseppek 

képesek leküzdeni a környezeti ellenállást a vizsgálati térben, a műanyagok sűrűségkülönbsége 

alapján megállapítható egy elméleti távolság, amelyen belül a belső zónában lévő nagyobb sűrűségű 

ömledékcsepp és a külső zónában lévő kisebb sűrűségű ömledék képes helyet cserélni. Ez a kritikus 

szétválasztási távolság (17) független a fordulatszámtól, ugyanis az alkalmazott fordulatszám csak a 

szükséges időre van hatással az ömledékcseppek elméleti helycséréhez. 

𝐹𝑐𝑓𝑐|𝑇
= 𝐹𝑐𝑓𝑘|𝑇

 

𝜌𝑐|𝑇 ∙ 𝑉𝑐 ∙ 𝑟 ∙ �2𝜋 ∙ 𝑐
60
�
2

= 𝜌𝑘|𝑇 ∙ 𝑉𝑘 ∙ (𝑟 + 𝑥) ∙ �2𝜋 ∙ 𝑐
60
�
2
 (17) 

ahol 𝐹𝑐𝑓𝑐|𝑇
 a nagyobb, 𝐹𝑐𝑓𝑘|𝑇

 pedig a kisebb sűrűségű polimer ömledékcseppre ható centrifugális 

erő a vizsgált szétválasztási hőmérsékleten, ρn|T az adott szétválasztási hőmérsékleten vizsgált 

nagyobb sűrűségű komponens sűrűsége, amíg ρk|T a kisebb sűrűségű műanyagkomponens sűrűsége, 

r a nagyobb sűrűségű ömledékcsepp távolsága a tengely középpontjától, amíg a kisebb sűrűségű 



51 
 

ömledékcsepp (r+x) távolságra található a szétválasztó berendezés tengelyétől. Feltételezve azt az 

állapotot, hogy az ömledékállapotban lévő eltérő sűrűségű polimer cseppek mérete jó közelítéssel 

azonos (Vn=Vk), meghatározható a (17) összefüggésből az eltérő sűrűségű ömledékcseppek kritikus 

szétválasztási távolsága (x) (18). 

𝜌𝑐|𝑇 ∙ 𝑉𝑐 ∙ 𝑟 = 𝜌𝑘|𝑇 ∙ 𝑉𝑘 ∙ (𝑟 + 𝑥) 

𝑥 =
(𝜌𝑐|𝑇 − 𝜌𝑘|𝑇)

𝜌𝑘|𝑇
∙ 𝑟 (18) 

Tehát a kritikus távolságot befolyásolja a vizsgált műanyagok közötti sűrűségkülönbség, illetve 

hogy milyen távol helyezkednek el a tengelytől. Az egyre kisebb sűrűségkülönbség a két anyag 

között egyre kisebb kritikus szétválasztási távolságot eredményez, amelyet a hosszabb forgatási idő 

fenntartásával lehet kompenzálni adott hőmérsékleten, vagy az ömledékcseppek mozgékonyságát 

növelni a hőmérséklet emelésével. A polimer-ömledékcentrifugába a műanyagok betáplálása szilárd 

halmazállapotban történik, amelyek a későbbi hőntartás hatására ömlenek meg. A berendezésben az 

ömledékállapotban lévő műanyagok kisebb térfogatra tömöríthetők, így a forgatás hatására az 

ömledékfront a szétválasztó tartálynak feszül, a tengelyhez közel pedig légmag alakul ki. 50 g 

betáplált minta esetén körülbelül 12 mm széles ömledékfront alakul ki a szétválasztó tartályban, így 

a legszélsőségesebb esetben, amikor a forgatás hatására már a falhoz szorul az ömledékfront a 

későbbi korongminta maximális vastagsága meghatározza a sűrűségük szerint nem megfelelően 

elhelyezkedő ömledékcseppek helycseréjéhez legfeljebb szükséges szétválasztási távolságot 

(21. ábra). A valóságban azonban a forgatás elején a különböző műanyagcseppek statisztikus 

elrendeződése miatt mindig található lesz olyan csepp pár, amelyek ennél kisebb kritikus távolságon 

belül helyezkednek el egymáshoz képest, amely gyorsabb szétválasztást eredményez. 

 
21. ábra: Forgatás hatására a szétválasztó tartályban formálódó ömledékfront elvi vázlata  
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Amíg a szétválasztani kívánt műanyagokra ható centrifugális erők hányadosa csak a műanyagok 

közötti sűrűségkülönbségtől függ, addig a műanyagokra ható centrifugális erők különbségét az 

anyagok közötti sűrűségkülönbség, az alkalmazott szétválasztási fordulatszám és az 

ömledékcseppek tengelyközépponttól mért távolsága határozza meg. Ennek jelentősége abban 

nyilvánul meg, hogy a kritikus távolságon belül lévő ömledékcseppek helycseréje gyorsabb lefutású 

az időben a polimer-ömledékcentrifuga nagyobb fordulatszámánál, illetve nagyobb az erőkülönbség 

akkor is, ha az ömledékcseppek egyre távolabb helyezkednek el a tengelyközépponttól, vagy minél 

nagyobb a közöttük lévő sűrűségkülönbség. Az átlagos, 10 µm átmérőjű ömledékcseppekre a 

fordulatszám és a tengelytől való távolság függvényében eltérő erőkülönbség ébred (22. ábra) 

300°C-on a PET és a HDPE, illetve a PS és a HDPE anyagpárok között (sűrűségi adatok: Autodesk 

Moldflow 2016 adatbázis). A 10 µm átmérőjű diszpergált csepp térfogata 4,2·10-15 m3, ilyenkor a 

két eltérő sűrűségű műanyag között ébredő erőkülönbség a 10-9-10-10 N nagyságrendbe esik. 

     
      (a)               (b) 

22. ábra: 10 µm átlagos átmérőjű ömledékcseppek esetén ébredő centrifugális erőkülönbség az alkalmazott 

fordulatszám és a tengelytől való távolság függvényében (a) PET és HDPE, (b) PS és HDPE anyagpár esetén  

A polimer-ömledékcentrifugával végzett szétválasztási és minősítő vizsgálatok során a 

legtöbbször 320°C hőntartási hőmérsékletet állítottam be a Nabertherm L9/11/C6 izzítókemence 

vezérlésén, mint külső hőforrás. A valós hőmérsékleti körülmények vizsgálatához jelerősítőre 

kapcsolt termoelemeket helyeztem el a három szétválasztó tartály belsejébe úgy, hogy a tartályban 

lévő műanyagok megömlése után a termoelem az ömledékbe kerüljön. Ezen kívül mértem a fémház 

hőmérsékletét, illetve az izzítókemence belső léghőmérsékletét is az idő függvényében. A 

hőmérsékletmérés ideje 60 perc volt, amely megegyezett a későbbi vizsgálatoknál alkalmazott 

hőntartási idővel. A mérési eredményekkel megállapítható, hogy a szobahőmérsékleten betáplált 

műanyag mikor éri el a kívánt hőmérsékletet, mikor kerül ömledékállapotba. A mérések alapján az 

izzítókemencéről leolvasható hőmérséklet és a szétválasztó tartályban lévő ömledék hőmérséklete 
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között 20-25°C-os eltérés tapasztalható a hőntartási idő végén, amelyet a vizsgálatoknál figyelembe 

kell venni (23. ábra). 

 
23. ábra: A szétválasztó tartályban lévő ömledék valós hőmérséklete a hőntartási idő alatt 

A szétválasztási ciklussal nyert korongminták polírozott felületét Olympus BX 51M optikai 

mikroszkóppal vizsgáltam 10-20x-os nagyítású objektívekkel, az így készült felvételek a 

későbbiekben a szétválasztás megfelelőségének igazolására szolgálnak. A korongokról készült 

nagyobb méretű panorámaképeket automatizálható tárgyasztal mozgatásával készítettem el, több 

felvétel szoftveres összeillesztésével. Alátámasztva az optikai vizsgálatok alkalmazhatóságát a 

szétválasztás megfelelőségének vizsgálatára a 70/30 m% arányú PET/LDPE blend esetén DSC 

vizsgálatokkal mértem a felhasznált alapanyagok és a szétválasztott korongból vett minták 

kristályolvadási tartományát TA Instruments Q2000 DSC berendezéssel fűt programmal, nitrogén 

közegben. Minden vizsgálati minta 4-6 mg tömegű volt, amelyeket alumínium mintatartó 

tégelyekbe helyezve vizsgáltam -40°C és 340°C közötti tartományban 20°C/perc fűtési sebességgel. 

A 70/30 m% PET/LDPE blend és a szétválasztott PET/PA6/PS/PP négykomponensű minta 

tisztaságát továbbá Horiba Jobin–Yvon LabRAM Raman mikroszkóppal (532 nm Nd-YAG típusú 

lézerforrással, 10x nagyítású objektívet használva) vizsgáltam. A spektrumok felvétele 5-10 s 

mintavételezési idővel, 5 detektált spektrum összegezésével állítottam elő NGS Labspec v5.76 

szoftverrel.  

A kompatibilizálószerek minősítése során mindegyik keveréket 60 percen keresztül tartottam 

állandó 300°C-os hőmérsékleten, amelyet 20 perc forgatási idő követett azonos hőmérsékleten, 

végül a mintákat szobahőmérsékleten rögzítettem. Az 50/50 tf% arányú PS/HDPE blend 

szétválasztásának alátámasztására Furier-transzformációs infravörös spektroszkópiai (FTIR) 

vizsgálatokat végeztem Bruker Tensor 37 spektrométerrel, gyengített teljes reflexiós (ATR) 

feltéttel, ahol a felbontóképesség 1 cm-1 hullámszám volt a vizsgált 4000-600 cm-1 tartományban.  
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4. KUTATÁSI EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 

4.1. Keverékképzéshez felhasznált komponensek reológiai tulajdonsága 

A kutatás első részében a keverékképzéshez felhasznált műanyagok reológiai tulajdonságait 

vizsgáltam, ugyanis a komponensek viszkozitás-aránya hatással van a polimer keverékben kialakuló 

morfológiára. Amikor a keverékképzéshez felhasznált komponensek viszkozitása jelentősen eltér, a 

kisebb viszkozitású, nagyobb folyóképességű komponens könnyebben alakítja ki a folytonos 

mátrixszerkezetet, a kis folyóképességű komponens pedig a diszpergált fázist. Ilyenkor a kettős-

folytonos szerkezet kialakulása aszimmetrikus összetételi-arány felé tolódik, a nagyobb 

viszkozitású komponens irányába. Ha a komponensek viszkozitása adott nyírósebesség mellett 

közel azonos, akkor a kettős-folytonos tartomány közel szimmetrikus összetételnél várható. 

A keverékképzéshez felhasznált kis folyóképességű HDPE-MOL, a nagy folyóképességű 

HDPE-UNI és a PET a feldolgozási hőmérséklettel megegyező 275°C-on mért viszkozitás görbéje 

a 24/a. ábrán, az azonos polietilének és a PS viszkozitása a nyírósebesség függvényében pedig 

szintén a feldolgozási 255°C hőmérsékleten mérve a 24/b. ábrán látható. A keverékek 

feldolgozásakor fellépő nyírások a rotációs reométerrel mért felső tartományban mért 

nyírósebességgel becsülhető. 100 s-1 nyírósebességnél 275°C-on a legnagyobb viszkozitása a 

HDPE-MOL műanyagnak volt (406,5 Pa·s), a legkisebb viszkozitással az egész mérési 

tartományban a HDPE-UNI volt jellemezhető (100 s-1: 131,4 Pa·s), amíg a PET viszkozitása értéke 

a két polietilén közé adódott (235,7 Pa·s). A mérési eredmények alapján a kettős-folytonos 

tartomány eltolódása várható az 50/50 tf% összetételi aránytól PET/HDPE-UNI esetén a nagyobb 

PET tartalom irányába, amíg PET/HDPE-MOL keverékek esetén kis mértékben a kisebb PET 

tartalom irányába. A 255°C-on mért viszkozitási görbékről leolvasva a 100 s-1 nyírósebességhez 

tartozó viszkozitás értékeket hasonló trend várható, a legnagyobb viszkozitással szintén a kis 

folyóképességű HDPE-MOL (249,5 Pa·s), a legkisebb viszkozitással a HDPE-UNI (112,7 Pa·s) 

volt jellemezhető, amíg a PS viszkozitása a két érték közé esett (163,6 Pa·s). A PS és a HDPE-MOL 

műanyagok viszkozitás-különbsége alapján a PS/HDPE-MOL keverékeknél a kettős-folytonos 

tartomány kismértékű eltolódása várható a szimmetrikus összetétel-aránytól, a PS és a HDPE-UNI 

komponensek közötti eltérés alapján várhatóan a nagyobb PS tartalom irányba tolódik el a kettős-

folytonos szerkezetet PS/HDPE-UNI keverékek esetén. A kapott eredmények konzisztensek az MFI 

folyási mutatószámokkal. 
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         (a)            (b) 

24. ábra: A keverékképzéshez felhasznált komponensek viszkozitása (a) PET és HDPE 275°C-on; (b) PS és 

HDPE 255°C-on 

 
4.2. Kétfázisú keverékek morfológiája 

4.2.1. Morfológia vizsgálata pásztázó elektronmikroszkópos képalkotással 

A fejezetben SEM felvételeken mutatom be a fröccsöntés során a PET/HDPE és a PS/HDPE 

kétfázisú polimer keverékekben kialakult mag-héj szerkezeteket és a fontosabb morfológiai 

változásokat. A fröccsöntött próbatestek kriogén töretfelületét 10/90 tf% összetétel aránytól 

90/10 tf% arányig vizsgáltam, diszpergált szerkezetek esetén 10 tf% lépésközönként, a 

fázisinverziós tartományban szükség esetén pedig 5 tf% lépésközt alkalmazva a kettős-folytonos 

tartomány határainak pontosabb meghatározása érdekében. A kriogén töretfelületekről készült 

további SEM felvételek a Melléklet M6. pontjában találhatók. 

A kis folyóképességű polietilénből készített PET/HDPE-MOL keveréknél a HDPE mátrixban a 

PET már 10 tf% részarány mellett is elnyújtott, rövidszálas morfológiát mutatott, amelyet 20 tf%-ra 

növelve egyre hosszabb, vékonyszálas alakot eredményezett a diszpergált fázisban (25. ábra).   

   

25. ábra: PET/HDPE-MOL keverék magrészének töretfelülete: (a) folyási irányra merőlegesen, (b) folyási 

iránnyal párhuzamosan 20 tf% PET tartalomnál 
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A keverékben a kettős-folytonos szerkezet 30-40 tf% PET részarány mellett alakult ki (26. 

ábra). A nagy viszkozitású HDPE nehezen alakít ki folyamatos struktúrát a feldolgozás során, 

inkább az anyagmátrixban képez diszpergált fázist, ellentétben a PET alapanyaggal. A keverékben 

viszonylag kis mennyiségben megtalálható PET fázisok amint elérik a morfológiai 

struktúraváltáshoz szükséges részarányt, azonnal elkezd kialakulni a kettős-folytonos szerkezet.  

   

26. ábra: PET/HDPE-MOL keverék magrészének töretfelülete: (a) 30 tf%, (b) 40 tf% PET tartalom, folyási 

irányra merőlegesen 

50 tf% PET tartalomnál a fröccsöntött keverék próbatesten még megfigyelhető a kettős-

folytonosság az ömledékáramlással megegyező irányban (27. ábra), azonban a keverékben tovább 

növelve a PET fázis arányát, 60 tf% tartalomtól a folytonos struktúra felbomlásával a morfológia 

ismételt változása figyelhető meg, ahol a mátrixot a PET, a diszpergált részt pedig a HDPE fázis 

alkotja (28. ábra). A HDPE kis folyóképessége miatt a diszpergált fázisok nagyobb méretűek, mint 

amikor a PET alkotta a diszpergált struktúrát. A HDPE fázis 80 tf% PET tartalomtól veszi fel az 

egyre kisebb méretű cseppformát, azonban csak 90 tf% PET tartalomnál vethető össze a HDPE 

diszpergált cseppek átlagos átmérője (0,9±0,3 μm) a 10 tf% PET-et tartalmazó HDPE mátrixú 

keverék diszpergált cseppméretével (1,2±0,3 μm). 

   

27. ábra: PET/HDPE-MOL keverék magrészének töretfelülete: (a) 50 tf% PET - folyási irányra merőlegesen, (b) 

50 tf% PET, folyási iránnyal párhuzamosan   

(a) 

(a) 

(b) 

(b) 
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28. ábra: PET/HDPE-MOL keverék magrészének töretfelülete: (a) 80 tf%, (b) 90 tf% PET tartalomnál 

A keverékben kialakuló fázisinverziós tartomány eltolódása az alapanyagok reológiai 

tulajdonságaival magyarázható. A keverékben vizsgált polietilén nagy hőmérsékleteken is 

termikusan stabil, nagy viszkozitással (mért MFI=0,77±0,30 g/10 perc (275°C/2,16 kg)) 

jellemezhető, ezzel szemben az alkalmazott PET alapanyag a vizsgált hőmérsékleten nagyobb 

folyóképességű (mért MFI 38,4±5,7 g/10 perc (275°C/2,16 kg)). A keverék mag- és a 

héjszerkezetében a kettős-folytonos szerkezet szűk tartománya (30-40 tf% PET tartalom) is hasonló 

okokkal magyarázható (Melléklet M6-I. táblázat). A vizsgált hőmérsékleten a két anyag között 

jelentős eltérés mutatkozik a viszkozitásban, ami lényegesen befolyásolja a keverékben kialakuló 

morfológiát az összetétel-arány mellett. Ezáltal a kettős-folytonos tartomány az egyre kisebb PET 

arány felé tolódik és aszimmetrikus összetétel esetén valósul meg, amíg szimmetrikus összetételnél 

a keverék már diszpergált szerkezetre jellemző tulajdonságokat mutat, ellentétben a korábbi 

szakirodalomban található mérési eredményekkel [154-158]. 

A nagy folyóképességű HDPE-UNI (mért MFI 73,7±6,2 g/10 perc (275°C/2,16 kg)) és az előző 

keveréknél is felhasznált PET műanyagokból is előállítottam a keverékeket. A PET/HDPE-UNI 

keverékek esetén a két műanyag folyóképessége már egy nagyságrendbe esik, tekintettel azonban 

arra, hogy jelen esetben a HDPE-UNI folyóképessége nagyobb a PET-nél, így a kettős-folytonos 

tartomány kialakulása 50 tf%-nál nagyobb PET tartalom esetén volt várható. 10-20 tf% PET 

tartalom között a magrészben és a héjszerkezetben is diszpergált cseppként jelenik meg a PET a 

polietilén mátrixban (Melléklet M6-II. táblázat), 30 tf% PET tartalomnál a PET fázisok még 

diszpergált cseppként vannak jelen a magrészben, azonban a keverék héjszerkezetében már 

elnyújtott diszpergált fázist mutatnak (29. ábra). 

(a) (b) 
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29. ábra: PET/HDPE-UNI keverék töretfelülete: 30 tf% PET tartalmú PET/HDPE-UNI: (a) magrész, (b) 

héjszerkezet   

40 tf% PET tartalom esetén a magrészben a polietilén mátrixban továbbra is diszpergált 

cseppként van jelen a PET, azonban a cseppek között pontszerű egyesülésére utaló jelek láthatók, 

amelyek megmagyarázhatják a diszpergált cseppek átlagos átmérőjének növekedését, nagyobb 

szórás mellett (4,3±2,8 µm) a 30 tf% PET tartalomnál mért értékhez (3,1±2,0 µm) képest. A 

keverék héjszerkezetében azonban 40 tf% PET tartalomnál kettős-folytonos szerkezet alakult ki, 

hasonlóan a 50 tf% PET tartalomhoz, ahol azonban már a magrészben is változik a PET fázisok 

morfológiai képe elnyújtott rúdszerű alakra (30. ábra). 

  

  
30. ábra: PET/HDPE-UNI keverék töretfelülete: (a) mag, (b) héj 40 tf% PET tartalomnál; 

(c) mag, (d) héj 50 tf% PET tartalomnál 

(a) (b) 

(a) (b) 

(c) (d) 
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55 tf% PET tartalomnál a magrészben és a héjszerkezetben is kettős-folytonosság figyelhető 

meg, amíg 60 tf% PET tartalomnál a magrészben még a fázisinverzió zajlik a héjszerkezetben már 

diszpergált szerkezet figyelhető meg, majd 70 tf% PET tartalomtól a vizsgált teljes töretfelületen 

diszpergált struktúra figyelhető meg a keverékekben (31. ábra). 

   

   
31. ábra: PET/HDPE-UNI keverék töretfelülete: (a) mag, (b) héj 55 tf% PET tartalomnál;  

(c) mag, (d) héj 60 tf% PET tartalomnál 

A morfológiai felvételekből meghatározható a PET/HDPE keverékek diszpergált fázisának 

átlagos szemcseátmérője az összetétel függvényében (32. ábra). Összehasonlítva a 10-20 tf% PET 

tartalmú és a 80-90 tf% PET tartalmú keverékeket megállapítható, hogy a kis folyóképességű 

HDPE-MOL mátrixú keverékekben a kisebb viszkozitású PET átlagos szemcseátmérője kisebb, 

mint az azonos összetételű HDPE-UNI mátrixú keverékeknél, ahol a polietilén nagyobb 

folyóképességű a PET-nél a vizsgált 275°C-on. A keverékek diszpergált cseppátmérői a 

fázisinverzió tartományhoz közel adódtak a legnagyobbra. 80 tf% PET tartalomnál a két keverék 

diszpergált fázismérete között nagy különbség mutatható ki, ami a kis folyóképességű HDPE-MOL 

nehezebb eloszlatásával magyarázható a PET mátrixú keverékben, ellentétben a nagy 

folyóképességű HDPE-UNI-val. A keverékekben a diszpergált cseppek sikeres eloszlatása 90 tf% 

PET részaránynál valósult meg, ahol a HDPE cseppek mérete már összevethető a keverékekben. 

(a) (b) 

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

32. ábra: (a) PET/HDPE-MOL, (b) PET/HDPE-UNI keverék magrészében a diszpergált cseppeinek 

átmérője (200 db cseppet vizsgálva keverékenként) 

A PS/HDPE keverékek esetén hasonló módon a teljes összetétel tartományban vizsgáltam a kis- 

és a nagy folyóképességű keverékekben, hogy mekkora PS tartalomnál alakul ki diszpergált, illetve 

kettős-folytonos szerkezet. A kis folyóképességű HDPE-MOL (mért MFI 0,3±0,2 g/10 perc 

(255°C/2,16 kg)) és a PS (mért MFI 17,9±0,7 g/10 perc (255°C/2,16 kg)) műanyagokból előállított 

PS/HDPE-MOL keverékekről elmondható, hogy a magrészben 0-30 tf% PS tartalom között a 

diszpergált PS fázisok a polietilén mátrixban helyezkednek el. Ezzel szemben a PS a nagyobb 

folyóképessége miatt a héjszerkezetben már 20 tf% tartalomtól egyre inkább folytonos struktúrát 

mutat, ugyanis az alkalmazott 255°C fúvóka hőmérsékletnél nagyobb a mozgékonysága a HDPE-

MOL műanyagnál, így az ömledék fúvókából szerszámüregbe történő áramlásakor a PS a vékony 

héjszerkezetben a valós térfogataránynál nagyobb volumenben fordul elő. A magrészben ezzel 

ellentétben csak 30 tf% PS tartalomtól kezdve figyelhető meg a PS fázisok kisebb egyesülésére 

vonatkozó jelek (33. ábra). 

A PS részarányát növelve a keverékben, a magrészében is kettős-folytonos szerkezet alakult ki 

40-50 tf% PS tartalom között. 60 tf% PS tartalomnál állapítható meg a fázisinverziós tartomány 

vége, ugyanis a héjszerkezet már egyértelműen diszpergált szerkezetű. 70 tf% PS tartalomtól pedig 

mind a mag, mind a héjrészben a PS alkotja a mátrixot, amelyben nagyméretű diszpergált HDPE 

fázisok fedezhetők fel (34. ábra). Kijelenthető, hogy 40-50 tf% PS tartalom között kettős-

folytonosság alakul ki a PS/HDPE-MOL keverékben, azonban a keverék héjszerkezetében kisebb 

PS tartalomnál is nagyobb folytonosságot mutat (Melléklet M6-III. táblázat). 
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33. ábra: PS/HDPE-MOL keverék: (a) mag, (b) héj 20 tf% PS; (c) mag, (d) héj 30 tf% PS tartalomnál 

    
34. ábra: PS/HDPE-MOL keverék mag fázisszerkezete: (a) 40 tf%, (b) 50 tf%, (c) 70 tf% PS tartalomnál 

A HDPE-UNI-t tartalmazó PS/HDPE-UNI keverékben a HDPE-UNI (mért MFI 56,6±4,6 g/10 

perc (255°C/2,16 kg)) nagyobb folyóképessége miatt a fázisinverzió eltolódása volt várható a 

nagyobb PS tartalom irányába. Ennek megfelelően 0-50 tf% PS tartalom között a keverékben 

diszpergált szerkezet jött létre, ahol mind a magrészben, mind a héjszerkezetben a nagyobb 

folyóképességű HDPE-UNI alkotja a mátrixot, benne egyenletesen eloszlatva a PS fázisokkal. 

Mindazonáltal megjegyzendő, hogy 40 tf% PS tartalomtól a keverék héjszerkezetében a PS egyre 

inkább elnyújtott, rúdszerű alakzatot vesz fel (35. ábra, Melléklet M6-IV. táblázat).  

60 tf% PS tartalomnál a héjszerkezetben folytonosnak tekinthető és a magrészben is nagyobb 

kiterjedésű a folytonos PS fázisok aránya, azonban a keverék teljes keresztmetszetében 70 tf% PS 

(a) (b) (b) (a) 

(c) (d) 

(a) (b) (c) 
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tartalomnál alakul ki kettős-folytonosság. A fázisinverzió után 80 tf% PS tartalomtól ismételten 

diszpergált szerkezet jött létre PS mátrixban eloszlatott HDPE-UNI cseppekkel (36. ábra). 

  
35. ábra: PS/HDPE-UNI keverék héjszerkezete: (a) 50 tf% PS, (b) 60 tf% PS 

   

   
36. ábra: PS/HDPE-UNI keverék: (a) mag, (b) héj 70 tf% PS tartalomnál; (c) mag, (d) héj 80 tf% PS tartalomnál 

A SEM vizsgálatokkal kapott morfológiai képekkel szintén meghatározható a PS/HDPE 

keverékek diszpergált fázisainak átlagos átmérője (37. ábra). Ugyanúgy, mint a PET/HDPE 

keveréknél a kisebb folyóképességű HDPE-MOL-ban a diszpergált PS cseppek mérete kisebb, mint 

HDPE-UNI mátrix esetében. Ugyan 70 tf% PS tartalomnál a PS/HDPE-MOL keverék már 

diszpergált szerkezetet mutat, azonban a diszperz HDPE fázisok mérete nehezen határozható még 

meg a szabálytalan, nagyméretű kiterjedésük miatt. 80 tf% PS tartalomtól azonban mindkét 

(b) (a) 

(a) (b) 

(c) (d) 
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keverékben 1 µm-nél kisebb a polietilén cseppek átlagos átmérője, amely jelenség megegyezik a 

90 tf% PET tartalmú keverékeknél tapasztaltakkal. 

   
(a)      (b) 

37. ábra: (a) PS/HDPE-MOL, (b) PS/HDPE-UNI keverék diszpergált cseppek átmérője a magrészben 

(200 db cseppet vizsgálva keverékenként) 

4.2.2. Morfológia megállapítása indirekt mérési módszerekkel 

A keverékek morfológiájának megváltozása a keverékek mechanikai, fizikai-kémiai 

tulajdonságaira is hatással van. Ennek alátámasztására első lépésben összefüggést kerestem a 

fröccsöntött próbatestek folyási iránnyal megegyező, hosszirányú zsugorodása és a keverékben 

kialakuló kettős-folytonos tartomány között. A különböző összetételű PET/HDPE piskóta 

próbatestek hosszirányú zsugorodása a 38. ábrán látható. A keverékkészítéshez felhasznált 

alapanyagok közül a két különböző viszkozitású polietilén a PET-nél nagyobb zsugorodással 

jellemezhető a gyártás után eltelt 168 órával. A kétfázisú PET/HDPE keverékek zsugorodását 

vizsgálva megállapítható, hogy a zsugorodási értékek eltérnek a keverékszabály által 

meghatározható elméleti egyenestől, a keverékek zsugorodása nem csak az összetétel-aránytól, 

hanem a kialakuló fázisszerkezettől is függ. A kisebb folyóképességű polietilént felhasználva a 

PET/HDPE-MOL keverékben azt tapasztaltam, hogy a fröccsöntés során 30-40 tf% PET tartalom 

között alakult ki a kettős-folytonos szerkezet, 50 tf% PET tartalomnál pedig a fröccsöntéssel 

megegyező folyási irányban a fázisok szintén folytonosságot mutatnak. 50 tf% PET tartalom felett a 

HDPE-MOL elveszti a folytonosságát a keverékben, így már a PET alkotja a mátrixot, amelyben a 

polietilén elnyújtott, diszpergált részként van jelen. Ezzel párhuzamosan a PET tartalom 

növelésével a keverékek zsugorodása folyamatosan, közel egyenletes mértékben csökken a 

fázisinverziós tartomány végéig (50 tf% PET tartalom), majd a keverékek hosszirányú 

zsugorodásában nagy esés mutatható ki 50-60 tf% PET tartalom között. Végül 60 tf% PET 

tartalomtól a keverékek zsugorodása a csak PET-et tartalmazó próbatest zsugorodásával 
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hasonlítható össze. A nagy folyóképességű HDPE-UNI komponens felhasználásával készített 

PET/HDPE-UNI keverék esetén hasonló tendencia figyelhető meg, függetlenül attól, hogy a nagy 

folyóképességű polietilén hosszirányú zsugorodása kisebb a HDPE-MOL polietilénnél az idő 

függvényében. PET/HDPE-UNI keveréknél 50-60 tf% PET tartalom között volt kimutatható a 

kettős-folytonos szerkezet. Amint a mátrixot a PET fázis alkotta a keverékben (70 tf% PET 

tartalom) a keverékek zsugorodása szintén a csak PET-et tartalmazó minták zsugorodásához 

hasonló. A vizsgálatok azt bizonyítják, hogy amíg a nagyobb zsugorodású HDPE összefüggő 

fázisként van jelen a PET/HDPE keverékekben, a kisebb zsugorodású PET tartalom növelésével a 

keverékek folyási iránnyal megegyező irányú zsugorodása egyre inkább gátolt, majd a fázisinverzió 

után, amikor a kisebb zsugorodású PET alkotja a mátrixot, a benne diszpergáltan elhelyezkedő 

nagyobb zsugorodású polietilén fázis már nincs hatással a keverék zsugorodására. 

   
(a)      (b) 

38. ábra: (a) PET/HDPE-MOL, (b) PET/HDPE-UNI próbatestek áramlási iránnyal megegyező hosszirányú 

zsugorodása a PET tartalom függvényében (gyártás után 168 órával). A szaggatott vonal a keverékszabály által 

meghatározható elméleti értékeket ábrázolja az összetétel függvényében. 

A 255°C-on fröccsöntött PS/HDPE próbatestek hosszirányú zsugorodása a 39. ábrán látható. 

Hasonlóan, mint a PET/HDPE keverékeknél, a PS szintén kisebb zsugorodással jellemezhető, mint 

a két polietilén 168 óra elteltével. Az alkotókból készített keverékek zsugorodása ugyancsak eltér a 

keverékszabály által meghatározható elméleti egyenestől, tehát a PS/HDPE keverékek zsugorodása 

szintén függ a kialakuló fázisszerkezettől az összetétel-arány mellett. Ameddig a HDPE-MOL fázis 

folytonossága kimutatható a PS/HDPE-MOL keverékben (60 tf% PS tartalomig a magrészben), a 

keverékek zsugorodása folyamatosan csökken párhuzamosan a PS tartalom növekedésével, majd a 

fázisinverzió után a diszpergált szerkezetű, PS mátrixú keverékek és a csak PS komponenst 

tartalmazó minták között csekély eltérés volt kimutatható a zsugorodást tekintve. A nagy 

folyóképességű HDPE-UNI és a PS komponensekből készített PS/HDPE-UNI keverék 70 tf% PS 
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tartalomnál volt megfigyelhető a kettős-folytonos szerkezet, amely értéktől a keverékek 

zsugorodása a PS tartalom növelésével már alig csökkent, a mért zsugorodások jó közelítéssel 

megegyeztek a csak PS-t tartalmazó mintákkal (a folyási iránnyal megegyező zsugorodás 168 óra 

után 0,50-0,59% közötti értékre adódott 70-100 tf% PS tartalom között). Tehát a keverék 

zsugorodását jelentősen befolyásolja, hogy melyik komponens a folytonos, ezáltal a minták 

zsugorodásának meghatározásával közvetett módon kimutatható a polimer keverékben bekövetkező 

morfológiai változás adott összetétel-arányok mellett. 

   
(a)      (b) 

39. ábra: (a) PET/HDPE-MOL, (b) PET/HDPE-UNI próbatestek áramlási iránnyal megegyező hosszirányú 

zsugorodása a PET tartalom függvényében (gyártás után 168 órával). A szaggatott vonal a keverékszabály által 

meghatározható elméleti értékeket ábrázolja az összetétel függvényében. 

További célom volt, hogy a fröccsöntött PET/HDPE és PS/HDPE mintákon elvégzett oxigén 

index mérésével (40. ábra) összefüggéseket tárjak fel a folyamatos égéshez szükséges minimális 

oxigénarány, illetve a keverékek morfológiája között, amelyet a komponensek összetétel- és 

viszkozitás-aránya az előző fejezetekben bemutatott módon döntően befolyásolt. A vizsgált alkotók 

közül a PET folyamatos égéséhez 26 v/v% oxigénre, a folyóképességükben eltérő polietilének 

esetében 18,5 v/v% oxigénre, PS esetén pedig csupán 17,5 v/v% oxigénre volt szükség, tehát a PET 

kevésbé éghető, mint a PS és HDPE komponensek.  

A PET/HDPE-UNI keverékben 0-50 tf% PET tartalom között a nagyobb folyóképességű 

HDPE-UNI alkotta a mátrixot, ebben a tartományban a minták folyamatos égéséhez szükséges 

oxigénmennyiség nem változott számottevően (O2 koncentráció: 18,5-19 v/v%). 55 tf% PET 

tartalomtól a PET is folytonos lett a fröccsöntött minta mag- és héjszerkezetében egyaránt, amely 

magával vonta a keverék oxigén indexének folyamatos növekedését. A fázisinverzió után az egyre 

nagyobb, 60-100 tf% PET tartalmú keverékek folyamatos égéséhez egyre nagyobb mennyiségű 

oxigén jelenlétére volt szükség a vizsgálatnál. A kisebb folyóképességű polietilén felhasználásával 
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készült PET/HDPE-MOL keverékeknél is elmondható, hogy ameddig a keverék mag- és 

héjszerkezetében (0-40 tf% PET tartalom) is folytonos fázisú a polietilén, addig a keverék 

folyamatos égéséhez szükséges oxigén koncentráció megegyezik a PET/HDPE-UNI keverék esetén 

tapasztaltakkal (azzal a megjegyzéssel, hogy a PET/HDPE-MOL keverékben kialakuló kettős-

folytonos szerkezet 30 tf% PET tartalomnál növeli meg először kimutathatóan a folyamatos égéshez 

szükséges oxigén mennyiségét). 50 tf% PET tartalomnál növekedett először 19 v/v% fölé az 

égéshez szükséges oxigénmennyiség, párhuzamosan azzal, hogy a polietilén elveszítette folytonos 

szerkezetét a keverék héjszerkezetében és a magrészben is megfigyelhetők voltak a folytonosság 

felbomlására utaló jelek. A PET/HDPE-MOL folyamatos égéséhez szükséges oxigénmennyiség 

jelentősebb növekedése azonban csak 70 tf% PET tartalom felett mutatható ki, ahol a korábban 

elnyújtott, rúdszerű alakot mutató diszpergált HDPE fázis átalakul cseppformává. 

A PS kisebb oxigén indexe miatt azt vártam, hogy a fázisinverzió csökkenti a PS mátrixú 

keverékek égéséhez szükséges minimális oxigénmennyiséget. Megfigyelhető, hogy a PS/HDPE-

UNI keveréknél 30 tf% PS tartalomnál az égéshez szükséges oxigén mennyisége enyhén csökkent, 

amely feltehetően azzal magyarázható, hogy a fröccsöntött minta héjszerkezetében megjelentek az 

elnyújtott, rúdszerű PS fázisok is a diszpergált cseppek mellett. Ezt következőn 30-60 tf% PS 

tartalom között állandósult az oxigénszükséglet a keverékek folyamatos égéséhez, majd 60-70 tf% 

PS tartalom között a PS fázisok mind a mag-, mind a héjszerkezetben folytonosak, folyamatos 

égésükhöz kevesebb oxigén is elegendőnek bizonyult, így a vizsgált érték ismételt kismértékű 

csökkenése volt megfigyelhető, ami 17,5 v/v% oxigénmennyiségben állandósult 70-100 tf% PS 

tartalom között. PS/HDPE-MOL keveréknél élesebb változás figyelhető meg 30-40 tf% PS tartalom 

között, amely csökkenés azzal magyarázható, hogy a vizsgált tartományban a PS a minta teljes 

keresztmetszetében folytonossá alakult, amely kedvezőtlenül hatott a keverék éghetőségére. 

  
       (a)                (b) 

40. ábra: Folyamatos égéshez szükséges oxigénmennyiség O2/N2 gázelegyben: (a) PET/HDPE, (b) PS/HDPE 
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Az oxigén index meghatározásával szintén igazolható, hogy az oxigén indexet nem csak az 

összetétel-arány határozza meg, hanem arra a kialakuló morfológia is hatással van. Tehát 

kimutatható volt a keverékek fázisszerkezetének hatása a keverékek éghetőségére, amely 

lehetőséget biztos a keverékekben bekövetkező morfológiai változások indirekt módon történő 

nyomon követésére a keverékek oxigén indexének meghatározásával. 

 
4.3. Adalékanyag hatása kétfázisú keverékek tulajdonságaira 

A fejezetben PET/HDPE keverékeken keresztül mutatom be, hogy az alkotókhoz hozzáadott 

lineáris triblokk SEBS-g-MA kompatibilizálószer (8. ábra) hogyan változtatja meg a keverék 

reológiai-, morfológiai-, mechanikai- és éghetőségi tulajdonságait. A felhasznált 

kompatibilizálószer főbb mechanikai jellemzőit korábbi tanulmányban már ismertették [126]. A 

SEBS-g-MA kompatibilizálószer maleinsav-anhidrid csoportja kémiai kölcsönhatásra, észter 

csoportok kialakítására képes a PET láncvégein lévő hidroxil csoportokkal, amíg az etilén-butadién 

csoport és a polietilén között hurkolódások alakulhatnak ki, amely kihat a kompatibilizált keverék 

későbbi tulajdonságaira. Olyan kompatibilizálószer mennyiséget választottam (4 tf% SEBS-g-MA), 

amelynek hatása már nyomon követhető a keverék tulajdonságaiban [169] anélkül, hogy a 

kompatibilizálószer a keverékben jelentős önálló fázist alkotna, vagy kisméretű diszpergált 

fázisokat eredményezne. Korábbi irodalmi adatok alapján [127-129] a 10% SEBS-g-MA már 

homogén morfológiát eredményezett, ilyen esetekben a morfológiai változások a keverékben már 

nem követhetők nyomon a PET és a HDPE térfogatarányának változtatásával. Következtetésképpen 

az adalékanyag hozzáadásával a fázisinverzió eltolódása sem kimutatható nagy mennyiségű 

adalékanyag hozzáadásával. 

4.3.1. Adalékanyag hatása a polimerek viszkozitására 

A felhasznált alapanyagok közül a kompatiblizálószer viszkozitása csökken a nyírósebesség 

függvényében a leginkább a viszkozitás-mérések alapján (41. ábra). A SEBS-g-MA görbéje kis 

nyírósebességek esetén a nagy viszkozitású HDPE-MOL alapanyaggal hasonlítható össze, 10 s-1 

nyírósebesség érték felett azonban a karakterisztikája hasonló a kis viszkozitású HDPE-UNI 

polietilénhez. A két polietilén közül csak nagyobb nyírásoknál mutatkozik meg a 

kompatibilizálószer hatása a HDPE-MOL esetében, ahol a SEBS-g-MA-t tartalmazó polietilén 

nagyobb viszkozitással jellemezhető. A PET esetében azonban a kompatibilizálószer a teljes mérési 

tartományban közel konstans értékkel növelte a PET viszkozitását, amely alátámasztja a két 

komponens között létrejövő kölcsönhatásokat és kapcsolódásokat. A kompatibilizálószer tehát 

megváltoztatja az alapanyagok viszkozitását, így a komponensekből képzett keverékek viszkozitás-

arányát is befolyásolja, ami eltolhatja a keverékben kialakuló fázisinverziós tartományt. 
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41. ábra: SEBS-g-MA kompatibilizálószer hatása a HDPE és PET komponensek viszkozitás görbéire (275°C-on ) 

4.3.2. Adalékanyag hatása a polimer keverékek morfológiájára 

A morfológiai változás szemléltetésére kis folyóképességű HDPE-MOL és PET alkotókból 

kompaundáltam keverékeket és a szerkezetet pásztázó elektronmikroszkóppal vizsgáltam (42. ábra). 

Amikor a keverék nem tartalmazott kompatibilizálószert, a kettős-folytonos szerkezet 30-35 tf% 

PET tartalom között alakult ki és 40 tf% PET tartalomnál már megfigyelhető az áramlási irányra 

merőleges töretfelületen a HDPE-MOL fázis folytonosságának megbomlása. Ezzel szemben, 

amikor a keverékhez 4% mennyiségben SEBS-g-MA-t adtam, 30 tf% PET tartalomnál még nem 

alakult ki a teljes kettős-folytonosság a keverékben, hanem kismértékben eltolódva 35-40 tf% PET 

tartalomnál. Tovább növelve a PET részarányát 45-50 tf% tartalomra, a kompatibilizálószert is 

tartalmazó keverékben még megfigyelhető a fázisok folytonossága, szemben a SEBS-g-MA-t nem 

tartalmazó keverékeknél, ahol már diszpergált szerkezet jött létre. 
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42. ábra: PET/HDPE-MOL fázisszerkezete extrúzió után 

A kettős-folytonos tartomány kiszélesedése igazolható a keverékek rotációs reométeres 

vizsgálati eredményeiből szerkesztett összefoglaló diagrammal, ahol a szerkezeti hatások jól 

kimutathatók kis nyírási sebességeknél (43. ábra). A kompatibilizálószer hozzáadásával 0-60 tf% 

PET tartalmú keverékek viszkozitása jelentősen csökkent a nyírósebesség függvényében, amíg a 

60-100 tf% PET tartalom között a PET mátrixú keverékek viszkozitása növekedett a SEBS-g-MA 

hozzáadásával. 0,1 s-1 nyírósebességnél megfigyelhető a kis folyóképességű HDPE-MOL mátrixú 

keverékek nagy viszkozitása 0-20 tf% PET tartalom között, majd 30 tf%-nál mind a kompatibilizált, 

mind a kompatibilizálószert nem tartalmazó keveréknél esés figyelhető meg a dinamikus 

viszkozitás értékekben. A SEBS-g-MA-t nem tartalmazó keveréknél 40 tf% PET tartalomnál 

további csökkenés mutatható ki a viszkozitásban, ami a kettős-folytonos szerkezet felbomlásával 

magyarázható, ezzel szemben a kompatibilizálószert tartalmazó keverék viszkozitása nem változik 

30-50 tf% PET tartalom között, amely a kettős-folytonos tartomány kiszélesedését igazolja. 
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43. ábra: PET/HDPE-MOL keverékek extrúziós feldolgozást követő viszkozitása 275°C-on a PET tartalom 

függvényében, eltérő nyírósebességeknél 

A fröccsöntött minták töretfelületének SEM vizsgálatával megállapítottam, hogy a PET/HDPE-

MOL keverékeknél 0-80 tf% PET tartalom között közel azonos szerkezet jött létre kompatibilizált 

keverékek esetén is azonos összetétel-arányoknál. A kettős-folytonos szerkezet esetén azonban 

megállapítható, hogy a kompatibilizálószert is tartalmazó keverékek esetében nagyobb fázisméretű, 

durvább kettős-folytonos szerkezet alakult ki. 80 tf% PET tartalom felett a keverékhez hozzáadott 

kompatibilizálószer meggátolta a diszpergált fázisok méretének szignifikáns csökkenését. Amíg a 

90 tf% PET tartalmú keveréknél a diszpergált cseppek átlagos átmérője 1 µm alá csökkent, addig a 

SEBS-g-MA-t is tartalmazó keverékben 5 µm-nél nagyobbak is láthatók, ami a csak PET-et és 

kompatibilizálószert tartalmazó mintánál is megfigyelhető (Melléklet M7-I. táblázat). Mindezek 

alapján kijelenthető, hogy a SEBS-g-MA kompatibilizálószer a fröccsöntött PET/HDPE-MOL 

keverékben kisebb átmérőjű diszpergált PET cseppeket eredményezett, amíg a fázisinverzió után 

gátolta a HDPE-MOL cseppek finomabb eloszlatását a PET mátrixban, illetve a SEBS-g-MA a PET 

mátrixban önálló fázist alkotott. 

A morfológiai vizsgálatot elvégeztem a nagyobb folyóképességű HDPE-UNI és PET 

komponensekből képzett keverékeken is. A kompatibilizálószert nem tartalmazó PET/HDPE-UNI 

keverékben 55-60 tf% PET tartalom között alakult ki a kettős-folytonos szerkezet fröccsöntés után, 

ezzel szemben a SEBS-g-MA-t is tartalmazó keverékben 55 tf% PET tartalomnál diszpergált 

szerkezet figyelhető meg, ahol a PET fázisok elnyújtott alakzatot is mutatnak már a HDPE 

mátrixban. A kompatibilizált keverékben a teljes kettős-folytonosság 60 tf% PET tartalomnál 

alakult ki, ahol a fázisok rendkívül kisméretű, finom eloszlásúak. A kompatibilizálószer ennél a 

keveréknél 10-70 tf% PET tartalom között hatékonyan működött, kisebb méretű fázisokat 

eredményezve. Hatása kimutatható 80-90 tf% PET tartalomnál is, azonban a diszpergált fázisok 
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mérete összemérhető a kompatibilizálószert nem tartalmazó keverékek diszpergált cseppméreteivel, 

különösen 80 tf% PET tartalomnál (Melléklet M7-II. táblázat). Tehát a kompatibilizálószer 

finomabb eloszlású kettős-folytonos szerkezetet eredményezett a PET/HDPE-UNI keverékben, 

azonban a teljes kettős-folytonosság enyhén eltolódott a nagyobb PET tartalom irányába. 

4.3.3. Adalékanyag hatása a polimer keverékek mechanikai tulajdonságaira 

A mechanikai vizsgálatok során a keverékek szakító- és ütve-hajlító tulajdonságait elemeztem 

annak érdekében, hogy a keverék morfológiai változásainak hatását kvázi-statikus és dinamikus 

körülmények között is nyomon tudjam követni. A kompatibilizálószert nem tartalmazó, különböző 

összetételű PET/HDPE keverékek szakítóvizsgálatai alapján megállapítható, hogy a PET/HDPE-

UNI keverék 0-20 tf% és 80-100 tf% PET tartalom között szívósabb viselkedést mutat, ezeknek a 

keverékeknek a szakadási nyúlása 10% feletti. A két tartomány között a minták gyors 

tönkremenetele volt megfigyelhető, ahol a szakadási nyúlás minden esetben 5% alatt volt. 

PET/HDPE-MOL keverékek szakadási nyúlása 10%-nál nagyobb 0-30 tf% PET tartalomnál, illetve 

80-100 tf% PET tartalom között, amíg 40-70 tf% PET tartalom között a keverékek szintén gyors 

tönkremenetele volt megfigyelhető (a PET/HDPE keverékek jellemező szakítógörbéi a Melléklet 

M8. pontjában láthatók). A 44. ábrán látható a PET/HDPE keverékek szakítóvizsgálatából 

meghatározott húzószilárdság, húzó rugalmassági modulus, szakadási nyúlás és a szakítás során a 

maximális erőnél mért nyúlás értékek. A két eltérő folyóképességű polietilén esetén elmondható, 

hogy a nagyobb folyóképességű HDPE-UNI kisebb húzószilárdsággal (20,9 MPa) és kisebb húzó 

rugalmassági modulussal (0,9 GPa) jellemezhető, mint az azonos hőmérsékleti paraméterek mellett 

gyártott kisebb folyóképességű HDPE-MOL (26,1 MPa húzószilárdság, 1,1 GPa rugalmassági 

modulus). 

A kompatibilizálószert nem tartalmazó PET/HDPE-MOL keverékeknél a morfológiai vizsgálat 

során azt tapasztaltam, hogy már kis PET térfogatarány mellett is (10-20 tf% PET tartalom) a PET 

elnyújtott rúdszerű alakzatot mutatott a keverékben, amelynek hatására a keverékek szilárdságában 

is kismértékű, de egyenletes növekedés volt megfigyelhető a polietilén mátrixú keverék esetén (0-

30 tf% PET tartalom között) is (44/a. ábra). Ameddig a HDPE-MOL fázis folytonos, vagy a PET 

mátrixban nagy kiterjedésű diszpergált szerkezetet mutat (0-80 tf% PET tartalom között) a gyenge 

adhézió miatt a PET nagyobb szilárdsága nem tud teljesen érvényesülni a fázisinverzió után sem, a 

keverékek gyors tönkremenetele miatt. 80-90 tf% PET tartalom között ugrásszerű növekedés 

figyelhető meg a PET/HDPE-MOL keverékek húzószilárdságában, amely a diszpergált HDPE-

MOL fázis méretének jelentős csökkenésével magyarázható. A fázisok közötti határfelület 

csökkenése miatt a keverék jobb eloszlatottsággal jellemezhető, ezáltal a nagyobb szilárdságú, 

összefüggőbb PET mátrix a keverék húzószilárdságát is növelte. A PET/HDPE-MOL keverékek 
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közül a kompatibilizált keverék húzószilárdsága az átlagokat tekintve általában kisebbre adódott az 

adalékanyagot nem tartalmazó keverékek húzószilárdságánál (44/a. ábra). 30-40 tf% PET tartalom 

között a SEBS-g-MA-t tartalmazó és nem tartalmazó keverék között nagyobb eltérés volt 

tapasztalható, ami valószínűleg a durvább, kevésbé fejlett kettős-folytonos morfológia létrejöttével 

magyarázható a SEBS-g-MA-t tartalmazó keverék esetén. Azonban jelentős különbség 80 tf% PET 

tartalom felett mérhető a keverékek között, amelynek oka, hogy 90 tf% PET tartalomtól a 

kompatibilizálószert is tartalmazó PET mátrixú keverékben sokkal nagyobb méretű diszpergált 

HDPE-MOL és SEBS-g-MA fázisok jöttek létre, mint az adalékanyag nélküli esetben. 

Mindazonáltal a kompatibilizálószert tartalmazó keverékek húzószilárdsága jobban közelíti a 

keverékszabállyal meghatározható elméleti egyenest (SEBS-g-MA esetén a legnagyobb eltérés 

13,1-13,5% 30-40 tf% PET tartalomnál, amíg 20,2-24,2% az eltérés az adalékanyagot nem 

tartalmazó keverékben 60-80 tf% PET tartalom között). Ennek oka, hogy a HDPE-MOL diszpergált 

fázisként végig megtartja az elnyújtott formáját a keverékben, ezért nem nő meg jelentősen a SEBS-

g-MA-t tartalmazó keverékek húzószilárdsága 80-90 tf% PET tartalom, illetve a PET 

húzószilárdságát is jelentősen csökkenti az adalékanyag. 

A polietilén mátrixú, SEBS-g-MA kompatibilizálószert nem tartalmazó PET/HDPE-UNI 

keverékek húzószilárdságai nem változtak a csak HDPE-UNI-t tartalmazó mintához képest, ugyanis 

a nagyobb húzószilárdságú PET nem érvényesült a keverékben a gyenge határfelületi adhézió miatt 

addig, ameddig a mátrixban diszpergált cseppszerkezetet alkotott. 50 tf% PET tartalom esetén a 

PET fázis a diszpergált cseppszerkezet helyett elnyújtott, rúdszerű alakzatot mutat, ezzel 

párhuzamosan a keverék húzószilárdsági trendjében is változás figyelhető meg 40-50 tf% PET 

tartalom között. Ennek oka, hogy a magrészben az egyre jobban elnyújtott, nagyobb szilárdsággal 

jellemezhető PET fázisok már teherviselő funkciót látnak el a keverékben, a héjszerkezetben pedig 

kettős-folytonos szerkezet alakult ki, ezáltal a morfológiai változás ellensúlyozta a fázisok közötti 

gyenge adhéziót. 55 tf% PET tartalomnál a PET/HDPE-UNI keverék magrészében is kialakul a 

kettős-folytonos szerkezet, amelynek hatására a nagyobb szilárdsággal jellemezhető PET is a minta 

teljes keresztmetszetében folytonos fázisúvá alakul a keverékben a HDPE mellett, és a keverék 

húzószilárdságában is ugrásszerű, több mint 75%-os növekedés figyelhető meg a fázisszerkezet 

megváltozásának hatására. A fázisinverziós tartomány után 70 tf% PET tartalomtól a PET mátrixú 

keverékek húzószilárdsága közel lineárisan növekedett, a diszpergált polietilén cseppek ennek során 

egyre kisebb méretűvé váltak a PET mátrixban. A SEBS-g-MA-t tartalmazó PET/HDPE-UNI 

keverékekben 0-30 tf% PET tartalom között kisebb húzószilárdság volt mérhető (44/b. ábra). Az 

adalékanyag hozzáadása a keverékhez kisebb átmérőjű diszpergált PET cseppeket eredményezett, 

amely 40-50 tf% PET tartalom között kedvezőbb morfológiát eredményezett, ezáltal a PET 
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nagyobb húzószilárdsága érvényesülni tudott. A homogénebb fázisszerkezet és az elnyújtottabb 

fázisinverzió eredményeképpen a SEBS-g-MA-t tartalmazó PET/HDPE-UNI húzószilárdság 

növekedése az összetétel-arány függvényében a teljes összetétel-tartományban egyenletesebb, mint 

az adalékanyagot nem tartalmazó keveréknél.  

Az eredmények azt mutatják, hogy a SEBS-g-MA kompatibilizálószer hatással van a keverékek 

húzószilárdságára a morfológia megváltozása miatt a fázisinverziós tartományban, illetve a 

keverékkészítéshez felhasznált alapanyagok közül a PET húzószilárdságát csökkenti leginkább. 

   
       (a)                (b) 

44. ábra: Kompatibilizált és kompatibilizálószert nem tartalmazó PET/HDPE keverékek húzószilárdsága a PET 

tartalom függvényében: (a) PET/HDPE-MOL; (b) PET/HDPE-UNI keverék 

A keverékek húzó rugalmassági modulusát vizsgálva megállapítható (45. ábra), hogy az értékek 

kevésbé függnek a kialakuló fázisszerkezettől és kevésbé térnek el a keverékszabály által 

meghatározható elméleti értékektől. Azonban a fázisinverziós tartomány hatása így is kimutatható 

volt a keverékek rugalmassági modulusára, ugyanis a két eltérő folyóképességű HDPE közül a 

kisebb folyóképességű HDPE-MOL esetén nagyobb modulus érték volt mérhető a polietilén 

mátrixú keverékekben, amíg a fázisinverzió után a nagyobb folyóképességű HDPE-UNI 

felhasználásával kapható nagyobb modulus érték a PET mátrixú keverékekben. A SEBS-g-MA 

kompatibilizálószert tartalmazó keverékek húzó rugalmassági modulusai a kompatibilizálószert 

nem tartalmazó keverékekhez képest mintegy 10%-kal kisebb értékkel voltak jellemezhetők a teljes 

vizsgált tartományban. A húzó rugalmassági modulus értékeket vizsgálva megállapítható, hogy 

mind a kompatibilizált, mind a kompatibilizálószert nem tartalmazó keverékek modulus értékei 

jobban közelítik a keverékszabállyal meghatározható elméleti értékeket, eltérően a húzószilárdság 

értékektől. 
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       (a)                (b) 

45. ábra: Kompatibilizált és kompatibilizálószert nem tartalmazó PET/HDPE keverékek húzó rugalmassági 

modulusa a PET tartalom függvényében: (a) PET/HDPE-MOL; (b) PET/HDPE-UNI keverék 

A keverékek szakadási nyúlása is összefüggésbe hozható a keverék morfológiájával (46. ábra). 

A két eltérő folyóképességű polietilén szakadási nyúlása közel azonos értékű (HDPE-UNI 

205±52%, HDPE-MOL 186±71%), amíg PET esetében 79±16% értéket mértem. Az egyre nagyobb 

mennyiségű diszpergált fázis jelenléte minden esetben jelentősen csökkentette a keverékek 

szakadási nyúlását, és rendre a fázisinverziós tartomány körül volt a legkisebb szakadási nyúlás 

mérhető. Ennek oka, hogy az igénybevételek hatására a kettős-folytonos szerkezetű keverékek nem 

képesek olyan mértékű molekuláris rendeződésre, mint azok a keverékek, amelyek diszpergált 

szerkezetűek. A két különböző folyóképességű polietilént vizsgálva az látható, hogy diszpergált 

fázisszerkezetek esetén a HDPE-MOL-t tartalmazó keverékek nagyobb szakadási nyúlással 

jellemezhetők. A SEBS-g-MA-t tartalmazó keverékeknél a PET/HDPE keverékek szívósságának 

növekedése a szakadási nyúlás jelentős növekedésével mutatható ki. A kompatibilizálószert nem 

tartalmazó keverékek 10-100 tf% PET tartalom között rendre 100%-nál kisebb nyúlás mellett 

szakadtak el, ezzel szemben a SEBS-g-MA-t is tartalmazó 10 tf% és 90 tf% PET-et tartalmazó 

keverékek egyike sem szakadt el a vizsgált érték alatt (a HDPE-MOL-t tartalmazó keveréknél 20-30 

tf% PET tartalomnál is 100%-nál nagyobb a szakadási nyúlás). A fázisok közötti gyenge adhézió 

miatt a keverékek a komponensekhez képest kisebb szakadási nyúlással jellemezhetők, különösen a 

kettős-folytonos szerkezet környezetében. A kompatibilizálószer jelenléte összetételtől függetlenül 

minden esetben legalább kétszeresére növelte a keverékek szakadási nyúlását 10-90 tf% PET 

tartalom között, amely a fázisok közötti jobb kapcsolódásokkal és az adalékanyag gumiszerű 

tulajdonságával magyarázható. 
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       (a)                (b) 

46. ábra: Kompatibilizált és kompatibilizálószert nem tartalmazó PET/HDPE keverékek szakadási nyúlása a 

PET tartalom függvényében: (a) PET/HDPE-MOL; (b) PET/HDPE-UNI keverék 

A hornyolatlan keverékek Charpy-féle ütőszilárdságai a 47. ábrán láthatók. Az alkalmazott 

ütve-hajlító vizsgálati módszer mellett egyik polietilén sem tört el, a keverékképzéshez felhasznált 

PET ütőszilárdsága 124 kJ/m2 értékre adódott. Általánosan elmondható, hogy az egymással nem-

elegyedő komponensekből előállított, kompatibilizálószert nem tartalmazó keverékek 

ütőszilárdsága elmarad a komponensek ütőszilárdságától a PET/HDPE keverékek esetén. A 

polietilén mátrixú 0-40 tf% PET tartalmú PET/HDPE-UNI keveréknél már 10 tf% PET tartalom 

esetén kisebb ütőszilárdság volt mérhető a PET mintához képest, amely a PET részarányának 

további növelésével folyamatosan csökkent a fázisok közötti gyenge adhézió miatt (47/b. ábra). A 

40 tf% PET tartalomnál mérhető lokális minimum után 50 tf% PET tartalomtól már enyhe 

növekedés figyelhető meg, amelynek oka, hogy az összefüggő polietilén mellett a magrészben az 

eddig diszpergált cseppekként elterülő PET alakja elnyújtott rúdszerű alakká változott. 55-60 tf% 

PET tartalom között kialakult kettős-folytonos szerkezet ugrásszerűen, közel háromszorosára 

(11 kJ/m2 értékről 30 kJ/m2-re) növelte meg a keverékek ütőszilárdságát a PET/HDPE-UNI 

keverékben. A fázisinverzió után 70 tf% PET tartalomtól a PET mátrixú keverék ütőszilárdsága 

egyenletesen növekedett a PET tartalom növekedésével és a polietilén diszpergált cseppek 

méretének csökkenésével párhuzamosan. PET/HDPE-MOL keverék esetén 10-20 tf% PET tartalom 

esetén elmondható, hogy a vizsgált keverékek nem törtek el a 15 J kalapáccsal, tehát a keverék a 

PET-nél szívósabb maradt (47/a. ábra). 30 tf% PET tartalomnál a fázisok között kialakult teljes 

folytonosságnál a keverék ütőszilárdsága kétszer nagyobb (66 kJ/m2), mint a PET/HDPE-UNI 

keveréknél kettős-folytonos tartományban mért ütőszilárdság (33 kJ/m2, 60 tf% PET tartalomnál). 

A fázisinverzió után 60 tf% PET tartalomtól a PET mátrixú PET/HDPE-MOL keverékek azonban 

kisebb ütőszilárdsággal jellemezhetők, amelynek oka, hogy a PET/HDPE-MOL keverékben a 
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diszpergált polietilén cseppek mérete nagyobb az azonos összetételű PET/HDPE-UNI keverékek 

cseppméreténél. A mérési eredmények azt mutatják, hogy a kisebb folyóképességű HDPE-MOL 

felhasználásával nagyobb ütőszilárdságú keverékek készíthetők polietilén mátrixszerkezet esetén, 

azonban a fázisinverzió után a PET mátrixú keverékek ütőszilárdsága nagyobb volt, amikor benne a 

diszpergált cseppeket a HDPE-UNI alkotta. Tehát a PET/HDPE keverékek esetén figyelembe kell 

venni, hogy az eltérő folyóképességű polietilének felhasználása mellett eltérő összetétel-arányoknál 

alakul ki a keverékben a kettős-folytonos szerkezet, amely szintén hatással van a PET/HDPE-UNI 

keverékek ütőszilárdságára. 

Azoknál a keverékeknél, amelyek eltörtek a 15 J kalapáccsal végzett Charpy-féle 

ütővizsgálatoknál, a SEBS-g-MA kompatibilizálószert tartalmazó keverékek minden esetben 

szignifikánsan nagyobb ütőszilárdsággal voltak jellemezhetők, amely szintén azzal magyarázható, 

hogy a fázisok között az adalékanyag javította a kapcsolódásokat, és amennyiben önálló diszpergált 

fázisként is jelen volt a keverékben, akkor a nagyrugalmas, gumiszerű viselkedésével jelentősen 

hozzájárult a keverék nagyobb ütőszilárdságához. PET/HDPE-MOL keverékeknél 60-80 tf% PET 

tartalom között volt a legjobban összemérhető egymással a kompatibilizált és kompatibilziálószert 

nem tartalmazó keverékek ütőszilárdsága, azonban a SEBS-g-MA-t is tartalmazó keverékek 

ütőszilárdsága itt is legalább 40%-kal nagyobb volt. A kompatibilizálószer jelenléte miatt a 

PET/HDPE-UNI keverékben kialakuló kisebb diszpergált cseppméret és a kettős-folytonos 

szerkezet kismértékű eltolódása (55 tf% PET tartalomról 60 tf% PET tartalomra) miatt 55 tf% PET 

tartalomnál van legközelebb a kompatibilizált és kompatibilizálószert nem tartalmazó keverék 

ütőszilárdsága egymáshoz, azonban ennél az összetételnél is 60%-kal nagyobb a SEBS-g-MA-t 

tartalmazó keverék Charpy-féle ütőszilárdsága.  

A kapott ütőszilárdsági eredmények azt mutatják, hogy a nem-elegyedő keverékek ütéssel 

szembeni ellenállósága csökken, ahogyan a folytonos mátrixszerkezet egyre kevésbé összefüggő a 

benne eloszlatott diszpergált szerkezet alakjának cseppformáról rúdszerű, vagy szálas formává való 

átalakulása miatt. A fázisok közötti gyenge adhézió miatt a tönkremenetel során a repedés a két 

fázis hátárán gyorsabban tud terjedni, alacsonyabb energiaelnyelés mellett, mint akkor, amikor csak 

az egyik fázis összefüggő, folytonos. A keverékhez hozzáadott kompatibilizálószer javítja a 

keverékek ütőszilárdságát, ugyanis a fázisok között kialakuló kapcsolódások, a morfológia 

megváltozása és a javuló adhézió miatt a repedésterjedéshez nagyobb energia szükséges.  
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       (a)                (b) 

47. ábra: Kompatibilizált és kompatibilizálószert nem tartalmazó PET/HDPE keverékek Charpy-féle 

ütőszilárdsága a PET tartalom függvényében: (a) PET/HDPE-MOL; (b) PET/HDPE-UNI keverék 

A kapott eredmények alapján kimutatható a kompatibilizálószer szívósság növelő hatása a 

PET/HDPE keverékekben. A keverékkészítéshez felhasznált komponensekhez hozzáadott SEBS-g-

MA kisebb húzószilárdságot és rugalmassági modulust eredményezett a PET és a HDPE-MOL 

esetében, a HDPE-UNI eleve kisebb húzó rugalmassági modulusára nem volt hatással 0-10 tf% 

PET tartalom között, azonban a húzószilárdság kismértékű csökkenése itt is megfigyelhető volt. 

Mindkét keveréknek a húzó rugalmassági modulusa átlagosan 10%-kal csökkent a SEBS-g-MA 

hozzáadásával, az adalékanyag a keverékek húzószilárdságát is jellemzően kismértékben 

csökkentette. A kompatibilizált keverékek szívósabb tulajdonsága minden összetétel mellett 

kimutatható volt a nagyobb szakadási nyúlással, illetve a nagyobb Charpy-féle ütőszilárdsággal. 

4.3.4. Adalékanyag hatása a polimer keverékek éghetőségére 

A műanyagok és a belőlük készült keverékek egyik alkalmazási korlátja lehet az éghetőségük. A 

vizsgált műanyagok közül a PET kevésbé éghető, mint a HDPE komponensek, ami lehetőséget 

biztosított olyan PET/HDPE keverék fejlesztésére, amelyek kisebb éghetőséget mutatnak a 

polietilénnél. A minták UL-94 szabvány szerinti lángterjedési sebesség vizsgálati eredményeiből 

látható, hogy a felhasznált alapanyagok közül a PET rendelkezett a legkisebb lángterjedési 

sebességgel (10 mm/perc). A két polietilén lángterjedési sebessége pedig közel azonos, 26-

29 mm/perc közötti értékre adódott, a szórások pedig átfedték egymást (5. táblázat). 

5. táblázat: PET és HDPE mintákon UL-94 szabvány szerint mért lángterjedési sebesség 

  PET HDPE-UNI HDPE-MOL 
Lángterjedési 

sebesség [mm/perc] 10,1 ± 3,6 28,4 ± 2,1 27,2 ± 2,8 
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A két eltérő éghetőségű műanyagból képzett, kompatibilizálószert nem tartalmazó PET/HDPE 

keverékek lángterjedési sebességét vizsgálva megállapítható, hogy a keverékek éghetőségét az 

összetétel-aránnyal szemben döntően inkább a keverékben kialakuló morfológia befolyásolja (48/a. 

ábra). Ameddig a nagyobb éghetőségű polietilén folytonos szerkezetet alkot a PET/HDPE-UNI 

keverékben és benne diszpergáltan helyezkednek el a PET fázisok (0-50 tf% PET tartalom), addig a 

kisebb éghetőségű PET nem képes a lángterjedést lassítani. A láng a polietilén részeken könnyen 

terjedt, ennek megfelelően a lángterjedési sebesség is közel állandó volt. 55-60 tf% PET tartalom 

között a lángterjedési sebesség karakterisztikájában éles változás volt megfigyelhető, a lángterjedési 

sebesség a fázisinverziós tartomány két széle között jelentős esést mutat, tehát amint a kisebb 

éghetőségű PET folytonos fázissá alakult a keverékben, egyre inkább gátolta a láng terjedését. 

Végül a diszpergált polietilén fázis egyre kisebb kiterjedésű lett a PET mátrixban, a keverékek 

lángterjedési sebessége egyenletes csökkenést mutatott 70-100 tf% PET tartalom között. A 

kompatibilizálószert nem tartalmazó PET/HDPE-MOL keverékeknél már kis térfogataránynál is 

elnyújtott, szálas diszpergált struktúrát mutatott a PET fázis, amely csökkentette a kis PET tartalmú 

keverékek (10-20 tf% PET) lángterjedési sebességét 27 mm/percről 23 mm/percre. Ennek oka, hogy 

a diszpergált cseppek helyett az elnyújtott, szálas szerkezetű és kevésbé éghető PET mérsékelte a 

PET/HDPE-MOL keverékek éghetőségét abban az esetben is, amikor a polietilén alkotta a mátrixot. 

A keverékben kialakuló kettős-folytonos szerkezetnél a lángterjedési sebesség állandósult 20 

mm/perc értékben egészen 70 tf% PET tartalomig, ameddig a HDPE-MOL folytonosnak tekinthető, 

vagy nagyméretű, elnyújtott rúdszerű diszpergált fázisként volt jelent a PET mátrixban. 80 tf% PET 

tartalomnál a diszpergált HDPE fázisok alakjának átalakulása volt megfigyelhető, amellyel 

párhuzamosan a fázisok hosszanti mérete egyre jelentősebben csökkent a PET tartalom arányának 

növelésével, amely egyúttal csökkentette a PET/HDPE-MOL keverékek éghetőségét, hiszen az 

egyre összefüggőbb, kisebb éghetőségű PET fázison a láng egyre nehezebben volt képes 

továbbhaladni. Megállapítható, hogy a komponensek összetétel-aránya és a fröccsöntés során 

kialakuló mag-héj szerkezet döntően befolyásolta a kompatibilizálószert nem tartalmazó keverékek 

éghetőségét. A polietilén mátrixú keverékek nagyobb éghetőséget mutattak a PET mátrixú 

keverékeknél. Ezen kívül meghatározó tényező volt a polietilén mátrixú PET/HDPE keverékek 

éghetőségére a mátrixban formálódó diszpergált PET fázis alakja is. Ha a kisebb éghetőségű PET 

diszpergált csepp szerkezetű, akkor a polietilén éghetőségére nincs kimutatható hatással, ellenben 

elnyújtott, szálas szerkezet esetén igen. A kialakuló kettős-folytonos szerkezet viszont 

számottevően befolyásolja a keverékek éghetőségét, és a polietilén mátrixú keverékekhez képest a 

fázisinverziót követően már kisebb (PET/HDPE-UNI esetén szignifikánsan kisebb) átlagos 

lángterjedési sebesség volt mérhető mindkét keverék esetén. 80 tf% PET tartalom felett pedig a 



80 
 

keverékek lángterjedési sebessége közel megegyezett, párhuzamosan azzal, hogy a PET mátrixban 

lévő polietilén mind a két esetben ettől az összetételtől már cseppformát mutatott.  

A SEBS-g-MA kompatibilizálószert tartalmazó keverékek lángterjedési sebességeinek trendjét 

elemezve megállapítható (48/a. ábra) hogy a kettős-folytonos tartományig (PET/HDPE-MOL 

keveréknél 50 tf%, PET/HDPE-UNI keveréknél 55 tf% PET tartalomig) a görbék futása közel 

azonos jellegű, azonban a fázisinverzió után a kompatibilizálószert tartalmazó keverékek égése 

gyorsabb lefutású. A PET/HDPE-UNI keveréknél a kettős-folytonos tartomány enyhe eltolódása, 

illetve a homogénebb fázisszerkezet miatt 55-60 tf% PET tartalom között a két görbe futása 

jelentősen megváltozik. A fázisinverziót követően az adalékanyagot nem tartalmazó PET mátrixú 

keverékek lángterjedési sebessége erőteljesen csökken a PET részarányának növelésével. Ezzel 

szemben a polietilén komponensekhez hasonló éghetőségű SEBS-g-MA jelenléte a PET mátrixú 

keverékek éghetőségét szignifikánsan gyorsította 60-100 tf% PET tartalom között. PET/HDPE-

MOL esetén a polietilén mátrixú keverékeknél mért lángterjedési sebesség 0-20 tf% PET tartalom 

között szintén folyamatosan csökkent az elnyújtott, szálas PET diszpergált fázis folyamatos 

megjelenése miatt a SEBS-g-MA jelenléte mellett, azonban az azonos összetétel-arányok esetén 

rendre nagyobb lángterjedési sebesség volt mérhető a SEBS-g-MA-t is tartalmazó keverékek esetén. 

30-50 tf% PET tartalom között a kompatibilizált és a kompatibilizálószert nem tartalmazó 

keverékben is lezajlott a fázisinverzió, ebben a tartományban a folytonos szerkezetek miatt 

állandósult a keverékek lángterjedési sebessége. Végül 50 tf% felett a SEBS-g-MA szintén 

jelentősen növelte a lángterjedés sebességét a PET mátrixú keverékeknek. 

A kompatibilizálószert nem tartalmazó PET/HDPE keverékek oxigén indexének vizsgálata 

során a 4.2.2. fejezetben már korábban kimutattam, hogy a keverékek oxigénindexe a fázisinverzió 

lezajlása után kezd növekedni a PET mátrixú keverékeknél. A mért oxigénindexek esetén 

kimutatható, hogy a kompatibilizálószer hozzáadása nem változtatta meg a minták folyamatos 

égéséhez szükséges oxigénmennyiséget a HDPE mátrixú keverékek esetén, végig 18,5±0,5 v%/v% 

oxigén volt szükséges (48/b. ábra). A fázisinverzió után, párhuzamosan a lángterjedési sebesség 

növekedésével a kompatibilizált keverékek folyamatos égéséhez szükséges oxigénmennyiség 

jelentősen elmaradt az adalékanyagot nem tartalmazó keverékek értékeitől azonos összetétel-

arányoknál. A fázisinverzió után a PET/HDPE-MOL keverékek oxigénindexe csak 70 tf% PET 

tartalom felett növekedett, a PET/HDPE-UNI keverékeknél is minden esetben alacsonyabb 

oxigénindex volt mérhető a fázisinverzió után a SEBS-g-MA jelenlétében. Végül a 

kompatibilizálószer hozzáadásával a csak PET komponenst tartalmazó minták folyamatos égéséhez 

szükséges oxigénmennyiség 26 v%/v%-ról 24 v%/v% értékre csökkent, amely szintén alátámasztja 

a PET mátrixú keverékek nagyobb éghetőségét.  
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        (a)                                   (b) 

48. ábra: Kompatibilizált és kompatibilizálószert nem tartalmazó PET/HDPE keverékek éghetőségi 

vizsgálatának eredménye: (a) UL-94 vízszintes lángterjedési sebesség; (b) ISO 4589 oxigénindex vizsgálat 

Tekintettel arra, hogy a PET komponenshez hozzáadott SEBS-g-MA szignifikánsan változtatta 

meg (a statisztikai modellezések eredményei a Függelék F1. pontjában találhatók) a komponens 

lángterjedési sebességét és a folyamatos égéséhez szükséges oxigénmennyiséget is jelentősen 

csökkentette, vizsgáltam a kompatibilizált és SEBS-g-MA-t nem tartalmazó PET minták 

hőkibocsátását is. A Cone kalorimetriai vizsgálatok eredményei azt mutatják, hogy a 

kompatibilizálószer hozzáadásával a hőkibocsátás maximum értéke nem változott, azonban a 

hőkibocsátási maximumértéket mintegy 30 másodperccel korábban érte el a SEBS-g-MA-t is 

tartalmazó minta (49. ábra). A minta teljes hőkibocsátása is mintegy 10%-kal növekedett a 

kompatibilizálószer jelenlétekor, párhuzamosan azzal, hogy az égési maradék is jelentősen 

lecsökkent 15%-ról 5%-ra, tehát a PET-hez hozzáadott SEBS-g-MA kompatibilizálószer gátolta a 

PET szenesedését a vizsgálat során (6. táblázat, fénykép Melléklet M9. pont). Ezzel jól indokolható 

a PET mátrixú keverékek lángterjedési sebességének növekedése és a folyamatos égéshez 

szükséges oxigénmennyiség csökkenése is. A 4% SEBS-g-MA-t tartalmazó fröccsöntött PET 

próbatest töretfelületét vizsgálva megállapítható, hogy a mátrixban diszpergált fázisként megjelent a 

jól éghető blokkokból álló kompatibilizálószer, amely égési gócként értelmezhető a PET 

anyagában. A HDPE-MOL és HDPE-UNI minták Cone kalorimetriai eredményei a Melléklet M10. 

pontjában találhatók. 
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        (a)                                   (b) 

49. ábra: (a) Kompatibilizált és kompatibilizálószert nem tartalmazó PET minták hőkibocsátása;  

(b) 4% SEBS-g-MA-t tartalmazó fröccsöntött PET töretfelülete 

6. táblázat: Cone kalorimetria eredménye kompatibilizált és kompatibilizálószert nem tartalmazó PET mintákon 

  PET PET + 
4% SEBS-g-MA 

Meggyulladási idő [s] 53 58 
Hőkibocsátási 
maximum [kW/m2] 316 313 

Hőkibocsátási 
maximum ideje [s] 137 109 

Teljes hőkibocsátás [MJ/m2] 60,6 66,5 
Égési maradék [%] 15 5 

 

 
4.4. Polimerek szétválaszthatósága ömledékállapotban, centrifugális erőtérben 

A polimer-ömledékcentrifugával különböző hőre lágyuló műanyagokból összeállított, eltérő 

összetételű polimer keverékek szétválaszthatóságát vizsgáltam. Összehasonlító elemzést is 

végeztem, hogy milyen hasonlóságok figyelhetők meg, illetve milyen különbségeket eredményez, 

ha a keverékeket szárazkeveréssel állítottam elő, vagy a homogenizálás előzetesen kompaundálás 

útján valósul meg ömledékállapotban. Az így előállított keverékek szétválasztási eredményességét 

különböző vizsgálati hőmérsékleten, illetve különböző hőntartási és forgatási idők mellett 

hasonlítottam össze a polimer-ömledékcentrifuga bemutatása során ismertetett eljárással kialakított 

szilárd korongmintákon. 

4.4.1. Értékelési rendszer kidolgozása a polimerek szétválasztásának minősítésére 

Első lépésben egy értékelési rendszert állítottam fel, amellyel a későbbiekben a szétválasztás 

eredményességét objektíven lehetett vizsgálni. Ezek alapján a polimer keverékek szétválasztását 

megfelelőnek ítéltem azokban az esetekben, amikor a fázisok közötti átmeneti, vegyes összetételű 
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zóna szélessége nem haladta meg a korong teljes vastagságának a 10%-át (50. ábra). Az 50/a. ábrán 

az átmeneti zóna vastagsága túllépte a 10%-os küszöbértéket, ennek értelmében az előzetesen 

kompaundással homogenizált 50/50 tf% PS/HDPE keverék 300°C-on történő szétválasztási 

eredménye nem megfelelő, amennyiben a hőntartási idő letelte után a forgatási idő 2 perc. Növelve 

a szétválasztási hőmérsékletet 320°C-ra és a forgatási idő 5 percre növelése 10%-nál kisebb 

átmeneti zóna vastagságot eredményezett a korong teljes vastagságához viszonyítva, így a 

szétválasztást sikeresnek értékeltem (50/b. ábra). Hasonlóan jártam el a kompaundálással 

homogenizált 50/50 tf% PET/HDPE keverékek kiértékelésénél is. A szétválasztás során a 

PET/HDPE keverékeknél problémát jelentett, hogy ugyan a korong külső zónájában homogén PET 

fázis alakult ki, a korong belső felében azonban a HDPE-n kívül nagy számban maradtak PET 

részek is, így a HDPE nagy tisztaságú visszanyerése nem volt sikeres, ennek értelmében nem 

fogadható el a PET/HDPE szétválasztása 300°C-os szétválasztási hőmérsékleten 2 perc forgatási 

idő mellett (50/c. ábra), azonban 320°C-on 2 perc forgatási idővel a két fázis már élesen szétvált, 

így a megadott kritérium alapján a szétválasztás eredményessége megfelelő (50/d. ábra). 

    
50. ábra: Szétválasztási értékelési rendszer ismertetése: (a) 50/50 PS/HDPE – nem megfelelő;  

(b) 50/50 PS/HDPE – megfelelő; (c) 50/50 PET/HDPE – nem megfelelő; (d) 50/50 PET/HDPE - megfelelő 

A következő lépésben vizsgáltam, hogy milyen összetétel-tartományban működik az általam 

fejlesztett polimer-ömledékcentrifuga. Ennek érdekében három-három eltérő összetételt vizsgáltam 

PET/HDPE és PS/HDPE keverékek esetén. Egyik esetben a PET, vagy a PS részaránya a 

keverékben 5 tf% volt, a második esetben 50 tf%, a harmadik esetben pedig 95 tf%. A kapott 

eredmények alapján kijelenthető, 5-95 tf% tartomány között a polimer-ömledékcentrifuga 

használható a műanyagkeverékek szétválasztására, ugyanis mindegyik esetben megfelelő 

szétválasztást tapasztaltam (Melléklet M11. pont). Az összetétel-arány választást indokolja, hogyha 

a szeparált frakcióban a szennyeződés aránya 5%-nál kisebb, akkor a termékgyártás megvalósítható 

a mechanikai tulajdonságok jelentős romlása nélkül. 

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

HDPE 

PS 
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+ 

PET 
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Az értekezés szétválasztási fejezetében taglalt műanyagok szétválaszthatóságát páronként 

vizsgáltam meg. A polimer-ömledékcentrifugával végzett vizsgálatok alapján kijelenthető, hogy 

azok a műanyagpárok, amelyek ömledékállapotban mért sűrűségkülönbsége nagyobb, mint 

0,05 g/cm3, jól szétválaszthatók voltak egymástól (7. táblázat, Függelék F2. pont). 

7. táblázat: Anyagok szétválasztási eredménye 50/50 tf% összetétel-aránynál és sűrűségkülönbségük [221,275] 

  PP LDPE HDPE-
UNI 

HDPE-
MOL PS PA6 PET 

PP               

LDPE 0,010             

HDPE-UNI 0,013 0,023           

HDPE-MOL 0,015 0,005 0,028         

PS 0,216 0,227 0,204 0,232       

PA6 0,239 0,249 0,226 0,254 0,023     

PET 0,469 0,480 0,456 0,484 0,253 0,230   
A sűrűségkülönbségek megállapítása 300°C-on történt, ömledékállapotban 

Az anyagpárok szétváltak Nem váltak szét az anyagpárok 
 

4.4.2. Többfázisú keverékek szétválaszthatóságának és összetételének elemzése 

A többfázisú mintákból először 50 g össztömegű 33/33/34 m% összetétel-arányú PA6/PS/PP 

keverék és 45/32/23 m% összetételű PET/PS/PP keveréket szétválaszthatóságát vizsgáltam 320°C-

on, 1 órás hőntartást követő 10 perces forgatással. A szétválasztás eredményeként mindkét esetben 

a három komponens egymástól szabad szemmel is jól látható éles szétválást mutat. A korong külső 

zónáját a komponensek közül a legnagyobb sűrűségű PA6 (51/a. ábra) vagy PET (51/b. ábra) 

alkotja, középen a PS, amíg a korong belsejében a legkisebb sűrűségű PP található. A zónák 

vastagságát vizsgálva PA6/PS/PP keveréknél megállapítható, hogy a külső zónák azonos összetétel 

mellett vékonyabbak a tengely középpontjától mért sugártávolság miatt, amíg PET/PA6/PP 

keveréknél az összetétel-arány megválasztását a közel azonos zónavastagság elérése indokolta. A 

komponensek között kialakult éles fázishatárokat optikai mikroszkópos felvételekkel igazoltam 

(Függelék F3. pontja), amelyek alapján kijelenthető a keverék sikeres szétválasztása (51. ábra). 

   
51. ábra: Szétválasztott háromfázisú keverékek: (a) 33/33/34 m% összetétel-arányú PA6/PS/PP keverék; (b) 

45/32/23 m% összetétel-arányú PET/PS/PP keverék 

(a) (b) 

10 mm 10 mm 



85 
 

A szétválasztás további célja az eredetileg a polimer-ömledékcentrifugába táplált eredeti minta 

összetételének a becslése, amely a kialakult zónák vastagságainak mérésével valósult meg az 

optikai mikroszkópon. A kialakult zónák vastagságából, illetve a korong magasságának ismeretében 

a korong különböző zónáit alkotó műanyagok térfogata meghatározható, amelyben az adott gyűrűt 

alkotó műanyag sűrűségének ismeretében az adott komponens tömege is visszaszámolható és 

összehasonlítható az eredeti betáplált tömeggel, amellyel a polimer-ömledékcentrifuga 

hatékonysága ellenőrizhető. Az egyes zónák térfogata a (19) összefüggéssel határozható meg: 

𝑉𝑧 =
(𝐷𝑧,𝑘ü𝑧𝑠ő

2 − 𝐷𝑧,𝑏𝑚𝑧𝑠ő
2 ) ∙ 𝜋

4
∙ 𝐻 (19) 

ahol Vz az adott zóna térfogata [cm3], Dz,külső a zóna külső átmérője [mm], Dz,belső a zóna belső 

átmérője [mm], amíg H a vizsgált minta magassága [mm]. A kialakult gyűrű alakú zónák 

térfogatának és a zónát alkotó műanyagok ismeretében a (20) összefüggéssel számolható a 

szétválasztás után visszanyert műanyag tömege: 

𝑚 = 𝑉𝑚 ∙ 𝜌𝑚 (20) 

ahol m a vizsgált zónát alkotó műanyag tömege [g], Vi a vizsgált zónát alkotó műanyag térfogata 

[cm3], ρi a zónát alkotó műanyag sűrűsége [g/cm3] szobahőmérsékleten. A (19) és (20) 

összefüggések felhasználásával összehasonlítható a vizsgálat elején betáplált és a szétválasztással 

visszanyert homogén műanyagok tömege a PA6/PS/PP és PET/PS/PP keverékeknél is. A vizsgált 

keverékre alkalmazott számítások leírása és az eredmények a Függelék F3. pontjában találhatók. 

Megállapítható, hogy a polimer-ömledékcentrifugába betáplált anyagok és a szétválasztott zónákból 

számolt összetételek között legfeljebb 1%-os eltérés mutatható ki, a tömegkülönbség pedig 

legfeljebb 0,5 g volt, tehát a három műanyag szétválasztása egymástól nagy tisztaságban valósult 

meg mindkét keveréknél, ezáltal a vizsgálati módszer pontos becslést ad a minta összetételére. 

Bizonyítani kívántam, hogy a komponensek szétválaszthatósága a vizsgált műanyagokra 

szuperponálható anélkül, hogy a szétválasztás hatékonysága jelentősen romlana. Ennek érdekében 

egy négykomponensű, 50 g tömegű 30/25/25/20 m% összetétel-arányú PET/PA6/PS/PP keveréket 

tápláltam be a polimer-ömledékcentrifugába. Az alakrögzítéssel kapott korongmintán ennek 

megfelelően 4 éles határ mentén elkülönült gyűrű alakú zóna alakult ki, ahol a külső zónát a 

legnagyobb sűrűséggel jellemezhető PET alkotta, amelyet befelé a sűrűségük alapján rendeződött 

PA6, PS és PP komponensek követtek (52. ábra). A centrifugális erőtérben a műanyagok 

sűrűségkülönbsége alapján szétvált fázisok közötti éles határvonal megjelenését morfológiai 

vizsgálatokkal is megerősítettem. Az éles fázishatárokkal körülhatárolt zónák térfogata ismét 

számítható a (19) és (20) összefüggések felhasználásával, és megállapítható, hogy a betáplált 

tömegekhez képest a szétválasztás után alkalmazott matematikai számítási modell ebben az esetben 
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is kevesebb, mint 1%-kal tér el mindegyik komponens esetén, tehát a számítási módszer 

négykomponensű anyagminta esetén is nagy pontossággal használható a minta összetételének 

becslésére (8. táblázat). A számolt tömeg értéke enyhén túlmutat a betáplált tömegen, amelynek oka 

lehet a korong szélén megtapadt formaleválasztó anyag, illetve a kialakult légrés a PS és a PP fázis 

között kimutatható, de nem jelentős hibát eredményezett a zónák vastagságának megállapításakor. 

   
52. ábra: Szétválasztott 30/27/23/20 m% PET/PA6/PS/PP keverék: (a) szétválasztott korong; 

(b) fázishatárok PET, PA6 és PS komponensek között; (c) fázishatár PS és PP között 

8. táblázat: PET/PA6/PS/PP szétválasztási eredmények összevetése az eredeti összetétellel 

Anyag 

Betáplált 
tömeg 

[g] 

Eredeti 
összetétel 

[%] 

Sűrűség 
 

[g/cm3] 

 Számított 
térfogat 

[cm3] 

Számolt 
tömeg  

[g] 

Számolt 
összetétel 

[%] 

Tömeg-
egyezés 

[%] 
PET 15,0 30 1,34 11,39 15,26 30,37 101,7 
PA6 12,5 25 1,14 10,60 12,09 24,06 96,7 
PS 12,5 25 1,05 12,24 12,85 25,58 102,8 
PP 10,0 20 0,90 11,16 10,04 19,98 100,4 
∑: 50 100 - - 50,24 100  

Végül Raman-spektroszkópiai pásztázással ellenőriztem a polimer-ömledékcentrifugával 

történő szétválasztással kapott négykomponensű minták zónáinak tisztaságát. Ehhez a vizsgálathoz 

felhasznált alapanyagokra felvett referencia spektrumokat hasonlítottam össze a korong zónáiból 

vett minták spektrumaival. Mint ahogyan az 53. ábrán látható, mindegyik műanyagot más-más 

karakterisztikus csúcs jellemzi, amelyek teljes egyezést mutatnak a szétválasztással nyert korongból 

vett mintával. A Raman-spektroszkópiai vizsgálatok eredményei alátámasztják az optikai 

vizsgálattal kapott eredményeket, amely szerint a műanyagok szétválasztása egymástól éles határ 

mentén megvalósul centrifugális erőtérben a műanyagok ömledékállapotában és a kialakuló zónák 

homogén összetételűek. A vizsgált mintához közel hasonló összetételű, szintén négykomponensű 

PET/PA6/PS/HDPE keveréket is szétválasztottam a módszerrel, amelynek eredménye a Melléklet 

M12. pontjában megtalálható. A szétválasztással kapott korong zónáinak vastagságából a homogén 

zónákat alkotó komponensek részaránya is becsülhető a keverékben, illetve az adott zónából vett 

minta analitikai vizsgálatával az egész zónát jellemző anyagtípus is meghatározható. 

 PS 

 PA6 

 PET  PS 

 PP 

(a) (b) (c) 

10 mm 
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53. ábra: Négyfázisú PET/PA6/PS/PP keverék szétválasztásának ellenőrzése Raman-spektroszkópiai eljárással 

4.4.3. Polimer blendek szétválasztása ömledékállapotban 

A szárazkeverékek sikeres szétválasztása után megvizsgáltam az előzetesen belső keveréssel, 

vagy ikercsigás extruderrel ömledékállapotban homogenizált keverékeket is (továbbiakban: blend). 

Mivel a szétválaszthatóságra a komponensek folyóképessége is hatással van (kisebb folyóképesség 

esetén hosszabb forgatási időre lehet szükség a szétválasztáshoz), ezért egy olyan blendet állítottam 

elő PET-ből és LDPE-ből, ahol a polietilén folyóképessége jelentősen kisebb a másik műanyagénál 

(54/a. ábra). A 70/30 m% arányú PET/LDPE blend köztes tulajdonságot mutat, kisebb 

nyírósebesség tartományban a viszkozitása a két komponens mértani átlaga, amíg 5 s-1-től a blend 

viszkozitását döntően a PET komponens határozza meg. A sikeres szétválasztás érdekében 

megvizsgáltam, hogy az alapanyagok milyen hőmérsékleten kerülnek ömledékállapotba: a PET 

kristályolvadási tartománya 235-260°C közé esett, amíg az LDPE esetében ez 90-115°C-re adódott. 

A felhasznált alapanyagokból kompaundált 70/30 m% arányú PET/LDPE keverék DSC görbéje két 

kristályolvadási csúcsot mutat, amelyek megfeleltethetők az alapanyagok csúcsaival (54/b. ábra). 

  
       (a)                (b) 

54. ábra: (a) LDPE, PET és az alkotókból képzett 70/30 PET/LDPE blend viszkozitása 290°C-on,  

(b) PET, HDPE és a PET/LDPE blend első, 20°C/perc felfűtési sebességgel kapott DSC görbéi 
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Első lépésben a referencia felvétel érdekében előzetes homogenizálás nélkül állítottam elő 

70/30 m% arányú PET/LDPE szárazkeveréket, ellenőrizve a két műanyag szétválaszthatóságát. 

Annak érdekében, hogy a PET granulátumok nagy biztonsági tényező mellett ömledékállapotba 

kerüljenek a keverékben a hőntartás hőmérsékletét 290°C-ban határoztam meg 60 percen át, 

amelyet 10 perc forgatási idő követett. Az alkalmazott hőmérséklet a PET kristályolvadási felső 

tartományánál 30°C-kal magasabb. Ezen a hőmérsékleten a komponensek szétválasztása sikeres 

volt és teljes fázisszétválás tapasztalható a szétválasztás után, ahol az alakrögzített korong külső 

zónáját a nagyobb sűrűségű PET alkotja, amíg a korong belső részét az LDPE (55. ábra). A fázisok 

sikeres szétválasztását az optikai mikroszkópos felvételek is alátámasztják. 

    
55. ábra: (a) 70/30 m% PET/LDPE szárazkeverék 290°C-on szétválasztott korongmintája; Optikai 

mikroszkópos felvétel: (b) külső zóna; (c) belső zóna); (d) éles elválasztási határ a fázisok között 

A korong szétvált zónáiból mintákat vettem és DSC-ben kalorimetriai görbéken keresztül 

összehasonlítottam a felhasznált alapanyagokkal a kialakult zónák tisztaságának igazolása 

érdekében. Ahogyan látható, a külső PET zónából vett minta görbéjében nem mutatható ki az 

LDPE-t jellemző karakterisztikus olvadási csúcs, csak a PET olvadási csúcsa, ezáltal a külső zóna 

csak PET-et tartalmaz, amíg a belső zónából vett minta az LDPE görbéjével mutat teljes egyezést. 

Tehát a szétválasztás sikeres, nagy tisztaságú volt a vizsgálat paraméterek mellett (56. ábra). 

 
56. ábra: 290°C-on szétválasztott korongminta zónáiból vett minták első, 20°C/perc felfűtési sebességgel kapott 

DSC görbéi 

Ezután az azonos összetételű, azonban előzetesen kompaundált 70/30 m% PET/LDPE blendek 

szétválaszthatóságát vizsgáltam azonos kísérleti paraméterek alkalmazásával. A belső keveréssel 
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homogenizált blendről megállapítható, hogy az egymással nem-elegyedő komponensek között 

mátrix/diszpergált szerkezet jött létre gyenge adhézió mellett, amely megmutatkozik abban, hogy a 

kriogén töretmintáknál a PET mátrixban eloszlatott LDPE fázisok gyakran hiányoznak, méretük 

pedig nagy szóródást mutat a 10-100 μm mérettartományban. A megállapítások alapján a két alkotó 

ismételten szétválasztható lehet egymástól ömledékállapotban (57. ábra). 

    
57. ábra: 70/30 m% PET/LDPE blend SEM felvételei: (a) x250; (b) x1000 nagyítás 

A PET/LDPE blend alakrögzítése után a korábban bemutatott fázisok szétválása nem volt 

tapasztalható az előző beállításokkal. Ennek érdekében azonos hőntartási ciklus után a forgatás 

idejét 20 percre növeltem, amely csak részleges sikert hozott (58. ábra), ugyanis a műanyagok hiába 

kerültek ömledékállapotba, a fázisok teljes szétválasztása nem valósult meg. A korong külső szélén 

elkezdett egy jól kivehető homogén PET fázis kialakulni, azonban a zóna szélessége erősen változó 

volt. Az optikai mikroszkópos felvételek alátámasztották, hogy a korong külső részén 0,5-1,5 mm 

vastagságú nagy homogenitást mutató PET fázis alakult ki, azonban a korong belseje, amely a külső 

zónánál 6-9x vastagabb, jelentős mennyiségben tartalmazott LDPE-t, és PET-et is. Mindezek 

alapján megállapítottam, hogy ugyan a blend esetében is ömledékállapotba kerültek a 

komponensek, azokban a választott szétválasztási paraméterekkel nem lehetett élesen szétválasztani 

azokat, mint szárazkeveréknél. Az eredmények világosan mutatják, hogy a polimerek szétválasztása 

nem csak a műanyagok közötti sűrűségkülönbségtől függenek, hanem a szétválasztást befolyásolja 

a fázisok mérete és a közöttük fellépő kölcsönhatások is az alkotók viszkozitása mellett. Ha a 

fázisok mérete kisebb, az nagyobb fajlagos felületet eredményez, amely jobb tapadást biztosíthat a 

fázisok között, illetve a kisebb méret miatt a szétválasztani kívánt műanyagokra is kisebb 

centrifugális erő hat, ezért a fázisok tiszta szétválasztásához többlet energiára van szükség. 

    
58. ábra: (a) 70/30 m% PET/LDPE blend 290°C-on szétválasztott korongmintája; Optikai mikroszkópos 

felvétel: (b) külső zóna; (c)-(d) belső zóna 

(a) (b) 

(a) (b) (c) (d) 
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A blend sikeres szétválasztásához a szétválasztási hőmérsékletet 20°C-kal megnöveltem 310°C-

ra, ennek következményeként a blend fázisainak szétválasztása már megtörtént, a komponensek 

közel teljesen szétváltak egymástól (59. ábra). A nagyobb sűrűségű PET a szétválasztó tartály fal 

irányába vándorolt, amíg az LDPE a tengely környezetében dúsult fel a szétválasztás forgatási 

fázisában. A megnövelt hőmérséklet hatására a műanyagok kisebb viszkozitással jellemezhetők, 

ezért az ömledékállapotban lévő polimer cseppek sűrűségük szerint könnyebben rendeződtek. Az 

optikai mikroszkópos felvételekkel igazolható a fázisok szétválása. A külső zónát szinte kizárólag a 

PET alkotja, a belső részt túlnyomó részben az LDPE alkotja, azonban kis mennyiségben PET is 

található benne. A szétvált fázisok között pedig egy elnyújtott, nagyjából 0,5 mm széles átmeneti 

határ figyelhető meg, ami azonban 8-9x keskenyebb a homogén PET zónánál. 

    
59. ábra: (a) 70/30 m% PET/LDPE blend 310°C-on szétválasztott korongmintája; Optikai mikroszkópos 

felvétel: (b) külső zóna; (c) belső zóna; (d) elválasztási határzóna a fázisok között 

A 310°C-on szétválasztott, majd alakrögzített korong külső és belső zónájából ismételten mintát 

vettem annak érdekében, hogy a kapott eredményeket DSC vizsgálatokkal is alátámasszam. A 

korongból vett minták görbéit a felhasznált műanyagok referencia görbéivel hasonlítottam össze. A 

külső zónából vett minta a várakozásoknak megfelelően mutatta a 240-260°C-os tartományban a 

PET endoterm csúcsát, azonban mellette 108°C-nál egy másik, csekély csúcs is felfedezhető a 

görbén, ami arra utal, hogy a PET fázisban kimutatható, azonban elhanyagolható mennyiségű 

LDPE is jelen van a mintában (60. ábra). A belső zónából vett minta is két endoterm csúcsot mutat 

108°C-nál és 252°C-nál, amelyek rendre az LDPE és PET csúcsai. A csúcsok intenzitásából látható, 

hogy a belső zónát szignifikánsan nagyobb mennyiségben alkotja az LDPE, mint ahogyan az 

optikai felvételeken is látható, azonban jelen esetben a PET csúcsa karakterisztikusabban jelenik 

meg, mint előző esetben az LDPE csúcsa a külső zónában, ami nagyobb szennyeződést feltételez a 

korong belső zónájában. 

(a) (b) (c) (d) 
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60. ábra: 310°C-on szétválasztott korongminta zónáiból vett minták első, 20°C/perc felfűtési sebességgel kapott 

DSC görbéi 

A szétválasztás sikerességét Raman-spektroszkópiai vizsgálattal is alátámasztottam (61. ábra). 

A szétválasztott minták degradációja mellett is tisztán láthatók a vizsgált műanyagokra jellemző 

karakterisztikus csúcsok. Az eljárás során az LDPE fázis jelenlétét nem sikerült kimutatni a külső 

zónából vett minta esetén, a kapott csúcsok kizárólag a PET-re jellemzők. Ezzel szemben a 

szétválasztott korong belső zónájából vett mintában a PET karakterisztikus csúcsai is kimutathatók. 

   
61. ábra: Raman-spektrumok a 310°C-on szétválasztott korongminta (a) külső és a (b) belső zónájából 

A 70/30 m% arányú PET/LDPE blend szétválasztási eredményeit megállapítható, hogy a 

szétválasztás blend esetében is sikeres, azonban a szárazkeveréssel összeállított mintához képest 

nagyobb energia szükséges, függetlenül az azonos sűrűségkülönbségtől. A befektetett energia 

mennyiségét magasabb szétválasztási hőmérséklettel és hosszabb forgatási idő alkalmazásával 

biztosítottam. A sikeres szétválasztáshoz szükséges többletenergia a blendben kialakult finomabb 

morfológiával magyarázható, ugyanis a diszpergált fázisok mérete nagyságrendekkel kisebb, mint a 

szárazkeveréssel szétválasztott granulátumok mérete, ezért a rájuk ható centrifugális erő is kisebb, 

így azt hosszabb ideig kell fenntartani az azonos szétválasztási hatásfok eléréséhez. 

További vizsgálatokkal bizonyítottam, hogy a részletesen bemutatott PET/LDPE blend mellett 

szétválaszthatók a PET/HDPE, PS/HDPE, PA6/HDPE és PET/PS blendek is (Melléklet M13. pont). 

A többfázisú keverékek részben taglalt négykomponensű keverékhez hasonló összetételű 
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négykomponensű blendet is előállítottam ikercsigás extuderrel, ahol a szétválasztás ugyancsak éles 

szétválás mellett ment végbe, szemléltetve, hogy azok a keverékek, amelyek szárazkeverék 

formájában szétválaszthatók, kompaundálás útján előállított blend esetében is szétválaszthatók 

magasabb hőmérsékleten és hosszabb forgatási idők alkalmazásával (62. ábra). 

     
62. ábra: 33/25/25/17 tf% összetétel-arányú PET/PA6/PS/HPDE blend szétválasztásával kapott korong és az 

optikai mikroszkópos vizsgálat eredménye (15 perc forgatási idő, 320°C-os szétválasztási hőmérséklet) 

4.4.4. Szétválasztási paraméterek vizsgálata 

Az alkalmazott szétválasztási hőmérséklet és a forgatási idő közötti kapcsolat feltérképezéséhez 

szárazkeverékeket, illetve kompaundált blendeket vizsgáltam. A hőntartás melletti forgatási időt 

követően a korongmintákat szobahőmérsékleten rögzítettem a forgatás fenntartásával. A 63. ábrán a 

260°C hőmérsékleten szétválasztott PET/HDPE korongok képei láthatók. A 63/a. ábra mutatja az 5 

perces forgatási idővel kapott szétválasztási eredményt, amíg a 63/b. ábra a 15 perceset. A hosszabb 

forgatás miatt a komponensek megfelelően elváltak egymástól a forgatás során. A szárazkeveréssel, 

illetve ömledékállapotban homogenizált PET/HDPE blendek szétválasztási eredménye 

összehasonlítható az alkalmazott szétválasztási hőmérséklet – hőntartás utáni forgatási idő 

mátrixszal (9. táblázat). Látható, a PET/HDPE blendek jó minőségű szétválasztásához magasabb 

szétválasztási hőmérséklet, vagy hosszabb forgatási idő volt szükséges. 

  
(a)   (b) 

63. ábra: 50/50 tf% PET/HDPE száraz keverék szétválasztási eredménye az alkalmazott forgatási idő 

függvényében 260°C-on: (a) 5 perc forgatás; (b) 15 perc forgatás 
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A habosítással változik a műanyag sűrűsége, amely megnehezíti a későbbi elválasztását, ezért 

habosított, 1 g/cm3-nél kisebb sűrűségű reciklált PET felhasználásával szintén 50/50 tf%-os 

összetétel-arányú száraz keveréket készítettem a szétválasztási eljárás hatékonyságának igazolására. 

A mérési eredmények azt mutatják, hogy a PET sűrűségének csökkentése nem befolyásolja a 

szétválasztás eredményességét, a habosított PET-et tartalmazó keverék szeparálása nem igényel 

több forgatási időt, vagy nagyobb hőmérsékletet a megfelelő szétválás eléréséhez, mint azoknál a 

keverékeknél, ahol az alapanyagok sűrűségét nem változtattam meg (Melléklet M14. pont). 

9. táblázat: 50/50 tf% PET/HDPE keverékek szétválasztásához szükséges szétválasztási hőmérséklet és forgatási 

idő az adott hőntartási hőmérséklet alatt, ahol piros a nem megfelelő szétválást, a zöld a jó minőségű szétválást 

jelöli: (a) szárazkeveréssel előállított keverék, (b) kompaundálással homogenizált keverék 
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Azonos módszerekkel vizsgáltam meg a PS/HDPE keverékek szétválaszthatóságát is a 

műanyagok ömledékállapotában, centrifugális erőtérben. 300°C szétválasztási hőmérséklet alatt, 

rövidebb forgatási időt alkalmazva a fázisok szétválasztása még nem tökéletes, különösképpen a 

blendeknél, ahol a külső zónában nem alakult ki összefüggő PS fázis. Az azonos hőmérsékleten, ám 

megnövelt forgatási idővel szétválasztott minta fázisai már megfelelően szeparálódtak a blendeknél 

is. A PS/HDPE szétválasztási trendje egyezik a PET/HDPE keverékkel, a sikeres szeparálásához 

nagyobb szétválasztási hőmérséklet, vagy hosszabb forgatási idő szükséges (10. táblázat). 

10. táblázat: 50/50 tf% PS/HDPE keverékek szétválasztásához szükséges szétválasztási hőmérséklet és forgatási 

idő az adott hőntartási hőmérsékleten, ahol piros a nem megfelelő szétválást, a zöld a jó minőségű szétválást 

jelöli: (a) száraz keverék, (b) kompaundált blend 
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4.4.5. Szétválasztási körülmények hatása a vizsgált anyagok tulajdonságaira 

A szétválasztásnál az anyagok termikus degradációt szenvednek a hőntartási hőmérséklet és a 

hőntartási idő miatt, amelynek megállapításához első lépésben 10°C/perc felfűtési sebességgel 

vizsgáltam 600°C-ig az alapanyagok tömegváltozását nitrogén (Melléklet M15-I. ábra) és levegő 

(Melléklet M15-II. ábra) légáramban. A kapott maradó tömegváltozás-hőmérséklet görbéről 

leolvasható a vizsgált műanyagok 1 m%-os, 2 m%-os, és 5 m%-os tömegcsökkenése a hőmérséklet 

függvényében, illetve a derivált görbe maximumához tartozó hőmérséklet értéke is (11. táblázat). A 

tömegváltozásokat elemezve kijelenthető, hogy a szétválasztásnál alkalmazott legmagasabb 320°C-

os kemence hőmérséklet mellett (figyelembe véve, hogy a valós hőmérséklet a kemence belsejében 

ennél a hőfoknál 20-25°C-kal alacsonyabb, 23. ábra) a vizsgált műanyagok termikus degradációja 

minden esetben elfogadató mértékű mind nitrogén, mind levegő környezetben. Azonban 

megjegyzendő, hogy a vizsgált műanyagok levegő atmoszférában nagyobb termikus degradációt 

mutatnak, a PP termooxidatív bomlására kell a vizsgálatok során a leginkább figyelemmel lenni. 

11. táblázat: A vizsgált alapanyagok termogravimetriai görbéinek adott pontjai 10°C/perc felfűtési sebesség 

mellett levegő és nitrogén atmoszférában (T1%, T2% és T5% a minta 1 m%, 2 m% és 5 m% csökkenésénél mért 

hőmérséklet, Tcsúcs a termogravimetriai görbe deriváltjának csúcsánál mért hőmérséklet) 

 Nitrogén atmoszféra Levegő atmoszféra 
 T1% 

[°C] 

T2% 
[°C] 

T5% 
[°C] 

Tcsúcs 
[°C] 

T1% 

[°C] 

T2% 
[°C] 

T5% 
[°C] 

Tcsúcs 
[°C] 

HDPE-MOL 416 427 440 478 299 330 408 430 
HDPE-UNI 403 420 436 476 296 322 346 408 
LDPE 413 425 443 445 305 326 350 410 
PET  385 392 402 439 365 381 394 434 
PA6 197 293 380 455 200 291 374 434 
PS 284 326 368 416 259 283 306 380 
PP 348 378 408 458 268 279 293 379 

A TGA vizsgálatok során azt is elemeztem, hogy az adott hőntartási hőmérsékletek mellett 

hogyan változik a műanyagok tömege az idő függvényében, szimulálva a szétválasztásnál a forgatás 

előtt alkalmazott hőntartási idők hatását. A vizsgálatoknál intenzív felfűtés után a beállított 

hőmérsékleten 60 percen keresztül tartottam a műanyagokat nitrogén és levegő atmoszférában. 

Nitrogén atmoszférában (12. táblázat) a 320°C-os hőntartási vizsgálatoknál egyedül a PS tömege 

csökkent 10 m%-nál nagyobb mértékben, így a 60 perces hőntartási vizsgálatot ennél az anyagnál 

elvégeztem alacsonyabb (300°C és 280°C) hőmérsékleteken is. A hőmérséklet csökkentével a PS 

termikus stabilitása nő, ha a szétválasztás 300°C-on valósul meg nitrogén atmoszférában akkor 60 

perces hőntartás után nagyjából 10 m%-os tömegcsökkenés várható, 280°C-on azonban csak 2,5%. 
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12. táblázat: A vizsgált alapanyagok termogravimetriai görbéinek adott pontjai 60 perces hőntartásnál nitrogén 

atmoszférában a vizsgált hőmérsékleten (t1%, t2%, t5% és t10% a minta 1 m%, 2 m%, 5 m% és 10 m% csökkenéséhez 

szükséges idő percben, mres a visszamaradó tömeg 60 perc elteltével) 

 hőmérséklet 
[°C] 

t1% 

[perc] 

t2% 
[perc] 

t5% 
[perc] 

t10% 
[perc] 

mres 
[m%] 

HDPE-MOL 320 15,95 - - - 98,32 
HDPE-UNI 320 38 - - - 98,9 
LDPE 320 - - - - 99,21 
PET  320 37,63 - - - 98,23 
PA6 320 7,25 29,75 - - 97,03 
PS 320 4,5 7,24 21,35 52,6 87,4 
 300 7,55 11,2 26,5 59 89,9 
 280 25,9 47,9 - - 97,5 
PP 320 - - - - 99,24 

A műanyagok termikus degradációja levegő atmoszférában adott hőntartási hőmérséklet mellett 

a 13. táblázatban olvasó. 

13. táblázat: A vizsgált műanyagok adott hőmérséklet melletti termogravimetriai görbéinek pontjai 60 perces 

hőntartás esetében levegő atmoszférában (t1%, t2%, t5% és t10% a minta 1 m%, 2 m%, 5 m% és 10 m% 

csökkenéséhez szükséges idő percben, mres a visszamaradó tömeg 60 perc elteltével) 

 hőmérséklet 
[°C] 

t1% 
[perc] 

t2% 
[perc] 

t5% 
[perc] 

t10% 
[perc] 

mres 
[m%] 

HDPE-MOL 320 2,26 2,97 7,81 13,4 77,42 
 300 3,8 4,95 8,8 16,38 79,39 
 280 4,75 6,8 14,8 29 80,7 
HDPE-UNI 320 2,37 2,9 4,99 10,61 75,25 
 300 2,13 2,84 5,66 11,87 77,03 
 280 5,12 7,55 16,13 38,3 88,1 
LDPE 320 3,96 4,88 7,55 12,65 75,1 
 300 4,38 6,55 12,74 25,82 83,89 
PET  320 12,88 22,15 50,28 - 94 
 300 29 - - - 98,25 
PA6 320 1,04 2,81 16,65 - 93,64 
 300 2,42 3 27,56 - 94,07 
PS 300 2,33 2,95 4,3 6,39 18,19 
 280 5 6,43 9,23 13,02 40,56 
 260 6,37 9,07 14,66 21,72 62,08 
 240 10,66 18,24 36,7 57,71 88,52 
PP 280 3,54 3,83 4,45 5,35 6,28 
 260 4,14 4,7 5,8 7,31 11,03 
 240 6,06 7,25 10 13,95 34,44 
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A termoelemes mérések alapján az ömledékcentrifugában a műanyagok felfűtési sebessége 5-

6°C/perc, így a 280°C-ra nagyjából 45 perc alatt melegednek fel az anyagok a tartályokban és 50 

perc után érik el az állandó 300°C körüli hőmérsékletet. A szétválasztásnál a forgatás ideje alatt a 

műanyagnak bírnia kell az alkalmazott szétválasztási hőmérsékletet, azonban a zárt tartályokban 

nincs folyamatos levegő áramlás, mint a TGA vizsgálatoknál, így csekélyebb az anyagok 

degradációja a szétválasztásnál. 

A tulajdonságok változásának szemléltetésére a szétválasztások során vizsgált anyagokat azonos 

körülmények között vizsgáltam a polimer-ömledékcentrifugában különböző hőntartási ciklusok 

mellett három eltérő hőmérsékleten (320°C, 300°C és 280°C) és két eltérő hőntartási idő mellett 

(320°C-on 60 perces, illetve 30 perces hőntartás). A hőntartási periódus után a mintákat egységesen 

10 percig forgattam a hőmérséklet fenntartása mellett. A korongokat ledaráltam, MFI 

vizsgálatokkal mértem a daráléknak a folyóképességét, összehasonlítva a hőntartási cikluson át nem 

esett referencia anyagokkal, illetve a darálékból 2 mm vastag lapokat préseltem, amelyekből 

kimunkáltam a 10 mm széles próbatesteket a szakító- és ütővizsgálatokhoz. A mérésekkel kapott 

MFI vizsgálatok, szakító- és ütővizsgálatok eredménye számszerűsítve a Melléklet M16. pontjában 

megtalálhatók. Bebizonyítottam, hogy a hőntartási cikluson átesett LDPE minták folyóképessége, 

húzószilárdsága, kezdeti húzó rugalmassági modulusa és az ütőszilárdsága sem változott jelentősen 

a hőntartási cikluson át nem esett mintákhoz képest, az alapanyag megtartotta szívós tulajdonságát. 

A HDPE minták folyóképessége szintén nem növekedett, a szilárdsági értékek megegyeztek a 

referencia anyagra számolt szilárdsági jellemzőkkel, illetve a próbatesteket ütve-hajlító 

elrendezésben nem lehetett roncsolni, csak ütve-szakító elrendezésben. Mindezek alapján a vizsgált 

HDPE mintákról kijelenthető, hogy a szétválasztással jó minőségű reciklátum nyerhető vissza. A PP 

folyóképessége a hőntartási hőmérséklet és -idő hatására növekedett, a húzószilárdsága nem 

változott jelentősen, az ütőszilárdság csak enyhén csökkent az 1 órás, magasabb hőmérsékletű 

hőntartásnál. A kapott eredmények alkalmassá teszik a PP-t a későbbi újrahasznosításra. A PS 

mintáknál kimutattam, hogy a nagyobb szétválasztási hőmérséklet jobban növelte a műanyag 

folyóképességét, a húzószilárdsága 20-30%-kal csökkent, amíg a kezdeti húzó rugalmassági 

modulusa és az ütéssel szembeni ellenállóképessége nem változott jelentősen. A két nedvességre 

érzékeny alapanyag, a PET és PA6 esetén elmondható, hogy a szétválasztási körülmények helyes 

megválasztása rendkívül fontos, azonban a vizsgált reciklátumok között található olyan minta, 

amelynek tulajdonságai jól közelítik a referencia anyagét. Tehát az alkalmazott szétválasztási 

módszer lehetőséget ad jó minőségű másodlagos alapanyag előállítására, azonban az optimális 

hőntartási ciklus megválasztása, vagy az esetleges előzetes szárítás rendkívül fontos és további 

kutatások tárgyát kell, hogy képezzék. 
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4.5. Kompatibilizálószerek minősítése centrifugális erőtérben 

A kompatibilizálószerek hatékonyságának minősítése érdekében a kifejlesztett 

ömledékcentrifugával vizsgáltam az 50/50 tf% arányú PS/HDPE keverékek szétválaszthatóságát a 

keverékhez hozzáadott SEBS-g-MA kompatibilizálószer tartalom függvényében 0-10 tf% tartalom 

között. A kompatibilizálószer hozzáadásával javítható a komponensek összeférhetősége, így a 

szétválasztás után, hűtéssel megszilárdított korong mintán a kapcsolódások sikeressége esetén 

három elkülönült zóna alakulhat ki: a forgatás miatt fellépő centrifugális erőhatás következtében a 

nagyobb sűrűségű PS fázisok a szétválasztó tartály falánál dúsulnak, amíg a kisebb sűrűségű HDPE 

a forgó ömledék belső részében koncentrálódik. Amennyiben a kompatibilizálószer hozzáadásával 

kapcsolódások jönnek létre a fázisok között és finomabb fázisszerkezet alakul ki, a két 

nagytisztaságú zóna között kialakulhat egy potenciális átmeneti, kompatibilizált zóna, amelyben a 

két műanyag és a SEBS-g-MA is megtalálható. 

Abban az esetben, amikor a PS/HDPE keverék nem tartalmazott kompatibilizálószert, a fázisok 

között a szétválasztás után éles fázishatár volt tapasztalható az alakrögzített korongon. A korong 

külső zónáját csak PS alkotta, amíg a HDPE a korong belső zónájában található (64/a. ábra). Ezzel 

szemben, ha a keverékhez 0,5 tf% SEBS-g-MA-t adtam, akkor a két fázis között egy nagy 

kiterjedésű, átmeneti zóna alakult ki (64/b. ábra). A centrifugális erőtérben végzett kísérleti 

eredményeket FTIR vizsgálatokkal támasztottam alá, amely során a kompatibilizálószert nem 

tartalmazó (64/c. ábra) és a kompatibilizált (64/d. ábra) korongok különböző zónáiból vettem 

mintát, amelyeket egymással, illetve a felhasznált PS és HDPE alapanyagok referencia görbéivel 

hasonlítottam össze. A HDPE három karakterisztikus csúccsal jellemezhető a C-H és C-C kötések 

következtében, ahol a 3000-2800 cm-1 hullámszám-tartomány a C-H kötés vegyértékrezgését 

mutatja. 1460-1470 cm-1 hullámszám-tartományban a CH2 csoport ollózó deformációs rezgése 

mutatható ki. A 719 cm-1 karakterisztikus csúcs a polietilén metilén csoportjainak hintázó mozgása. 

A polisztirolt jellemző spektrum az aromás gyűrű jelenléte miatt eltérő a polietiléntől. A PS 

egyértelműen azonosítható és elkülöníthető a polietiléntől az 1601 cm-1 hullámszámnál detektálható 

erős és független karakterisztikus csúccsal, amely az aromás C-C kötések rezgését mutatja. A 

polisztirolnál szintén intenzív deformációs rezgés mutatható ki a 753-694 cm-1 hullámszám-

tartományban, amely megfeleltethető az aromás gyűrű C-H kötésével. A minősítő vizsgálattal 

kapott korongokból és a felhasznált alapanyagokból vett minták spektrumainak összehasonlításával 

egyértelműen kijelenthető, hogy a kompatibilizálószert nem tartalmazó PS/HDPE keverék élesen 

szétvált, ahol a külső zónát PS, a belső zónát a HDPE alkotja, kimutatható szennyeződéstől 

mentesen. A 0,5 tf% SEBS-g-MA-t tartalmazó PS/HDPE korong középső, átmeneti zónájából vett 

mintában azonban mind a két műanyagra jellemző karakterisztikus csúcsok megtalálhatók. 
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

64. ábra: (a) Kompatibilizálószert nem tartalmazó PS/HDPE korongminta; (b) 0,5% SEBS-g-MA 

kompatibilizálószert tartalmazó korongminta; (c) FTIR spektrumok a kompatibilziálószert nem tartalmazó 

korong zónáiból; (d) FTIR spektrumok a 0,5% SEBS-g-MA kompatibilizálószert tartalmazó korong zónáiból 

Az FTIR vizsgálatokból kapott eredmények jó egyezést mutatnak az optikai mikroszkópos 

vizsgálatokkal (65. ábra). Amennyiben a PS/HDPE keverék nem, vagy csak kis mennyiségben 

tartalmazott SEBS-g-MA kompatibilizálószert, a PS és a HDPE fázisok legalább részleges 

szétválasztása megvalósult. Azonban a SEBS-g-MA mennyiségének növelése 0 tf%-ról 0,5 tf%-ig 

egyre vastagabb átmeneti, kompatibilizált zónát eredményezett, amely a kompatibilizálószer 

hatására kialakuló morfológiai változások és a létrejövő kölcsönhatások eredménye a PS és a HDPE 

fázisai között. 0,125 tf% kompatibilizálószer hozzáadásával 2746 μm széles átmeneti zóna alakult 

ki a kezdeti, kompatibilizálószer nélküli keveréknél mért 282 μm vastagságához képest. 0,25 tf% 

kompatibilizálószer koncentráció esetén a folytonos, homogén PS és HDPE zónák vastagsága 

tovább csökkent, különösen a PS fázisé, miközben a korongon az átmeneti, kompatibilizált zóna 

vált a legvastagabbá (6096 μm), amely már közel olyan széles, mint a külső PS (1711 μm) zóna és a 

belső HDPE (4794 μm) zóna együttesen. 0,5 tf% kompatibilizálószer hozzáadásával a PS zóna 
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vastagsága 1000 μm alá csökkent, majd amikor a kompatibilizálószer tartalom elérte az 1 tf%-ot a 

homogén PS zóna eltűnt a korongról, és csak egy keskeny (857 μm) vastag HDPE zóna volt 

kimutatható az optikai mikroszkópos vizsgálatokkal a vastag, heterogén kompatibilizált zóna 

mellett. Végül 2 tf% kompatibilizálószer hozzáadása a korong teljes keresztmetszetében egy 

összefüggő, folytonos átmeneti zónát eredményezett, amely egyre finomabb eloszlatottságot 

mutatott a SEBS-g-MA arányának további növelésével a PS/HDPE keverékben. 

 
65. ábra: Az átmeneti, kompatibilizált zóna szélességének alakulása a SEBS-g-MA függvényében  

(300°C szétválasztási hőmérsékleten 20 perc forgatási idő mellett)  

Az optikai mikroszkópos felvételeket egy diagramon összegezve jól nyomon követhető a 

fázisok vastagságának a változása a kompatibilizálószer tartalom függvényében (66. ábra). A 

centrifugális erőtérben végzett minősítő eljárások alapján kijelenthető, hogy az alkalmazott SEBS-

g-MA hatékony kompatibilizálószere a PS/HDPE keverékeknek 2 tf% mennyiségtől. Az 50/50 tf% 

arányú PS/HDPE keverékek alkotóit 2-10 tf% közötti SEBS-g-MA tartalom esetén már nem lehetett 

a minősítő eljárás során szétválasztani egymástól. 

 
66. ábra: A szétválasztási művelettel kapott zónavastagságok a SEBS-g-MA tartalom függvényében 
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A folyamat feltehetően azzal magyarázható, hogy a kompatibilizálószer hozzáadásával 2 tf%-ig 

egyre kisebb méretű diszpergált cseppek alakultak ki a PS/HDPE keverékben, mint ahogyan ez 

látható a minősítő vizsgálatra felhasznált, előzetesen, ömledékállapotban kompaundált 

keverékekből fröccsöntött próbatestek pásztázó elektronmikroszkópiai felvételein is (67. ábra). 

 
67. ábra: SEM felvételek az 50/50 tf% összetételű PS/HDPE keverékről a kompatibilizálószer függvényében: 

(a) 0%; (b) 0,125%; (c) 0,25%; (d) 0,5%; (e) 1%; (f) 2%; (g) 4%; (h) 6%; (i) 10% SEBS-g-MA tartalom 

Amikor a PS/HDPE keverék nem tartalmazott kompatibilizálószert „eldurvult” morfológia 

alakult ki a diszpergált fázisok méretének széles eloszlása mellett, ahol a diszpergált részek 

átmérője sokszor meghaladta a 10 μm átmérőt is (67/a. ábra). Ezzel párhuzamosan a szétválasztás is 

éles szétválással valósult meg. 10 tf% kompatibilizálószer tartalom esetén a cseppek átmérője több 

mint a felére csökkent, miközben egyenletesebb fázisszerkezet jött létre a keverékben. Ez a jelenség 

a SEBS-g-MA jelenlétével magyarázható, amely csökkenti a PS és a HDPE fázis között a 

határfelületi feszületséget új kapcsolódások kialakításával és meggátolja a morfológia 

„eldurvulását”, így stabilabb, homogénebb morfológia jött létre a keverékben. A PS és a HDPE 

fázisok határán elhelyezkedő SEBS-g-MA sztirol blokkja elegyedésre képes a PS fázissal, amíg az 

etilén-butadién blokk áthurkolódásokra képes a HDPE fázissal. A fázisok közötti erősödő 

kölcsönhatások alátámaszthatók azzal a jelenséggel is, hogy 1 tf% kompatibilizálószer tartalomig a 

törési vonal a fázishatárokon halad, addig 2 tf%-tól a diszpergált PS fázisokon keresztül, amely jó 
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egyezést mutat Sahnoune és társai [124] eredményeivel. A keverékhez kis mennyiségű SEBS-g-MA 

hozzáadása egyre kisebb átmérőjű diszpergált cseppeket eredményezett (67/b-e. ábra), amelyekre a 

szétválasztás során kisebb centrifugális erő hat. A csökkenő centrifugális erő és a 

kompatibilizálószer hatására a PS és a HDPE fázisok közötti kölcsönhatások eredményeként az 

alakrögzített korong részleges szétválasztása volt csak tapasztalható 0,125-1 tf% 

kompatibilizálószer tartalomnál. 2 tf% kompatibilizálószer mennyiségtől a keverék homogénebbé 

vált (67/f-i. ábra), az ömledékcseppek feltehetően elértek egy kritikus határt, amely méret alatt a 

szétválasztás nem tudott megvalósulni a kisebb erők és az erősebb kapcsolódások eredményeként. 

A kompatibilizálószer hozzáadásával létrejövő kapcsolódások alátámasztására az extrúzióval 

előzetesen homogenizált polimer keverékeken rotációs reométerrel vizsgálatokat végeztem. A 

felhasznált PS, HDPE és SEBS-g-MA alapanyagok mért viszkozitása a nyírósebesség 

függvényében a 68 ábrán látható. A HDPE viszkozitása a mért tartományban közel konstans, addig 

a PS viszkozitása enyhén csökkent 933 Pa∙s értékről 618 Pa∙s-ra. A SEBS-g-MA viszkozitása 

csökkent a legintenzívebben a vizsgált polimerek esetén a nyírósebesség függvényében. 

 
68. ábra: A keverékkészítéshez felhasznált alapanyagok viszkozitása 255°C-on 

A SEBS-g-MA kompatibilizálószer hatása a 255°C-on vizsgált 50/50 tf% arányú PS/HDPE 

keverékekre a 69. ábrán látható. A kompatibilizálószert nem tartalmazó keverék jellemezhető a 

legkisebb viszkozitással (495 Pa∙s 0,1 s-1 nyírósebességnél), amely egyre nagyobb lett a 

kompatibilizálószer mennyiségének növelésével, így 10 tf% kompatibilizálószert tartalmazó 

keverék esetén mértem a legnagyobb viszkozitást (2192 Pa∙s 0,1 s-1 nyírósebességnél). Ez a jelenség 

szintén alátámasztja azt a megállapítást, hogy a SEBS-g-MA kapcsolódások létrehozására képes a 

PS és a HDPE fázisai között, amely egyre nagyobb viszkozitást eredményez a keverékben. Hasonló 

jelenséget mutattak ki Lin és társai [276], illetve Jafari és társai [277] is. 
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69. ábra: 50/50 tf% PS/HDPE dinamikus viszkozitása 255°C-on a nyírósebesség és a SEBS-g-MA tartalom 

függvényében 

A szakítóvizsgálatokkal kapott feszültség-nyúlás görbék, amelyek az 50/50 tf% PS/HDPE 

keverékek tönkremenetele során a keverékek tulajdonságait leginkább jellemzik, a 70. ábrán 

láthatók a kompatibilizálószer tartalom függvényében. A 0-1 tf% kompatibilizálószert tartalmazó 

keverékek szakadási nyúlása minden esetben 3% alatt volt, ami a keverék nagy ridegségére utal. 

Azonban 2 tf% kompatibilizálószer tartalomtól a szakítógörbék jellege megváltozott, a keverékek 

húzószilárdsága és húzó rugalmassági modulusa kis mértékben csökkent a szakadási nyúlás jelentős 

növekedése mellett. Amikor a kompatibilizálószer mennyisége 10 tf% volt, a keverékek 20% 

megnyúlás előtt nem szakadtak el. 

 
70. ábra: Különböző kompatibilizálószer tartalmú 50/50 tf% PS/HDPE keverék feszültség-nyúlás görbéi 
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A szakítógörbékből meghatározható a keverékek húzószilárdsága (71/a. ábra) és a kezdeti húzó 

rugalmassági modulusa (71/b. ábra), egyúttal nyomon követhető a kompatibilizálószer hatása a 

keverékek mechanikai tulajdonságaira. Megállapítható, hogy a SEBS-g-MA kompatibilizálószer 

enyhén csökkenti a keverék húzószilárdságát és a húzó rugalmassági modulusát is. A legnagyobb 

húzószilárdságot (26,0±0,2 MPa) és kezdeti húzó rugalmassági modulust (1,54±0,04 GPa) a 

kompatibilizálószert nem tartalmazó keverék mutatta. A szakítóvizsgálatból nyert görbék két 

elkülönült szakaszra bonthatók. A görbék abszolút értelemben vett meredeksége 0-1 tf% 

kompatibilizálószer tartalom között meredekebb, mint 2-10 tf% között, így a két tartomány között 

éles töréspont látható. Amíg nagyobb szórás mellett az 1 tf% kompatibilizálószert tartalmazó 

keverékek átlagos szilárdsága kevesebb mint 1 MPa-lal csökken, addig 2 tf% tartalom esetén a 

csökkenés már 5,5% (24,5 MPa). 10 tf% SEBS-g-MA tartalom esetén az 50/50 tf% arányú 

PS/HDPE keverék húzószilárdsága 12%-kal csökkent. A húzószilárdság csökkenése alátámasztható 

a keverék egyre finomodó morfológiájával, amely jelenség hatására a keverék egyre szívósabbá 

válik [278]. A keverékek szívóssága általában nő az egyre finomabb morfológiák esetén, ugyanis 

egyre kisebb ébredő feszültségek alakulnak ki a kisebb méretű fázisok esetén [61,107]. Hasonló 

tendencia figyelhető meg a keverékek kezdeti húzó rugalmassági modulusának csökkenésében is, a 

kompatibilizálószer mennyiségének növelése a rugalmassági modulus folyamatos csökkenését 

eredményezte (1,5 GPa-ról 20%-kal csökkent 1,2 GPa-ra 10% SEBS-g-MA esetén). Az 

eredmények jó egyezést mutatnak korábbi vizsgálatok eredményeivel is [61,108,116,124]. A 

keverékek húzószilárdságának és kezdeti húzó rugalmassági modulusának enyhe csökkenése a 

SEBS-g-MA kompatibilizálószer gumiszerű viselkedésével magyarázható annak butadién 

komponense miatt, azonban a rideg keverékek szakadási nyúlása nagymértékben növekedett. 

  
(a) (b) 

71. ábra: 50/50 tf% PS/HDPE keverék (a) húzószilárdsága és (b) rugalmassági modulusa a kompatibilizálószer 

tartalom függvényében 
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A PS/HDPE keverékek Charpy-féle ütőszilárdsága (72. ábra) jelentősen javítható volt a 

kompatibilizálószer tartalom növelésével. 10 tf% mennyiségű kompatibilizálószer hozzáadásával a 

keverékek ütőszilárdsága közel nyolcszorosára növekedett (73,1±11,4 kJ/m2) a kompatibilizálószert 

nem tartalmazó 50/50 tf% arányú PS/HDPE keverékhez képest (9,4±0,5 kJ/m2). Az ütővizsgálatok 

során kapott eredmények nagy hasonlóságot mutatnak a húzóvizsgálatokkal, ugyanis a keverékek 

Charpy-féle ütőszilárdsági görbéjében ugyancsak töréspont figyelhető meg 1-2 tf% SEBS-g-MA 

tartalom között, azonban itt a görbe meredeksége 2-10 tf% kompatibilizálószer tartalom között a 

nagyobb. A kompatibilizálószer tartalom függvényében a keverékeket páronként független 

kétmintás t-próbával vizsgálva (Melléklet M17. pont) az első szignifikáns eltérés ugyancsak az 

1 tf% és 2 tf% közötti SEBS-g-MA tartalomra adódott, ahol a keverék ütőszilárdsága 11,5 kJ/m2-ről 

14,0 kJ/m2-re növekedett. Korábban Sahnoune és társai [124] is hasonló eredményt mutattak be. 

 
72. ábra: 50/50 tf% PS/HDPE keverék Charpy-féle ütőszilárdsága a kompatibilizálószer tartalom függvényében 

Összehasonlítva a centrifugális erőtérben végzett vizsgálatokat a fröccsöntött próbatesteken 

végzett mechanikai vizsgálatok eredményeivel a kompatibilizálószer hatékonysága szempontjából, 

nagy hasonlóság tapasztalható. A szakítóvizsgálat során a keverékek húzószilárdsági és kezdeti 

húzó rugalmassági modulus görbéi jelentős, éles törésponttal jellemezhető változást mutatnak 1-

2 tf% kompatibilizálószer tartalom között, miközben a Charpy-féle ütőszilárdság szignifikánsan 

növekedett 2 tf% SEBS-g-MA mennyiség felett. Ezzel párhuzamosan a műanyagok 

ömledékállapotában, centrifugális erőtérben végzett minősítő eljárása során azt tapasztaltam, hogy a 

keverék alkotói 0-1 tf% kompatibilizálószer tartalom között legalább részben szétválaszthatók és 

visszanyerhetők voltak, 1 tf% mennyiségnél még kimutatható a HDPE önálló zónája. Amikor a 

kompatibilizálószer mennyisége 2 tf%-ra nőtt a keverékben, a HDPE zóna is eltűnt, és a korong 

teljes keresztmetszete heterogén, kompatibilizált zónává alakult. Ez azt jelenti, hogy a PS és HDPE 

alkotókat 2 tf% SEBS-g-MA tartalom felett már nem lehetett egymástól szétválasztani, a kisebb 

méretű cseppekre ható kisebb centrifugális erő miatt, illetve a kompatibilizálószer jelenlétével 
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kialakuló fázisok közötti új kapcsolódások is gátolják a szétválasztási folyamatot. Bizonyítást nyert 

ezáltal, hogy az újfajta, ömledékállapotban végzett vizsgálatok alkalmasak a kompatibilizálószerek 

minősítésére polimer keverékekben, és kimutatható egy alsó határ, amely értéktől a SEBS-g-MA 

szignifikánsan változtatja meg a PS/HDPE keverék tulajdonságait, amely jelen esetben 2 tf%. 

A SEBS-g-MA kompatibilizálószerrel kapott szétválasztási eredmények és újfajta minősítő 

eljárás megfelelőségét két másik adalékanyag, HDPE-g-MA és PP-g-MA 4 tf% mennyiségben 

történő hozzáadásával ellenőriztem, ugyanazon feldolgozási paraméterek alkalmazása mellett. 

Mindkét adalékanyag jelenlététől függetlenül a PS és a HDPE fázisok éles szétválása figyelhető 

meg, ahol az adalékanyagok feltehetően a HDPE fázisban dúsultak fel. Mivel a HDPE-g-MA 

(73/a. ábra) és a PP-g-MA (73/b. ábra) sem tartalmaz olyan blokkot, vagy csoportot, amely 

egyszerre képes kapcsolódásokat létrehozni a PS és a HDPE fázisaival, ezért ezekben a 

keverékekben ugyanolyan éles szétválás tapasztalható, mint azoknál a keverékeknél, amelyeknél 

nem alkalmaztam kompatibilizálószert. 

   
73. ábra: 50/50 tf% PS/HDPE keverék szétválasztása: (a) 4% HDPE-g-MA és (b) 4% PP-g-MA hozzáadásával 

További ömledékállapotban végzett minősítési vizsgálat során kapott korongminták a Melléklet 

M18. pontjában találhatók meg. 

  

(a) (b) 

2 mm 

 

2 mm 
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5. ÖSSZEFOGLALÁS 

A műanyagok felhasználásánál az elérhető kedvezőbb tulajdonságaik miatt előtérbe kerülnek a 

többkomponensű termékek. Ezért a keverékkészítés a kutatások középpontjában áll, a kapott 

eredmények nemcsak a primer anyagokból képzett keverékekhez adott adalékok kedvező 

hatásainak megismerésében segítenek, hanem a képződő műanyaghulladék megfelelő 

hasznosítására is megoldást nyújthatnak. Az alkotók arányának és az adalékok megfelelő 

megválasztása esetén a termékek hosszabb életciklussal jellemezhetők, tartósságuk miatt később 

jelennek meg a hulladékáramban. Azonban az ömledékállapotban kompaundált keverékek, vagy 

különböző szálerősítést, vagy adalék-, töltőanyagot tartalmazó műanyagok későbbi 

szétválaszthatóságával és megfelelő újrahasznosításával a szakirodalom legtöbbször már nem 

foglalkozik. A fenntartható fejlődés és a „bölcsőtől a bölcsőig” szemlélet értelmében azonban 

ezekre a nyersanyagokra is, mint értékes, hasznosítandó anyagokra kell tekinteni. A 

műanyaghulladék megfelelő minőségű szétválasztása homogén, egynemű komponensekre jelenleg 

nem, vagy csak nehezen valósítható meg és a válogatás legtöbbször gazdaságilag sem térül meg. 

Az értekezésemben olyan műanyagokat választottam (PET, PS, PE), amelyek a hulladékban a 

legnagyobb mennyiségben fordulnak elő, így az eredmények közvetve segíthetik az újrahasznosítási 

folyamatokat is. Részletesen vizsgáltam, hogy az egymással nem-elegyedő műanyagokból képzett 

keverékekben milyen összetételeknél és adalékanyagok hozzáadásával érhető el összességében a 

legkedvezőbb tulajdonság. A kapott eredmények azt mutatják, hogy a keverék komponenseinek 

viszkozitása döntően meghatározza a keverékben kialakuló morfológiát adott összetétel-arányok 

mellett. A kialakuló mikroszerkezet pedig hatással volt a keverékek egyéb tulajdonságaira, emiatt a 

legtöbb tulajdonság nem a keverékszabálynak megfelelően változott. 

A fázisinverziós tartományban hirtelen változott meg a keverékek legtöbb tulajdonsága. A 

fröccsöntött minták hosszirányú zsugorodását vizsgálva indirekt módon lehetett rámutatni a kettős-

folytonos tartományra, a keverékkészítéshez felhasznált komponensek időben eltérő zsugorodása 

miatt. A nagyobb zsugorodású HDPE mátrixban a kisebb zsugorodású PET és PS fázisok 

részarányának növelése egyre inkább gátolta a HDPE mátrixú keverékek zsugorodását, ezzel 

ellentétben a fázisinverzió után a diszpergált fázisként jelen lévő HDPE nem volt hatással a PET és 

PS mátrixú keverékek zsugorodására. A keverékek húzószilárdságát döntően meghatározta a két 

eltérő folyóképességű HDPE, ugyanis a nagyobb viszkozitású HDPE mátrixban a diszpergált, 

nagyobb húzószilárdságú PET, vagy PS fázis hamarabb vett fel elnyújtott, szálas alakzatot, amellyel 

a keverékek húzószilárdsága növekedett. Ezzel szemben a kisebb viszkozitású HDPE mátrixban a 

PET, vagy a PS fázisok inkább cseppszerű alakot mutattak, a gyenge adhézió miatt nem valósult 

meg a terhelés átadása a fázisok között, így a keverék húzószilárdsága sem javult. A nagyobb 
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folyóképességű HDPE-UNI felhasználásával képzett keverékeknél a fázisinverzió szűkebb 

tartományban volt nyomon követhető, ahol a húzószilárdság hirtelen változott meg mindkét 

keveréknél. Azonos összetétel-arányok mellett a keverékekhez adott 4 tf% SEBS-g-MA a szakadási 

nyúlásokat minden esetben legalább kétszeresére növelte, az ütőszilárdságot pedig legalább 40%-

kal javította amikor a minták törést szenvedtek; miközben a keverékek húzószilárdsága és húzó 

rugalmassági modulusa csak enyhén csökkent. Az adalékanyag hozzáadásával javult az alkotók 

közötti kölcsönhatás, a fázisok közötti kapcsolódások hatására a keverékek szívósabb tulajdonságot 

mutattak. 

A PET a felhasznált két polietilénhez képest csökkent éghetőséget mutatott, amely hatással volt 

a keverékek lángterjedési sebességére és az oxigénindex értékekre. A két eltérő folyóképességű 

HDPE felhasználásával készült keverékek lángterjedési sebességére szintén jelentős hatással volt a 

HDPE mátrixban lévő PET fázisok alakja, a fázisinverziós tartományban pedig a keverékek 

lángterjedési sebessége hirtelen megváltozott. A keverékek oxigénindexe HDPE mátrixok esetén 

nem változott, az oxigénindex növekedése szintén csak a fázisinverzió után volt megfigyelhető a 

PET mátrixú keverékeknél. A keverékhez hozzáadott SEBS-g-MA kompatibilizálószernek nincs 

szignifikáns hatása a nagyobb éghetőséget mutató HDPE mátrixok esetén, azonban a fázisinverziós 

tartományban és a PET mátrixú keverékek lángterjedési sebességét szignifikánsan növelte, amelyet 

statisztikai vizsgálatokkal is igazoltam. A jól éghető kompatibilizálószer ugyanis nagyobb 

éghetősége miatt eleve növelte a PET éghetőségét, ráadásul Cone kalorimetriai mérésekkel 

igazolható, hogy gátolja a PET szenesedését, amely hatások növelték a keverékek lángterjedési 

sebességét és csökkentették az oxigénindexet, amennyiben a PET folytonos fázist vett fel. 

Annak érdekében, hogy a vizsgált keverékek ismételten egynemű komponensekre 

szétválaszthatók legyenek, egy olyan szétválasztási elvet alkalmaztam az értekezés során elkészült 

szétválasztó közeg nélküli ömledékcentrifugával, ahol a műanyagok szétválasztása 

ömledékállapotban valósul meg a forgatás hatására fellépő centrifugális erők következményeként. 

Az eljárás nagy előnye a többi sűrűségkülönbség elvén működő szétválasztó berendezésekhez 

képest, hogy éles fázishatárok mellett egy lépésben akár több elválasztási határ is felállítható a 

műanyagkomponensek számától függően. Az éles elválasztásnak köszönhetően a 

sűrűségkülönbségük alapján rendeződött műanyagok eredeti összetétele is nagy pontossággal 

becsülhető az adott zónából vett minta elemzésével.  

A jelenlegi szétválasztó berendezésekkel további probléma, hogy nem képesek szétválasztani az 

egyszerre több műanyagból ömledékállapotban kompaundált termékeket, hiszen a többkomponensű 

termékek sűrűségét a különböző műanyagok összetétel-aránya határozza meg, tehát a belőlük 

képzett keverék sűrűsége eltér a komponensekétől. Így a sűrűségkülönbség elvén működő 
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szétválasztásnál ezek a darálékok szennyezőanyagként jelennek meg egy harmadik, az eredeti 

alkotóktól eltérő sűrűségfrakcióban. Spektroszkópiai szétválasztásuk szintén nem megoldható, 

mivel a mintáról visszaverődő jelekben mindkét műanyagra jellemző karakterisztikus csúcsok 

együttesen jelennek meg. A fejlesztett centrifugális eljárással a rögzült mikroszerkezet és a 

műanyagkeverékek molekulaláncai között kialakult másodrendű kötések is felbonthatók a keverék 

ismételt olvadékállapotba hozásával, így az adalékanyagoktól mentes komponensek 

szétválaszthatók egynemű, homogén alkotókra. A kialakított habszerkezet is összeomlik a műanyag 

ismételt olvadékállapotba hozatalával, ezáltal a műanyag visszanyeri eredeti sűrűségét és 

megfelelően elválasztható az eljárással. 

A PS/HDPE keverékhez hozzáadott eltérő SEBS-g-MA kompatibilizálószer tartalmakon 

keresztül rámutattam arra, hogy a fejlesztett polimer-ömledékcentrifuga adalékanyagok minősítő 

eljárásaként is alkalmazható, ugyanis a megfelelően kiválasztott kompatibilizálószer a létrejövő 

jobb kölcsönhatások miatt csökkentette a fázisok méretét, illetve másodlagos kötéseket hozott létre 

a komponensek között, ezáltal az alkotók szétválasztása egyre inkább gátolt volt. Így az eljárással 

gyorsan és hatékonyan lehet a kompatibilizálószerek megfelelőségét megállapítani, illetve egy jó 

alsó becslést is adhat az adalékanyag minimálisan szükséges mennyiségéről is. 

 
5.1. Új tudományos eredmények 

A kutatómunkám során két eltérő folyóképességű nagysűrűségű polietilén (HDPE), valamint 

polisztirol (PS), illetve polietilén-tereftalát (PET) műanyagokból előállított keverékek morfológiai-, 

reológiai- és mechanikai tulajdonságait, továbbá ömledékállapotú szétválaszthatóságát vizsgáltam. 

Egyes keverékekhez maleinsav anhidriddel ojtott sztirol-etilén-butadién-sztirol (SEBS-g-MA) 

kompatibilizálószert adtam, vizsgálva az adalékanyag hatását a keverék tulajdonságaira. A PhD 

értekezésben tárgyalt új tudományos eredményeim a következő tézispontokban foglalhatók össze. 

 
1. tézis 

A nem-elegyedő, hőre lágyuló polimerekből képzett keverékben a fázisinverzió indirekt módon 

meghatározható a fröccsöntött próbatestek zsugorodási értékeinek, illetve az oxigén-indexüknek 

meghatározásával. Amikor a kisebb zsugorodással jellemezhető fázis diszpergáltan helyezkedik el a 

nagyobb zsugorodású folytonos komponensben, a térfogatarányának növelésével a keverék 

zsugorodása egyre csökken. Ellenkező esetben, amikor a nagyobb zsugorodással jellemezhető fázis 

diszpergált szerkezetű, akkor a fázisok közötti gyenge adhézió miatt nincs hatással a keverék 

zsugorodására, amely csak a folytonos fázistól függ. A keverék oxigén indexét sem növeli addig a 

kisebb éghetőségű komponens, ameddig diszpergált fázisként helyezkedik el a nagyobb éghetőségű 



109 
 

mátrixban. Az állítást két eltérő viszkozitás-arányú PET/HDPE és PS/HDPE keverék eredményei 

igazolják [279-284]. 

 
2. tézis 

A nem-elegyedő polimer keverékekhez adott kompatibilizálószer nem csak a mechanikai 

tulajdonságokra, hanem a keverékek éghetőségére is szignifikáns hatással van. 4 tf% SEBS-g-MA 

hozzáadásával legalább kétszer nagyobb szakadási nyúlás és legalább 40%-kal nagyobb Chapy-féle 

ütőszilárdság érhető el a fázisok közötti javuló adhézióval PET/HDPE keveréknél, az adalékanyagot 

nem tartalmazó azonos összetétel-arányú keverékekhez képest. Ugyanakkor az adalékanyag a teljes 

összetételi tartományban csökkenti a keverékek húzó rugalmassági modulusát; továbbá a kettős-

folytonos, vagy a kisebb éghetőségű PET mátrixú keverékek éghetőségét is növeli. A diszpergált 

SEBS-g-MA adalékanyag nagy éghetősége miatt a PET fázisban jól éghető gócpontokat alkot, ezért 

ezeknek a keverékeknek a lángterjedési sebességét szignifikánsan növeli 99%-os megbízhatósági 

szinten, egyúttal csökkenti az oxigén indexet. Az állítást két eltérő viszkozitás-arányú PET/HDPE 

keverék eredményei támasztják alá [279-285]. 

 
3. tézis 

Kettő, vagy több nem-elegyedő polimer egymástól nagy homogenitással szétválasztható és az 

azonosított komponensek összetétel-aránya elemezhető a polimereknél eddig nem használt 

sűrűségkülönbség elvén alapuló dúsítási eljárással, ahol a szétválasztás ömledékállapotban valósul 

meg, centrifugális erőtérben. A sikeres szétválasztáshoz a vizsgált hőmérsékleten legalább 

0,05 g/cm3 sűrűségkülönbség szükséges a komponensek között, amelyek aránya 5-95 tf% között 

változhat [286-292].  

 
4. tézis 

A fejlesztett polimer-ömledékcentrifugával az ömledékállapotban kompaundált polimer 

keverékek mikroszerkezete a szétválasztás során felbontható kémiai oldószerek felhasználása 

nélkül, így a komponensek ismételten szétválaszthatók egynemű, homogén alkotókra. A nem-

elegyedő polimerek ömledékállapotú, centrifugális erőtérben történő szétválasztása nem csak a 

sűrűségkülönbségtől függ, ugyanis az előzetes kompaundálás a szárazkeveréknél kisebb méretű 

eloszlatott cseppeket eredményez, amelyekre kisebb centrifugális erő hat. Ennek következtében a 

blend sikeres szétválasztásához több befektetett energia szükséges, amely azonos fordulatszám 

mellett a szétválasztási hőmérséklet növelésével járó viszkozitás csökkenéssel, illetve a hosszabb 

forgatási idővel biztosítható [291,292]. 
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5. tézis 

A polimerek ömledékállapotában, centrifugális erőtérben végzett minősítő eljárás alkalmas a 

polimer keverékhez hozzáadott kompatibilizálószer megfelelőségének vizsgálatára, és a 

kompatibilizálószer minimálisan szükséges mennyiségének becslésére. Az állítás 50/50 tf% 

PS/HDPE keverékhez hozzáadott 2 tf% mennyiségű SEBS-g-MA kompatibilizálószerrel 

bizonyítható, amely összetételtől a kompatibilizálószer meggátolta a PS és a HDPE alkotók 

egymástól való szétválaszthatóságát. A szétválasztási eredmények egyezést mutatnak a mechanikai 

vizsgálatokkal meghatározott 2 tf% kompatibilizálószer megfelelőségi küszöbértékkel [293,294]. 

 
5.2. Eredmények gyakorlati hasznosulása 

A tömegműanyagokból képzett keverékek részletes vizsgálata útmutatást adhat a későbbi 

PET/HDPE és PS/HDPE keverékek fejlesztéséhez, illetve a hulladékok megfelelő 

újrahasznosítására. A keverékek éghetőségének vizsgálata hasznosítható olyan műszaki területeken 

(pl. elektronikai- és autóipar), ahol fontos a műanyagok csökkent éghetősége, ugyanis a keverékek 

éghetősége nagymértékben függ az összetétel-aránytól, illetve bizonyítást nyert a nem-elegyedő 

keverékekhez adott kompatibilizálószer éghetőségre gyakorolt kedvezőtlen hatása is. 

A fejlesztett szétválasztó berendezés előremozdíthatja a keletkező műanyaghulladékok 

minőségnövelt újrahasznosítását, amellyel gyorsan és nagy tisztaságban választhatók szét egymástól 

a műanyagok egyszerre több elválasztási határral, elősegítve a hulladékáram nagy pontosságú 

összetétel-elemzését is. A szétválasztó berendezéssel először sikerült kémiai oldószerek használata 

nélkül az előzetesen, ömledékállapotban kompaundált többkomponensű műanyag szétválasztása 

ismételten tiszta alapanyagokra, amely lehetőséget ad többrétegű csomagolóanyagok, 

többkomponensű műszaki termékek egynemű komponensekre történő szétválasztására (74. ábra). A 

berendezés minősítő eljárásként alkalmazható adalékanyagok megfelelőségének vizsgálatára. 

 
74. ábra: 3B Hungária Kft-től kapott ipari PET/PP szalagkábel szétválasztása egynemű frakciókra 
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2015-től az elhasználódott roncsautókat 95%-ban kell újrahasznosítani, amelyhez 

elengedhetetlen, hogy a műanyagban dús könnyűfrakció is hasznosuljon. Szétválasztási 

eredményeimmel, az adalékanyagok és feldolgozási módszerek helyes megválasztásával az 

autóipari műanyaghulladékból fejlesztett termékemmel bizonyítottam, hogy a visszanyert hulladék 

alkalmas műszaki, akár autóipari termék gyártására (75. ábra) [295-297]. 

     

 

75. ábra: Autóipari műanyaghulladékból fejlesztett, kétkomponensű fröccsöntéssel készült autóipari termék, 

illetve a terméknek a minőségnövelése a hulladék előzetes válogatásával, erősítőanyag, égésgátlószer és 

kompatibilizálószer együttes felhasználásával [295-297] 
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FÜGGELÉK 

F1. PET/HDPE keverékek lángterjedési sebességének statisztikai vizsgálata különböző 
modellek felhasználásával 

A lángterjedési sebességek statisztikai vizsgálatát varianciaanalízissel (ANOVA) végeztem el. 

Az elemzések alapján eldönthető, hogy a lángterjedési sebességre szignifikáns hatással van-e a 

keverékek PET tartalma, a kialakuló fázis szerkezet, valamint a keverékhez hozzáadott 

adalékanyag. 

1. modell 

A modellt úgy alkalmaztam, hogy a PET/HDPE-MOL és PET/HDPE-UNI keverékben 

kialakuló fázisszerkezetek közül minden esetben egy reprezentatív összetételt választottam, 

amelyekkel a keverékben kialakult fázisszerkezet jól jellemezhető. Pl.: PET/HDPE-UNI keverék 

esetén 10-30 tf% PET tartalom között a PET diszpergált cseppekként jelenik meg a HDPE 

mátrixban. A vizsgált tartomány reprezentatív összetételének jelen esetben a 20 tf% PET tartalmat 

választottam. Választott reprezentatív PET tartalmak a vizsgálat keverékek esetén (F1-I. táblázat): 

F1-I. táblázat: Reprezentatív PET tartalmak különböző fázisszerkezetek esetén, 

 PET/HDPE-MOL és PET/HDPE-UNI keverékeknél 

 PET/HDPE-MOL keverék 
PET tartalma [tf%] 

PET/HDPE-UNI keverék 
PET tartalma [tf%] 

HDPE mátrixban PET csepp 10 20 
HDPE mátrixban PET szál 20 40 
Kettős-folytonos szerkezet 30 55 
PET mátrixban HDPE szál 50 60 
PET mátrixban HDPE csepp 80 80 

 

Az elemzés során alkalmazott modell ismételten (F1-I): 

𝑦𝑚𝑖𝑘 = 𝜇 + 𝛼𝑚 + 𝛽𝑖 + 𝛼𝛽𝑚𝑖 + 𝜀𝑚𝑖𝑘 (F1-I) 

A statisztikai elemzés során kapott eredmények (F1-II. táblázat), illetve a reziduumok Gauss-

hálója és a reziduumok modellből becsült értékek függvényének ábrája (F1-I/a-b. ábra). 

F1-II. táblázat: PET/HDPE keverék lángterjedési sebességének statisztikai elemzése 

Hatás Eltérés-
négyzetösszeg 

Szabadsági 
fokok száma 

Szórás-
négyzet 

F-próba-
statisztika p 

HDPE típusa (A) 218,00 1 218,00 100,210 0,000000 
Fázis szerkezet (B) 467,26 4 116,81 53,697 0,000000 
A*B 63,93 4 15,98 7,346 0,000518 
Error 52,21 24 2,18   
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(a)      (b) 

F1-I. ábra: Eredmények normális eloszlása és a hiba konstans varianciájának ellenőrzése 

A kapott eredményekre elvégzett Bartlett-próba eredménye az F1-III. táblázatban látható. 

F1-III. táblázat: Bartlett-próba eredménye az 1. modell eredményeire 

χ2-próbastatisztika Szabadsági fokok száma p 
5,279015 9 0,809339 

A Bartlett-próba alapján ez a modell megfelelő, a modellel szemben támasztott feltételezések 

teljesülnek.  A statisztikai vizsgálatokból nyert hatásábrák azt mutatják, hogy az alkalmazott két 

különböző polietilénből készült keverékek lángterjedési sebessége eltérő, a nagyobb 

folyóképességet mutató HDPE-UNI polietilénből készült keverékek szignifikánsan nagyobb 

lángterjedési sebességgel jellemezhetők a HDPE-MOL bázisú keverékeknél a vizsgált 

fázisszerkezetek esetén (F1-II. ábra). 
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F1-II. ábra: Két különböző polietilén bázisú keverékek lángterjedési sebessége a vizsgált reprezentatív 

összetételek mellett 
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A keverékekben kialakuló különböző fázisszerkezetnél mérhető lángterjedési sebességeket 

vizsgálva a polietilén típusától függetlenül megállapítható, a polietilén mátrixban lévő PET fázis 

alakja (csepp, vagy elnyújtott) nincs jelentős hatással a keverék lángterjedési sebességére. A kettős-

folytonos tartományban a keverékek lángterjedési sebessége jelentősen csökkent, amíg a 

fázisinverzió után a PET mátrixban lévő diszpergált HDPE fázis alakja jelentős. Azok a keverékek, 

amelyben a PET mátrixban a HDPE fázis elnyújtott, rúdszerű alakú volt szignifikánsan gyorsabban 

égtek, mint azok, amelyekben a PET mátrixban a polietilének cseppalakot mutattak (F1-III. ábra). 
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F1-III. ábra: A PET/HDPE keverékek lángterjedési sebessége a kialakuló fázisszerkezet függvényében 

Az F1-IV. hatásábrán az előző eredmények összesítése látható. Mindkét keveréknél a polietilén 

mátrixú keverékek lángterjedési sebessége a legnagyobb. A PET/HDPE-UNI keveréknél a kettős-

folytonos tartományban mért lángterjedési sebességben nem mutatható ki jelentős csökkenés, 

ellenben a PET/HDPE-MOL keverékeknél a fázisinverziós tartományban a keverékek 

szignifikánsan kisebb sebességgel égtek. A fázisinverzió után mind a két PET mátrixú keverékben 

közel azonos volt a lángterjedési sebesség. 
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F1-IV. ábra: A PET/HDPE keverékek lángterjedési sebessége a kialakuló fázisszerkezet függvényében és a 

polietilén típusától függően 

A statisztikai eredmények alapján minden vizsgált faktor szignifikáns hatású α=0,01 

szignifikanciaszinten. Tehát a keverékek lángterjedési sebességére szignifikáns hatással van a 

választott HDPE típusa, a mátrixszerkezetben kialakult diszpergált fázis alakja, illetve a 

fázisinverziós tartomány is. 

2. modell 

A varianciaanalízis során azt vizsgáltam, hogy a mátrixok típusa (HDPE mátrix, kettős-

folytonos tartomány és PET mátrix) milyen hatással van a keverékek lángterjedési sebességére. Az 

alkalmazott modell (F1-II): 

𝑦𝑚𝑖𝑘𝑧 = 𝜇 + 𝛼𝑚 + 𝛽𝑖 + 𝛼𝛽𝑚𝑖 + 𝛾𝑘(𝑚𝑖)+ 𝜀𝑚𝑖𝑘𝑧 (F1-II) 

ahol: 

• βj: a k-dik folytonos fázisszerkezet hatása: HDPE mátrix, kettős-folytonos szerkezet, vagy 

PET mátrix 

• γk(ij): k-dik PET tartalom hatása az i-dik HDPE típus és a j-dik fázisszerkezet esetén 

• εijkl: véletlen hiba 

A statisztikai elemzés során kapott eredmények az F1-IV. táblázatban, a reziduumok Gauss-

hálója és a reziduumok modellből becsült értékek függvénye az F1-V/a-b. ábrán láthatók. 
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F1-IV. táblázat: PET/HDPE keverék lángterjedési sebességének elemzése a mátrixok alapján 

Hatás Eltérés-
négyzetösszeg 

Szabadsági 
fokok száma 

Szórás-
négyzet 

F-próba-
statisztika p 

HDPE típusa (A) 234,99 1 234,99 108,34 0,000000 
Fázis szerkezet (B) 746,47 2 373,24 172,08 0,000000 
A*B 208,30 2 104,15 48,02 0,000000 
PET tartalom(A*B) 327,31 13 25,18 11,61 0,000000 
Error 97,61 45 2,17   
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(a)      (b) 

F1-V. ábra: Eredmények normális eloszlása és a hiba konstans varianciájának ellenőrzése 

A kapott eredményekre elvégzett Bartlett-próba eredménye az F1-V. táblázatban látható. 

F1-V. táblázat: Bartlett-próba eredménye a 2. modell eredményeire 

χ2-próbastatisztika Szabadsági fokok száma p 
18,72532 18 0,408918 

A vizsgálattal kapott eredmények alapján α=0,01 szignifikancia szinten kijelenthető, hogy a 

keverékben kialakuló mátrixszerkezet, attól függően hogy az HDPE mátrix, PET mátrix, vagy 

kettős-folytonos hatással van a keverékek lángterjedési sebességeire. 

3. modell 

A modell választása során azt vizsgáltam, hogy a keverékhez hozzáadott SEBS-g-MA 

kompatibilizálószer szignifikáns hatással van-e a keverékek éghetőségére, és amennyiben igen, 

akkor milyen fázisszerkezetek esetén. A statisztikai elemzésekhez a következő modellt használtam, 

(a) és (b) alpontra bontva, ahol (a) csak HDPE-UNI-t tartalmazó keverékek, (b) csak HDPE-MOL 

polietilént tartalmazó keverékek vizsgálata varianciaanalízissel (F1-III): 

𝑦𝑚𝑖𝑘𝑧 = 𝜇 + 𝛼𝑚 + 𝛽𝑖 + 𝛼𝛽𝑚𝑖 + 𝛾𝑘(𝑚𝑖)+ 𝜀𝑚𝑖𝑘𝑧 (F1-III) 
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ahol: 

• yijkl: k-dik lángterjedési sebesség értéke az l-dik PET tartalomnál a kapcsolóanyag i-dik 

állapota (van/nincs) és a j-dik fázisszerkezet esetén 

• µ: közös várható érték 

• αi: kapcsolóanyag i-dik állapotának (van/nincs) hatása 

• βj: j-dik fázis szerkezet hatása: HDPE mátrix, kettős-folytonos szerkezet, PET mátrix 

• αβij: kapcsolóanyag i-dik állapotának (van/nincs) és a j-dik fázis szerkezetnek kölcsönhatása 

• γk(ij): k-dik PET tartalom hatása az i-dik HDPE típus és a j-dik fázisszerkezet esetén 

• εijkl: véletlen hiba 

a) PET/HDPE-UNI keverékeknél a SEBS-g-MA hatása 

A statisztikai elemzés során kapott eredmények az F1-VI. táblázatban, a reziduumok Gauss-

hálója és a reziduumok modellből becsült értékek függvénye az F1-VI/a-b. ábrán láthatók. 

F1-VI. táblázat: PET/HDPE keverék lángterjedési sebességének elemzése a kapcsolóanyag állapota alapján 

Hatás Eltérés-
négyzetösszeg 

Szabadsági 
fokok száma 

Szórás-
négyzet 

F-próba-
statisztika p 

Kapcsolóanyag 
állapota (A) 169,36 1 169,36 64,60 0,000000 

Fázis szerkezet (B) 1301,47 2 650,74 248,22 0,000000 
A*B 428,71 2 214,35 81,76 0,000000 
PET tartalom(A*B) 720,67 18 40,04 15,27 0,000000 
Error 167,78 64 2,62   
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(a)      (b) 

F1-VI. ábra: Eredmények normális eloszlása és a hiba konstans varianciájának ellenőrzése 

A kapott eredményekre elvégzett Bartlett-próba eredménye az F1-VII. táblázatban látható. 
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F1-VII. táblázat: Bartlett-próba eredménye a 3. modell eredményeire, PET/HDPE-UNI keverékeknél 

χ2-próbastatisztika Szabadsági fokok száma p 
26,63855 23 0,271658 

 

b) PET/HDPE-MOL keverék esetében a SEBS-g-MA hatása: 

A statisztikai elemzés során kapott eredmények az F1-VIII. táblázatban, a reziduumok Gauss-

hálója és a reziduumok modellből becsült értékek függvénye az F1-VII/a-b. ábrán láthatók. 

F1-VIII. táblázat: PET/HDPE keverék lángterjedési sebességének elemzése a kapcsolóanyag állapota alapján 

Hatás Eltérés-
négyzetösszeg 

Szabadsági 
fokok száma 

Szórás-
négyzet 

F-próba-
statisztika p 

Kapcsolóanyag 
állapota (A) 86,21 1 86,21 33,89 0,000000 

Fázis szerkezet (B) 534,43 2 267,22 105,04 0,000000 
A*B 20,36 2 10,18 4,00 0,024549 
PET tartalom(A*B) 426,51 16 26,66 10,48 0,000000 
Error 124,65 49 2,54   

 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Reziduum

-3,0

-2,5

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

Vá
rh

at
ó 

no
rm

ál
is

 é
rté

k

,01

,05

,15

,35

,55

,75

,95

,99

  
8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Becsült érték

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

R
ez

id
uu

m

 

(a)      (b) 

F1-VII. ábra: Eredmények normális eloszlása és a hiba konstans varianciájának ellenőrzése 

A kapott eredményekre elvégzett Bartlett-próba eredménye az F1-IX. táblázatban látható. 

F1-IX. táblázat: Bartlett-próba eredménye a 3. modell eredményeire, PET/HDPE-MOL keverékeknél 

χ2-próbastatisztika Szabadsági fokok száma p 
28,50877 21 0,126303 

 

A két különböző polietilén alapú keverékekre elvégzett statisztikai elemzés alapján megállapítható a 

SEBS-g-MA kompatibilizálószer szignifikáns hatása a teljes vizsgált összetételi tartományban, 

adott PE komponensek esetén. 
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4. modell: 

Végül adott fázisszerkezeteket (HDPE mátrix, kettős-folytonos szerkezet, PET mátrix) külön-

külön megvizsgálva elemeztem, hogy a SEBS-g-MA kompatibilizálószer szignifikáns hatással van-

e a PET/HDPE-MOL és a PET/HDPE-UNI keverékek lángterjedési sebességére. Az összefüggő 

fázis alapján három vizsgálatot végeztem el, az alábbiak szerint: szignifikáns-e a SEBS-g-MA 

kompatibilizálószer hatása a keverék lángterjedési sebességére, ha adott PET tartalom mellett 

polietilén mátrix (a), kettős-folytonos szerkezet (b), vagy PET mátrix (c) alakult ki a keverékben. A 

vizsgálathoz alkalmazott modell (F1-IV): 

𝑦𝑚𝑖𝑘𝑧 = 𝜇 + 𝛼𝑚 + 𝛽𝑖 + 𝛼𝛽𝑚𝑖 + 𝛾𝑘(𝑚𝑖)+ 𝜀𝑚𝑖𝑘𝑧 (F1-IV) 

ahol: 

• yijkl: k-dik lángterjedési sebesség értéke az l-dik PET tartalomnál az i-dik HDPE típus és a 

kapcsolóanyag j-dik állapota (van/nincs) esetén 

• µ: közös várható érték 

• αi: HDPE i-dik típusának hatása 

• βj: kapcsolóanyag i-dik állapotának (van/nincs) hatása 

• αβij: HDPE i-dik típusának és a kapcsolóanyag j-dik állapotának (van/nincs) kölcsönhatása 

• γk(ij): k-dik PET tartalom hatása az i-dik HDPE típus és a j-dik fázisszerkezet esetén 

• εijkl: véletlen hiba 

 

a) HDPE mátrix 

A statisztikai elemzés során kapott eredmények az F1-X. táblázatban, a reziduumok Gauss-

hálója és a reziduumok modellből becsült értékek függvénye az F1-VIII/a-b. ábrán láthatók. 

F1-X. táblázat: PET/HDPE keverék lángterjedési sebességének elemzése polietilén mátrixok esetén 

Hatás Eltérés-
négyzetösszeg 

Szabadsági 
fokok száma 

Szórás-
négyzet 

F-próba-
statisztika p 

HDPE típusa (A) 70,76 1 70,76 32,21 0,000001 
Kapcsolóanyag (B) 6,71 1 6,71 3,05 0,088179 
A*B 25,63 1 25,63 11,66 0,001474 
PET tartalom(A*B) 214,59 14 15,33 6,98 0,000001 
Error 87,89 40 2,20   
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(a)      (b) 

F1-VIII. ábra: Eredmények normális eloszlása és a hiba konstans varianciájának ellenőrzése 

A kapott eredményekre elvégzett Bartlett-próba eredménye az F1-XI. táblázatban látható. 

F1-XI. táblázat: Bartlett-próba eredménye a 4. modell eredményeire, amennyiben a mátrixszerkezetet a 

polietilén alkotja 

χ2-próbastatisztika Szabadsági fokok száma p 
18,82588 17 0,338618 

b) Kettős-folytonos tartomány 

A statisztikai elemzés során kapott eredmények az F1-XII. táblázatban, a reziduumok Gauss-

hálója és a reziduumok modellből becsült értékek függvénye az F1-IX/a-b. ábrán láthatók. 

F1-XII. táblázat: PET/HDPE keverék lángterjedési sebességének elemzése kettős-folytonos szerkezet esetén 

Hatás Eltérés-
négyzetösszeg 

Szabadsági 
fokok száma 

Szórás-
négyzet 

F-próba-
statisztika p 

HDPE típusa (A) 498,84 1 498,84 462,96 0,000000 
Kapcsolóanyag (B) 70,16 1 70,16 65,12 0,000000 
A*B 1,10 1 1,10 1,02 0,323684 
PET tartalom(A*B) 35,64 5 7,13 6,62 0,000596 
Error 24,78 23 1,08   
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(a)      (b) 

F1-IX. ábra: Eredmények normális eloszlása és a hiba konstans varianciájának ellenőrzése 
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A kapott eredményekre elvégzett Bartlett-próba eredménye az F1-XIII. táblázatban látható. 

F1-XVII. táblázat: Bartlett-próba eredménye a 4. modell eredményeire, amennyiben a keverék kettős-folytonos 

szerkezetű 

χ2-próbastatisztika Szabadsági fokok száma p 
8,413051 8 0,394196 

c) PET mátrix 

A statisztikai elemzés során kapott eredmények az F1-XIV. táblázatban, a reziduumok Gauss-

hálója és a reziduumok modellből becsült értékek függvénye az F1-X/a-b. ábrán láthatók. 

F1-XIV. táblázat: PET/HDPE keverék lángterjedési sebességének elemzése PET mátrixok esetén 

Hatás Eltérés-
négyzetösszeg 

Szabadsági 
fokok száma 

Szórás-
négyzet 

F-próba-
statisztika p 

HDPE típusa (A) 75,04 1 75,04 23,410 0,000014 
Kapcsolóanyag (B) 328,85 1 328,85 102,591 0,000000 
A*B 23,43 1 23,43 7,310 0,009458 
PET tartalom(A*B) 754,30 14 53,88 16,808 0,000000 
Error 153,86 48 3,21   
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(a)      (b) 

FX. ábra: Eredmények normális eloszlása és a hiba konstans varianciájának ellenőrzése 

A kapott eredményekre elvégzett Bartlett-próba eredménye az F1-XV. táblázatban látható. 

F1-XV. táblázat: Bartlett-próba eredménye a 4. modell eredményeire, amennyiben a keverék mátrixszerkezetét 

a PET alkotja 

χ2-próbastatisztika Szabadsági fokok száma p 
16,36276 17 0,498280 

A kapott eredmények alapján a SEBS-g-MA kompatibilizálószer nincs szignifikáns hatással 

(p=0,08818) a HDPE mátrixú PET/HDPE keverékek lángterjedési sebességére, azonban a kettős-

folytonos tartományban és a PET mátrixú keverékek lángterjedési sebességét szignifikánsan növeli 

99%-os megbízhatósági szinten. 
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F2. pvT görbékből meghatározott sűrűségkülönbségek polimer anyagpárokra a hőmérséklet 

függvényében 

A kapilláris reométerrel mért mennyiségek – fajtérfogat, hőmérséklet és nyomás – közötti 

összefüggéseket az empirikusan meghatározott kéttartományú, módosított Tait-egyenlettel írtam le, 

amellyel meghatározható a teljes hőmérséklet és feldolgozási tartományban az amorf és részben 

kristályos polimerek fajtérfogat változása (F2-1): 

𝑣(𝑇,𝑝) = 𝑣0(𝑇) �1 − 𝐶 ∙ 𝑙𝑛 �1 +
𝑝

𝐵(𝑇)�� + 𝑣𝑘(𝑇,𝑝) (F2-I) 

ahol a v(T,p) a fajtérfogat változás az abszolút hőmérséklet (T) és a nyomás (p) függvényében, C 

=0,0894 konstans, B(T) a polimer nyomásérzékenységét veszi figyelembe.  

Az átmenti hőmérséklet felett (T > Tt(p)) az (F2-II)-(F2-IV) közötti összefüggések 

alkalmazandók:  

𝑣0(𝑇) = 𝑏1𝑚 + 𝑏2𝑚 ∙ 𝑇� (F2-II) 

𝐵(𝑇) = 𝑏3𝑚 ∙ 𝑅−𝑏4𝑚∙𝑇�  (F2-III) 

                𝑣𝑘(𝑇,𝑝) = 0 (F2-IV) 

Az átmenti hőmérséklet tartomány alatt (T < Tt(p)) pedig az (F2-V)-(F2-VII):  

 𝑣0(𝑇) = 𝑏1𝑠 + 𝑏2𝑠 ∙ 𝑇� (F2-V) 

𝐵(𝑇) = 𝑏3𝑠 ∙ 𝑅−𝑏4𝑠∙𝑇
�  (F2-VI) 

𝑣𝑘(𝑇,𝑝) = 𝑏7 ∙ 𝑅(𝑏8∙𝑇�−𝑏9∙𝑝) (F2-VII) 

ahol:   𝑇� = 𝑇 − 𝑏5 és 𝑇𝑘(𝑝) = 𝑏5 + 𝑏6 ∙ 𝑝, illetve b1m, b2m, b3m, b4m, b1s, b2s, b3s, b4s, b5, b6, b7, b8 és 

b9 az adott anyagra jellemző konstansok (F2-I. ábra). A berendezés működési korlátai miatt a 

legkisebb mérhető nyomás 5 MPa volt, ezért a légköri nyomáshoz tartozó (0,1 MPa) v-T 

összefüggés a Tait modellel határozható meg. Végül a kapott fajtérfogat – hőmérséklet görbék 

sűrűség-hőmérséklet görbékké való átparaméterezésével leolvasható a műanyagpárok közötti 

legnagyobb és legkisebb sűrűségkülönbség, valamint az ezekhez az értékekhez tartozó 

hőmérsékletek. 
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F2-I. ábra: A Tait-modell konstansainak meghatározása a pvT görbén 

Az értekezés során vizsgált alapanyagok kapilláris viszkozitméterrel felvett fajtérfogat-

hőmérséklet görbéi adott nyomásviszonyok mellett az F2-II. ábrán látható. Az F2-II(a)-(d). ábrákon 

jelölt pontok az értekezés során kapilláris reométerben mért értékek, amelyekre a mérés végén 

kapott paraméterekkel illesztettem a Tait-modellt. Az F2-II(e). ábrán látható pontok szintén az 

értekezés során mért értékek, azonban a Tait-modell illesztésénél felhasznált paraméterek a 

szimuláció adatbázisából valók. Látható, hogy a szimulációs adatbázisból meghatározott pvT 

görbék nagyon jó egyezést mutatnak a valós, mért adatokkal. Ezért a vizsgált PA6 (F2-II(f). ábra) és 

LDPE (F2-II(g). ábra) esetén alkalmazott görbék már csak az Autodesk Moldflow 2016 szoftverből 

vett értékek. 
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ahol a vizsgált HDPE-MOL anyagra jellemző konstansok az alábbiak: 

b1m b2m b3m b4m b1s b2s b3s 

[cm3/g] [cm3/g°C] [MPa] [1/°C] [cm3/g] [cm3/g°C] [MPa] 

1,275224 0,000986 85,510156 0,00499 1,117902 0,000562 130,158732 

b4s b5 b6 b7 b8 b9  

[1/°C] [°C] [°C/MPa] [cm3/g] [1/°C] [1/MPa]  

0,010026 135,847217 0,127984 0,164755 0,083799 0,014585  

 

 

(b) 

ahol a vizsgált HDPE-UNI anyagra jellemző konstansok az alábbiak: 

b1m b2m b3m b4m b1s b2s b3s 

[cm3/g] [cm3/g°C] [MPa] [1/°C] [cm3/g] [cm3/g°C] [MPa] 

1,217899 0,000987 79,654991 0,004847 1,055145 0,000538 132,638985 

b4s b5 b6 b7 b8 b9  

[1/°C] [°C] [°C/MPa] [cm3/g] [1/°C] [1/MPa]  

0,011095 134,10878 0,082464 0,16157 0,07815 0,014385  
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(c) 

ahol a vizsgált PP anyagra jellemző konstansok az alábbiak: 

b1m b2m b3m b4m b1s b2s b3s 
[cm3/g] [cm3/g°C] [MPa] [1/°C] [cm3/g] [cm3/g°C] [MPa] 

1,252963 0,000999 69,908547 0,005204 1,119672 0,000222 186,02567 
b4s b5 b6 b7 b8 b9  

[1/°C] [°C] [°C/MPa] [cm3/g] [1/°C] [1/MPa]  
0,001098 146,521881 0,010343 0,111055 0,100393 0,012009  

 
(d) 
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ahol a vizsgált PET anyagra jellemző konstansok az alábbiak: 

b1m b2m b3m b4m b1s b2s b3s 
[cm3/g] [cm3/g°C] [MPa] [1/°C] [cm3/g] [cm3/g°C] [MPa] 

0,809608 0,00052 106,70638 0,003709 0,745149 0,000109 383,888456 
b4s b5 b6 b7 b8 b9  

[1/°C] [°C] [°C/MPa] [cm3/g] [1/°C] [1/MPa]  
0,002877 227,64 0,3768 0,060524 0,04757 0,026483  

 

 

(e) 

ahol a vizsgált PS anyagra jellemző konstansok az alábbiak: 

b1m b2m b3m b4m b1s b2s b3s 

[cm3/g] [cm3/g°C] [MPa] [1/°C] [cm3/g] [cm3/g°C] [MPa] 

0,000971 0,000000546 146000000 0,00355 0,000969 9,25E-08 212000000 

b4s b5 b6 b7 b8 b9  

[1/°C] [°C] [°C/MPa] [cm3/g] [1/°C] [1/MPa]  

0,00126 377 0,000000278 0 0 0  
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(f) 

 

(g) 

F2-II. ábra: (a) HDPE-MOL, (b) HDPE-UNI, (c) PP, (d) PET, (e) PS mért fajtérfogat-hőmérséklet görbéi 

különböző nyomások mellett és a mért adatokra illesztett Tait-modell; (f) PA6, (g) LDPE adatbázisból vett pvT 

görbéi 
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A pvT méréssel kapott görbék reciprokával megkapható az alapanyagok sűrűsége adott 

hőmérsékleten, amelyeket együttesen az F2-III. ábrán láthatók. 

 
F2-III. ábra: Az alapanyagok sűrűsége a hőmérséklet függvényében 

A vizsgált anyagok közötti sűrűségkülönbség a gyártók által megadott referencia adatok alapján 

az F2-I. táblázatban láthatók, azonban a 300°C-on (320°C beállított kemence hőmérséklet esetén 

kialakuló valós belső hőmérséklet) végzett szétválasztási és minősítő vizsgálatok során az 

ömledékállapotban lévő műanyagok sűrűségkülönbsége megváltozik a fajtérfogat változás hatására. 

Az ömledékállapotban mért és számolt az F2-II. táblázatban láthatók.  

F2-I. táblázat: Az egyes műanyagok közötti sűrűségkülönbség szobahőmérsékleten, a gyártók által megadott 

értékek alapján 

 
HDPE-
MOL 

HDPE-
UNI 

LDPE PP PS PA6 PET 

HDPE-MOL -             
HDPE-UNI 0,000 -           
LDPE 0,041 0,041 -         
PP 0,045 0,045 0,004 -       
PS 0,095 0,095 0,136 0,140 -     
PA6 0,185 0,185 0,226 0,230 0,090 -   
PET 0,385 0,385 0,426 0,430 0,290 0,200 - 
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F2-II. táblázat: Az egyes műanyagok közötti sűrűségkülönbség 300°C-os hőmérsékleten, ömledékállapotban 

 
HDPE-
MOL 

HDPE-
UNI 

LDPE PP PS PA6 PET 

HDPE-MOL - 
      

HDPE-UNI 0,028 - 
     

LDPE 0,005 0,023 - 
    

PP 0,015 0,013 0,010 - 
   

PS 0,232 0,204 0,227 0,216 - 
  

PA6 0,254 0,226 0,249 0,239 0,023 - 
 

PET 0,484 0,456 0,480 0,469 0,253 0,230 - 
 

A vizsgálati eredmények alapján, a két egymással nem-elegyedő PA6 és PS között 300°C-on 

mért 0,023 g/cm3 sűrűségkülönbség mellett is sikeres volt a szétválasztás, tehát a berendezés 

alkalmas kis sűrűségkülönbségek esetén is a megfelelő szétválasztásra, amennyiben az anyagok 

egymással nem-elegyedők. 
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F3. Szétválasztott három és négyfázisú korongok összetételének meghatározása 

a) 33/33/34 m% összetétel-arányú PA6/PS/PP keverék szétválasztási eredménye (F3-I. ábra): 

     
F3-I. ábra: Szétválasztott 33/33/34 m% összetétel-arányú PA6/PS/PP keverék: (a) szétválasztott korong;  

(b) fázishatár PA6 és PS között; (c) fázishatár PS és PP között 

Az átmérők ismeretében számolt 50 g össztömegű 33/33/34 m% összetétel arányú PA6/PS/PP 

keverék zónáinak térfogata: 

PA réteg térfogata (VPA) : 

𝑉𝑃𝐴 =
(𝐷𝑃𝐴𝑘2 − 𝐷𝑃𝐴𝑏2 )𝜋

4
∙ 𝐻 =

(75,62 − 692)𝜋
4

∙ 20 = 14855,8 𝑚𝑚3 ≈ 14,9 𝑐𝑚3 

ahol: DPAk  (PA gyűrű külső átmérője) = 75,6 mm; DPAb (PA gyűrű belső átmérője) = 69 mm;  

H (a minta magassága) = 20 mm 

PS réteg térfogata (VPS) : 

𝑉𝑃𝑃 =
(𝐷𝑃𝑃𝑘2 − 𝐷𝑃𝑃𝑏2 )𝜋

4
∙ 𝐻 =

(692 − 61,42)𝜋
4

∙ 20 = 15567 𝑚𝑚3 ≈ 15,6 𝑐𝑚3  

ahol: DPSk (PS gyűrű külső átmérője) = 69 mm; DPSb (PS gyűrű belső űtmérője) = 61,4 mm; 

H (a minta magassága) = 20 mm 

PP réteg térfogata (VPP) : 

𝑉𝑃𝑃 =
(𝐷𝑃𝑃𝑘2 − 𝐷𝑃𝑃𝑏2 )𝜋

4
∙ 𝐻 =

(612 − 50,52)𝜋
4

∙ 20 = 18390 𝑚𝑚3 ≈ 18,4 𝑐𝑚3 

ahol: DPPK (PP gyűrű külső átmárője) = 61 mm; DPPB (PP gyűrű belső átmérője) = 50,5 mm;  H (a 

minta magassága) = 20 mm 

A (19) és (20) összefüggések felhasználásával összehasonlítható a vizsgálat elején betáplált és a 

szétválasztással visszanyert homogén műanyagok tömege (F3-I. táblázat). Megállapítható, hogy a 

polimer-ömledékcentrifugába betáplált anyagok és a szétválasztott zónák tömege között csupán 

 PA6 

 PS 

 PS 

 PP 

(a) (c) (b) 
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tizedgrammos eltérés figyelhető, tehát a három műanyag szétválasztása egymástól nagy 

tisztaságban valósult meg, ezáltal a vizsgálati módszerrel pontos becslés adható akár egy 

hulladékáramból vett minta összetételére. 

F3-I. táblázat: PA6/PS/PP szétválasztási eredmények összevetése az eredeti összetétellel 

Anyag 

Betáplált 
tömeg 

[g] 

Eredeti 
összetétel 

[%] 

Sűrűség 
 

[g/cm3] 

 Számított 
térfogat 

[cm3] 

Számolt 
tömeg  

[g] 

Számolt 
összetétel 

[%] 

Tömeg-
egyezés 

[%] 
PA6 17 34 1,14 14,9 16,99 34,03 99,9 
PS 16,5 33 1,05 15,6 16,38 32,80 99,3 
PP 16,5 33 0,90 18,4 16,56 33,17 99,6 
∑: 50 100 - - 49,93 100  

 

b) 45/32/23 m% összetétel-arányú PET/PS/PP keverék szétválasztási eredménye (F3-II. ábra): 

     
F3-II. ábra: Szétválasztott 45/32/23 m% összetétel-arányú PET/PS/PP keverék: (a) szétválasztott korong; 

(b) fázishatár PET és PS között; (c) fázishatár PS és PP között 

Az átmérők ismeretében számolt 50 g össztömegű 45/32/23 m% összetételű PET/PS/PP keverék 

zónáinak térfogata: 

PET réteg térfogata (VPET) : 

𝑉𝑃𝑃𝑇 =
(𝐷𝑃𝑃𝑇𝑘2 − 𝐷𝑃𝑃𝑇𝑏2 )𝜋

4
∙ 𝐻 =

(75,92 − 68,42)𝜋
4

∙ 20 = 16999,9 𝑚𝑚3 ≈ 17,0 𝑐𝑚3 

ahol: DPETk  (PET gyűrű külső átmérője) = 76 mm; DPETb (PET gyűrű belső átmérője) = 68,3 mm; 

 H (a minta magassága) = 20 mm 

PS réteg térfogata (VPS): 

𝑉𝑃𝑃 =
(𝐷𝑃𝑃𝑘2 − 𝐷𝑃𝑃𝑏2 )𝜋

4
∙ 𝐻 =

(68,42 − 61,22)𝜋
4

∙ 20 = 14657,4 𝑚𝑚3 ≈ 14,7 𝑐𝑚3  

ahol: DPSk (PS gyűrű külső átmérője) = 69 mm; DPSb (PS gyűrű belső űtmérője) = 61,2 mm;  

H (a minta magassága) = 20 mm 

 PET 

 PS 

 PS 

 PP 

(a) (b) (c) 
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PP réteg térfogata (VPP): 

𝑉𝑃𝑃 =
(𝐷𝑃𝑃𝑘2 − 𝐷𝑃𝑃𝑏2 )𝜋

4
∙ 𝐻 =

(612 − 542)𝜋
4

∙ 20 = 12645 𝑚𝑚3 ≈ 12,6 𝑐𝑚3 

ahol: DPPK (PP gyűrű külső átmárője) = 61 mm; DPPB (PP gyűrű belső átmérője) = 54 mm;  

H (a minta magassága) = 20 mm 

A műanyagok szétválasztásával kapott zónák térfogata és tömege az előző összetételnél 

ismertetett módon, a (19) és (20) összefüggésekkel szintén meghatározhatók, ezáltal 

összehasonlítható az ismert összetétel-arány a szétválasztással kapott zónákból számoltakkal. 

Megállapítható, hogy a vizsgált keveréknél az eredeti összetétel-arányhoz képesti eltérés minden 

esetben 1%-os hibán belüli, amely figyelembe véve az emberi leolvasási pontatlanságokat is, jó 

eredménynek számít (F3-II. táblázat). 

F3-II. táblázat PET/PS/PP szétválasztási eredmények összevetése az eredeti összetétellel 

Anyag 

Betáplált 
tömeg 

[g] 

Eredeti 
összetétel 

[%] 

Sűrűség 
 

[g/cm3] 

 Számított 
térfogat 

[cm3] 

Számolt 
tömeg  

[g] 

Számolt 
összetétel 

[%] 

Tömeg-
egyezés 

[%] 
PET 22,5 45 1,34 17,0 22,78 45,96 101,2 
PS 16 32 1,05 14,7 15,44 31,15 96,5 
PP 11,5 23 0,90 12,6 11,34 22,88 98,6 
∑: 50 100 - - 49,56 99,99  

 

c) 30/25/25/20 m% összetételű PET/PA6/PS/PP keverék szétválasztási eredménye: 

A szétválasztás eredményei a „4.7. Polimerek szétválaszthatósága ömledékállapotban, centrifugális 

erőtérben” című fejezetben kerültek bemutatásra. Az átmérők ismeretében számolt 50 g össztömegű 

30/25/25/20 m% összetételű PET/PA6/PS/PP keverék zónáinak térfogata: 

PET réteg térfogata (VPET) : 

𝑉𝑃𝑃𝑇 =
(𝐷𝑃𝑃𝑇𝑘2 − 𝐷𝑃𝑃𝑇𝑏2 )𝜋

4
∙ 𝐻 =

(75,02 − 70,02)𝜋
4

∙ 20 = 11387,9 𝑚𝑚3 ≈ 11,39 𝑐𝑚3 

ahol: DPETk  (PA gyűrű külső átmérője) = 75 mm; DPETb (PA gyűrű belső átmérője) = 70 mm;  

H (a minta magassága) = 20 mm 

PA réteg térfogata (VPA) : 

𝑉𝑃𝐴 =
(𝐷𝑃𝐴𝑘2 − 𝐷𝑃𝐴𝑏2 )𝜋

4
∙ 𝐻 =

(70,02 − 65,02)𝜋
4

∙ 20 = 10602,6 𝑚𝑚3 ≈ 10,60 𝑐𝑚3 
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ahol: DPAk  (PA gyűrű külső átmérője) = 70 mm; DPAb (PA gyűrű belső átmérője) = 65 mm;  

H (a minta magassága) = 20 mm 

PS réteg térfogata (VPS): 

𝑉𝑃𝑃 =
(𝐷𝑃𝑃𝑘2 − 𝐷𝑃𝑃𝑏2 )𝜋

4
∙ 𝐻 =

(652 − 58,72)𝜋
4

∙ 20 = 12241,0 𝑚𝑚3 ≈ 12,24 𝑐𝑚3  

ahol: DPSk (PS gyűrű külső átmérője) = 65 mm; DPSb (PS gyűrű belső űtmérője) = 58,7 mm; 

H (a minta magassága) = 20 mm 

58,7 mm és 57,9 mm a korongon légrés található a PS és a PP fázis között. 

PP réteg térfogata (VPP): 

𝑉𝑃𝑃 =
(𝐷𝑃𝑃𝑘2 − 𝐷𝑃𝑃𝑏2 )𝜋

4
∙ 𝐻 =

(57,92 − 51,42)𝜋
4

∙ 20 = 11159,7 𝑚𝑚3 ≈ 11,16 𝑐𝑚3 

ahol: DPPK (PP gyűrű külső átmárője) = 58 mm; DPPB (PP gyűrű belső átmérője) = 51,5 mm; H (a 

minta magassága) = 20 mm, illetve 58,7 mm és 58 mm a korongon légrés található a PS és a PP 

fázis között. 
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MELLÉKLET 

M1. pont: Félempirikus összefüggések kétfázisú keverékekben kialakuló kettős-folytonos 
tartomány leírására 

Referencia Vizsgált keverék Modell 

Jordhamo és társai [52] PS/PB φ1
φ2

=
η(�̇�)1
η(�̇�)2

 

Ho és társai [54] PP/EPR 
PS/SBR 

φ1
φ2

= 1,22 ∙ �
η(�̇�)1
η(�̇�)2

�
0,29

 

Kitayama és társai [55] PA6/SAN φ1
φ2

= 0,887 ∙ �
η(�̇�)1
η(�̇�)2

�
0,29

 

Everaert és társai [56] PP/(PS/PPE) φ1
φ2

= 1,2 ∙ �
η(�̇�)1
η(�̇�)2

�
0,3

 

Omonov és társai [57] PP/PS φ1
φ2

= 1,59 ∙ �
η1
η2
�
0,19

 

Metelkin-Blekht [58] LDPE/EPR 
φ2 = �1 +

η1
η2
�1 + 2,25 ∙ log �

η1
η2
�

+ 1,81 �log �
η1
η2
��
2
��
−1

 

Utracki [59] Krieger-
Dougherty 

elmélete alapján φ2 =
�1 − log �η1η2

� /[η]�

2
 , ahol η = 1,9  

Steinmann és társai [60] PMMA/PS φ2 = −0,12 ∙ log �
η1
η2
� + 0,48 

Bourry-Favis [61] HDPE/PS φ1
φ2

=
G2
′

G1′
  

 
, ahol Gi

′ a vizsgált anyag tárolási modulusa 
 

φ1
φ2

=
tg 𝛿1
tg 𝛿2

 

 
, ahol tgδi a veszteségi tényező 

Avgeropoulos és társai [53] EPDM/PBT φ1
φ2

=
T1
T2

  

, ahol Ti az i komponens ömledékállapotban mért 
nyomatéka a feldolgozóberendezésben 
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M2. pont: Pongstabodee és társai [248] által bemutatott háromlépéses elválasztási módszer 

települési szilárd műanyaghulladékok szétválasztásának bemutatása. 

A települési szilárd hulladékban leggyakrabban előforduló műanyagok (HDPE, PP, PVC, PS, 

PET, ABS) sűrűségi adatai az M2-I. táblázatban láthatók. A felhasznált hulladékot első lépésben 

válogatták és darálták. A vizsgálat során 3-5 mm méretű, különböző színű, 0,1 mm vastagságú 

hulladékszemcséket használtak fel a szeparációs folyamat hatékonyságának megállapítására. 

M2-I. Táblázat: A kísérlet során alkalmazott hulladékok sűrűsége 

 PP HDPE ABS PS PET PVC 

Sűrűség [g/cm3] 0,90-0,91 0,94-0,96 1,02-1,17 1,05-1,07 1,38-1,39 1,20-1,42 

A szétválasztás első lépéseként vizet alkalmaztak, amellyel a víznél kisebb sűrűségű 

poliolefineket (elsősorban a HDPE-t és a PP-t) választották külön a nagyobb sűrűségű 

hulladékoktól. A poliolefinek szétválasztása 50/50 térfogat% összetételű víz/etil-alkohol keverékkel 

valósult meg. A víznél nagyobb sűrűségű műanyagok elválasztására első lépésben kalcium-

lignoszulfonátot alkalmaztak 30 tömeg%-os oldatként, így a szétválasztó közeg sűrűségét növelték. 

Ezáltal a közegnél kisebb sűrűségű PS és ABS szemcsék teljes egészében a közeg tetejére kerültek 

a rájuk ható felhajtóerő miatt, amíg a PVC és a PET részek a közeg aljára süllyedtek. Mivel a 

PS/ABS és a PVC/PET keverékek között nagyon kicsi a sűrűségkülönbség, ezért a további 

szétválasztás érdekében különböző nedvesítő anyagokat és habokat alkalmaztak. PET/PVC 

keveréknél a szétválasztás erősen lúgos (pH = 11), temperált közegben valósult meg, ugyanis lúgos 

kémhatásnál a kémiai reagensek sokkal aktívabban vesznek részt a PET felületének nedvesítésében, 

mint PVC esetén. A reakció következményeként a PET peremszöge drasztikusan csökkent, az 

anyag lesüllyedt a közeg aljára, amíg a PVC peremszöge alig változott és továbbra is fennmaradt a 

közeg felszínén. PS/ABS keveréknél a PS peremszöge alig változott a teljes pH skálán a kémiai 

nedvesítőszer jelenléte mellett, azonban az ABS esetében a peremszög pH = 7, semleges kémhatású 

közegben jelentősen csökkent és nedvesíthető állapotba került, így ennél a pH értéknél mérhető a 

két műanyag között a legnagyobb peremszög különbség. Ennek oka, hogy az ABS láncmolekulái 

közötti kötések érzékenyek a közeg pH értékének változására, és semleges kémhatáskor 

hidrogénkötés tud kialakulni az ABS és a szétválasztó közeg között. Ezáltal nagy tisztaságban 

lehetett szétválasztani a kísérletben a PS/ABS keveréket is egymástól (M2-I. ábra). 



157 
 

 
M2-I. ábra Települési szilárd műanyaghulladék anyagfajták szerinti válogatása nedves közegben [206,248] 

 

M3. pont: Műanyagok szétválasztási lehetőségeinek összefoglaló táblázata [206] 

Szétválasztási  
eljárások 

Alkalmazható Előnyök Hátrányok 

Spektroszkópia    
optikai fény műanyagok szín 

szerinti 
válogatására 

+ olcsó berendezés 
+ alacsony költségű 

üzemeltetés 
+ gyors, 

automatizálható 

− nem azonosítja az 
anyagokat, szín 
szerint válogat 

− nem lehet sötét 
színű terméknél 

közeli infravörös 
hullámhossz  

tartomány 

műanyag palackok 
leválasztása 

+ alacsony költségű 
üzemeltetés 

+ gyors, 
automatizálható 

− korlátozottan 
alkalmazható fekete 
és szennyezett 
terméknél 

középső 
infravörös 

hullámhossz  
tartomány 

sötét színű 
anyagok 
szétválogatására 

+ sötét színű termék 
azonosítható 

+ automatizálható 

− lassú detektálás 
− nem használható 

szennyezett termék 
azonosítására 

röntgensugár PVC 
leválasztására a 
hulladékáramból 

+ automatizálható 
 

− nem azonosítja az 
anyagcsaládokat 

− ált. csak PVC/PET 
szétválasztására 

lézersugár PE, PP és ABS 
azonosítására 

+ automatizálható 
 

− lassú detektálás, 
analízis ideje 1-5 s 
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Sűrűségkülönbség    

száraz közeg nagy sűrűség-
különbség esetén, 
akár több 
elválasztási 
határral 

+ jól automatizálható 
+ alacsony költségű 

eljárás 
+ nagy kihozatal 
+ akár több 

elválasztási határ 

− azonos sűrűségű 
anyagok, blendek 

− darálék azonos 
méretű legyen 

− összetapadt 
szemcsék 

− pontos beállítás kell 
nedves közeg nagy 

sűrűségkülönbségű 
műanyagok 
szétválasztására 

+ elterjedt, ismert 
eljárás  

+ jól automatizálható 
+ alacsony költségű 

eljárás 
+ nagy kihozatal 
+ éles, egyértelmű 

elválasztási határ  

− egyszerre ált. csak 
egy elválasztási 
határ 

− azonos sűrűségű 
vagy habosított, 
szálerősített és 
töltött termékek 

− hosszú tartózkodási 
idő 

− szétválasztott 
frakciók szárítása 
szükséges 

Kémiai flotáció PET/PVC és 
PS/ABS 
szétválasztására 
alkalmas 

+ lehetőség a kis 
sűrűségkülönbségű 
műanyag keverékek 
szétválasztására 

+ műanyagok nagy 
tisztaságban 
nyerhetőek vissza 

− egy lépésben csak 
egy anyagpár 
szétválasztása 

− pontos beállítás 
(pH, hőmérséklet, 
adalékok) 

− drága kémiai 
adalékok 

− potenciálisan 
környezetszennyez
ő 

Mágneses erőtér poliolefinek 
szétválasztására 
(PE, PP) 

+ víznél kisebb 
sűrűségű 
poliolefinek 
szeparálása 

+ környezetbarát 
+ a szemcsék mérete 

eltérő lehet 

− pontos elválasztási 
határ megválasztása 
nehéz 

− víznél kisebb 
sűrűségű 
anyagoknál 
használható 

− töltőanyagra 
érzéketlen 

Elektrosztatikus tipikusan 
PVC/PET 
keverékek 
szétválasztására 

+ automatizálható 
+ környezetbarát 

(száraz technológia) 
+ sötét színű anyag is 

lehet 

− felületi 
szennyeződés 
problémát okozhat 

− lesz köztes, vegyes 
frakció 

 
 



159 
 

M4. pont: Alkalmazott fröccsöntési paraméterek a különböző keverékek feldolgozásakor használt 

Arburg Allrounder Advance 370S 700-290 típusú fröccsöntőgépen 

  PET/HDPE
-MOL 

(kis MFI) 

PET / 
HDPE-

UNI 
(nagy MFI) 

PS/HDPE-
MOL  

(kis MFI) 

PS/HDPE-
UNI 

(nagy MFI) 

50/50 tf% 
PS/HDPE-

UNI + 
SEBS-g-

MA 0-10% 
Zónahőmérséklet [°C] 255-260-265-270-275* 210-240-245-250-255* 
Teljes adag [cm3] 44 42 42 42 46 
Fröccsöntési 
sebesség 

[cm3/s] 35-40 35-40 30 30 30 

Plasztikálási 
sebesség 

[m/perc] 25 25 25 25 25 

Dekompressziós 
térfogat 

[cm3] 5 5 5 5 5 

Átkapcsolás [cm3] 11±0,5 11±0,5 10 10 10-10,5 
Utónyomás [bar] 850±150 500±100 650±100 400±50 300-350 
Utónyomás ideje [s] 12 12 15 15 15 
Maradék hűtés [s] 40 40 35 35 25 
Torlónyomás [bar] 50 50 50 50 50 
Szerszám 
hőmérséklet 

[°C] 60 60 40 40 40 

Záróerő [kN] 700 700 700 700 700 
* a hőmérsékletprofil első értéke a garatot következő első fűtési zóna, az utolsó érték a fúvóka hőmérséklete 

 

M5. pont: Alkalmazott folyóképesség vizsgálati paraméterek a degradációs hatások elemzésére  

  LDPE HDPE - 
UNI PP PS HDPE-

MOL PA6 PET 

Hőmérséklet [°C] 190 190 230 200 190 260 260 

Terhelő tömeg 
[kg] 2,16 2,16 2,16 5 10 2,16 2,16 

Előzetes szárítási 
hőmérséklet [°C] - - - 80 - 80 160 

Előzetes szárítási 
idő [óra] - - - 2 - 4 4 

 ISO 1133-1:2011 szabvány 
szerint 

szabvány hiányában, vagy a 
megfelelő összehasonlíthatóságért 
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M6. pont: Kétfázisú keverékek fázisszerkezete az összetétel-arány függvényében 

M6-I. táblázat: PET/HDPE-MOL keverék fázisszerkezete a fröccsöntés után 
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M6-II. táblázat: PET/HDPE-UNI keverék fázisszerkezete a fröccsöntés után 
  magszerkezet héjszerkezet 

10
/9

0 
tf%

 
PE

T/
H

D
PE

-U
N

I 

 

  

20
/8

0 
tf%

 
PE

T/
H

D
PE

-U
N

I 

 

  

30
/7

0 
tf%

 
PE

T/
H

D
PE

-U
N

I 

 

  

40
/6

0 
tf%

 
PE

T/
H

D
PE

-U
N

I 

 

  



164 
 

50
/5

0 
tf%

 
PE

T/
H

D
PE

-U
N

I 

 

  

55
/4

5 
tf%

 
PE

T/
H

D
PE

-U
N

I 

 

  

60
/4

0 
tf%

 
PE

T/
H

D
PE

-U
N

I 

 

  

70
/3

0 
tf%

 
PE

T/
H

D
PE

-U
N

I 

 

  



165 
 

80
/2

0 
tf%

 
PE

T/
H

D
PE

-U
N

I 

 

  

90
/1

0 
tf%

 
PE

T/
H

D
PE

-U
N

I 

 

  
 

M6-III. táblázat: PS/HDPE-MOL keverék fázisszerkezete a fröccsöntés után 
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M6-IV. táblázat: PS/HDPE-UNI keverék fázisszerkezete a fröccsöntés után 
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M7. pont: PET/HDPE keverékek fázisszerkezete adalékanyagot tartalmazó és nem tartalmazó 

esetben 

M7-I. táblázat: PET/HDPE-MOL és PET/HDPE-MOL + 4% SEBS-g-MA keverékek kriogén töretfelülete a 

fröccsöntés után adott PET térfogataránynál 
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M7-II. táblázat: PET/HDPE-UNI és PET/HDPE-UNI + 4% SEBS-g-MA keverékek kriogén töretfelülete a 

fröccsöntés után adott PET térfogataránynál 
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M8. pont: PET/HDPE keverékek jellemző feszültség-nyúlás görbéi a húzóvizsgálatok során a PET 

tartalom függvényében 

 
M8-I. ábra: PET/HDPE-MOL jellemző szakítógörbéi az összetétel függvényében (tf%) 

 
M8-II. ábra: PET/HDPE-UNI jellemző szakítógörbéi az összetétel függvényében (tf%) 
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M9. pont: PET és PET + 4% SEBS-g-MA lapkák Cone kalorimetriás égési maradvány  

 
M9-I. ábra: Cone kalorimetria égési maradék: (a) PET minta; (b) PET + 4% SEBS-g-MA minta 

M10. pont: HDPE és HDPE+ 4% SEBS-g-MA lapkák Cone kalorimetria eredményei 

a) HDPE-MOL és HDPE-MOL + 4% SEBS-g-MA lapkák Cone kalorimetria eredményei 

 

  HDPE-MOL HDPE-MOL + 
4% SEBS-g-MA 

Meggyulladási idő [s] 61 56 
Hőkibocsátási 
maximum [kW/m2] 578 598 

Hőkibocsátási 
maximum ideje [s] 205 180 

Teljes hőkibocsátás [MJ/m2] 97,8 106,6 
Égési maradék [%] 2,9 < 1 
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b) HDPE-MOL és HDPE-MOL + 4% SEBS-g-MA lapkák Cone kalorimetria eredményei 

 

  HDPE-UNI HDPE-UNI + 
4% SEBS-g-MA 

Meggyulladási idő [s] 39 59 
Hőkibocsátási 
maximum [kW/m2] 663 600 

Hőkibocsátási 
maximum ideje [s] 173 166 

Teljes hőkibocsátás [MJ/m2] 114,7 105,2 
Égési maradék [%] 0 0 

 

M11. pont: Szétválasztási tartomány vizsgálat PET/HDPE és PS/HDPE keverékeken 
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M12. pont: 33/25/25/17 tf% összetétel-arányú PET/PA6/PS/HPDE keverék szétválasztási 

eredménye (M12-I. ábra), korongokból vett minta FTIR vizsgálati eredménye (M12-II. ábra) és 

összetétel-analízis (M12-I. táblázat) 

 

         
M12-I. ábra: 33/25/25/17 tf% összetétel-arányú PET/PA6/PS/HPDE keverék szétválasztásakor kapott korong és 

optikai mikroszkópos vizsgálata 

  
(a)            (b) 

M12-II. ábra: Szétválasztott PET/PA6/PS/HDPE zónákból vett minta azonosítása FTIR vizsgálattal és 
összehasonlítása a felhasznált alapanyagokkal: 

(a) felhasznált alapanyagok spektruma, (b) szétvált zónából vett minta spektruma 
 

M12-I. táblázat: PET/PA6/PS/HDPE keverék eredeti összetétele, illetve a zónák vastagságából számolt tömegek 
és összetétel-arány 

 
betáplált műanyagok tömege és 

eredeti összetétel-arány 
mintában található műanyagok számított 

tömege és összetétel-aránya 
[g] [m%] [g] [m%] 

PET 20 33,3 19,97 33,9 
PA 15 25 14,02 23,8 
PS 15 25 15,44 26,2 

HDPE 10 16,7 9,50 16,1 
összesen: 60 g 100% 58,93 g 100% 

 

ref. PET 

ref. PA6 

ref. PS

    

ref. HDPE

    

4. zóna 

3. zóna 

2. zóna 

1. zóna 
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M13. pont: Szétválasztott polimer blendek az ömledékcentrifugával 

   

   
M13-I. ábra: 320°C-on 20 perces forgatási idő mellett szétválasztott 50/50 m% összetétel-arányú  

(a) PS/HDPE, (b) PET/HDPE, (c) PA6/HDPE, (d) PS/PET blend 

 

M14. pont: Habosított reciklált PET-ből és HDPE-ből készült (a) 50/50 tf% összetétel-arányú 

reciklált PET/HDPE keverék szétválasztási eredménye és (b) a sikeres szétválasztásukhoz 

szükséges hőmérséklet-forgatási idők 
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M15. pont: Szétválasztás során a műanyagok termikus degradációjának mérése és elemzése 

TGA viszgálatokkal kapott tömegváltozás - hőmérséklet görbék alapján 

 

M15-I. ábra: Vizsgált műanyagok tömegváltozása a hőmérséklet függvényében a TGA vizsgálat során 

(10°C/perc felfűtési sebesség, nitrogén atmoszféra) 

 

M15-II ábra: Vizsgált műanyagok tömegváltozása a hőmérséklet függvényében a TGA vizsgálat során 

(10°C/perc felfűtési sebesség, levegő atmoszféra) 
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M16. pont: Szétválasztási cikluson átesett műanyagok fizikai és mechanikai jellemzői a 

hőntartási cikluson át nem esett referenciamintákkal összehasonlítva 

Hőntartási cikluson átesett LDPE minták tulajdonságai a referenciához képest 

  referencia 
280°C, 
60 perc 

300°C, 
60 perc 

320°C, 
60 perc 

320°C, 
30 perc 

MFI [g/10 perc] 27,7 ± 3,5 29,3 ± 2,8 27,7 ± 3,0 30,3 ± 3,5 31,9 ± 3,1 

Ütőszilárdság* [kJ/m2] 335 ± 30 345 ± 48 431 ± 57 299 ± 65 355 ± 72 

Húzószilárdság [MPa] 7,75 ± 0,1 7,61 ± 0,2 7,60 ± 0,4 7,47 ± 0,2 7,44 ± 0,5 

Rugalmassági 
modulus 

[GPa] 
0,24 ± 
0,01 

0,23 ± 
0,03 

0,24 ± 
0,02 

0,23 ± 
0,01 

0.23 ± 
0,01 

Hőntartási cikluson átesett HDPE-UNI minták tulajdonságai a referenciához képest 

  referencia 
280°C, 
60 perc 

300°C, 
60 perc 

320°C, 
60 perc 

320°C, 
30 perc 

MFI [g/10 perc] 27,0 ± 0,9 25,5 ± 2,9 27,7 ± 0,3 26,2 ± 0,5 24,3 ± 1,1 

Ütőszilárdság* [kJ/m2] 158 ± 58 140 ± 44 95 ± 16 116 ± 35 105 ± 23 

Húzószilárdság [MPa] 22,1 ± 0,7 20,2 ± 2,1 18,5 ± 3,0 20,4 ± 1,8 21,7 ± 0,7 

Rugalmassági 
modulus 

[GPa] 
1,22 ± 
0,04 

1,16 ± 
0,12 

1,14 ± 
0,06 

1,22 ± 
0,04 

1,15 ± 
0,07 

Hőntartási cikluson átesett HDPE-MOL minták tulajdonságai a referenciához képest 

  referencia 
280°C, 
60 perc 

300°C, 
60 perc 

320°C, 
60 perc 

320°C, 
30 perc 

MFI [g/10 perc] 6,2 ± 0,3 2,2 ± 0,2 2,4 ± 0,1 3,2 ± 0,1 2,8 ± 0,1 

Ütőszilárdság* [kJ/m2] 310 ± 52 222 ± 43 207 ± 40 122 ± 32 223 ± 18 

Húzószilárdság [MPa] 21,5 ± 0,5 21,9 ± 0,9 22,1 ± 0,4 21,2 ± 0,4 21,8 ± 0,8 

Rugalmassági 
modulus 

[GPa] 
1,08 ± 
0,03 

1,12 ± 
0,01 

1,15 ± 
0,05 

1,13 ± 
0,03 

1,14 ± 
0,05 

Hőntartási cikluson átesett PP minták tulajdonságai a referenciához képest 

  referencia 
280°C, 
60 perc 

300°C, 
60 perc 

320°C, 
60 perc 

320°C, 
30 perc 

MFI [g/10 perc] 21,5 ± 5,9 36,0 ± 5,9 33,1 ± 0,9 41,3 ± 4,0 34,6 ± 2,7 

Ütőszilárdság* [kJ/m2] 20,4 ± 7,5 17,0 ± 3,7 8,5 ± 2,9 14,2 ± 4,5 20,0 ± 8,9 

Húzószilárdság [MPa] 32,0 ± 1,1 27,5 ± 1,6 29,1 ± 0,6 27,9 ± 0,9 32,4 ± 1,5 

Rugalmassági 
modulus 

[GPa] 
2,19 ± 
0,13 

1,68 ± 
0,08 

1,76 ± 
0,05 

1,76 ± 
0,12 

1,90 ± 
0,07 
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Hőntartási cikluson átesett PS minták tulajdonságai a referenciához képest 

  referencia 
280°C, 
60 perc 

300°C, 
60 perc 

320°C, 
60 perc 

320°C, 
30 perc 

MFI [g/10 perc] 7,4 ± 0,8 9,5 ± 0,2 11,0 ± 0,6 14,6 ± 1,8 9,2 ± 0,1 

Ütőszilárdság* [kJ/m2] 3,09 ± 1,1 3,06 ± 1,2 2,07 ± 0,6 2,59 ± 0,9 3,41 ± 1,3 

Húzószilárdság [MPa] 35,5 ± 1,6 26,3 ± 1,4 27,2 ± 4,1 24,7 ± 1,8 29,7 ± 2,7 

Rugalmassági 
modulus 

[GPa] 
3,23 ± 
0,24 

3,16 ± 
0,15 

3,11 ± 
0,25 

3,11 ± 
0,10 

2,96 ± 
0,19 

Hőntartási cikluson átesett PET minták tulajdonságai a referenciához képest 

  referencia 
280°C, 
60 perc 

300°C, 
60 perc 

320°C, 
60 perc 

320°C, 
30 perc 

MFI [g/10 perc] 14,2 ± 1,3 33,6 ± 4,9 27,1 ± 11 47,8 ± 13 47,8 ± 5,6 

Ütőszilárdság* [kJ/m2] 26,8 ± 9,4 2,96 ± 0,9 2,21 ± 0,7 2,01 ± 0,7 8,88 ± 1,5 

Húzószilárdság [MPa] 55,2 ± 4,6 - - - 27,0 ± 5,0 

Rugalmassági 
modulus 

[GPa] 
2,82 ± 
0,18 

- - - 
3,07 ± 
0,18 

Hőntartási cikluson átesett PA6 minták tulajdonságai a referenciához képest 

  referencia 
280°C, 
60 perc 

300°C, 
60 perc 

320°C, 
60 perc 

320°C, 
30 perc 

MFI [g/10 perc] 25,0 ± 3,0 26,1 ± 3,5 29,0 ± 4,6 31,5 ± 7,3 31,0 ± 2,8 

Ütőszilárdság* [kJ/m2] 44,7 ± 16 6,91 ± 2,4 7,90 ± 3,4 39,1 ± 11 6,30 ± 1,1 

Húzószilárdság [MPa] 40,0 ± 4,1 32,4 ± 7,8 29,4 ± 2,6 41,2 ± 2,8 33,8 ± 3,6 

Rugalmassági 
modulus 

[GPa] 
1,74 ± 
0,07 

2,77 ± 
0,58 

1,90 ± 
0,13 

1,60 ± 
0,18 

2,40 ± 
0,15 

* LDPE, HPDE-UNI, HDPE-MOL minták ütve-szakító feltéttel; a PP 15 J kalapáccsal; PS, PET és PA6 minták  

2 J kalapáccsal vizsgálva 
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M17. pont: 50/50 tf% PS/HDPE keverék ütőszilárdságának szignifikáns változásának 

ellenőrzése kétmintás t-próbával 

A különböző SEBS-g-MA tartalmú 50/50 tf% összetétel-arányú PS/HDPE keverék mintákat 

páronként összehasonlítva megállapítható, hogy a valószínűségo változó átlagai egymástól 1 tf% és 

2 tf% SEBS-g-MA között különböznek először szignifikánsan (M17-I. táblázat), tehát a keverék 

Charpy-féle ütőszilárdsága 2 tf% SEBS-g-MA tartalomtól változik szignifikánsan (α = 0,05 

szignifikancia szinten). A számítások valószínűségek a Student-féle t-próbához tartozó értékek. 

M17-I. táblázat: Statisztikai próbák eredményei páronkénti összehasonlításnál 

 A keveréken mért Charpy-féle ütőszilárdság [kJ/m2] és a SEBS-g-MA tartalom 
[tf%] függvényében végzett f-próba és kétmintás t-próba eredményei 

minta 0 0,125 0,25 0,5 1 2 4 6 10 

#1 9,505 9,255 12,256 11,006 12,006 14,257 27,736 40,230 78,711 

#2 9,005 8,754 10,005 11,506 10,755 13,507 20,490 39,231 66,467 

#3 9,255 10,505 10,255 9,755 10,755 12,506 16,992 30,735 69,965 

#4 8,754 10,255 11,006 10,505 11,256 16,508 22,989 39,480 82,959 

#5 10,005 9,255 9,255 12,256 12,756 13,259 23,738 48,226 85,458 

#6 10,005 10,255 11,256 11,256 11,256 14,507 23,988 31,984 55,223 

f-próba  0,4933 0,41043 0,6579 0,843 0,19722 0,06715 0,24355 0,22199 

t-próba1  0,4634 0,09794 0,58602 0,19539 0,01574 0,00135 0,00107 0,00011 
Holm- 
Bonferroni 
korrekció3 

 0,92680 0,39177 0,92680 0,58618 0,04991 0,0081 0,0075 0,0009 

t-próba2  0,4634 0,0531 0,00266 0,00048 0,00134 0,00024 9,7E-05 4E-05 
Holm- 
Bonferroni 
korrekció3 

 0,4634 0,1062 0,0080 0,0024 0,0054 0,0014 0,0007 0,0003 

1 páronként vizsgálva az adatsorokat, növekvő SEBS-g-MA tartalom mellett 
2 0 tf% SEBS-g-MA tartalomhoz viszonyítva adott SEBS-g-MA tartalmú keverék ütőszilárdságát 
3 Holm- Bonferroni korrekció figyelembe veszi az elsőfajú hiba inflációját többszöri páronkénti összehasonlításoknál 

A kapott statisztikai eredmények páronkénti összehasonlításának részletezése az M17-II. 

táblázatban látható, amelyet a Microsoft Office Excel 2010 Analysis ToolPak bővítményével 

készítettem el. A t érték először az 1 tf% és a 2 tf% közötti kompatibilizálószer tartalomnál nagyobb 

a kritikus t értéknél, tehát az anyagpáronkénti összehasonlításnál 1-2 tf% közötti SEBS-g-MA 

tartalomnál igazolható először szignifikáns eltérés. 
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M17-II. táblázat: Kétmintás t-próbák eredményeinek részletezése 
 SEBS-g-MA tartalom [tf%] 

 0,125 0 0,25 0,125 0,5 0,25 1 0,5 2 1 

Várható 
érték 9,713 9,421 10,67 9,713 11,05 10,67 11,46 11,05 14,01 11,46 

Variancia 0,511 0,267 1,118 0,511 0,736 1,118 0,611 0,736 2,127 0,611 
Megfigyelés 
száma 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Feltételezett 
átlagos 
eltérés 

0  0  0  0  0  

df 9  9  10  10  8  
t érték 0,810  1,840  0,675  0,880  3,764  
P(T<=t) 
kétszélű 0,439  0,099  0,515  0,400  0,005  

t kritikus 
kétszélű 2,262  2,262  2,228  2,228  2,306  

szignifikáns nem nem nem nem igen 
 

M18. pont: További korongminták kompatibilizálószerek minősítésére centrifugális erőtérben 

A belső keveréssel előállított 50/50 tf% összetétel-arányú PET/PS keverékhez hozzáadott 4 tf% 

SEBS-g-MA, illetve PP-g-MA nem volt hatással a keverék szétválaszthatóságára (M18-I. ábra), 

tehát a két kompatibilizálószer nem hatékony a vizsgált adalékanyag tartalom mellett a keverékben. 

 
M18-I. ábra: Belső keverővel előállított 50/50 tf% PET/PS keverékek szétválása:  

a, b) kompatibilizálószer nélküli keverék; c, d) 4 tf% SEBS-g-MA tartalmú; e, f) 4 tf% PP-g-MA tartalmú 
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Hasonló vizsgálatok során azt tapasztaltam, hogy PET/HDPE keverékhez adott SEBS-g-MA 

kompatibilizálószer nem hatékony 4 tf% tartalom esetén, a fázisok élesen szétváltak egymástól, 

hasonlóan, mint amikor a keveréket nem társítottam kompatibilizálószerrel (M18-II. ábra). 

 

M18-II. ábra: Belső keverővel előállított 50/50 tf% PET/HDPE-UNI keverékek szétválása 340°C-on: 
 a, b, c)  kompatibilizálószer nélküli keverék; d, e, f) 4tf% SEBS-g-MA tartalmú 

Háromfázisú PET/PS/HDPE keveréknél a PS fázis önálló, nagykiterjedésű megjelenését meggátolta 

a SEBS-g-MA kompatibilizálószer társítása és a belső zónában a PS és a HDPE együttesen jelenik 

meg, amíg a PET a korong szélén tisztán kivehető önálló fázist alkot. A PP-g-MA jelenléténél 

azonban önálló, nagy homogenitású középső PS fázis kialakulása megfigyelhető, tehát a PPS-g-MA 

nem bizonyult jelen esetben megfelelőnek a PS és a HDPE esetében (M18-III. ábra). 

 

M18-III. ábra: Belső keverővel előállított 34/33/33 tf% PET/PS/HDPE keverékek szétválása:  
a, b, c) 4 tf% SEBS-g-MA tartalmú; d, e, f) 4 tf% PP-g-MA tartalmú 

a) b) c) 

d) e) f) 

a) b) c) 

d) e) f) 


