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1. BEVEZETÉS 

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

műanyag ne lenne megtalálható: legyen szó akár közlekedésről, akár munkahelyi vagy otthoni 

környezetről, illetve használati tárgyakról. Több polimer társításával keverék 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. Fejlesztésük megoldást 

jelenthet az egyre nagyobb mennyiségben keletkező vegyes műanyaghulladék reciklálására, ugyanis 

a növekvő társadalmi elvárások és az Európai Unió által elfogadott irányelvek megkövetelik a 

hulladék minél nagyobb arányú hasznosítását. Egységes álláspont azonban még nincs a műanyagok 

anyagában történő hasznosítására. Két módszer terjedt el: a visszagyűjtött műanyaghulladék 

együttes feldolgozása, megfelelő kémiai adalékanyagok megválasztásával; vagy a hulladékáramban 

található különböző műanyagtípusok szétválasztása ismételten egynemű anyagfrakciókra. 

A polimerek a legtöbb esetben inkompatibilisek, termodinamikai értelemben nem összeférhetők 

egymással. Az ilyen nem-elegyedő polimerekből előállított keverékekben különböző 

mikroszerkezetek jöhetnek létre (1. ábra), mint például diszpergált szemcseeloszlás vagy egymásba 

hatoló kettős-folytonos szerkezet.  

 

1. ábra: Morfológia változása két különböző olvadási hőmérsékletű polimer anyagpár esetén 

Az egymással nem-elegyedő műanyagok együttes feldolgozásakor megfelelő kémiai adalékanyagot, 

például kompatibilizálószert lehet választani, amelyekkel a különböző műanyagok együttesen, jó 

minőségben feldolgozhatóvá válnak. Az összetétel, az eloszlatott részek mérete és méreteloszlása, a 



4 
 

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

feldolgozási paraméterek fontos szerepet játszanak a nem-elegyedő polimer keverékek 

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 és az éghetőségre is. Ezért fel kell tárni 

azokat a mechanizmusokat, amelyek a feldolgozás során kialakítják az összetett szerkezetet, 

lehetőséget teremtve a kialakuló fázisstruktúrák kontrollálására. 

Másik lehetőség az újrahasznosításra a vegyes műanyagkeverék összetevőinek nagy tisztaságú 

szétválasztása, lehetőség szerint egy lépésben, amelyre a legtöbb jelenlegi válogató berendezés nem 

képes. A válogatást tovább nehezíti, hogy a műanyagok csak a legritkább esetben fordulnak elő 

homogén állapotukban, a jobb tulajdonságok eléréséhez sok esetben társítják a polimereket egy 

másik polimerrel; vagy adnak hozzá töltőanyagot, szálerősítést, illetve egyéb kémiai 

adalékanyagokat is. Azonban így nem csak a tulajdonságok változnak meg, hanem a komponensek 

szétválasztása is nehezebbé válik.  

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

Ennek keretében olyan polimer keverékek fejlesztése volt a célom, amelyeknek a komponensei 

ismételten, nagy tisztaságban szétválaszthatók egymástól, esélyt adva a minőségnövelt 

újrahasznosításukra; vagy amelyekhez kémiai adalékanyag társítása jobb kapcsolódásokat 

eredményez a keverék komponensei között, ezáltal jobb tulajdonság és hosszabb életciklus érhető 

el. 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. 

 

2. 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. Korábbi kutatásokban rámutattak a fázisinverzió szignifikáns hatására, így hatásait én 
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is vizsgálom a keverékek olyan tulajdonságaira, amelyeket korábban még nem érintettek. Omonov 

és társai által végzett kutatás jó alapot adhat a fázisinverzió indirekt módon történő 

meghatározására. Ugyanilyen fontos a feldolgozási paraméterek hatásainak ismerete, amelyektől a 

keverékekben kialakuló morfológia, ezáltal a keverék mechanikai tulajdonságai jelentősen függnek. 

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 sűrűségalapú 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 

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 kiértékelés hatékonyságát tovább rontja. 

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 
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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. Különös tekintettel elemzem a 

fázisinverziós tartomány hatásait a kutatásom során. 

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 is. 

3. Célom egy olyan szétválasztó berendezés fejlesztése, amellyel a kettőnél több műanyag 

komponenst tartalmazó száraz- és kompaundált keverékek szétválaszthatók ismételten 

egynemű, nagy tisztaságú alkotókra. A szétválasztási paraméterek hatását a szeparációs 

művelet sikerességére szintén részletesen kell tárgyalni.  

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 újfajta módszer kidolgozása, amellyel gyors és egyértelmű válasz adható a 

keverékhez hozzáadott kompatibilizálószer megfelelőségének megállapítására. 

 

3. FELHASZNÁLT ANYAGOK ÉS MÉRÉSI ELJÁRÁSOK 

3.1. A kutatás során felhasznált alapanyagok 

A polimer keverékek előállítása során két, folyási mutatószámukban eltérő nagysűrűségű 

polietilént (HDPE) társítottam poli(etilén-tereftalát) PET, illetve polisztirol (PS) műanyagokkal. Az 

alapanyagok kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy az eltérő folyóképességű HDPE 

felhasználásával eltérő viszkozitás-arányú keverékeken keresztül bemutathassam a keverékek 

tulajdonságainak hasonló, illetve eltérő tulajdonságait. A keverékek előállításával további célom 

volt az összetétel-arány és a kialakuló morfológia hatásainak a bemutatása PET/HDPE és PS/HDPE 

keverékeken keresztül. Ezen túlmenően vizsgáltam a keverékekhez adott maleinsav-anhidriddel 

ojtott sztirol-etilén-butadién-sztirol kopolimer (SEBS-g-MA) hatását a keverékek morfológiai-, 

reológiai-, mechanikai- és égési tulajdonságaira. 
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A polimerek ömledékállapotában, centrifugális erőtérben végzett szétválasztási és minősítési 

eljárások során kissűrűségű polietilén (LDPE), HDPE, polipropilén (PP), PS, PET, poliamid 6 

(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 is vizsgáltam. 

3.2. Mérési eljárások és berendezések bemutatása 

Vizsgált keverékek előállítási módszerei 

A kutatás során előállított, SEBS-g-MA-val kompatibilizált és kompatibilizálószert nem 

tartalmazó PET/HDPE, PS/HDPE keverékek előzetes kompaundálása Labtech Scientific LTE 26-44 

típusú ikercsigás extruderrel (csigaátmérő 26 mm, L/D arány 44) valósult meg. A kilépő szálakat 

hűtőkádon átvezetve granuláltam. A granulátumokat 2 órán keresztül 80°C-on szárítottam a 

felületükön megtapadt nedvesség mennyiségének csökkentése miatt. A PET/HDPE keverékeket az 

adagolótölcsértől a szerszámig egyenletesen növekvő 250-275°C hőmérséklet profillal 

kompaundáltam 40 1/perc fordulatszámon, a PS/HDPE keverékeket szintén emelkedő, 230-255°C 

hőmérsékletprofillal gyártottam, 75 1/perc csiga fordulatszámon. 

Arburg Allrounder Advance 370S 700-290 típusú fröccsöntő géppel (30 mm átmérőjű, 23,3 L/D 

arányú csigával) az ISO 527-2:2012 szakítóvizsgálati szabványban rögzített 1A típusú 10x4 mm 

keresztmetszetű próbatesteket állítottam elő. A kis- és a nagy folyóképességű polietilén bázisú 

keverékeknél alkalmazott azonos fröccssebességek eltérő fröccsnyomást eredményeztek, ezért 

eltérő utónyomási profillal dolgoztam, azonban az azonos típusú 0-100 tf% polietilén tartalmú 

keverékeknél minden esetben ugyanazokat a fröccsöntési paramétereket alkalmaztam. A fúvóka 

hőmérséklete minden keveréknél megegyezett az extrúzió során használt szerszám hőmérsékletével. 

Keverékek fázisszerkezetének vizsgálati módszerei 

A pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálatokhoz kriogén töréssel hoztam létre a vizsgálati 

töretfelületet, amelyre arany bevonatot vittem fel. A keverékek morfológiáját JEOL JSM 6380LA 

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 minta 

esetében 6 darabon mértem a kidobástól eltelt 1 perc, 1 óra, 1 nap és 1 hét múlva. A szerszám 

hosszúsága 172 mm volt, amelyhez az idő függvényében kapott hosszúságokat aranyosítottam. 
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Alapanyagok és keverékek reológiai vizsgálati módszerei 

Az alapanyagok 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 keverékeknél a folyási mutatószám megállapítását 275°C-on, 2,16 kg 

terhelő tömeg mellett végeztem. 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. A kompatibilizálószert 

tartalmazó keverékek folyóképességét azonos vizsgálati paraméterek mellett mértem. 

A viszkozitási görbék felvétele a nyírósebesség függvényében TA Instruments gyártmányú 

AR2000 típusú rotációs reométerrel történt léptetéses üzemmódban növekvő nyírósebesség 

függvényében. A mérések előtt a mintákat 5 percen keresztül a beállított hőmérsékleten tartottam a 

megfelelő ömledékhomogenitás eléréséhez, amely hőmérséklet a PET tartalmú keverékeknél 

275°C, PS tartalmú keverékeknél 255°C volt.  

Alapanyagok és keverékek mechanikai tulajdonságainak meghatározása 

A szakítóvizsgálatokhoz Zwick Z020 típusú univerzális szakítógépet használtam, satu 

befogókkal, ahol a keresztfej elmozdulást és a közben ébredő erőt szoftveresen rögzítettem. A 

befogás hossza 100 mm, a szakítás sebessége 20 mm/perc volt. Összetételenként 5 párhuzamos 

mérést végeztem. 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 ütővizsgálatokat és a 

kiértékelést az ISO 179-1:2010 szabvány szerint meghatározott feltételek mellett Ceast Resil Impact 

Junior típusú ütőművel végeztem 15 J kalapáccsal. Az alátámasztási távolság 62 mm, a kalapács 

által bejárt szög 150° volt. Minden mintánál legalább 6 próbatestet vizsgáltam. 

Alapanyagok és keverékek termikus és éghetőségi tulajdonságainak vizsgálata 

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 

térfogatarányával állapítottam meg. A minták vízszintes égetése során az UL-94 éghetőségi 

szabvány alapján a 25 mm hosszúságú meggyújtási szakasza utáni lángterjedési sebességet 

vizsgáltam 75 mm mérési távolságon, minden esetben legalább 3 párhuzamos mérés elvégzésével. 
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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.  

A műanyagok termikus bomlásának elemzésére nitrogén, illetve levegő környezetben (50 

ml/perc alkalmazott légáram) TA Instruments TGA Q5000 IR berendezést használtam. A 

műanyagok tömegcsökkenését 30°C-ról folyamatos 10°C/perc felfűtéssel 600°C-ig vizsgáltam. A 

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 szeparációk során a 

polimer-ömledékcentrifugába betáplált műanyagok termikus degradációjának modellezésére. 

A fejlesztett polimer-ömledékcentrifuga működésének bemutatása és a szétválasztás 

minősítésének leírása 

A 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 2. ábrán látható.  

    

              (a)                      (b) 

2. 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 
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A forgatás során a berendezés fordulatszámát lézeres reflexióval határoztam meg, 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 centrifugális erő a forgó rendszerben kialakuló, a 

tengelytől radiálisan kifelé mutató erő, amelynek nagysága (1) összefüggéssel írható le: 

𝐹𝑐𝑓 = 𝑚 ∙ 𝑎𝑐𝑓 = 𝑚 ∙ 𝑟 ∙ 𝜔2 = 𝜌𝑎 ∙ 𝑉𝑎 ∙ 𝑟 ∙ (2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛/60)
2  (1) 

ahol Fcf a centrifugális erő, acf a centripetális gyorsulás, m a vizsgált részecske tömege az ω 

szögsebességgel forgó rendszerben, r a részecske tömegközéppontjának forgástengelytől mért 

távolsága, n a centrifuga fordulatszáma percenként, ρa a szemcse sűrűsége és Va az anyag térfogata. 

A berendezést megforgatva az ömledékállapotba hozott műanyagok a kezdeti tranziens, felfutási 

szakaszban a tartály falával egyező geometriát veszik fel, majd a centrifugálásból származó erők 

miatt az ömledék felszíne koaxiális hengerré alakul. A vizsgált keverékek az anyagtulajdonságból 

adódó sűrűségkülönbségek hatására centrifugális erőtérben szétválaszthatók ömledékállapotban a 

megfelelő vizsgálati hőmérsékleten: a nagyobb sűrűségű műanyag a centrifugális erőtér hatására a 

szétválasztó tartály külső zónájában dúsul fel, kiszorítva onnan a kisebb sűrűségű műanyagot, így a 

kissűrűségű műanyag az ömledékfront tengelyhez közelebbi oldalán lesz megtalálható. 

 

4. TÉZISEK 

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 

mátrixban. Az állítást két eltérő viszkozitás-arányú PET/HDPE és PS/HDPE keverék eredményei 

igazolják [1-4]. 
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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 [1-5]. 

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/cm
3
 sűrűségkülönbség szükséges a komponensek között, amelyek aránya 5-95 tf% között 

változhat [6-10]. 

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 [9,10]. 

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 
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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 [11,12]. 

 

5. EREDMÉNYEK GYAKORLATI HASZNOSULÁSA 

A tömegműanyagokból képzett keverékek részletes vizsgálata útmutatást adhat a későbbi 

keverékfejlesztéséhez, illetve a hulladékok megfelelő újrahasznosítására. A keverékek 

éghetőségének vizsgálata olyan műszaki területeken hasznosítható (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, 

amely lehetőséget ad többrétegű csomagolóanyagok, többkomponensű műszaki termékek egynemű 

komponensekre történő szétválasztására (3. ábra). A berendezés minősítő eljárásként alkalmazható 

adalékanyagok megfelelőségének vizsgálatára. 

 

3. ábra: 3B Hungária Kft-től kapott ipari PET/PP szalagkábel szétválasztása egynemű frakciókra 

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 (4. ábra). 
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4. ábra: Autóipari műanyaghulladékból fejlesztett, kétkomponensű fröccsöntéssel készült autóipari termék, 

illetve a terméknek a minőségnövelése a hulladék előzetes válogatásával, erősítőanyag, égésgátlószer és 

kompatibilizálószer együttes felhasználásával 

 

6. IRODALOMJEGYZÉK 

A tézisekhez kapcsolódó saját publikációk: 

[ 1 ] Dobrovszky K., Ronkay F.: Effects of phase inversion on mold shrinkage, mechanical and 

burning properties of injection molded PET/HDPE and PS/HDPE polymer blends. 

Polymer-Plastics Technology and Engineering, benyújtva (2016). IF=1,511 

[ 2 ] Dobrovszky K., Ronkay F.: Influence of the phase inversion on mould-shrinkage, 

mechanical- and burning properties of polymer blend. Materials Science Forum, in press 

(2016). 

[ 3 ] Dobrovszky K., Ronkay F.: Effects of SEBS-g-MA on rheology, morphology and 

mechanical properties of PET/HDPE blends. International Polymer Processing 30, 91-99 

(2015). IF=0,523 

[ 4 ] Dobrovszky K., Ronkay F.: Influence of morphology and compatibilizer on burning 

behavior of PET/HDPE blend. AIP Conference Proceedings, in press (2016). 

[ 5 ] Dobrovszky K., Ronkay F.: Toughness improvement in ternary HDPE/PS/PET polymer 

blends with compatibilizer. Acta Technica Jaurinensis 8, 36-46 (2015). 



14 
 

[ 6 ] Dobrovszky K., Ronkay F.: Polimerek újfajta szétválasztási lehetősége. Mechanoplast 

2013 (szerk.: Czél György), Miskolc, 2013, 1-6. ISBN: 978-963-358-033-2. 

[ 7 ] Dobrovszky K., Csergő V., Ronkay F.: Alternative, new method for predicting polymer 

waste stream contents. Materials Science Forum 812, 247-252 (2015). 

[ 8 ] Dobrovszky K., Ronkay F.: Új fegyver a műanyaghulladékok ellen: magyar felfedezés 

segítheti az újrahasznosítás problémáit. Élet és Tudomány, in press (2016). 

[ 9 ] Dobrovszky K., Szabó D.K., Ronkay F.: Műanyag keverékek ömledékállapotban történő 

szétválaszthatóságának vizsgálata. Polimerek 1, 155-160 (2015). 

[ 10 ] Dobrovszky K., Ronkay F.: Alternative polymer separation technology by centrifugal force 

in a melted state. Waste Management 34, 2104-2112 (2014). IF=3,220 

[ 11 ] Dobrovszky K., Budinszki B., Ronkay F.: Kompatibilizálószer hatása PS/HDPE polimer 

keverék reológiai, morfológiai és mechanikai tulajdonságaira. Gradus 3, 11-22 (2016). 

[ 12 ] Dobrovszky K., Ronkay F.: Investigation of compatibilization effects of SEBS-g-MA on 

polystyrene/ polyethylene blend with a novel separation method in a melted state. Polymer 

Bulletin 73, 2719–2739 (2016). IF2015=1,371 

Az értekezéshez kapcsolódó egyéb közleményeim: 

[ 13 ] Ronkay F., Dobrovszky K., Toldy A.: Műanyagok újrahasznosítása. Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest, 2015. 

[ 14 ] Dobrovszky K., Ronkay F.: SEBS-g-MA adalékanyag hatása PET/HDPE keverékek 

tulajdonságaira. X. Országos Anyagtudományi Konferencia, Balatonalmádi, 2015. október 

11-13. (poszter) 

[ 15 ] Dobrovszky K., Ronkay F.: Effects of compatibilizer on morphological, rheological and 

mechanical properties of polymer blend. Polymer Processing Society Conference 2015, 

Graz, 2015. szeptember 21-25. (szóbeli előadás) 

[ 16 ] Dobrovszky K., Ronkay F.: Új módszer kidolgozása autóipari műanyag hulladékáram 

összetételének előrejelzésére. IX. Országos Anyagtudományi Konferencia, Balatonkenese, 

2013. október 13-15. (poszter) 

[ 17 ] Dobrovszky K.: Műanyagok sorsa a hulladékba kerülés után. IX. Szent-Györgyi Albert 

Konferencia, Budapest, 2015. április 11. (szóbeli előadás) 

[ 18 ] Dobrovszky K.: Upcycling of polymer waste from automotive industry. Periodica 

Polytechnica Mechanical Engineering 55, 73-77 (2011). 

[ 19 ] Dobrovszky K., Ronkay F.: Minőségnövelt hulladékhasznosítás kétkomponensű 

fröccsöntés alkalmazásával. Műanyag és Gumi 49, 48-51 (2012). 

[ 20] Dobrovszky K.: Upcycling of polymer waste from automotive industry. Gépészet 2012: 

Proceedings of the eighth international conference on mechanical engineering (szerk.: 

Stépán Gábor). Budapest, Magyarország, 2012, 83-89. ISBN: 978-963-313-055-1. 



 

 

 

 

 

  



 


