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A DOLGOZATBAN ALKALMAZOTT JELÖLÉSEK 

Jelölés Mértékegység Megnevezés 

a [m2/s] hőmérsékletvezetési tényező 

A0 [mm2] próbatest keresztmetszet 

AN [m2] bemetszett próbatest keresztmetszet 

b [mm] próbatest szélessége 

Bi [-] Biot szám 

cp,PLA [J/kg·K] politejsav fajhő, állandó nyomáson 

D [nm] kristályos részecskenagyság 

d [nm] rácssík távolság 

E [GPa] modulus 

EH [GPa] hajlító rugalmassági modulus 

Er [GPa] húzó rugalmassági modulus 

F [N] erő 

F1 [N] s1 [mm] lehajlásnál mért erő 

F2 [N] s2 [mm] lehajlásnál mért erő 

Fmax [N] maximális erő 

Fo [-] Fourier szám 

h [mm] próbatest vastagsága 

I [m4] másodrendű nyomaték 

L [mm] alátámasztási távolság 

Lb [nm] nagyperiódus 

mlev [g] minta levegőn mért tömege 

Mn [Da] számszerinti molekulatömeg 

msz(t) [g] minta adott időpillanatban mért tömege 

msze [g] minta szárítás előtt mért tömege 

Mw [Da] súly szerinti molekulatömeg 

Mz [Da] Z átlag molekulatömeg 

n [-] Avrami kitevő 

nle [%] leadott nedvesség 

PD [-] polidiszperzitás foka 

s1 [mm] lehajlás érték 

s2 [mm] lehajlás érték 
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t [s] idő 

T0 [°C] kiindulási hőmérséklet 

t1/2 [s] kristályosodási félidő 

Tc [°C] kristályosodási hőmérséklet 

Tg [°C] üvegesedési átmeneti hőmérséklet 

Thőkez [°C] hőkezelési hőmérséklet 

Tm [°C] kristályolvadási hőmérséklet egy olvadási csúcs 

Tm1 [°C] kristályolvadási hőmérséklet, nagyobb hőmérsékletű csúcs 

Tm2 [°C] kristályolvadási hőmérséklet, kisebb hőmérsékletű csúcs 

X [m] jellemző méret 

Xc [%] kristályosság 

xszál [%] száltartalom 

α [-] politejsav α kristálymódosulat 

α' [-] politejsav α' kristálymódosulat 

αN [kJ/m2] bemetszett Charpy ütőszilárdság 

β [-] politejsav β kristálymódosulat 

γ [-] politejsav γ kristálymódosulat 

ε1 [-] 0,05% nyúlás 

ε2 [-] 0,25% nyúlás 

ϑc [-] próbatest közepének dimenziótlan hőmérséklete 

ϑf [-] próbatest szélének dimenziótlan hőmérséklete 

λPLA [W/m·K] politejsav hővezetési tényező 

ρEtOH [g/cm3] etilalkohol sűrűség 

ρkomp [g/cm3] kompozit sűrűség 

ρminta [g/cm3] mérendő minta sűrűsége 

ρPLA [g/cm3] politejsav sűrűsége 

σ1 [MPa] ε1 nyúlásnál mért feszültség 

σ2 [MPa] ε2 nyúlásnál mért feszültség 

σB [MPa] húzószilárdság 

σHB [MPa] hajlítószilárdság 

τ [s] adott időpillanat 
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A DOLGOZATBAN ALKALMAZOTT RÖVIDÍTÉSEK 

ACY Acetiles felületkezelés Acetyl surface treatment 

Al2O3 Alumínium-oxid Aluminium oxide 

ALK Alkáli felületkezelés Alkali surface treatment 

APTEOS 3-aminopropil-trietoxi-szilán 3-aminopropyl-triethoxy-silane 

ASTM Amerikai Szabványügyi Szervezet American Society for Testing and Materials 

Bio-PA Bio-Poliamid Bio-Polyamide 

Bio-PE Bio-Polietilén Bio-Polyethylene 

CaCO3 Kalcium-karbonát Calcium carbonate 

CaO Kalcium-oxid Calcium oxide 

CD Ciklodextrin Cyclodextrin 

CS2 Szén-diszulfid Carbon disulfide 

DMA Dinamikus mechanikai analízis Dynamic mechanical analysis 

DSC Differenciál pásztázó kalorimetria Differential scanning calorimetry 

ECO Ecopromote márkájú gócképző Ecopromote branded nucleating agent 

Fe2O3 Vas(III)-oxid Iron(III)oxide 

GPC Gélpermeációs kromatográfia Gel permeation chromathography 

HCN Hidrogén-cianid Hydrogen cyanide 

HDT Behajlási hőmérséklet Heat deflection temperature 

IFSS Határfelületi nyírószilárdság Interfacial shear strength 

ISO Nemzetközi Szabványügyi Szervezet International Organization for Standardization 

MA Maleinsav-anhidrid Maleic anhydride 

MFI Szabványos folyási mutatószám Melt flow index 

MgO Magnézium-oxid Magnesium oxide 

MOI 2-metakriloiloxietil-izocianát 2-metacryloil-oxyethyl-isocyanate 

NaOH Nátrium-hidroxid Sodium hydroxide 

NMMO N-metil-morfolin-N-oxid  N-Methylmorpholine-N-oxide 

NR Növényi kaucsuk Natural rubber 

PA Poliamid Polyamide 

PBAT Poli(butilén adipát-ko-tereftalát) Poly(butylene adipate-co-terephthalate) 

PBS Polibutilén szukcinát Polybutylene succinate 

PBSA Poli(butilén szukcianát adipát) Poly(butylene succinate adipate) 

PCL Poli-ε-kaprolakton Poly-ε-caprolactone 
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PDLA Poli-D-tejsav Poly(D-lactic acid) 

PDLLA Poli-D,L-tejsav Poly(D,L-lactic acid) 

PE Polietilén Polyethylene 

PEA Poliészteramid Polyesteramide 

PET Poli(etilén-tereftalát) Polyethylene terephthalate 

PHA Polihidroxialkanoát Polyhydroxyalkanoate 

PHB Poli(3-hidroxibutirát) Poly(3-hydroxybutyrate) 

PHBV Poli(hidroxibutirát ko-valerát) Poly(hydroxybutyrate co-valerate) 

PLA Politejsav Poly(lactic acid) 

PLLA Poli-L-tejsav Poly(L-lactic acid) 

PP Polipropilén Polypropylene 

PS Polisztirol Polystyrene 

SAXS Kisszögű röntgenszórás Small-angle X-ray scattering 

sc-PLA Sztereokomplex politejsav Stereocomplex poly(lactic acid) 

SEM Pásztázó elektronmikroszkóp Scanning electron microscopy 

SIL Szilán Silane 

SiO2 Szilícium-dioxid Silicium dioxide 

TPS Termoplasztikus keményítő Thermoplastic starch 

WAXD Nagyszögű röntgen diffrakció Wide-angle X-ray diffraction 

VTES Trietoxi-vinil-szilán Triethoxy-vinyl-silane 
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1. Bevezetés 

A 20. század második felétől a műanyagipar rohamos fejlődésnek indult és egyre több 

és jobb minőségű alapanyagokat állított elő, amelyek számos műszaki területen megjelentek. 

Mivel ezeknek a szintetikus polimereknek az alapja a kőolaj, így széleskörű elterjedésük miatt 

azt gondolhatnánk, hogy a műanyagipar jelentős mennyiségű kőolajat használ fel, ellenben ez 

csak a világ termelésének körülbelül a 7%-át [1, 2] teszi ki, a többi energia előállításra 

fordítódik. A növekvő műanyagtermelés, amely a Plastics Europe 2017-es jelentése szerint 

355 millió tonna volt [3], a véges mennyiségben rendelkezésre álló olajkészletek és az egyre 

szigorodó környezetvédelmi előírások arra ösztönzik az ipart, hogy újabb erőforrásokat 

keressen a műanyagok előállításához. Így kaptak egyre nagyobb figyelmet a megújuló 

erőforrásból előállítható, és egyben biológiailag lebontható polimerek (röviden: lebontható 

polimerek), vagy más néven biopolimerek. 

A biopolimerek számos problémára jelenthetnek megoldást, mint például az 

újrahasznosítás, környezetszennyezés, mivel ezek a természetes erőforrás alapú műanyagok a 

természetbe kerülve, vagy megfelelő komposztálási körülmények között, hőmérséklet, 

nedvességtartalom és mikroorganizmusok jelenlétében szén-dioxidra, vízre és humuszra, 

esetenként metánra bomlanak. Fontos megemlíteni, hogy a biopolimerek a hagyományos hőre 

lágyuló technológiákkal feldolgozhatók, de széleskörű alkalmazásuk napjainkban még nem 

jellemző [1-3]. 

A biopolimerek egyik fő képviselője a politejsav (PLA), amely a műszaki polimerekkel 

összevethető szakítószilárdsággal (50-60 MPa) és húzó rugalmassági modulussal (2-3 GPa) 

rendelkezik, ellenben számos hátrányos tulajdonság is jellemzi, mint például a polisztirolhoz 

(PS) hasonló rideg viselkedés, vagy a kis hőállóság (55°C). Ebből az okból kifolyólag jelenleg 

még nem terjedtek el a műszaki területeken, csak kisebb igénybevételű alkalmazásokban kaptak 

szerepet, mint például különféle csomagolóipari termékekként, ugyanakkor a nagyobb 

igénybevételű alkalmazások területén még mindig a hagyományos műanyagok kapják a fő 

szerepet. A hátrányos tulajdonságok kiküszöbölésére több lehetséges irány is létezik, mint 

például a politejsav kristályosságának, kristályszerkezetének célzott módosítása, különféle 

töltőanyagokkal történő társítása, illetve cellulóz alapú szálakkal biokompozitok létrehozása 

[4-6]. 

Doktori értekezésem célja, hogy a megújuló erőforrásból előállított politejsav hátrányos 

tulajdonságait ellensúlyozzam, azaz hőalaktartását és szívósságát növeljem. Továbbá célom, 

hogy feltárjam és elemezzem a kristályossági jellemzők és a főbb mechanikai-, 
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termomechanikai (szilárdság, ütőszilárdság, hőalaktartás, tartós idejű viselkedés) közötti 

összefüggéseket, végezetül pedig vizsgáljam a természetes növényi kaucsuk és cellulóz alapú 

szálak alkalmazhatóságát a politejsav szívósságának és hőalaktartásának növelése céljából. 
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2. Szakirodalmi áttekintés 

Ebben a fejezetben összefoglalom a szakirodalomban előforduló biopolimereket, 

részletesen kitérek a politejsavra, illetve bemutatom a gócképzőkkel, természetes kaucsukkal 

és cellulóz alapú szálakkal társított változatainak tulajdonságait. A fejezet végén rövid kritikai 

elemzésben összefoglalom a tudományterület jelenlegi helyzetét, erősségeit és hiányosságait 

valamint a továbblépés lehetőségeit. 

2.1.  Biopolimerek 

A biopolimerekre, mint a polimer anyagok új csoportjára számos szervezet próbált meg 

jól használható konkrét definíciót adni [6, 7]: 

 Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO): A biopolimerek olyan polimerek, 

amelyeket úgy terveztek, hogy specifikus természeti körülmények között a 

természetben megtalálható mikroorganizmusok hatására szerkezetében jelentős kémiai 

változások következnek be. 

 Amerikai Szabványügyi Szervezet (ASTM): A lebontható polimerekben, a 

természetben kémiai, biológiai, vagy fizikai kölcsönhatások során lánctördelődés megy 

végbe, amely végül fragmentációhoz, vagy széteséshez vezet. 

 Japanese Biodegradable Plastic Society (JBPS): A biológiailag lebontható polimerek 

olyan polimer anyagok, amelyek a természetben kisebb molekulatömegű összetevőkre 

esnek szét mikroorganizmusok jelenlétében, ahol a bomlási folyamat legalább egy 

lépése anyagcsere jelenlétében megy végre. 

A definíciókat összegezve a biopolimerek alatt a természetes, megújuló erőforrásból előállított, 

és/vagy biológiai úton lebontható polimereket értjük. Tágabb értelmezésben a biopolimerek 

fogalomkörébe tartozik a megújuló erőforrásból előállított biológiailag lebontható és nem 

lebontható, valamint a fosszilis erőforrásból előállított lebontható polimerek csoportja is. A 

szakirodalomban számos csoportosítás fordul elő [6-13], amelyeknek két fő alapja az alapanyag 

forrása és a biológiai lebonthatóság (A továbbiakban a dolgozatomban lebonthatóság alatt 

mindig a biológiai lebonthatóságot értem). Ez alapján a biopolimereket három nagy fő csoportra 

bonthatjuk, a megújuló erőforrás alapú lebontható, a megújuló erőforrás alapú nem lebontható 

és a fosszilis erőforrás alapú lebontható polimerekre (1. ábra). 
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1. ábra Biopolimerek csoportosítása [14],  

A biológiailag lebontható polimerek tovább csoportosíthatók aszerint, hogy azok milyen 

erőforrásból származnak (2. ábra). A megújuló erőforráson alapulók az előállítási módok 

szerint a mezőgazdasági eredetű biomasszából származó, a mikroorganizmusok által előállított 

és a biotechnológiai úton gyártott lebomló polimerekre oszthatók. A mezőgazdasági eredetűek 

közé tartoznak a természetben is megtalálható poliszacharidok (a keményítő, a cellulóz) és a 

fehérjék. A mikrobák által előállított biopolimerek esetében különböző baktériumok saját 

sejtjeiken belül állítják elő a kész polimert. Ennek a csoportnak a polihidroxialkanoátok (PHA) 

az egyik legfőbb képviselője. A harmadik egységet a biotechnológiai eljárással, a természetes 

úton előállított monomerekből szintetizált polimerek alkotják, amelyek közül a legismertebb a 

politejsav (PLA) [6-15]. 

 

2. ábra Biológiailag lebontható polimerek erőforrás szerinti csoportosítása [7] 
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A megújuló erőforrás alapú, de nem lebontható polimerek esetében a kiindulási 

alapanyag szintén a természetben megtalálható. Ilyen például a növényi cukorból előállított 

etanolból szintetizált bio-polietilén (bio-PE), vagy a ricinusolajból kinyert szebacinsavból 

előállított bio-poliamid (bio-PA). Az így előállított végtermék azonban biológiailag nem 

lebontható. A szakirodalom a biopolimerek közé sorolja a kőolaj alapú, de lebontható 

polimereket is, mint például a polikaprolakton (PCL), a poliészter-amid (PEA), a polibutilén 

szukcinát (PBS), a polibutilén szukcianát-adipát (PBSA), vagy a poli(butilén adipát-ko-

tereftalát) (PBAT) [6-15]. 

A biológiailag lebontható polimerek életciklusuk végén a megfelelő környezetbe 

kerülve, a környezetet nem terhelő, kis molekulájú anyagokra bomlanak szét. A biodegradáció 

Albertsson és Karlsson szerint [16] egy olyan folyamat, ahol a mikroorganizmusuk enzimatikus 

tevékenysége által a polimer kémiai bomlása megy végbe. További kutatások alapján ez több 

fő szakaszra osztható. Elsőször a polimer láncot a mikroorganizmusok és az abiotikus hatások 

kisebb egységekre bontják, majd ezeket a megfelelően kiválasztott enzimek és szabadgyökök 

segítségével még tovább bontják, így csökken a polimer molekulatömege. A folyamat végére 

monomerek, oligomerek és dimerek keletkeznek. A sejtek receptorai által felismert molekulák 

a sejten belülre kerülnek, ahol az anyagcsere folyamatában energiává, sejten belüli tartalékokká 

és melléktermékké alakulnak, amelyekből oxigén dús környezet esetén szén-dioxid, víz és 

biomassza, amíg oxigénben szegény környezet esetén metán is keletkezik [6, 9, 12, 13, 15-20]. 

2.2. Politejsav 

A politejsav a megújuló természeti erőforrásból előállított, biológiailag lebontható 

polimerek egyik legfőbb képviselője, amely számos kutatás középpontjában áll. Ez egy hőre 

lágyuló, részben kristályos polimer, amely az alifás poliészterek családjába tartozik. 

Előállításának alapja a tejsav, amelyet a különböző szénhidrátforrásokból (pl.: kukorica, 

cukorrépa) kinyert szőlőcukorból (glükózból) tejsav baktériumok segítségével történő 

erjesztéssel kapnak [21]. 

2.2.1. A politejsav gyártása, típusai 

A főként gabonanövényekből kinyert szőlőcukorból baktériumos erjesztéssel tejsavat 

állítanak elő. Ezt követően a politejsavat monomerjéből polikondenzációval, vagy a tejsav 

dimerjéből, a laktidból gyűrűfelnyílásos polimerizációval állítják elő. A két módszer közötti fő 

különbség a végeredmény szempontjából fontos: amíg a polikondenzációs folyamattal kis és 
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közepes, addig a gyűrűfelnyílásos polimerizációval nagy molekulatömegű politejsavat lehet 

előállítani. Ezen két fő eljárás mellett számos más módszer is létezik, de ezek jelentősége jóval 

kisebb, így ipari termelésre nem alkalmazzák. Ilyen egyéb módszer például az azeotróp-, illetve 

az enzimatikus polimerizáció, amelyek szintén a megújuló erőforrásokon alapulnak, vagy a 

petrolkémiai szintézis, amely a politejsav fosszilis erőforrásokból történő előállítását jelenti 

[21-25]. A folyamatok lépéseit az 3. és 4. ábra szemlélteti. 

 

3. ábra PLA előállítása megújuló erőforrásokból [21-23] alapján 

 

4. ábra PLA előállítása fosszilis erőforrásból [24] 

A politejsav monomerje két sztereoizomerrel rendelkezik, amelyek egymásnak térbeli 

tükörképei, amelyeket az L és a D elnevezéssel jelölnek (5. ábra). Ezáltal a polimerizációs 

folyamatok végére, attól függően, hogy melyikből indulunk ki eltérő térbeli szerkezettel 

rendelkező anyagokat kapunk, poli-L-tejsavat (PLLA), a poli-D-tejsavat (PDLA) vagy poli-

D,L-tejsavat (PDLLA). 
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 a) b) 

5. ábra A tejsav sztereoizomerjei a), a politejsav ismétlődő egysége b) [24] 

Mindegyik változat hőre lágyuló, ugyanakkor, amíg a PLLA és a PDLA részben 

kristályos, addig a PDLLA amorf. A PLLA izotaktikus molekulaláncának következtében 

nagyobb kristályos részarány érhető el, könnyebben végbemegy a kristályosodás folyamata, 

ezen kívül jobb mechanikai tulajdonságok jellemzik a PDLLA-hoz képest, ellenben a lebomlási 

ideje is hosszabb. A polimerizációs folyamatok során katalizátorok segítségével lehetőség van 

beállítani az L és D típusok arányát, így szabályozva a politejsav tulajdonságait. A kereskedelmi 

forgalomban kapható PLA a L-, és D-tejsav kopolimerjeként kapható, amelyet körülbelül 

1-10% D-tejsavat tartalmaz a vevő igényeitől függően [21-23]. 

2.2.2. A politejsav tulajdonságai, kristályosodása, kristályszerkezete 

A PLA mechanikai tulajdonságait tekintve kiemelkedik a többi megújuló erőforrás 

alapú lebontható polimer közül, sőt a műszaki polimerekkel is összevethető mechanikai és 

optikai tulajdonságokkal rendelkezik. A szintetikus polimerek közül szerkezetét tekintve 

leginkább poli(etilén-tereftalát)-hoz (PET) hasonlítható. Tulajdonságait tekintve PET-hez, 

illetve a polisztirolhoz (PS) hasonlítható. Lim [23], Rasal [25], illetve Carrasco [26], és 

kollégáik számos kísérletet végeztek a PLA különböző mechanikai és termikus 

tulajdonságainak tekintetében, amelyek jó összehasonlítási alapot adnak. Az orientálatlan PLA 

jó szilárdsággal és merevséggel rendelkezik, de hasonlóan rideg, mint a PS, ellenben orientált 

változata jobb tulajdonságokat mutat, mint az orientált PS. A PLA modulusa meghaladja a 

polipropilénét (PP) és összemérhető a PET-tel, de ütésállósága és szakadási nyúlása rosszabb 

ezeknél a polimereknél (1. táblázat) [26]. 
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Tulajdonságok PLA PS PP PET 

Sűrűség [g/cm3] 1,24 1,04-1,06 0,91 1,37 

Optikai jellemző átlátszó átlátszó áttetsző átlátszó 

Mechanikai tulajdonságok 

Szakítószilárdság [MPa] 48-110 34-46 21-37 47 

Rugalmassági modulus [GPa] 3,5-3,8 2,9-3,5 1,1-1,5 3,1 

Szakadási nyúlás [%] 2,5 3-4 20-800 5-300 

Izod ütésállóság [J/m] (bemetszet) 13  72 79 

Termikus tulajdonságok 

Üvegesedési átmeneti hőmérséklet [°C] 60 95 0 75 

Olvadási hőmérséklet [°C] 153 240 163 250 

Vicat hőmérséklet [°C] 55-60 84-106 80-140 74-200 

HDT A hőállóság [°C] (1,8 MPa) 50-55 80 55 65 

Feldolgozási hőmérséklet [°C] 210 230 225 255 

1. táblázat PLA tulajdonságainak összehasonlítása szintetikus polimerekkel [26] 

A PLA hidrofil tulajdonsága miatt a feldolgozás előtt mindenképpen szárítani kell az 

alapanyagot, mivel a feldolgozási hőmérsékleten (190-210 °C), az anyagban maradt nedvesség 

hatására megindul a hidrolízis. A megfelelő feldolgozhatósághoz a PLA nedvességtartalmát az 

alapanyag gyártó ajánlása szerint [27] legalább 250 ppm alá kell csökkenteni. Egyes esetekben, 

mikor hosszú a polimer tartózkodási ideje az adott berendezésben, és emellett, ha a feldolgozási 

hőmérséklet is nagy (>230 °C), akkor ajánlott akár 50 ppm alá is lecsökkenteni a 

nedvességtartalmat. A gyártók ajánlásai és a kutatók munkái alapján 80-100 °C-os szárítási 

hőmérsékletet célszerű alkalmazni [27]. Ennél sokkal nagyobbra nem érdemes emelni a 

szárítási hőmérsékletet, mert az az alapanyag degradálódásához vezethet. A megfelelő szárítás 

után a PLA már bármely hőre lágyuló technológiával feldolgozható és termék gyártható belőle 

[23, 25, 26]. 

A PLA mind mechanikai (szilárdság, modulus, ütőszilárdság, kúszás), mind termikus 

(olvadáspont, Tg, hőalaktartás (HDT) stb.) tulajdonságait befolyásolja annak összetétele, 

molekulatömege, a termék gyártása során elért kristályos részarány mennyisége [23-34]. A 

termikus és termo-mechanikus tulajdonságait főként a PLA L-laktid és D-laktid izomer 

arányától, illetve a molekulatömegtől függnek a legjobban. Üvegesedési átmeneti hőmérséklete 

50-60 °C közé tehető, amely a molekulatömeg és az L-laktid arányának növekedésével nő 
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(6. ábra/a). Az olvadási hőmérséklet a PLLA esetében 180°C, amely D-laktid tartalom 

növelésével akár 50 °C-kal is csökkenthető (6. ábra/b). 

 
 a) b) 

6. ábra A PLA üvegesedési átmeneti hőmérsékletének összetétel és molekulatömeg függése a), az olvadási 

hőmérséklet összetétel függése b) [31] 

A politejsav kristályossága jelentős hatással van annak mechanikai és termo-mechanikai 

tulajdonságaira, így ennek tárgyalása elengedhetetlen az elérhető tulajdonságok szempontjából. 

A PLA elérhető kristályossága, kristályosodási sebessége nagyban függ az összetételtől, illetve 

a molekulatömegtől is. Összetétel szempontjából körülbelül 10% D-laktid tartalom felett már 

nem kristályosodik. A molekulatömeg növekedésével az elérhető maximális kristályosság és 

kristályosodási sebesség mértéke is csökken (7. ábra), ahol 160 °C-os hőntartás mellett látható 

a különböző molekulatömegű PLA minták kristályossága az idő függvényében [23-35]. 

 

7. ábra A PLA kristályosságának molekulatömeg függése utólagos 160 °C-os hőkezelés során [28] 

További hátrány a PLA lassú kristályosodása ömledékből történő hűtés esetén. Nagyobb 

D-laktid tartalmak esetében már 2-5°C/perc hűtési sebesség esetén is közel teljesen amorf 

szerkezetű terméket kapunk Mint ahogy Barrau [35] és kollégái is vizsgálták a 4,3% D-laktid 
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PLA minta esetében már 5 °C/perc hűtési sebesség felett amorf PLA-t kaptak a hűtés végére 

(8. ábra). 

 

8. ábra A PLA kristályosságának alakulása ömledékből történő hűtés esetén különböző hűtési sebességek 

mellett [35] 

A kristályosodási sebessége legjobban az Avrami modell segítségével jellemezhető 

[36-38] (1): 

 
ntk

c etX 1)( , (1) 

ahol Xc [-] a relatív kristályosság, n [-] az Avrami kitevő. Az n értéke a gócképződés és 

gócnövekedés módjától függ, amíg a k [-] kristályosodás összsebességi kitevőjének értéke 

pedig ezek sebességétől. A modell segítségével definiálható a kristályosodási félidő (2) (t1/2 

[perc]), amely megmutatja, hogy mennyi idő szükséges az adott minta 50%-os relatív 

kristályosságának eléréséhez. Abban az esetben, ha ez az időtartam kicsi, a kristályosodási 

folyamat gyorsabban lejátszódik. 
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A PLA esetében a kristályosodás sebességét befolyásoló három fő tényező a 

molekulatömeg, a D-laktid tartalom és a kristályosítás hőmérséklete. Megfigyelhető, hogy a 

kristályosodási félidő kis molekulatömeg és kis D-laktid tartalom esetén kicsi, amely gyorsabb 

kristályosodást tükröz. A molekulatömeg növekedésével ez a jellemző paraméter 

nagyságrendekkel nőhet, mivel a hosszabb molekulaláncok nehezebben rendeződnek. 

Hasonlóan negatív hatást fejt ki a hidegkristályosodási sebesség szempontjából a D-laktid 

tartalom növekedése is. A hidegkristályosítási hőmérséklet szempontjából D-laktid tartalomtól 
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és molekulatömegtől függetlenül 105-110°C tartományban figyelhető meg a 

hidegkristályosodási félidő minimuma (9. ábra) [28]. 

 

9. ábra A PLA kristályosodását jellemző félidő molekulatömeg, D-laktid tartalom és hidegkristályosítási 

hőmérséklet függése [28] 

A politejsav esetében a kristályosítás körülményeitől függően négyféle különböző 

kristályos szerkezet is kialakulhat. A gyakorlatban legtöbbször ömledékből történő hűtés esetén 

a kristályosodási hőmérséklettől függően eltérő szerkezetet alakul ki. 120°C felett az α 

kristálymódosulat, amíg 100°C alatt a kevésbé tökéletes α’, illetve 100-120°C közötti 

kristályosítás esetén a kettő keveréke van jelen. Ezen kívül létezik a PLA-nak ritkábban 

előforduló két másik kristálymódosulata is, a, β és γ változat. A β módosulat emelt 

hőmérsékletű nyújtás mellett alakul ki, ilyen például a PLA szálak gyártása, amíg a γ-módosulat 

a PLA hexametil-benzol szubsztráton történő, 140 °C alatti epitaxiális kristályosítása során jön 

létre [23, 28-34, 39, 40] (2. táblázat). 

 

Kristály 

típusa 

Cella 

típusa 

Lánc 

konformáció 

Cella paraméterei 
Sűrűség 

[g/cm3] a 

[nm] 

b 

[nm] 

c 

[nm] 
α [°] β [°] γ [°] 

α Ortorombos 103 hélix 1,070 0,645 2,78 90 90 90 1,247 

β Ortorombos 31 hélix 1,031 1,821 0,90 90 90 90 1,275 

γ Ortorombos 31 hélix 0,995 0,625 0,88 90 90 90 1,312 

sztereo-

komplex 
Triklin 31 hélix 0,916 0,916 0,87 109,2 109,2 190,8 1,274 

sztereo-

komplex 
Hexagonális 31 hélix 1,498 1,498 0,87 90 90 120 1,274 

2. táblázat PLA kristálytípusok és jellemzői [31] 

Az említett fő kristálymódosulatok mellett az optikailag tiszta PLLA és PDLA 

ömledékes keverésével létrehozható az úgynevezett sztereokomplex (sc-PLA) 
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kristályszerkezet, amely leginkább az 50-50%-os keverési arány esetén jelentkezik. A keverési 

arány mellet a sztereokomplex kristályosmódosulat létrejöttét jelentősen befolyásolja a 

felhasznált komponensek L-laktid, valamint D-laktid tartalma, illetve molekulatömege. Ahogy 

a 10. ábrán is látható, attól függően, hogy mekkora L- és D-laktid tartalommal rendelkező PLA 

mintákat keverünk össze, eltérő szerkezetekhez juthatunk. Ha az összekeveréshez használt 

PLLA 10% feletti D-laktid, valamint a PDLA 10% feletti L-laktid tartalommal rendelkezik, 

abban az esetben nem jön létre a sztereokomplex szerkezet, ellenben ha az egyik típus 

optikailag tiszta PLLA a másik pedig PDLA akkor igen [31-47]. 

 

10. ábra Fázisok kialakulása két PLA 50-50 m%-ban történő összekeverése esetén a D-laktid tartalom 

függvényében, A-amorf, H-homokristály, S-sztereokomplex [42] 

A szterokomplex kristálymódosulat sikeres előállítása esetén egy olyan PLA blendet 

kapunk, amelynek olvadási hőmérséklete 230 °C, közel 50 °C-kal nagyobb, kristályosodási 

kinetikája gyorsabb a PLA homokristályénál. Ellenben kutatások azt is kimutatták, hogy a 

sztereokomplex kristálymódosulat kialakulása jelentősen függ a feldolgozási hőmérséklettől. 

Körülbelül 220 °C alatti, illetve 240 °C feletti ömledék-hőmérsékletről történő visszahűtés 

esetén Narita és kollégái [47] nem tapasztaltak a sztereokomplex kristályszerkezet 

megjelenésére utaló nyomokat a DSC hűtési görbéin (11. ábra). A 220-240 °C-ról történő hűtés 

esetében ellenben megjelenik egy kisebb exoterm csúcs a 190-210 °C tartományban, amely a 

sztereokomplex kristálymódosulat kialakulására utal. 
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11. ábra Ömledék-hőmérséklet hatása a PLA sztereokomplex kialakulására [47] 

Összességében elmondható, hogy a szakirodalom széles körben foglalkozik a 

homopolimer szterokomplex kristályosodásával és annak jellemzőivel, ellenben a kialakuló 

szerkezet mechanikai és termo-mechanikai, hőalaktartási és kúszási tulajdonságokra gyakorolt 

hatásairól kevés információ áll rendelkezésre. 

2.2.3. A politejsav lebonthatósága 

A politejsav egyik legfontosabb tulajdonsága – amely életciklusának végén válik 

jelentőssé –, hogy a természetben, a komposztban, a környezetet nem szennyezve lebomlik, 

természetben található baktériumok metabolizációs folyamatainak segítségével. Ahhoz, hogy 

ezek a baktériumok véglegesen le tudják bontani a tejsavat, először a PLA láncmolekuláknak 

kell kisebb egységre darabolódnia, amely történhet hidrolitikus, enzimatikus, termikus vagy 

fotodegradáció útján [48, 49]. 

Hidrolitikus deradáció esetén víz jelenlétében a láncban lévő észter kötések 

felszakadnak, amely hatására kisebb molekulatömegű egységek keletkeznek. A hidrolízis 

folyamatát számos egyéb tényező befolyásolja, mint például a hőmérséklet, a közeg, amelyben 

a minta van (pH), a PLA szerkezete (amorf, vagy részben kristályos), optikai tisztasága, illetve 

molekulatömege. Az optikailag tisztább, nagyobb molekulatömegű, vagy kristályosított PLA 

esetében lassabb a hidrolízis folyamata. A hidrolitikus degradáció során csökken a 
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molekulatömeg, ennek következtében romlanak a mechanikai tulajdonságok, csökken az 

üvegesedési átmeneti és az olvadási hőmérséklet, ellenben a kristályos részarány a degradációs 

folyamat kezdetén nő, mivel először az amorf részben elhelyezkedő láncok tördelődése megy 

végbe. A hidrolízis folyamata lúgos, illetve savas környezetben a 12. ábrán látható [49, 50]. 

 

12. ábra PLA hidrolízise lúgos, illetve savas közegben [50] 

Enzimatikus degradáció során a kiválasztott enzim fogja elvégezni a PLA 

molekulaláncok feldarabolását kisebb egységekké. A legtöbbet vizsgált ilyen enzim a szerin 

proteázok csoportjába tartozó proteáz K enzim, amely képes hidrolizálni a PLA 

észtercsoportjait [49-51]. 

Ömledékes technológiákkal történő feldolgozás mellett számolnunk kell a PLA 

termikus degradációjával is, amely molekulatömegtől és kristályosságtól függően már 

160-190°C-os tartományban jelentkezik. A termikus degradáció során a molekulaláncon belüli 

és molekulaláncok közötti átésztereződés, hidrolízis, láncvég leszakadás vagy pirolitikus 

bomlás is felléphet a körülményektől függően [49, 50, 52]. 

Fontos még megemlíteni a fotodegradáció jelenségét a PLA-val kapcsolatban, ahol az 

UV-sugárzás hatására lánctördelődés mehet végbe a PLA főláncában található észter kötésnél 

[49, 50, 53]. 

2.3. Gócképzők alkalmazása 

A politejsav nagy hátránya, hogy ömledék-állapotból hűtve homogén gócképződés 

esetén kis kristályosodási sebesség jellemzi, már ≥5°C/perc hűtési sebesség esetén közel 

teljesen amorf PLA jön létre (8. ábra/b). A gócképződés és a kristályosodás sebességének 

növekedése elősegíthető különböző gócképző adalékok segítségével (heterogén gócképződés). 
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Az egyes gócképzők, mint inhomogenitások jelennek meg a PLA-ban, amelyek a 

kristályosodás megindulásához szükségek gócpontokat biztosíthatják. Felhasználhatók szerves 

(pl.: savak, amidok, foszfátok sói, hidrazidok, grafén származékok stb.) vagy szervetlen 

anyagok (talkum, hidroxidok, kalcium karbonát, szilikát stb.) is gócképzőként, és 

alkalmazásukkal a PLA kristályosodása jelentősen gyorsítható, így a kristályosodási félidő akár 

1 perc alá is csökkenthető. A szakirodalomban számos gócképzőt felhasználtak a PLA 

kristályosodásának gyorsítására, amelyek közül a leghatékonyabbakat a 3. táblázatban 

feltüntettem [54-69], ezeken  kívül a szakirodalomban más típusokat is alkalmaznak (Melléklet 

12 táblázat). A kiválasztás alapja a 120°C feletti kristályosodási hőmérséklet vagy az egy perc 

alatti kristályosodási félidő volt. 
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Politejsav típusa Gócképző 

Kristályosodási 

hőmérséklet 

(Tc) [°C] 

Kristályosodási 

félidő 

(t1/2) [perc] 

Forrás 

PLLA 

Jiu Ding Company 

1 m% p-terc-

butilkalix[8]arén-etil benzol 
134 1,6 [54] 

PLLA 

Jiu Ding Company 

1 m% p-terc-

butilkalix[8]arén-toluol 
133 - [55] 

PLLA 

Shimadzu Co. 
2 m% Cink-fenilfoszfonát 130 0,6 [56] 

PLLA 

Biopla Products Factory 
1 m% Cink-citrát komplex 126 0,8 [57] 

PLLA 

Shimadzu Co. 
2% Uracil 122 1,0 [58] 

PLA 3001D 

Natureworks 
2 m% Talkum 107 0,6 [59] 

PLLA 3 m% PDLA 135 1,3 [60] 

PLLA 1 m% Hidrazid kompaund 130 - [61] 

PLA 6202 

Natureworks 

1 m% Oktametilén-

dikarboxil dibenzoil-

hidrazid 

120 0,6 [62] 

PLA 4032D 

Natureworks 

0,5 m% Tetrametilén-

dikarboxil dibenzoil-

hidrazid  

131 - [63] 

Biopla 305D 

Biopla Products Factory 

1 m% N,N’,N”-triciklohexil-

1,3,5-benzoltricarboxilamid 
128 1,3 [64] 

PLLA 

Natureworks 

1 m% Aromás foszfonát 

(Ecopromote) 
127 - [65] 

PLA 4032D 

Natureworks 

0,5 m% Dilítium 

hexahidroftalát 
128 - [66] 

PLLA 

Biomer 
0,3 m% Orotsav  124 0,7 [67] 

PLLA 

Toyota Motor Co. 

1 m% N,N-etilén-bisz(12-

hidroxisztearamid) 
- 0,8 [68] 

PLLA 

Shimadzu Co. 
1 m% Xilán butirát 94 0,8 [69] 

PLLA 

Shimadzu Co. 
1 m% Xilán propionát 110 1,0 [69] 

3. táblázat Politejsav esetében alkalmazott hatékony gócképzők 
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2.4. Politejsav társítása természetes kaucsukkal 

A természetes kaucsuk (NR) a világ egyik legnagyobb mennyiségben felhasznált 

természetes polimer alapanyaga. A molekulaláncokat izoprén ismétlődő egységet építik fel 

cisz-1,4 kapcsolódási formában. Az NR alapanyagát, a latexet a kaucsukfából (Hevea 

Brasiliensis) nyerik ki. Ez a vizes diszperzió körülbelül 30-40% cisz-1,4-poliizoprént tartalmaz, 

illetve kis mennyiségben zsírsavakat, szénhidrátokat és szervetlen sókat. A diszperzióból a 

kaucsuk kinyerése történhet porlasztásos szárítással, vagy koagulálással, majd ezt követi a 

kaucsuk stabilizálása füstöléssel vagy kreppeléssel [70, 71]. 

A természetes kaucsuk (NR) segítségével a PLA szívóssága növelhető, amelyhez az NR 

szemcséket megfelelően el kell oszlatni a PLA mátrixban. Továbbá a keverék termoplasztikus 

úton feldolgozható marad, illetve a blend biodegradábilis jellege teljes mértében megőrizhető, 

amit Bitinis és kollégái [72] által végzett komposztálási kísérlet is jól mutat. Kísérletükben 4% 

D-laktid tartalmú és 10 m% kaucsukot tartalmazó minta komposztálását végezték az ISO 20200 

szerint 58 °C-on és 50% relatív páratartalom mellett (13. ábra) Amely alapján azt a 

megállapítást tették, hogy egy hónap alatt a minták bomlása a szabvány szerint teljesnek 

tekinthető. Feltételezhető azonban hogy ugyan a PLA bomlását a kaucsuk nem hátráltatta, de a 

nagyon apró, mikrométeres nagyságú kaucsuk cseppek maradnak vissza a bomlási kísérlet 

végeztével. 

 

13. ábra PLA és PLA/NR blend bomlása szabványos komposztálási körülmények között [72] 

Bitinis és társai [73] 5, 10 és 20 m%-os NR tartalmú PLA keverékek feldolgozási 

paramétereit optimalizálták, illetve tulajdonságait vizsgálták. A keverékeket belső keverőben 

készítették 160, 180 és 200 °C-on 30, 60, és 90 1/perc fordulattal 10 és 15 perces keverési idő 

mellett. A keverékekből 170 °C-on 2 percig 10 bar, majd 2 percig 150 bar alkalmazásával 
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próbatesteket préseltek. Az pásztázó elektronmikroszkópi (SEM) képek alapján megfigyelték, 

hogy a hőmérséklet növelésével az átlagos NR szemcseméret nő és nagyobb a szemcseméret 

szórása is (14. ábra), így érdemes a 160 °C-ot választani feldolgozási hőmérsékletnek. 

 

14. ábra Feldolgozási hőmérséklet hatása az NR csepp méretére PLA-ban [73] 

Szintén hasonló eredményre jutottak az NR tartalom növelésével ahol 20 m% felett 

jelentősen nőtt a szemcseméret (15. ábra), így a kaucsuk optimális mennyiségét 10 m%-ban 

határozták meg. 

 

15. ábra A kaucsuk mennyiségének hatása az NR csepp méretére PLA-ban [73] 

A keverés sebessége és ideje a mérések alapján kevésbé befolyásolta a szemcseméretet 

és az eloszlást, így a keverék készítéshez 60 1/perces fordulatot alkalmaztak 15 percig. Ellenben 
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azt nem vizsgálták, hogy a 15 perces keverési idő alatt a PLA degradálódhat, és hogy ez miként 

befolyásolja a tulajdonságokat. A 10 és 20 m% NR-t tartalmazó keverékek DSC görbéin 

megjelenő exoterm hidegkristályosodási, és az endoterm olvadási csúcsok alapján azt állították, 

hogy NR javítja a PLA kristályosodási képességét. Ezt az NR-ből a keverés során kiváló 

kisméretű molekulákkal indokolták, de részletesebben nem vizsgálták. A minták üvegesedési 

átmeneti hőmérséklete az NR mennyiségének növelésével nem változott 58-59°C körül 

alakultak. A 10 m% NR esetben a nyúlás elérte a 200%-ot (16. ábra) a 10 m% feletti NR 

tartalom esetén a csökkenést a feldolgozás során kialakult nagyobb szemcsemérettel 

magyarázták. Az NR szívósságnövelő hatását más vizsgálati módszerekkel (pl.: bemetszett 

Charpy ütvehajlítás) nem minősítették. 

 

16. ábra PLA/NR keverékek mechanikai tulajdonságai [73] 

Pongtanayut és kollégái [74] kutatásaik során szintén hasonló eredményekre jutottak, 

amelyet annyival egészítettek ki, hogy az epoxidált NR részecskék és a PLA között a kezelés 

hatására javult az adhéziós kapcsolat. 

Suksut és kollégája [75] különböző gócképzők kristályosságra gyakorolt hatását 

vizsgálta belső keverővel készített 10 m%-os PLA/NR keverékek esetén. A próbatestek minden 

esetben 180°C-on történő préseléssel készültek. Gócképzőként talkumot, kalcium karbonátot 

(CaCO3) és α-ciklodextrint (CD), mint természetes eredetű adalékot használtak fel. A 

gócképzőt 1 m% mennyiségben adagolták a PLA/NR keverékhez. A gócképzők és az NR nem 

befolyásolta az üvegesedési átmeneti hőmérsékletet, ugyanakkor a hidegkristályosodás 

hőmérséklete csökkent. A kristályos részarányokat vizsgálva az első felfűtésből 

(gyártástechnológiából származó gyorsabb hűtés) megállapítható, hogy a CaCO3 bizonyult a 

legjobbnak, így a kristályos részarányt sikerült 10%-ról 29,2%-ra növelni. Lassabb hűtés esetén 

(10°C/perc) viszont a talkum bizonyult eredményesnek. A gócképzőknek köszönhető, hogy a 
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PLA/NR keverékek szívósságának növekedése mellett a szilárdság és a modulus csak kis 

mértékben csökkent (17. ábra). 

 

17. ábra Gócképzők hatása a PLA/NR keverékek mechanikai jellemzőire [75] 

Xu, Yuan és társai több munkájukban [76-78] is vizsgálták a PLA/NR keverékeket 

vulkanizált és vulkanizálatlan NR adagolása esetén. Megfigyelték, hogy 35 m% NR esetén 

tapasztalható egy jelentős rideg-szívós átmenet ahol az Izod ütőszilárdság 

70 J/m-ről 500 J/m-re nőtt, ellenben a húzószilárdság nagymértékben csökkent, amelyet részben 

a PLA/NR közötti rossz adhéziónak tulajdonítottak [76]. 

A dinamikus vulkanizációs kísérleteik során peroxiddal térhálósított NR esetében elért 

kettős folytonos szerkezettel a kutatóknak sikerült javulást elérni a vulkanizálatlan PLA/NR 

blendekhez képest (18. ábra), ahol a nagyobb NR tartalmak esetén a szilárdsági jellemzők 

kevésbé csökkentek, mint a vulkanizálatlan esetben [77]. 

 

18. ábra Peroxidos térhálósítás hatása a PLA/NR blendekre: a) 20 m% NR, b) 40 m% NR, 

c) húzószilárdság (D-dinamikusan vulkanizált, B-nem vulkanizált). Vulkanizált PLA/NR blendek: 

d) ütőszilárdsága, e) szakadási nyúlása, f) feszültség-nyúlás görbék [77] 
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2.5. Politejsav mátrixú biokompozitok 

A PLA mechanikai tulajdonságainak növelésére kézenfekvő módszer a szálas erősítés 

alkalmazása, felhasználva a természetben szál formában megtalálható természetes, illetve 

megújuló erőforrás alapú mesterséges szálakat. Ezek alkalmazásával növelhető a szilárdság, a 

modulus úgy, hogy teljes mértékben megtartható a kompozit biológiailag lebontható, 

környezetbarát jellege. Számos összefoglaló cikk [10, 79, 83, 86] található a témában, amelyek 

átfogó képet adnak a biokompozitokról. Tágabb értelmezésben biokompozitnak tekinthető az a 

társított anyag, amely esetében az egyik alkotó (a mátrix vagy az erősítőanyag) megújuló 

erőforrás alapú és/vagy biológiai úton lebontható. A szűkebb értelmezés szerint akkor 

beszélünk biokompozitokról ha mind a mátrix, mind az erősítőanyag megújuló forrásból 

származik és egyben biológiailag lebontható. 

2.5.1. Természetes erősítőszálak 

A természetes erősítőanyagokból napjainkban is nagy mennyiségben használunk fel 

főként szál formában, a textiliparban. Fontosságuk a biopolimerek megjelenésével és 

fejlődésével párhuzamosan növekszik a műszaki területeken. A természetes szálakat három 

nagy csoportra oszthatjuk, amelyek a növényi, az állati és az ásványi szálak (19. ábra). A 

növényi szálak az eredetük alapján további alcsoportokra tagolhatók, amíg az állati eredetű 

szálakat két fő részre, a szőrökre és a selyemre bonthatjuk. A növényi erősítőanyagokat a 

cellulóz, a hemicellulóz és a lignin építi fel, amíg az állati szálas anyagok alapja a fehérje, illetve 

az ásványi szálaké pedig valamilyen kőzet [80-85]. A szálak egy része a természetben szál 

formában megtalálható (pl: háncsrostos növények, selyem), amíg egyéb esetben a természetben 

található anyagokból mesterséges úton készíthetünk szálakat (szénhidrát és fehérje alapú 

szálak). Tulajdonságaikat sok tényező befolyásolja, mint például az éghajlat, a termesztés 

módja, az aratás, illetve a feldolgozási folyamatok paraméterei [81, 82]. 
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19. ábra Természetes szálak csoportosítása [81] 

A természetes szálak nagy előnye, hogy megújuló erőforrásból származnak, így szinte 

korlátlanul a rendelkezésünkre állnak. A kis sűrűség (~ 1,5 g/cm3) mellett nagy 

szakítószilárdság (500-800 MPa) jellemzi őket, azonban hátrányaik között említhetjük a 

hidrofil jelleget és a kis bomlási hőmérsékletet, amely megnehezíti alkalmazásukat a műszaki 

kompozitokban. A textiliparban használt növényi szálak közül egyre többet próbálnak meg 

felhasználni különböző kompozitok formájában műszaki alkalmazásokhoz. Ilyen szál például 

a len, a kender, juta vagy a szizál. Ezek közül az első három a háncsrostos növények, amíg a 

szizál a növény leveléből kinyert szálak csoportjába tartozik [10, 81]. A leggyakrabban 

alkalmazott szálak főbb jellemzőit és összetételét a 4-5. táblázat tartalmazza [10, 81-85]. 

Tulajdonság/száltípus Len Kender Juta Pamut 

Rostok hossza [mm] 100-1500 650-5000 150-3600 - 

Elemi szál hossza [mm] 4-140 8-55 1-6 10-64 

Elemi szál vastagsága [μm] 2-76 3-51 5-30 12-38 

Szakítószilárdság [MPa] 700 800 500 450 

Húzó rug. modulus [GPa] 70 65 30 8 

Szakadási nyúlás [%] 3 3 1,8 8 

Sűrűség [g/cm3] 1,4-1,52 1,4-1,6 1,3-1,6 1,5-1,6 

4. táblázat Növényi szálak főbb tulajdonságai [10, 81-85] alapján 
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Összetevők/száltípus Len Kender Juta Pamut 

Cellulóz 70% 70% 65% 89% 

Hemicellulóz 17% 17% 17% 4% 

Lignin 2,5% 6% 12% 0,8% 

Pektin 2% 2% 2% 4% 

Zsírok 1,5% 2% 2% 0,5% 

Vízoldható 

komponensek 
6% 1% 1% 0,6% 

Egyéb 1% 2% 1% 1% 

5. táblázat Növényi szálak összetétele [%] [10, 81-85] alapján 

2.5.2. Cellulóz alapú mesterséges szálak 

A mesterséges cellulóz alapú szálak előállításához a felhasznált növényekből ki kell 

nyerni a cellulózt és a kísérő anyagokat el kell távolítani. Ehhez először mechanikai eljárásokat 

(csiszolás, aprítás) alkalmaznak, majd az így kezelhetőbbé vált növényi részeket kémiai 

kezeléseknek vetik alá, amely az alkalmazott közegtől függően lehet lúgos, savas vagy 

semleges. A vegyi úton kinyert cellulózból regenerációs technológia segítségével végtelen szál 

állítható elő, amely szál típusa az alkalmazott technológiától függ (20. ábra), amely lehet a 

régebbi viszkóz-, vagy az újabb Lyocell eljárás [87-89]. 

A viszkóz eljárás során az előzetesen növényi rostokat nátrium-hidroxiddal kezelik. A 

mechanikai bontással feldolgozott alapanyagot nátrium-hidroxiddal keverik, majd 

depolimerizálják a cellulózt. Ezt követően az egész keverékhez szén-diszulfidot adnak, ami 

következtében cellulóz-xantogenát jön létre, ami nátrium-hidroxidban oldható. Az így 

létrehozott oldatot savas kicsapató fürdőbe vezetve viszkóz vagy Modal szál gyártható az oldat 

összetételétől függően (viszkóz: 7-10% cellulóz, 5-7% NaOH, 25-35% CS2, Modal: 6-8% 

cellulóz, 6,5-8,5% NaOH és 30-40% CS2). Nagy hátránya az eljárásnak a veszélyes anyagok 

használata és a sok köztes technológiai lépés. A Modal szál nagyobb polimerizációs fokú, így 

jobb nedves szilárdsággal és moshatósággal rendelkezik [87-89]. 

A Lyocell eljárásnál az előzetesen mechanikusan feltárt alapanyagot N-metil-morfolin 

oxid (NMMO) oldatba helyezik, majd vákuum és 90-120°C-os hőmérséklet mellett történik a 

cellulóz kinyerése. A szálak légréses szálképzéssel folyadékkristályos oldatból készülnek, majd 

egy higított, amin-oxidos kicsapató fürdőn átvezetve állítják elő, végezetül nyújtják és mossák 

a szálakat. A folyamat előnye, hogy a legvégén az oldószer 99%-ban visszanyerhető, így ez egy 

gazdaságos és környezetbarát eljárásnak tekinthető, továbbá az oldószerként használt amin-

oxid nem korrozív vagy mérgező, hanem biológiailag lebontható anyag [87-89]. 
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20. ábra A viszkóz és Lyocell szálgyártási eljárás [87] 

2.5.3. Cellulóz alapú szálakkal erősített politejsav mátrixú biokompozitok 

Bledzki és kollégái [90, 91] jó összehasonlítást adnak a természetes szállal erősített 

biopolimerek és a PP között. Munkájuk során 30 m%-ban többféle erősítőszálat, juta, abaka és 

cellulóz alapú szálat társítottak PLA, PHBV/PBAT, illetve PP mátrixhoz. A rovingokat 

extruder segítségével bevonatolták, majd az elkészített granulátumokat újra extrudálták és 

fröccsöntéssel próbatestet készítettek 30 m% szálerősítés mellett. A szilárdsági és 

ütőszilárdsági jellemzőket figyelembe (21. ábra) véve a cellulózszálas kompozitok bizonyultak 

a legjobb párosításnak, amelyek közül különösen kiemelkedik a PHBV mátrixú kompozit 

32 kJ/m2-es bemetszett Charpy ütőszilárdsága. Elmondható hogy az elvégzett mechanikai és 

termo-mechanikai vizsgálatok alapján az alkalmazott szálak közül a nagyobb nyúlású és 

hajlékonyabb cellulóz a szilárdságot és ütőszilárdságot, addig a nagyobb modulusú juta és 

abaka inkább a kompozitok modulusát és termo-mechanikai jellemzőit (tárolási modulus) 

növelték. A kutatók a cellulóz kiemelkedő hatását azzal magyarázták, hogy ennek szerkezete 

sokkal egyenletesebb, konstans minőséget nyújt, illetve átmérő hossz aránya a feldolgozást 
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követően is nagyobb, mint a juta és abaka esetében. Munkájuk során említik, hogy a nagy 

feldolgozási hőmérséklet hatással lehet a felhasznált anyagokra, de ezt nem elemezték, illetve 

a szálak kristályosságra gyakorolt hatását sem vizsgálták. 

 

21. ábra Természetes szállal erősített PLA és PP mechanikai tulajdonságainak összehasonlítása [91] 

Graupner és társai [92] cellulóz alapú természetes (pamut, kender, kenaf) és cellulóz 

szálakkal (Lyocell) erősített PLA kompozitokat vizsgáltak, amelyek préseléssel készültek. A 

40 m% száltartalom mellett itt is a Lyocell szállal erősített PLA bizonyult a legjobbnak 

81,8 MPa-os szakítószilárdsággal és 39,7 kJ/m2 nem bemetszett ütőszilárdsággal, valamint 

modulusa (6,8 GPa) csak kevéssel maradt alatta a nagyobb modulusú kender szállal erősített 

kompozitnak (8,1 GPa). A kiemelkedő eredmények, mint az előzőekben is a Lyocell szál 

tulajdonságából erednek. SEM vizsgálatok alapján a szálak felületi szerkezete jelentősen 

befolyásolja az adhéziót, amely a pamut esetében volt a legrosszabb a természetes szálak közül, 

a kevésbé struktúrált felülete miatt. 

Bax és Müssig [93] az előzőektől eltérően a lenszál hatását hasonlította össze a cellulóz 

alapú szálakkal (Cordenka). A PLA kompozitok préseléssel 10-40 m% száltartalommal 

készültek. A kutatók által meghatározott optimális, 30 m%-os len erősítésű PLA kompozitok 

bemetszetlen ütőszilárdság tekintetében jelentősen alulmúlták a PLA-t, amíg a Cordenka/PLA 

esetben kiváló, 72 kJ/m2-et értek el, amely a mikroszkópi képek alapján a jó szál-mátrix 

adhéziónak köszönhető. Szilárdság és modulus tekintetében közel azonos mértékben javították 

a PLA mechanikai tulajdonságait. Oksman és kollégái [94] szintén lenszállal erősített PLA 

kompozitokat vizsgáltak azzal az eltéréssel, hogy triacetin lágyítót is adagoltak a PLA-hoz, 
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amelyet a mátrix rideg viselkedésének ellensúlyozására alkalmaztak. A várt eredmények 

elmaradtak, a lágyító adagolása drasztikusan csökkentette a szakítószilárdságot (22. ábra), 

ellenben a kompozitok merevsége és hőalaktartása javult. A szálak eloszlatása megfelelő volt, 

de nem volt kielégítő az adhézió minősége. 

 

22. ábra Lágyító tartalom hatása a PLA/Len kompozitok szakítószilárdságára [94] 

Gyakran alkalmazott természetes erősítőszál a kenaf is, amelyet számos kutatásban 

társították PLA-val [95-97], ahol minden esetben sikerült a PLA tulajdonságait javítani. Ochi 

és társainak [96] préseléses gyártással, és 70 m% kenaf erősítéssel sikerült az 50-60 MPa-os 

értékről a szakítószilárdságot 223 MPa-ra, amíg a hajlítószilárdságot 254 MPa-ra növelni. A 

jelentős javulások ellenére a kutatók említést tesznek a nem teljesen megfelelő adhézióról, 

amely további fejlesztést és kutatást igényel. 

Amint látható, a szálerősítés hatására javulás érhető el a PLA szilárdsága, modulusa, 

ütésállósága, illetve hőalaktartóssága tekintetében, ellenben megfigyelhető az, hogy az eddig 

említett kompozitok esetében kiemelkedő probléma volt a szál-mátrix adhézió a természetes 

szálak és a PLA között. Az adhézió növelésével tovább javítható a kompozit minősége, amely 

különféle vegyi kezelések (alkáli, szilános, peroxidos, permanganátos, izocianátos, stb.) 

alkalmazásával lehetséges. Az ilyen felületkezelő szerek olyan kétfunkciós molekulák, amelyek 

egyrészt kapcsolódnak a természetes szálak hidroxil-, másrészt a PLA funkciós csoportjaihoz 

[98]. 

Sawpan és kollégái [99] kender és PLA esetén vizsgálták a felületkezelés hatását a 

határfelületi nyírószilárdságra (IFSS). A szálakat alkáli (PLA/ALK), szilános (PLA/SIL), 

acetiles (PLA/ACY), maleinsav-anhidrides (PLA/MA), illetve kombinált alkáli-szilános 

(PLA/ALKSIL) felületkezelésnek tették ki. Az IFSS mérésére szakítógépen került sor a 

23. ábrán látható szilikon szerszám segítségével. 
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23. ábra IFSS méréshez alkalmazott szerszám [99] 

A mérés alapján a felületkezelések között az alábbi sorrend alakult ki (24. ábra): 

PLA/MA<PLA<PLA/ACY<PLA/SIL<PLA/ALKSIL<PLA/ALK. 

 

24. ábra Felületkezelés hatása a kender/PLA határfelületi nyírószilárdságára [99] 

Az egyes felületkezelések közötti eltérés a kezelt szál OH oldalcsoportjainak számával 

magyarázható, amelyek kapcsolatot tudnak létesíteni a PLA karbonil illetve karboxil 

csoportjaival. Alkáli kezelés esetében legnagyobb ez a mennyiség, mivel a pektin és az egyéb 

zsírok eltávolításával további OH csoportokat lehet felszabadítani, amelyek kötést tudnak 

létesíteni. A szilános felületkezelés esetében az IFSS értéke kisebb értékre adódik, mert az OH 

csoportok helyett NH2, illetve NH oldalcsoportok is kerülnek a szál felületére, amelyek 

aktivitása kisebb. Az acetiles és a maleinsav-anhidrides kezelés során nem sikerült jelentős 

növekedést elérni, amit a kutatók azzal magyaráztak, hogy a két felületkezelés során a szál OH 

csoportjai CH3CO (acetát), illetve COOH (karboxil) csoportokra cserélődnek, amelyek hatására 

így kevesebb OH csoport tud részt venni a határfelületi kapcsolat kialakításában. Hasonló IFSS 

mérést végeztek Tokoro és társai [100] alkáli és gőzöléssel kezelt bambusz szálakon, illetve 

Cho és kollégái [101] statikus és dinamikus áztatással kezelt juta és kenaf szálakon. Mindkét 

esetben sikerült kimutatni a felületkezelés adhézió növelő hatását, amit a határfelületi 

nyírószilárdság növekedése jelzett. 
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Huda és kollégái [102] alkáli és szilános felületkezelés hatását vizsgálták kenaf/PLA 

kompozitokon. A száltartalom növelésével a hajlító modulus nőtt, ellenben a szilárdság 

kezdetben csökkent, amit a kutatók a felületkezeletlen szál és a PLA rossz adhéziós 

kapcsolatával magyaráznak. Az alkáli/szilános kombinált felületkezelés hatására 27 tf% 

száltartalomtól a modulus jelentősebb mértékben növekedik, illetve mindegyik típusú 

felületkezelés esetében a mechanikai tulajdonságok jobbak, mint a nem kezelt esetben 

(25. ábra). 

 

25. ábra A felületkezelés és száltartalom hatása a kenaf/PLA kompozitok hajlítási tulajdonságaira 

(i)-kezeletlen, (ii)-alkáli, (iii)-szilános (iv)-alkáli/szilános felületkezelés [102] 

Ellenben ez a növekedés is alulmarad a PLA szilárdságához képest, amely a kenaf szál 

felületkezelésének hatására bekövetkezett szerkezetsérüléssel és merevségcsökkenéssel 

magyarázható. A felületkezelés hatására viszont jelentősen nőtt a kompozitok bemetszett Izod 

ütésállósága (az alkáli kezelés hatására 50%-kal), illetve szintén növekedést sikerült elérni a 

hőalaktartás terén (65 °C-ről 174 °C-ra emelkedett), amelyet a javított szál-mátrix adhézióval 

(26. ábra) magyaráztak a kutatók. Ellenben ez az érték fenntartással kezelendő, mert az 

alkalmazott PLA olvadási hőmérséklettartománya 150-180 °C-ra tehető. A tárolási modulus a 

kombinált felületkezelés hatására több mint a duplájára növekedett. 
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26. ábra A felületkezelések hatása a szál-mátrix adhézióra, A-kezeletlen, B-alkáli, C-szilános, 

D-alkáli/szilános [102] 

A szakirodalmi munkákból látható, hogy a PLA kompozitokban a leggyakrabban 

alkalmazott szálak a juta, a kenaf, a len, a kender és a cellulóz alapú szálak. Az összegyűjtött 

adatok alapján a 30 m%-os szálerősítés szükséges, illetve a fent említett szálak közül 

összességében nézve a cellulóz alapú szálak tulajdonságjavítása az egyik legkiemelkedőbb. A 

természetes szállal erősített biokompozitok esetében két kritikus terület van, az egyik a szálak 

hidrofil jellegéből származó nagy nedvességtartalom, a másik pedig a gyenge szál-mátrix 

adhézió. 

2.6. A szakirodalom kritikai elemzése, a dolgozat célja 

Az irodalomkutatás során az összehasonlítás alapjaként röviden bemutattam a 

biopolimerek csoportosítását, majd részletesen kitértem a munkám során alkalmazott 

politejsavra (PLA).  

A politejsavat már a 20. század elején ismerték, ennek ellenére csak a 2000-es évek 

elején került a figyelem középpontjába. Számos szakirodalom (cikk és könyv) foglalkozik a 

PLA tulajdonságaival. A biopolimerek közül kiemelkedő tulajdonságai miatt a PLA hamar a 

fejlesztések középpontjába került. A kutatási eredmények rávilágítottak arra, hogy ha műszaki 

alkalmazásokban kívánjuk használni a PLA-t, akkor főként annak hőalaktartását és szívósságát 

kell növelni, amelyet a legtöbb esetben valamilyen szálas erősítés alkalmazásával próbálnak 

meg elérni. 
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A PLA egyik fontos jellemzője annak kristályossága, valamint a kialakuló 

kristálymódosulatok. A szakirodalomban számos cikk [21-26, 28-34] foglalkozik egy-egy 

kiválasztott PLA típuson keresztül annak kristályosodási folyamataival, a különböző 

kristályosítási körülmények (hőmérséklet, idő) hatásával. Ellenben ezek a cikkek csak a 

kialakult kristályszerkezetet mutatják be, nem kapcsolják őket össze a PLA mechanikai 

(szilárdság, modulus, ütőszilárdság), illetve termikus tulajdonságaival (pl.: hőállóság). Ezért 

hiányosak az ismereteink arról, hogy az eltérő kristályosítási körülmények között hogyan 

változnak a PLA egyes főbb jellemzői, mint a szilárdság, modulus, ütőszilárdság, hőalaktartás 

vagy tartós idejű viselkedés. 

További fontos jellemzője az egyes PLA típusoknak, azok D-laktid tartalma [23-34], 

amely szintén hatással van a PLA tulajdonságaira. A D-laktid tartalom növelésével az elérhető 

kristályos részarány mennyisége, illetve a kristályolvadás hőmérséklete is jelentősen csökken, 

körülbelül 10%-os D-laktid tartalom felett pedig már teljesen amorf PLA-t kapunk. Továbbá 

fontos megemlíteni a PLA lassú kristályosodását is, mivel egyes PLA típusok esetében már 

akár 5 °C/perc hűtési sebesség esetén is kis kristályos részarányú terméket kapunk. Ez a hátrány 

PLA esetében gócképző adalékok segítségével hatékonyan ellensúlyozható [54-69]. A 

szakirodalmi cikkekben a kutatások során általában csak egyfajta PLA típust alkalmaznak, így 

nehéz az mechanikai, termo-mechanikai, termikus tulajdonságok összehasonlítása ugyanazon 

körülmények között gyártott, de eltérő D-laktid tartalmú PLA-k esetében. 

A PLA hátrányaihoz sorolható annak kis szívóssága (~2-3 kJ/m2 bemetszett 

ütőszilárdság) is, amely nehezíti műszaki alkalmazásának elterjedését. Ennek ellensúlyozására 

jó alternatívát nyújthat a PLA természetes növényi kaucsukkal (NR) történő társítása. A 

fellelhető szakirodalomból [70-78] megismerhetők a PLA/NR blendek legalapvetőbb 

tulajdonságai. Ezek a cikkek főleg az ütőszilárdság növelést hangsúlyozzák ki az elért 

eredményekből, és nem említik a jelentős szilárdságcsökkenést. Nem foglalkoztak ugyanakkor 

az NR és a kristályos szerkezet együttes, hőalaktartásra gyakorolt hatásáról. 

Egy másik lehetséges mód a PLA szilárdságának, ütésállóságának és hőalaktartásának 

növelésére a szálerősített kompozitok készítése. Természetes szálak alkalmazásával egyrészt 

növelhető a szilárdság, modulus és ütésállóság, másrészt megőrizhető a kompozit esetében is a 

lebonthatóság teljes egészében. A szakirodalomban számos eredmény található, amely 

különféle cellulóz alapú – len, kender, pamut, juta, kenaf, egyéb természetes és mesterséges 

cellulóz – szálakkal társított PLA kompozitok tulajdonságait mutatta be [81-84, 86-102]. Az 

irodalmi adatok alapján megállapítható, hogy ezen biokompozitok esetében a legfontosabb 

feladat a megfelelő adhézió kialakítása. Egyes esetekben a szálerősítés olyan hatást fejtett ki, 
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hogy a kompozit szilárdsága nem érte el a PLA saját szilárdságát sem. Kutatásokban számos 

felületkezelő szert [84, 98-102] kipróbáltak, amelyek közül az alkáli és a szilános kezelés 

bizonyult a legjobbnak. Nagy hátrányuk a felületkezelő szereknek, hogy mérgezők és 

veszélyesek, ezért alkalmazásuk nehézkes, illetve a kezelés hosszadalmas. A legtöbb esetben a 

kompozitok préseléses technológiával készültek, fröccsöntést csak kevés esetben alkalmaztak, 

illetve hosszúszálas fröccsöntést csak egy cikkben említenek, de ebben az esetben is a 

hosszúszálas granulátumokat újra extrudálták, ezáltal jelentős száltöredezést okozva. Továbbá 

nem vizsgálták a szálerősítés PLA kristályossága közötti kereszthatást. 

A műszaki területen történő felhasználáshoz a mechanikai, termikus és egyéb jellemzők 

mellett szükséges ismernünk a PLA hosszútávú viselkedését. Ez szükséges ahhoz, hogy egy 

terhelésnek kitett alkatrész élettartamát megfelelően tudjunk tervezni. A szakirodalomban a 

PLA, a különböző adalékkal módosított változatai és kompozitjainak hosszútávú viselkedéséről 

kevés információ áll rendelkezésünkre. 

A szakirodalom áttekintése és értékelése alapján az alábbi célokat fogalmaztam meg: 

 A különböző hőkezelési hőmérsékletek hatására kialakult kristályos részarány 

és kristályszerkezet, valamint a mechanikai, termo-mechanikai tulajdonságok és 

a hőalaktartás közötti kapcsolat elemzése. 

 A PLA D-laktid tartalmának elemzése a hőkezelés, a mechanikai, termo-

mechanikai tulajdonságok és a hőalaktartás szempontjából. 

 A gócképzők hatékonyságának elemzése a PLA kristályosodására különböző 

D-laktid tartalmak mellett. 

 A PLA szívósságának növelése megújuló erőforrás alapú anyagok felhasználása 

esetén úgy, mint a növényi kaucsuk és a cellulóz szál. 
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3. Felhasznált anyagok és vizsgálati módszerek 

Ebben a fejezetben bemutatom a munkám során felhasznált alapanyagokat a gyártáshoz 

és a vizsgálatokhoz alkalmazott berendezéseket. Ismertetem a próbatestek előállításának és a 

mérések kiértékelésének módját. 

3.1. A vizsgálatokhoz felhasznált alapanyagok 

Munkám során a vizsgálatokhoz többféle a Natureworks LLC (USA) által előállított, 

közel azonos molekulatömegű, de eltérő D-laktid tartalmú politejsavat (3100HP, 3001D és 

3052D) (6. táblázat) használtam fel. Kristályos gócképzőként aromás foszfonátot (Ecopromote, 

Nissan Chemicals Industries Ltd., Japán) kálium-dimetil-5-szulfoizoftalátot (LAK301, 

Takemoto Oil & Fat Co. Ltd.) és orotsavat alkalmaztam. A kaucsukkal történő társítás esetében 

a Variachem (Magyarország) által forgalmazott SVR CV60 típusú tömbi növényi kaucsukot (7. 

táblázat) alkalmaztam. Erősítőanyagként a Viscord (Csehország) Bohemia Super 2 típusú 

regenerált cellulózszálat (8. táblázat) használtam. 

 

 3100HP 3001D 3052D 

D-laktid tartalom [%] 0,5 1,4 4 

Húzószilárdság [MPa] 65 63 66,4 

Húzó rug. mod. [GPa] 3,3 3,2 3,0 

Hajlítószilárdság [MPa] 112 104 101 

Hajlító rug.mod. [GPa] 3,6 3,2 3,2 

Charpy ütőszil. [kJ/m2] 

(bemetszetlen) 
23,0 23,2 22,0 

Sűrűség [g/cm3] 1,24 1,24 1,24 

HDT B (0,45 MPa) [°C] 54 55 55 

MFR [g/10perc] 
24 22 14 

(210°C/2,16 kg) (210°C/2,16 kg) (210°C/2,16 kg) 

Tg [°C] 55-60 55-60 55-60 

6. táblázat A felhasznált PLA típusok főbb tulajdonságai az egyes anyagok adatlapja alapján [27, 103 104] 
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Variachem Kft. SVR CV60 kaucsuk 

Szennyezőanyag tartalom [m%] 0,017 

Hamutartalom [m%] 0,335 

Illóanyag tartalom [m%] 0,26 

Nitrogén tartalom [m%] 0,46 

Mooney-viszkozitás 100°C-on [ML1+4] 57 

7. táblázat A felhasznált kaucsuk főbb jellemzői [106] 

Viscord Bohemia Super 2 

Lineáris sűrűség [tex] 244 

Elemi szálak száma egy 

kötegben [db] 
1320 

Elemi szál szilárdsága [MPa] 850 

Elemi szál modulusa [GPa] 20 

Felületi kezelés [%] 0,4 metilnarancs 

8. táblázat Glanzstoff Viscord Bohemia Super 2 [107] 

3.2. Vizsgálati módszerek 

A következő fejezetben bemutatom a munkám során alkalmazott vizsgálati 

módszereket, berendezéseket. 

3.2.1. Nedvességtartalom meghatározása 

Az alapanyagok leadott nedvességtartalmát tömegmérés segítségével határoztam meg. 

A mérés során leadott nedvességtartalom a minták mért tömegeiből a (3) összefüggés alapján 

számítottam. 

 [%]100
)(
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szsze
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ahol nle [%] a leadott nedvességtartalom, msze [g] a minta szárítás előtt mért tömege, msz(t) [g] a 

minta tömeg a szárítás során az adott időpillanatban. Ezzel az összefüggéssel az össztömeghez 

képest leadott nedvességtartalom számítható. 
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3.2.2. Folyási mutatószám (MFI) 

A felhasznált alapanyagok szabványos folyási mutatószámát egy Ceast 7027 típusú 

kapilláris plasztométeren mértem 210°C-on 2,16 kg terhelés mellett 1 perc terhelés alatti 

hőntartási idővel. 

3.2.3. Szakítóvizsgálat 

A próbatesteken a szakítóvizsgálatokat az MSZ EN ISO 527-1:2012 szabvány [108] 

alapján végeztem el Zwick Z020 univerzális szakítógépen egy Zwick BZ 020/TN2S típusú 

4 kN alatti tartományban 30 N mérési hibával rendelkező erőmérő cellával. A mérésekhez 6-6 

darab 4x10 mm keresztmetszetű, szabványos 1A típusú fröccsöntött próbatesteket használtam. 

A vizsgálati sebesség 5 mm/perc, a befogási hossz pedig 110 mm volt. A mérés során rögzített 

erő-elmozdulás görbék értékeiből a (4) és (5) összefüggés segítségével meghatároztam a 

húzószilárdságot és a húzási rugalmassági modulust. 
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ahol σB [MPa] a húzószilárdság, Fmax [N] a maximális erő, A0 [mm2] a próbatest 

keresztmetszete. 
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ahol ER [MPa] a húzó rugalmassági modulus, σ1 [MPa] az ε1=0,05 [%] nyúlásértékhez tartozó 

feszültség, σ2 [MPa] az ε2=0,25 [%] nyúlásértékhez tartozó feszültség. 

3.2.4. Hárompontos hajlító vizsgálat 

A próbatesteken a hajlító vizsgálatokat hárompontos elrendezésben az MSZ EN ISO 

178:2011 szabvány [109] alapján végeztem el Zwick Z020 univerzális szakítógépen egy Zwick 

BZ 020/TN2S típusú 4 kN alatti tartományban 30 N mérési hibával rendelkező erőmérő 

cellával. A mérésekhez 6-6 darab 4x10 mm keresztmetszetű, szabványos fröccsöntött 

próbatesteket használtam. A vizsgálati sebesség 5 mm/perc, az alátámasztási távolság pedig 

64 mm volt. A mérés során rögzített erő-elmozdulás görbék értékeiből a (6) - (9) összefüggések 

segítségével meghatároztam a hajlítószilárdságot és a hajlítási rugalmassági modulust. 

 max
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ahol σHB [MPa] a hajlítószilárdság, Fmax [N] a maximális erő, L [mm] az alátámasztási távolság, 

b [mm] a próbatest szélessége, h [mm] a próbatest vastagsága. 
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, (7) 

ahol s1 [mm] a próbatest lehajlása, ε1=0,05 [%] deformáció érték, L [mm] az alátámasztási 

távolság, h [mm] a próbatest vastagsága. 
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ahol s2 [mm] a próbatest lehajlása, ε2=0,25 [%] deformáció érték, L [mm] az alátámasztási 

távolság, h [mm] a próbatest vastagsága. 
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ahol EH [MPa] a hajlító rugalmassági modulus, L [mm] az alátámasztási távolság, b [mm] a 

próbatest szélessége, h [mm] a próbatest vastagsága, F1 [N] az s1 lehajláshoz tartozó erő, F2 [N] 

az s2 lehajláshoz tartozó erő, s1 [mm] a (7)-ból számított lehajlás, s2 [mm] a (8)-ből számított 

lehajlás. 

3.2.5. Charpy ütvehajlító vizsgálat 

A próbatesteken a Charpy-féle ütőszilárdságot az MSZ EN ISO 179:2010 szabvány [110] 

alapján végeztem el Ceast Resil Impactor Junior ütőművön. A mérésekhez 10-10 darab 4x10 

mm bemetszett próbatesteket alkalmaztam. Az alátámasztási távolság 62 mm volt. A 2 J-os 

kalapácsot pedig 150°-os szögből indítottam. A mért elnyelt energiából a (10)-es összefüggés 

segítségével meghatároztam a Charpy-féle ütőszilárdságot. A méréseket műszerezetlen 

összeállítás mellett végeztem el. 

 
N

N
A

E
 , (10) 

ahol αN [kJ/m2] a bemetszett próbatest ütőszilárdsága, E [kJ] a próbatest tönkremeneteléhez 

szükséges energia, AN [m2] a próbatest bemetszés utáni keresztmetszete. 

3.2.6. Tartós idejű vizsgálat 

A tartós idejű kúszásvizsgálatokat Bakonyi Péter PhD munkája [111] alapján 

készítettem el. A méréseket húzó elrendezésben, egy Zwick Z005 típusú szakítógépen 

végeztem el erővezérelt mérési módban szobahőmérsékleten (25 °C). A mérésekhez 



Hajba Sándor 

 

44 

szabványos 1A típusú, fröccsöntéssel készült próbatesteket használtam. Az egyes méréseket 

különböző terhelési szintek mellett (a maximális szakítóerő 5; 7,5; 10; 12,5; 15; 20; 25; 30; 35; 

40; 50; 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 95%-a) egy óra időtartamig végeztem. 

A rövid idejű terheléstől függő kúszásgörbéket a logaritmikus időtengely mentén 

eltolva, a terhelési szint-idő szuperpozíció elvét [112] felhasználva határoztam meg az egyes 

minták választott terhelési szintjéhez tartozó mestergörbéit. 

3.2.7. Pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálat (SEM) 

A mechanikai vizsgálatoknak alávetett próbatestek töretfelületét a Jeol JSM 6380LA 

típusú elektronmikroszkópon vizsgáltam 15 keV gyorsítófeszültség mellett, 50, 100, 200 és 

500-szoros jellemző nagyítások mellett. A mintákat a vizsgálat előtt Jeol JFC-1200 típusú 

aranyozó berendezésen, vékony arany réteggel vontam be, hogy elkerüljem a minták 

elektrosztatikus feltöltődését. 

3.2.8. Polarizációs optikai mikroszkópos vizsgálat (POM) 

A hőkezelt minták polarizációs optikai mikroszkópi felvételeit egy VH-Z100R 

objektívvel és polárlencsékkel felszerelt Keyence VHX-5000 típusú mikroszkóppal 

készítettem. 

3.2.9. Behajlási hőmérséklet mérés (HDT) 

A HDT B típusú mérést az MSZ EN ISO 75:2004 szabvány [113] alapján végeztem el 

egy Ceast HV3 6911 típusú berendezésen A mérésekhez szabványos, 4x10 mm keresztmetszetű 

és 80 mm hosszú fröccsöntött próbatesteket használtam. Az alátámasztási távolság 64 mm, az 

alkalmazott terhelés pedig 0,45 MPa volt. A próbatesteket szilikonolaj fürdőbe helyeztem és 

azt a hőmérsékletet mértem, ahol a hárompontos hajlítás mellett a próbatest lehajlása eléri a 

0,34 mm-t. A mérés során a felfűtési sebesség 2 °C/perc volt. 

3.2.10. Differenciál pásztázó kalorimetria (DSC) 

A differenciál pásztázó kalorimetriai méréseket egy TA Instruments Q2000 típusú DSC 

mérőberendezésen végeztem el, ahol a minták tömege 3-6 mg volt. Az alapanyagokhoz 

különböző hőmérsékletű (80-140 °C) 1 órás izoterm méréseket, illetve fűt-hűt-fűt ciklusú 

méréseket végeztem 0-200°C között, ahol a fűtési sebesség 5 °C/perc volt, a hűtési sebesség 

vizsgálattól függően 5 vagy 50 °C/perc. A mérési görbék kiértékelését a TA Instruments 

Universal Analysis szoftverével végeztem el. 
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3.2.11. Dinamikus mechanikai analízis (DMA) 

A dinamikus mechanikai analízis vizsgálatokat egy TA Instruments Q800 típusú 

mérőberendezésen végeztem el. A használt próbatest 50 mm hosszú volt 4x10 mm-es 

keresztmetszettel. A méréshez alkalmazott amplitúdó 20 μm, a frekvencia 1 Hz volt. Dual 

Cantiveler elrendezés, 35 mm alátámasztási távolság, és 2°C/perc fűtési sebesség mellett 

0-180 °C hőmérséklettartományban végeztem el a méréseket. 

3.2.12. Kisszögű röntgenvizsgálat (SAXS) 

A kisszögű röntgenvizsgálatok az MTA Természettudományi Kutatóintézetében az 

Anyag és Környezetkémiai Intézet, Biológiai Nanokémiai kutatócsoport „CREDO” elnevezésű 

kisszögű berendezésén készültek. A berendezés egy Xenocs Genix3D röntgenforrással (Cu Kα 

0,1542 nm) és egy Dectris Pilatus 300K típusú detektorral rendelkezik. A mérésekhez 7x7x1,2 

mm-es próbatesteket használtam fel. 

A nagyperiódus számítása (11) összefüggés alaoján: 

 
q

LB




2 , (11) 

ahol LB [nm] a nagyperiódus, q [nm-1] a szórási intenzitás. 

3.2.13. Nagyszögű röntgenvizsgálat (WAXD) 

A nagyszögű röntgenvizsgálatok a SZIKKTI Labor Szilikátkémiai Anyagvizsgáló-

Kutató Kft. berendezésén történtek Cu Kα 0,1542 nm röntgensugárzás felhasználásával 5-35° 

(2θ) tartományon, Philips model PW 3710 based PW 1050 Bragg-Brentano típusú 

parafokuszáló goniométer segítségével. 

A kristályos részecskenagyságot az alábbi összefüggés szerint határoztam meg(12): 

 




cos




K
Dhkl

, (12) 

ahol Dhkl [nm] a kristály mérete a hkl síkre merőlegesen, K [-] arányossági tényező értéke 0,94, 

λ [nm] alkalmazott hullámhossz, β [rad] félérték szélesség csökkentve a gépre jellemző 

szélesedéssel ami 0,1 [rad], θ [rad] Bragg-féle szög. 

A rácssíkok távolságát az alábbi (13) összefüggéssel számoltam: 

 




sin2 
d , (13) 

ahol d [nm] a rácssíkok távolsága, λ [nm] alkalmazott hullámhossz, θ [rad] Bragg-féle szög. 
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3.2.14. Gélpermeációs kromatográfia (GPC) 

A vizsgálatok az Oxfordi Egyetem Agilent PL-GPC 50 System GPC/SEC berendezésén 

történtek. A PLA minták feloldása kloroformban történt (30 mg/ml). A méréshez 4 GPC oszlop 

került felhasználásra (3 db PL-Gel Mixed C (5 μm) és 1 db PL-Gel Mixed E (3 μm)). A mérés 

30 °C-on történt 1 ml/perc kloroform áramlási sebesség mellett. 

3.2.15. Száltartalom meghatározás sűrűségméréssel 

Mivel az általam készített kompozitok esetében nem lehetséges a kiégetéses 

száltartalom mérés, így az MSZ EN ISO 1183:2004 sűrűségméréssel [114] és a keverékszabály 

felhasználásával becsültem az elkészített kompozitok száltartalmát. A bemerítéses 

sűrűségmérés során a minta tömegét levegőn és etilalkoholba merítve megmértem. Az 

etilalkohol sűrűségének ismeretében pedig a (14)-es összefüggés alapján számítható a minta 

sűrűsége. A sűrűségek ismeretében pedig a keverékszabály (15) alapján becsülhető a 

száltartalom. 

 min
lev

ta EtOH

lev EtOH

m

m m
  


 (14) 

ahol ρminta [g/cm3] a mért minta sűrűsége, mlev [g] a minta levegőn mért tömege, mEtOH [g] a 

minta etilalkoholba merítve mért tömege, ρEtOH [g/cm3] az etilalkohol sűrűsége. 
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szál PLA
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 (15) 

ahol xszál [%] a minta száltartalma, ρkomp [g/cm3] a kompozit sűrűsége, ρszál [g/cm3] a szál 

sűrűsége, ρPLA [g/cm3] a politejsav sűrűsége. 

A száltartalom utólagos ellenőrzésére azért van szükség, mert az általam a későbbiekben 

alkalmazott extrúziós bevonatolás során a száltartalom nem közvetlenül beállítható, hanem 

többek között az elhúzási sebesség, az extrúder csigafordulatszámának változtatásával változik 

a kompozit előgyártmány száltartalma is. 
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4. Kísérleti eredmények és értékelésük 

Ebben a fejezetben bemutatom a kísérleti munkámhoz készített próbatestek 

vizsgálatainak eredményeit és az azokból levonható következtetéseket. 

4.1. A politejsav szárítási vizsgálata 

A vizsgálatokhoz szükséges próbatesteket, hagyományos hőre lágyuló technológiákkal 

készítettem el. A gyártás előtt szükséges volt a politejsav szárítása mivel higroszkópos jellege 

miatt hajlamos a nedvességfelvételre, amely a feldolgozási hőmérsékletén hidrolízis általi 

degradációt idéz elő. A Natureworks alapanyag gyártó ajánlása alapján [103-104] a PLA 

nedvességtartalmát 250 ppm alatt kell tartani annak érdekében, hogy a feldolgozás során a nagy 

hőmérséklet és a nedvesség hatására bekövetkező hidrolízist elkerüljük. Az optimális szárítási 

hőmérséklet és idő meghatározásához több hőmérsékleten is szárítási vizsgálatokat végeztem 

(27. ábra) a PLA esetében. 80 és 100 °C-on a 24 órás mérési idő végére befejeződik a 

tömegcsökkenés azzal a különbséggel, hogy a leadott nedvesség mennyisége nagyobb a 

100 °C-os szárítás esetén. A 120 °C-os szárításnál a tömegcsökkenés még 24 óra után sem 

állandósult, amely degradációra is utalhat. 

 

27. ábra 3001D Politejsav szárítási görbéi 

A szárítási mérések ellenőrzésére különböző hőmérsékleteken 96 órás időtartamban 

mértem a szárított PLA folyási indexét (MFI) (28. ábra). Ez alapján látható, hogy nagyobb 

hőmérsékleten, 100 °C felett a trend alapján már rövid szárítási idők után is jelentős MFI 

növekedés tapasztalható, amely az alapanyag termikus és/vagy hidrolitikus degradációjára utal. 

Illetve az is látható hogy a 28 °C és 50% relatív páratartalom mellett előzetesen kondicionált 

minták esetében a gyártó által ajánlott 80 °C és 4 óra ajánlás esetén az általam mért MFI értékek 

jelentősen nem térnek el az adatlapi értékektől (3100HP-24, 3001D-22, 3052D-14 g/10perc) 



Hajba Sándor 

 

48 

illetve a mérés teljes ideje alatt közel azonos értékeket mértem. Ellenben a 100, 120, 140 °C-os 

mérések esetén az MFI növekedése az alapanyag degradációját jelzi.  

A szárítási és MFI mérések alapján véglegesen az alapanyag előkészítése során egy 

kíméletesebb 80 °C-os minimum 8 órás szárítást választottam a degradáció biztos elkerülésének 

az érdekében. A PLA-hoz adagolt erősítő- és töltőanyagok esetében is hasonló szárítást 

alkalmaztam. 

 

28. ábra Eltérő D-laktid tartalmú PLA minták MFI méréseinek eredményei különböző szárítási 

hőmérsékletek mellett: a) 3052D, b) 3001D, c) 3100HP 

A szárítást követően a próbatesteket a 9. táblázatban látható paraméterekkel 

fröccsöntöttem egy Arbourg Allrounder 370S 700-290 típusú fröccsöntőgép segítségével (gyári 

csigakialakítás, 30 mm átmérővel). 

Fröccsöntési paraméterek 

ömledék-hőmérséklet [°C] 190 utónyomás [bar] 600 

szerszám-hőmérséklet [°C] 25 utónyomás ideje [s] 20 

adagolási térfogat [cm3] 44 maradék hűtési idő [s] 40 

átkapcsolás [cm3] 12 csigafordulat [m/perc] 15 

fröccsöntési sebesség [cm3/s] 50 torlónyomás [bar] 30 

fröccsöntési nyomás [bar] ~1200 dekompresszió [cm3] 5 

9. táblázat Próbatestek fröccsöntési paraméterei 
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4.2. Politejsav kristályos szerkezetének hatása 

A PLA kristályos szerkezetének tárgyalásánál elsőként érdemes megemlíteni a 

polimerek kristályosodásának feltételeit. Ide sorolható, hogy az adott polimer hőre lágyuló 

(lineáris) legyen, kevés oldalelágazást tartalmazzon a főláncban (minél inkább legyen 

szimmetrikus), legyen sztereoregularitás a főlánc mentén, valamint hogy a kristályosodáshoz a 

minta megfelelő túlhűtéssel, és kellő ideig Tg-Tm hőmérséklet között tartózkodjon. A PLA 

esetében az ömledék-állapotban történő feldolgozás (fröccsöntés, extrúzió stb.) során a nagy 

hűtési sebesség és a PLA lassú kristályosodása következtében közel teljesen amorf szerkezetű 

lesz a gyártott termék, ellenben Tg-Tm közötti hőmérsékleten hőkezeléssel lehetőség van a PLA 

utólagos kristályosítására, amellyel egyes tulajdonságai is megváltoztathatók. 

Az utólagos hőkezelések előtt 3001D típusú politejsav mintán izoterm DSC 

vizsgálatokat végeztem 80, 90, 100, 110, 120, 130 és 140 °C-on (29. ábra), hogy megállapítsam 

az adott hőmérsékleten mennyi idő alatt megy végbe a minta hidegkristályosodása. A minták 

felfűtése a gép maximális 50 °C/perces fűtési sebességével történt. 

 

29. ábra PLA 3001D izoterm DSC mérési görbéi különböző hőntartási hőmérsékletek mellett 

A mérések alapján megállapítható, hogy amíg 80 °C-on körülbelül 40-45 perc szükséges 

(exoterm csúcs lecsengése) a folyamathoz, addig 90 °C felett ez jelentősen lecsökken 7 perc 

alatti időtartamra. Mivel ezek a mérési eredmények viszonylag kicsi, a DSC mérésnél 

használatos 3-6 mg-os mintán történtek, számítással közelítőleg becsültem, hogy a későbbi 

fémlapok között történő hőkezelések során a fröccsöntött 4 mm vastag próbatestek esetében 

mennyi idő szükséges ahhoz, hogy a próbatestek középvonalában is elérje a választott 

hőkezelés hőmérsékletet, illetve mekkora hőmérsékletkülönbség alakul ki a próbatest 
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középvonala és széle között. Ehhez az alábbi bemenő paraméterként adtam meg, amelyeket az 

Autodesk Moldflow Synergy 2016 adatbázisából vettem [118]: a próbatest vastagságát (h), 

PLA hővezetési tényezőjét (λPLA), sűrűségét (ρPLA), fajhőjét (cp,PLA), a hőátadási tényezőt (α*), 

a kiindulási hőmérsékletet (T0), és a hőkezelés hőmérsékletét (Thokez). 

A számítás menete az alábbi egyenletek felhasználásával történt (16-19) [119, 120]: 

 
PLApPLA

PLA

c
a

,




, (16) 

ahol a [m2/s] a hőmérséklekvezetési tényező, λPLA [W/m·K] a PLA hővezetési tényezője, ρPLA 

[kg/m3] a PLA sűrűsége, cp,PLA [J/kg·K] a PLA fajhője. 

 
PLA

X
Bi



 


*

 (17) 

ahol Bi [-] a Biot szám, α* [W/m2·K] a hőátadási tényező, λPLA [W/ m·K] a PLA hővezetési 

tényezője, X [m] a jellemző méret, amely jelen esetben a próbatest vastagságának fele. 

 
2X

a
Fo


 , (18) 

ahol Fo [-] a Fourier szám, a [m2/s] a hőfokvezetési tényező, τ [s] idő, X [m] a jellemző méret, 

amely jelen esetben a próbatest vastagságának fele. 

A Fourier szám és Biot szám meghatározása után a hőtani hasonlósági elvek és a 

hozzájuk kapcsolódó diagramok [119, 120] alapján meghatározhatók a dimenziótlan 

hőmérséklet értékek a próbatest falára (ϑf) és közepére (ϑc). Majd ezek felhasználásával 

becsülhető a próbatest falának, illetve közepének hőmérséklete az alábbi képlet segítségével 

(30. ábra). 

 )( 0

2 TTTT hokezhokez   , (19) 

ahol T [°C] a becsülni kívánt hőmérséklet, Thokez [°C] a hőkezelés hőmérséklete, T0 [°C] 

próbatest kiindulási hőmérséklete, ϑ [-] dimenziótlan hőmérséklet. 

A próbatestek hőmérsékletének egyszerű becslése alapján elmondható, hogy 15 perc 

elegendő a teljes keresztmetszet átmelegedéséhez, illetve a 15 perc eltelte után az alkalmazott 

hőkezelési hőmérsékletek esetében a próbatest közepe és széle közötti hőmérséklet nem haladja 

meg a 1 °C-ot (30. ábra/b). 
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 a b 

30. ábra Piskóta próbatestek a) közepének becsült hőmérséklete b) hőmérsékletkülönbsége a középvonal 

és a felülete között eltérő hőntartási hőmérsékletek mellett 

Az izoterm DSC méréseket követően egy WGL45B típusú szárítószekrényben 

elvégeztem a fröccsöntött 3001D anyagú piskóta próbatestek hőkezelését 80-140 °C-os 

hőmérséklet tartományban 1 órán át. A próbatestek szemmel láthatóan is kristályosodtak, mivel 

az átlátszó piskóta próbatestek fehérré változtak a hőkezelés során (31. ábra). 

 

 

 a b 

31. ábra PLA 3001D próbatestek a) hőkezelés előtt, b) hőkezelés után 

A próbatestek kristályosságának alakulását szemlélteti a 32. ábra, ahol a különböző 

hőkezelési hőmérsékletek (80-140 °C) mellett látható a kristályosság változása az idő 

(0-60 perc) függvényében, a próbatestek közepéből kivett minták esetében. 
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 a b 

32. ábra PLA 3001D próbatestek kristályossága a) a hőkezelési hőmérséklet és az idő függvényében, b) az 

egy óra végén elért maximális kristályos részarány 

A 33. ábrán nem hőkezelt PLA 3001D esetében a DSC görbén 80-100 °C között látható 

egy hidegkristályosodási csúcs, amely nagyságából következtethetünk arra, hogy a minta közel 

teljesen amorf szerkezetű volt a fröccsöntés után. Kristályos részaránya a DSC mérés 

kiértékelését követően 8%-ra adódott. Ez a hidegkristályosodási csúcs a hőkezelt mintákon nem 

jelentkezik, amely igazolja, hogy a hőkezelés során teljesen kikristályosodtak. A referencia, és 

a 80-100 °C-on hőkezelt PLA DSC görbéken felfedezhető egy exoterm csúcs közvetlenül a 

kristályolvadás előtt (150-160 °C), amely az α’→α átkristályosodást [121-123] jelzi a mintában. 

Itt a kisebb hőkezelési hőmérsékleteken kialakított α’ fázis még kevésbé stabil ezért látható 

közvetlenül az kristályolvadási csúcs előtti exoterm csúcs. A növekvő hőkezelési 

hőmérsékletekkel ez az átkristályosodást jelző exoterm csúcs a nagyobb hőmérsékletek 

irányába tolódik el, amely a kevésbé tökéletes α’ kristálymódosulat tökéletesedését jelzi. A 

110 °C-os hőkezelés esetében már az α’ is annyira stabil, hogy látható az olvadási csúcsa, illetve 

az α’→α átkristályosodás az α’ olvadására szuperponálódik ezért látható a kettős olvadási csúcs 

a 110-130 °C-on hőkezelt minták DSC görbéin. A 110-130 °C-os hőkezelések esetében az első 

olvadási csúcs kifejezettebbé válása az α’ egyre stabilabbá válásának következménye. A 

140 °C-os hőkezelés esetében ez már nem tapasztalható, mert ott a egyből a tökéletesebb α 

kristálymódosulat alakul ki, így ismét csak egy olvadási csúcs látható a DSC mérési görbén 
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 a b 

33. ábra a) 80-140 °C-on hőkezelt PLA 3001D minták első felfűtésből származó DSC görbéi, 

b) a 80-100 °C-on hőkezelt görbék kinagyított részlete 

A DSC vizsgálat eredményei mellett, a nagyszögű röntgendiffrakciós (WAXD) mérések 

(34. ábra) segítségével is vizsgáltam, a kialakult kristályszerkezetet. Hasonlóan a DSC mérés 

eredményeihez a 110 °C-os hőkezeléstől minták esetében az α’ tökéletesedésének 

következtében a röntgen spektrumokon megjelennek kisebb intenzitással a tökéletesebb α 

módosulatra jellemző 010 és 015 csúcsok [121-123], illetve a 203 csúcs jobbra tolódik.  

 

34. ábra PLA 3001D hőkezelt minták WAXD görbéi eltérő hőntartási hőmérsékletek esetén 

A WAXD mérési eredményeket felhasználva a (203) csúcs esetében a kristályos 

részecskenagyság és az atomsíkok távolsága a hőkezelési hőmérséklet függvényében 35. ábrán 

látható. Megfigyelhető az α’ kristálymódosulat tökéletesedésével, illetve a hőkezelési 

hőmérséklet növelésével a krisztallit méret nő illetve a kristálysíkok között kismértékben 

csökken a távolság. 
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35. ábra PLA 3001D hőkezelt minták WAXD mérési eredményeiből meghatározott kristályos 

részecskeméret és kristálysík távolság eltérő hőntartási hőmérsékletek mellett 

A PLA további jellemzéséhez a WAXD méréseket SAXS mérésekkel is kiegészítettem, 

amelyből meghatározható a PLA szerkezetét jellemző nagy periódus (LB) (36. ábra). 

Megfigyelhető az egyes mérési görbéken megjelenő intenzitás csúcs, amelyek a hőkezelési 

hőmérséklet növelésével a kisebb értékek irányába tolódnak el. Az intenzitás csúcsokhoz 

tartozó q [nm-1] értékekből meghatározott nagy periódus a hőkezelési hőmérséklet növelésével 

110 °C felett növekedést mutat. Ez azt mutatja, hogy a lamellák vastagsága az emelkedő 

hőkezelési hőmérsékletekkel nő. 

 

 a b 

36. ábra PLA 3001D hőkezelt minták a) SAXS mérési görbéi, b) nagyperiódusa eltérő hőntartási 

hőmérsékletek mellett 

A DSC és WAXD méréseket továbbá polarizációs optikai mikroszkópos mérésekkel is 

kiegészítettem (37. ábra). A felvételeken megfigyelhető, hogy az eltérő hőmérsékleten hőkezelt 

3001D politejsav minták szerkezete. 
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37. ábra PLA 3001D polarizációs optikai mikroszkópi felvételei különböző hőmérsékletű 1 órás 

hőkezelések után 

A politejsav kristályos részarányának nagysága valamint a α’ és α kristálymódosulatok 

aránya feltételezhetően befolyásolja annak műszaki tulajdonságait, ezért vizsgáltam a 

különböző hőmérsékleteken hőkezelt PLA 3001D próbatestek mechanikai, termo-mechanikai, 

hőalaktartási és tartós idejű tulajdonságait. 

A hőalaktartási mérések (HDT) eredményei (38. ábra) alapján megállapítható, hogy a 

PLA hőalaktartása a kristályosság és a kristálymódosulatok függvényében több szakaszra 

bontható. 
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38. ábra PLA 3001D hőalaktartása a kristályosság függvényében a) 80 °C-on hőkezelt minta esetében 

b) eltérő hőkezelési hőmérsékletek esetében 

Az első szakaszon (0-35%) a hőkezelési hőmérséklettől függetlenül számottevően nem 

változik a PLA próbatestek hőalaktartása (55-58 °C), azt továbbra is leginkább a Tg határozza 

meg. A következő szakasz a 35-42%-ig tartó rész, ahol megfigyelhető, a HDT érték közel 

lineáris trendje a kristályosság függvényében. Ez jól látható a külön kiemelt 80 °C-on hőkezelt 

minta eredményein is (38. ábra/a), amely esetben a kristálymódosulatok nem befolyásolják az 

elért eredményeket, hiszen csak az α’ változatot tartalmazza. A különböző hőmérsékleten 

hőkezelt mintákon (38. ábra/b) látható, hogy elérve a körülbelül 42%-os kristályos részarányt 

a hőkezelési hőmérséklet emelésével közel azonos kristályosság mellett nő a HDT értéke. Az 

utolsó szakaszban a tovább növelt hőkezelési hőmérséklet hatására a PLA hőalaktartása tovább 

nő a kristályosság további növekedése mellett.  

Az 1 órán át hőkezelt PLA próbatestek HDT értékein, megfigyelhető hogy a 

80-120°C-os hőkezelések esetében közel azonos kristályosság (eltérés 2% alatt) mellett a HDT 

értéke folyamatosan nő (39. ábra). Ez a 38. ábra/a 42% kristályosságnál tapasztalható 

függőleges metszetével is egyezik. A jelenséget a politejsav α’→α kristályátalakulásával lehet 

magyarázni, amit korábban WAXD és DSC mérésekkel igazoltam. 80 °C-on még csak az α’ 

módosulat található a PLA próbatestekben, majd a hőkezelési hőmérséklet emelésével az α’→α 

egyre jelentősebb mértéke azonos kristályosság mellett is a HDT érték növekedését 

eredményezi. A hőkezelési hőmérséklet további emelésével 130 °C-os hőkezeléstől az α’→α 

még nagyobb mértékű átalakulása és a kristályos részarány további növekedésének együttese 

már 150 °C-os HDT értéket eredményez. 
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39. ábra A PLA 3001D hőalaktartása és kristályossága különböző hőmérsékletű 1 órás hőkezelések után 

A hőalaktartási mérésekkel párhuzamba állíthatók a hőkezelt PLA minták DMA 

eredményei (40. ábra), ahol látható a növekvő kristályosság, illetve a nagyobb hőkezelési 

hőmérséklet hatására kialakuló egyre tökéletesebb kristályszerkezet hatása. A referencia PLA 

DMA görbéjén látható hogy a Tg hőmérséklet elérésével (55-60 °C) jelentős csökkenés 

figyelhető meg a tárolási modulus értékében, majd a mérés során a minta 

hidegkristályosodásának köszönhetően 80 °C-tól a modulus növekedése tapasztalható. A 

hőkezelt próbatesteknél már a 80 °C-os hőkezelés esetén a kialakuló ~42%-os kristályosság 

hatására is jelentősen nagyobb a Tg felett a tárolási modulus értéke a nem hőkezelt PLA-hoz 

képest, illetve a kialakuló tökéletesebb kristályszerkezetnek és vastagabb lamelláknak 

köszönhetően (növelt hőkezelési hőmérsékletek) a tárolási modulus további növekedése 

tapasztalható a 80-140 °C mérési tartományban. 

 

40. ábra Hőkezelt PLA 3001D minták DMA görbéi eltérő hőmérsékletű hőntartás után 
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A HDT mérési eredmények és a DMA görbékből 255 MPa modulusnál leolvasott 

hőmérséklet értékek között jó korreláció figyelhető meg (41. ábra). A 255 MPa-os modulus 

érték a három pontos hajlításnál alkalmazott lehajlás összefüggésből (20) adódik. 
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, (20) 

ahol E [MPa] modulus érték, F [N] terhelő erő HDT B esetén, L [mm] alátámasztási távolság 

I [mm4] másodrendű nyomaték, f [mm] (0,34 mm) szabványos lehajlás érték HDT B mérés 

esetén. 

 

41. ábra Hőkezelt PLA 3001D HDT B értékei és a 255 MPa tárolási modulus értékhez tartozó 

hőmérsékletek közötti kapcsolat 

A hőalaktartás mellett vizsgáltam a hőkezeléssel előállított kristályos minták 

mechanikai jellemzőit. A hőkezelés hatására megnövekedett kristályosság és lamella méret 

következtében a referencia értékhez képest kismértékű növekedés érhető el mind szilárdság, 

mind modulus tekintetében. A szakítószilárdság 72 MPa-ra (+10 MPa) a hajlítószilárdság pedig 

118 MPa-ra (+14 MPa) (42. ábra). A nagyobb hőkezelési hőmérsékleteken a szilárdság 

csökkenése a mintában megjelenő egyre nagyobb repedésekkel magyarázhatók, mint ahogy az 

a 37. ábra 140°C-os hőmérsékleten hőkezelt mintáról készült képen is látható. 
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42. ábra Hőkezelés hatása a PLA 3001D a) szakító- és b) hajlító tulajdonságaira 

A bemetszett Charpy ütőszilárdság háromszorosára 6 kJ/m2 fölé nőtt (43. ábra), a kisebb 

90 °C- os hőkezelésnél. A hőkezelési hőmérséklet további növelésével a kristályosság tovább 

növelhető (akár 50%), ez azonban a PLA ridegedéséhez vezet, amely az ütőszilárdság, illetve a 

hajlítószilárdság drasztikus csökkenésével jellemezhető. Ezek alapján elmondható, hogy a 

kevésbé tökéletesebb α’ kristálymódosulat jelenléte a mintában előnyösebb az ütőszilárdság és 

a szilárdság szempontjából. 

 

43. ábra Hőkezelés hatása a PLA 3001D Charpy ütőszilárdságára 

Mindezek mellett vizsgáltam a kristályszerkezet hatását a PLA hosszútávú 

viselkedésére is. Szobahőmérsékleten (25 °C±2 °C) 1 órás kúszásvizsgálatokat végeztem 

(44. ábra/a). Ezekből a feszültség-idő hasonlósági elv alapján különböző terhelési szintekre 

meghatároztam a kúszási mestergörbéket (44. ábra/b), amelyeket a PLA szakadási nyúlásával 

és 100 évvel leszűkítettem. Ez alapján 40%-os terhelésen körülbelül 1 évre jósolható a vizsgált 

próbatest élettartama. Tovább növelve a terhelés nagyságát már 50%-os szinten drasztikus 

élettartam csökkenés várható, amely a mestergörbe alapján körülbelül 1 nap. Megállapítható 

hogy tartós idejű alkalmazások esetében úgy kell tervezni; hogy a maximális terhelés a PLA 
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szilárdságának 40%-a, vagy az alatti kell legyen, ha az adott szerkezetnek legalább 1 évig 

használatban kell lennie. 

 

 a b 

44. ábra a) Egyórás kúszásmérések- és b) Különböző terhelési szintre szerkesztett mestergörbék 

A kristályosság növelése nem csak a hőalaktartásra, hanem a tartós idejű viselkedésre 

is hatással van. Megfigyelhető, hogy közel azonos kristályos részarány mellett a hőkezelési 

hőmérséklet növelésével az α’ kristálymódosulat tökéletesedik (egyre jobban az α módosulattá 

alakul át) ezért a kúszási hajlam csökken (45. ábra). 

 

45. ábra Kristályosság hatása a kúszásra (40%-os terhelési szint esetén) 

4.3. Politejsav D-laktid tartalmának hatása 

A következő fejezetben a PLA D-laktid tartalmának hatását mutatom be és elemzem a 

főbb tulajdonságok szempontjából nem hőkezelt, hőkezelt, valamint gócképzőt tartalmazó 

minták esetében. A politejsavnál fontos anyagszerkezeti jellemző annak D-laktid tartalma, 

amely tulajdonságait befolyásolhatja. Egyik ilyen fő tulajdonság a korábbi fejezetekben már 

említett kristályosodási képesség. A D-laktid tartalom hatásának vizsgálatához a Natureworks 

alapanyag gyártó három különböző típusú PLA-ját használtam fel, amelyek eltérő D-laktid 
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tartalommal és közel azonos molekulatömeggel rendelkeznek. A három választott típus a 

3100HP, a 3001D és a 3052D amelyek D-laktid tartalma rendre 0,5%, 1,4% és 4% volt 

(46. ábra). 

 

46. ábra A kereskedelmi forgalomban kapható PLA típusok [124] 

A pontos molekulatömeg és eloszlás meghatározásához gélpermeációs kromatográfiát 

(GPC) használtam fel. Ez alapján a választott PLA típusok szám-, tömegszerinti és z-átlag 

molekulatömegei a 10. táblázatban láthatók. Mind a molekulatömeg értékek, mind a 

polidiszperzitás (PD) értéke közel esik egymáshoz a három típus esetén, illetve a 

molekulatömeg eloszlások (47. ábra) is fedik egymást, amely esetén a 3052D eloszlása ugyan 

csekély, de nem számottevő mértékben eltolódik a nagyobb molekulatömegek felé. 

 

 

47. ábra Különböző PLA minták molekulatömeg eloszlása 
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Molekulatömeg [Da] 

 Mn Mw Mz PD 

3100HP 82071 137924 204094 1,68 

3001D 83706 142798 212979 1,71 

3052D 90132 161741 241243 1,79 

10. táblázat Különböző PLA minták molekulatömegei 

4.3.1. Nem hőkezelt politejsav minták 

A korábban alkalmazott fröccsöntési paraméterek mellett (9. táblázat) mindhárom PLA 

típusból próbatesteket fröccsöntöttem. Első lépésben a próbatestek közepéből vett mintákat 

DSC vizsgálatnak vetettem alá. A 48. ábrán látható a három eltérő D-laktid tartalmú minta DSC 

mérési görbéje, amely alapján megállapítható, hogy a csökkenő D-laktid tartalommal, a 

hidegkristályosodás csúcsa a kisebb hőmérsékletek irányába tolódik el. Ez azzal magyarázható, 

hogy a kevés D-laktidot tartalmazó PLA minta sztereoregularitása nagyobb fokú, ezáltal 

tapasztalható az, hogy a felfűtés során kisebb hőmérsékleten megindul a kristályosodás 

folyamata. A megjelenő csúcs szélessége a D-laktid tartalom csökkenésével egyre csökken, 

amelyből arra lehet következtetni, hogy a kisebb D-laktid tartalmú minta kristályosodása 

gyorsabb. 

 

 a b 

48. ábra Különböző D-laktid tartalmú PLA minták DSC mérési görbéi a) 5 °C/perc fűtés, b) 5 °C/perc 

hűtés 

A kristályolvadási csúcsoknál is megfigyelhető különbség a három minta között. 

Egyrészt a D-laktid tartalom csökkenésével nő a kristályolvadás hőmérséklete, másrészt a 

legnagyobb D-laktid tartalmú 3052D mintánál megfigyelhető egy kettős olvadási csúcs, amely 

az α’ és α kristálymódosulat együttes jelenlétére utal. Ez a kettős olvadási csúcs ennél a 

mintánál a 100 °C feletti hidegkristályosodás miatt alakult ki. Végül pedig egyes mintáknál 
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látható az olvadás előtti kis exoterm csúcs, amely az α’ → α átalakulást jelzi, és arra utal, hogy 

a minta csak α’ kristálymódosulatot tartalmazott. A hűtés során végbemenő kristályosodást 

vizsgálva szintén jelentős különbségek láthatók az egyes alapanyagok között. A legnagyobb D-

laktid tartalmú alapanyag esetében 5 °C/perc hűtési sebesség esetén sem látható a 

kristályosodásra utaló csúcs megjelenése, amely a D-laktid tartalom csökkenésével viszont 

egyre határozottabban jelentkezik, és ez szintén jobb kristályosodásra utal. A görbék 

kiértékelése után megállapítottam, hogy azonos paraméterekkel gyártott minták kristályossága 

a csökkenő D-laktid tartalom mellett nő, amelyek rendre 3100HP-nál 21,1% a 3001D-nél 8,7% 

és a 3052D-nél 3,2%-ra adódott. 

A D-laktid tartalom csökkenésével elért kristályos részarány növekedés azonban még 

nem eredményez változást a főbb mechanikai és hőalaktartási tulajdonságokban. Azonos 

körülmények között gyártott különböző D-laktid tartalmú PLA minták esetében bár a kristályos 

részarány eltér, de ez nem jelentkezik a szakító- és hajlítóvizsgálat eredményeiben (49. ábra). 

Mind a húzószilárdság és hajlítószilárdság rendre hasonlóan 65 MPa és 100 MPa körül alakul 

mindhárom PLA esetében, pusztán a legnagyobb D-laktid tartalmú 3052D típusú anyag húzó 

rugalmassági modulusa kisebb a többihez képest feltehetően a kisebb kristályos részarány 

miatt. 

 

 a b 

49. ábra Különböző D-laktid tartalmú PLA minták a) szakító és b) hajlítóvizsgálati eredményei 

A nyúlások tekintetében kismértékű növekedést tapasztaltam a vizsgált minták esetében 

mind a maximális erőnél, mind a szakadásnál mért nyúlás esetében a D-laktid tartalom 

növekedésével. Ez a nyúlásváltozás feltételezhetően a minták kristályosságbeli különbségeinek 

köszönhető, amíg a legkisebb nyúlású minta 21,1% körüli kristályos részaránnyal rendelkezik, 

addig a legnagyobb nyúlású 3,2%-kal. 
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50. ábra Különböző D-laktid tartalmú PLA minták nyúlása 

Jelentős különbségek sem a Charpy ütőszilárdság, sem a HDT eredményeiben nem 

figyelhetők meg (51. ábra). Ez az előző fejezetben bemutatott eredményeim alapján elsősorban 

azzal magyarázható, hogy még a 20%-os kristályosság is kevés ahhoz, hogy változást okozzon 

a HDT, vagy az ütőszilárdság értékében. 

 

 a b 

51. ábra Különböző D-laktid tartalmú PLA minták a) Charpy és b) HDT eredményei 

Végül megvizsgáltam a különböző D-laktid tartalmú PLA próbatestek kúszási 

viselkedését. Az elvégzett kúszásmérések alapján a feszültség-idő hasonlósági elv 

felhasználásával szerkesztett, tartós viselkedést becslő mestergörbéken (52. ábra) látható, hogy 

a D-laktid tartalom csökkenésével a megnövekedett kristályosság előnyös hatással van a 

kúszási viselkedésre. Az azonos, 20%-os terhelési szintre (597 N) szerkesztett mestergörbéket 

nézve látható, hogy azonos időtartam esetén a kisebb D-laktid tartalommal rendelkező PLA 

becsült deformációja kisebbre adódik. Mivel az előzőekben bemutatott mérések alapján a 

szilárdsági értékek azonosak voltak, de a kristályos részarány jelentősen eltérő (3,2; 8,7 és 

20%), így kijelenthető, hogy a 0,5%-os D-laktid tartalomú, 3100HP típusú PLA nagyobb 

mértékű kristályosságának hatására a többi PLA mintához képest nagyobb kúszási ellenállással 

rendelkezik. 
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52. ábra Különböző D-laktid tartalmú PLA-k kúszási mestergörbéi 20%-os terhelési szinten 

4.3.2. Hőkezelt politejsav minták 

A 4.3.1.-es fejezethez hasonlóan az eltérő D-laktid tartalom mellett is vizsgáltam, hogy 

a hőkezeléssel különböző hőmérsékleten kristályosított PLA anyagok esetében hogy változnak 

azok szilárdsági, ütőszilárdsági, hőalaktartási és kúszási tulajdonságai.  

A vizsgálatokhoz egy WGL45B típusú szárítószekrényben 80, 90, 100, 110, 120, 130 

és 140 °C-on hőkezeltem fröccsöntött próbatesteket 1-1 órán keresztül. A hőkezelések előtt a 

választott hőmérsékleteken itt is elvégeztem az izoterm DSC méréseket (53. ábra). 

 

53. ábra Eltérő D-laktid tartalmú PLA minták izoterm DSC mérései különböző hőntartási 

hőmérsékleteken: a) 3052D, b) 3001D, c) 3100HP 
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A mérések alapján megállapítható, hogy a D-laktid tartalom 4%-ról 0,5%-ra 

csökkenésével azonos kristályosítási hőmérséklet mellett a kristályosodás gyorsabban 

végbemegy. A csökkenés mértéke 80 °-on 30 perc, 90 °C-on 13 perc nagyobb hőmérsékleteken 

1-2 perc. A hőkezelésen átesett fröccsöntött PLA próbatestek közepéből kivett mintákon DSC 

vizsgálatokat végeztem (54. ábra), ami alapján meghatároztam az egyes minták hőkezelés utáni 

kristályosságát. 

 

54. ábra Különböző D-laktid tartalmú, hőkezelt PLA minták kristályossága a hőkezelési hőmérséklet 

függvényében 1 óra hőkezelés után 

A hőkezelés előtti kiindulási kristályosság 3052D-nél 3,2%, 3001D-nél 8,7% és 

3100HP esetén 21,1% volt. Látható, hogy a hőkezelés hatására a kristályos részarány mértéke 

jelentősen megnövelhető, akár a kiindulási érték többszörösére is. Megfigyelhető, hogy adott 

kristályosítási hőmérséklet mellett a D-laktid tartalom 4%-ról 0,5%-ra csökkenésével növelhető 

a maximálisan elérhető kristályos részarány 20%-kal. 

Az egyes típusú PLA minták fröccsöntés utáni, hőkezelés előtti DSC görbéi 

(55. ábra/ref. görbék) esetében megjelenik a hidegkristályosodást jelző exoterm csúcs a 

80-110°C tartományban, amely a minták utólagos kristályosodására utal. Ezek a 

hidegkristályosodási csúcsok a hőkezelés következtében eltűnnek, amely igazolja, hogy a 

hőkezelések során teljes mértékben kristályosodtak a minták. 

Mindhárom PLA minta esetében megfigyelhető az α’ kristálymódosulat tökéletesedése 

a hőkezelési hőmérséklet során. A korábbi eredményekhez (33. ábra) képest látható, hogy a 

D-laktid tartalom csökkenésével a kettős olvadási csúcs megjelenése a nagyobb hőkezelési 

hőmérsékletek esetében történik meg (56. ábra). A 4% D-laktid tartalmú PLA esetében már a 

90 °C-on hőkezelt minta esetében is látható minimálisan az α’ kristálymódosulat stabilitás 
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növekedésének köszönhetően a kettős olvadási csúcs, addig a legkisebb, 0,5% D-laktid tartalmú 

PLA esetében ez csak a nagyobb 130 °C-os hőkezelés után jelenik meg.  

 

55. ábra Hőkezelt PLA 3052D, 3001D és 3100HP minták első felfűtési DSC görbéi különböző 

hőmérsékletű hőkezelések után 

 

56. ábra Hőkezelt PLA 3052D, 3001D és 3100HP minták DSC első felfűtési görbéjének kinagyított 

olvadási csúcsai 
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A kisszögű röntgen vizsgálatok eredményeként megállapítható, hogy a nagyperiódus 

(57. ábra) mértéke a kristályosítási hőmérséklet emelésével jelentősen megnő, illetve a 4% 

D-laktid tartalom esetében eltér a két kisebb D-laktid tartalmú mintával. A mérés eredményei 

azt mutatják, hogy a lamellák megvastagodnak a hőkezelési hőmérséklet növekedésével. 

 

57. ábra Hőkezelt PLA 3052D, 3001D és 3100HP minták nagyperiódusa a hőkezelési hőmérséklet 

függvényében 

A nagyszögű röntgen vizsgálatok átlageredményei (58. ábra) alapján a kristályos 

részecskenagyság a (203) irányra merőlegesen nőtt a hőkezelési hőmérséklet növelésével. A 

0,5% és 1,4% D-laktid tartalmú minta esetében közel azonosan, amíg a 4%D-laktid tartalomnál 

a látszólagos krisztallit méret kisebb átlagosan 10 nm-el. 

 

58. ábra Hőkezelt PLA 3052D, 3001D és 3100HP minták kristályos részecskenagysága a hőkezelési 

hőmérséklet függvényében 

A DSC és röntgen vizsgálatok mellett továbbá megfigyelhető, hogy a szefrolitok mérete 

az 1 órás hőkezelés végére a hőkezelési hőmérséklet növelésével egyre nagyobb lesz majd 110-

120 °C-tól már teljesen egybeérnek (59. ábra). 
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59. ábra Hőkezelt PLA 3052D, 3001D és 3100HP minták polarizációs optikai mikroszkópi képe 
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A szakító és hajlítóvizsgálatok eredményei alapján megállapítható hogy a szilárdsági és 

modulus értékekben a hőkezelt próbatestek esetében nincs jelentős különbség az eltérő 

D-laktid tartalmú minták között (60., 61. ábra). 

 

 a b 

60. ábra Különböző D-laktid tartalmú hőkezelt PLA minták a) húzószilárdsága és b) húzó rugalmassági 

modulusa 

 

 a b 

61. ábra Különböző D-laktid tartalmú hőkezelt PLA minták a) hajlítószilárdsága és b) húzó rugalmassági 

modulusa 

A 80 °C-os hőkezelés esetében a szilárdsági értékek a húzószilárdság esetében 

10 MPa-lal, a hajlítószilárdság 15-20 MPa-lal nőtt a referencia (49. ábra), nem hőkezelt 

mintákhoz képest, majd a hőkezelési hőmérséklet növelésével mind a húzószilárdság, mind a 

hajlítószilárdság csökkenő tendenciát mutat. A modulus esetében a hőkezelési hőmérséklet 

növelésével mind a húzó mind a hajlító rugalmassági modulus értéke nőtt átlagosan 1 GPa-lal. 

A modulus növekedést mind a szakításnál, mind a hajlításnál a kristályos részarány növekedése 

okozza, amíg a szilárdságbeli csökkenést a nagyobb hőkezelési hőmérsékleteken megjelenő 

egyre nagyobb repedések (59. ábra) okozzák. 

A kvázistatikus mechanikai vizsgálatok mellett végeztem dinamikus mechanikai 

(Charpy) és hőalaktartási (HDT) méréseket is. Itt már jelentősebb hatás tapasztalható a D-laktid 
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tartalom szempontjából az egyes minták esetében. A Charpy mérések alapján (62. ábra) 

egyértelműen kiemelkedő eredményt mutat a legkisebb D-laktid tartalommal rendelkező 

3100HP típus hőkezeléssel elért 12,8 kJ/m2 bemetszett Charpy ütőszilárdságával (hőkezelés 

nélkül 2,1 kJ/m2).  

 

62. ábra Különböző D-laktid tartalmú hőkezelt PLA-minták bemetszett Charpy ütőszilárdsága a 

hőkezelési hőmérséklet függvényében 

A mérési eredményeken megfigyelhető mindegyik D-laktid tartalom esetében egy 

maximum érték, amely után a bemetszett Charpy ütőszilárdság értéke csökken, amit a növekvő 

kristályos részarány és a nagyobb modulussal rendelkező tökéletesebb α kristálymódosulat 

okoz. A maximum ütőszilárdság értéke a D-laktid tartalom csökkentésével a nagyobb 

hőkezelési hőmérsékletek irányába tolódik el. Ez azzal magyarázható, hogy a kisebb D-laktid 

tartalom esetében az ütőszilárdság szempontjából kedvezőbb α’ kristálymódosulat van jelen, 

amíg a nagyobb D-laktid tartalmak esetében már kisebb hőkezelési hőmérsékleteken is (~100 

°C) is elkezdődik a kristályszerkezet tökéletesebbé válása azáltal ott az ütőszilárdság 

szempontjából kedvezőtlenebb α kristálymódosulat is megjelenik. Továbbá a 0,5% D-laktid 

tartalmú minta kristályos részaránya 10, illetve 20%-kal nagyobb másik két mintáénál, így 

érhető el a maximális 12,8 kJ/m2. 

A különböző D-laktid tartalmak mellett is vizsgáltam a hőkezelési hőmérsékletek 

HDT-re gyakorolt hatását. Megfigyelhető, hogy az elérhető maximum hőalaktartás a 0,5% 

(3100HP) és 1,4% (3001D) D-laktid tartalommal rendelkező PLA minták esetében közel 

azonos, amíg a már 4%-D-laktidot tartalmazó 3052D esetében jelentősen, akár 15-20 °C-kal 

kisebb (63. ábra/a). A hőalaktarás a kristályos részarány növekedésének, a kialakuló vastagabb 

lamelláknak, illetve a hőkezelési hőmérséklet emelésével a stabilabbá és egyre jobban az α 

kristálymódosulattá alakuló α’ szerkezetnek köszönhető. 
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 a b 

63. ábra Különböző D-laktid tartalmú hőkezelt PLA-k hőalaktartása a) a hőkezelési hőmérséklet, 

b) a kristályosság függvényében 

A kristályosság függvényében ábrázolva a hőalaktartást (63. ábra/b) megfigyelhető, 

hogy a legnagyobb D-laktid tartalmú 3052D minta esetében kisebb kristályos részarány mellett 

is akkora HDT érték mérhető, ami a másik két minta esetében csak nagyobb kristályos 

részarány esetében tapasztalható. Ez azzal magyarázható, ami az 55. ábra DSC görbéin is 

látható, hogy a 3052D esetében már a kisebb hőkezelési hőmérsékleteken is megfigyelhető α’ 

kristálymódosulat stabilabbá válása, amit a kettős olvadási csúcs jelez.. Így bár ez a minta 

kisebb kristályosággal rendelkezik, de az nagyobb részben tartalmaz tökéletesebb 

kristálymódosulatot, amely szintén hatással van a hőalaktartásra. A méréseim alapján a 100°C-

on hőkezelt, 4% D-laktid tartalmú 3052D típus esetén a kristályos részarány 30%, amíg a 80°C-

on hőkezelt, 0,5% D-laktid tartalmú, 3100HP típusé 42%. Ellenben a két próbatest HDT értéke 

közel azonos 100,7 °C és 102,7 °C. A másik esetben a 140 °C-on hőkezelt 3052D és a 80 °C-

on hőkezelt 3100HP kristályossága azonos ellenben az előbbi HDT-je 20 °C-kal nagyobb. Ez 

is jelzi, hogy a hőalaktartást nem csak a kristályos részarány mennyisége, hanem a hőkezelési 

hőmérséklet hatására kialakult szerkezet is befolyásolja. 

Részletesebben vizsgálva a hőalaktartás és a kristályosság kapcsolatát (64. ábra) 

mindhárom PLA típus esetében a kristályos részarány függvényében ábrázolva a HDT B 

értékeket megállapítható egy határérték, amely alatt az alapanyag Tg értéke határozza meg 

annak hőalaktartását, felette pedig Tg és Tm közé esik a kristályszerkezet és kristályos részarány 

függvényében. Mind a három D-laktid tartalom esetén ez a kristályossági határérték az elért 

maximális kristályos részarány 65%-nál van. Így megállapítható, hogy, a kristályossági 

határérték alatti kristályosságú politejsav az üvegesedési átmeneti hőmérsékletnél nagyobb 

hőmérsékleten az amorf fázis nagyrugalmas állapotba lépése miatt veszíti el a mérettartását. A 

kristályossági határérték feletti kristályosságú politejsav esetében a hőalaktartás növekedését a 
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kristályos részarány mellett az α’ kristálymódosulat tökéletesedése α kristálymódosulattá, 

valamint a lamella méret is befolyásolja. 

 

 

64. ábra Különböző D-laktid tartalmú hőkezelt PLA-k hőalaktartása a relatív kristályosság függvényében 

4.3.3. Gócképzőt tartalmazó politejsav 

A politejsav lassú kristályosodásának következtében (9. ábra) a fröccsöntéssel készített 

próbatestek, termékek esetén a nagy hűtési sebességek (8. ábra/b) miatt a kristályosság 

jelentősen kisebb (akár több 10%) az elérhető maximális értéktől. A kristályos részarány a 

fröccsöntött próbatestek esetében utólagos hőkezelés segítségével növelhető, amely azonban 

egy plusz technológiai lépés, illetve időigényes folyamat, valamint méretpontos termékek 

esetében nem ajánlott alkalmazni, mert a termék deformációjához vezethet. 

Gócképzők PLA-hoz keverésével növelhető a kristályosodás mértéke, sebessége, 

amellyel elérhető, hogy akár fröccsöntés során is nagyobb kristályos részarány legyen elérhető. 

A korábban bemutatott szakirodalmi adatok (3. táblázat) alapján (Tc és t1/2) háromféle 

gócképzőt választottam a vizsgálataimhoz, amelyek egy aromás foszfonát (Ecopromote®), egy 

kálium-dimetil-5-szulfoizoftalát (LAK301®), és orotsav. A gócképzők hatékonyságának, 

illetve különböző D-laktid tartalmú PLA mintákra gyakorolt hatásuknak elemzéséhez mintákat 

készítettem egy Brabender Plastograph típusú belső keverőben 190°C-on 50 ford/perc 

fordulaton 5 perc keverési idővel. A kiválasztott gócképzőket 0,5; 1; 2 m% mennyiségben 
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adtam hozzá a három különböző D-laktid tartalmú PLA-hoz. Az előállított mintákat DSC 

mérésekkel elemeztem, ahol 5 és 50 °C/perces hűtési, illetve 5 °C/fűtési sebességeket 

alkalmaztam. 

 

65. ábra Különböző gócképzők mennyiségének hatása eltérő D-laktid tartalmú PLA minták 

kristályosodási csúcs-hőmérsékletére és kristályosodási félidejére 

Az egyes anyagok jellemzésére a hűtési görbén a kristályosodáshoz tartozó exoterm 

csúcs jellemzőit használtam fel úgy, mint a kristályosodási félidő (t1/2) illetve a kristályosodás 

csúcshőmérséklete (Tc) (65. ábra). Már korábban a töltetlen mintáknál (48. ábra) is 

megfigyelhető a különbség a D-laktid tartalom függvényében, hiszen 5 °C/perc sebességű hűtés 

esetében a 4% D-laktid tartalommal rendelkező PLA esetében nem tapasztalható a 

kristályosodást jelző exoterm csúcs. A kristályosodás sebességét jellemző félidő a kisebb 

D-laktid tartalmú 3100HP és 3001D esetében 4 percre adódott. Ellenben a 4% D-laktid 

tartalomnál már lassú hűtés (5 °C/perc) esetében sem tapasztaltam kristályosodást a hűtés során. 

A gócképzők segítségével az előbbi hátrányok ellensúlyozhatók, már fél tömegszázalék 

hozzáadásával jelentősen csökken a t1/2 értéke 4 percről 1 perckörnyékére, illetve a 

kristályosodási hőmérséklet egyes esetekben akár több mint 30 °C-kal is eltolható a nagyobb 

hőmérsékletek irányába. A gócképzők mennyiségének növelése azonban további jelentős 

változást már nem okoz. A D-laktid tartalom függvényében megfigyelhető, hogy mindegyik 
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felhasznált gócképző hatékonysága csökken a D-laktid tartalom növekedésével. A 

kristályosodási csúcshőmérséklet a kisebb értékek felé tolódik lineáris trendet követve, amíg a 

kristályosodási félidő jelentősen megnő 1,4%-os D-laktid tartalom felett (65. ábra). 

A 0,5% D-laktid tartalmú (3100HP) PLA esetében 2 m% gócképző tartalom mellett a 

kristályosodási csúcs maximuma (Tc=134 °C) és a kristályosodási félidő (t1/2=0,68 perc) alapján 

a három vizsgált gócképző közül az aromás foszfonát (Ecopromote) bizonyult a 

leghatékonyabbnak. A DSC mérési eredmények (65. ábra, melléklet: 90. ábra) alapján látható 

az is, hogy a 2 m% mennyiség sem tudja ellensúlyozni a D-laktid tartalom hatását. Az általam 

választott 4% D-laktidot tartalmazó PLA mintánál lassú hűtés során is csak lapos csúcsok 

figyelhetők meg a hűtés esetében a DSC mérési görbéken (melléklet: 90. ábra).  

Mivel a hagyományos hőre lágyuló feldolgozás technológiák esetén a hűtési sebességek 

lényegesen nagyobbak, így az elkészített kismintákat a DSC berendezés elérhető maximáslis 

hűtési sebességével (50 °C/perc) is vizsgáltam (11. táblázat). 

Gócképző 
mennyiség 

[m%] 

3100HP 

0,5% D-laktid 

3001D 

1,4% D-laktid 

3052D 

4% D-laktid 

  Tc [°C] Tc [°C] Tc [°C] 

Referencia - - - - 

Ecopromote 

0,5 103,5 - - 

1,0 105,2 100,1 - 

2,0 108,8 101,9 - 

LAK301 

0,5 105,2 - - 

1,0 102,7 - - 

2,0 102,1 - - 

Orotsav 

0,5 - - - 

1,0 - - - 

2,0 104,7 - - 

11. táblázat Gócképzők hatása különböző PLA minták kristályosodási csúcshőmérsékletére 50 °C/perc 

hűtési sebesség esetén 

A növelt hűtési sebesség esetében már az 1,4% D-laktid tartalmú PLA minta esetében 

is csak a kismértékben figyelhető meg a kristályosodás a 2 m% Ecopromote esetében. Ellenben 

a legkisebb, 0,5% D-laktid tartalmú PLA esetében továbbra is megfigyelhető a kristályosodás 

a hűtési sebesség növelése mellett (melléklet: 91. ábra). Eltérést tapasztaltam a kristályosodás 

csúcshőmérsékletében, amely közel 30 °C-kal kisebb, illetve a csúcsok is laposabbak, és a 

kristályosodási félidő (t1/2) meghatározása nehézkesebb. Összességében megállapítható, hogy 
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a gócképzők hatékonysága között nincs jelentős különbség a növelt, 50 °C/perc-es hűtési 

sebességesetében, illetve 0,5% D-latid tartalom felett nincs hatásuk. 

A fenti eredmények alapján az általam kiválasztott három gócképző közül az 

Ecopromote-ot felhasználva 2 m% gócképzőt tartalmazó próbatesteket fröccsöntöttem a 

korábban is felhasznált fröccsöntési beállításokkal (9. táblázat). A gócképző hatékonyságát a 

fröccsöntött mintánál DSC vizsgálattal elemeztem, amelyet összehasonlítottam a korábban 

elvégzett 50 °C/perces hűtési sebességgel készített vizsgálat eredményével (66. ábra). 

 

66. ábra 2 m% Ecopromote gócképzőt tartalmazó PLA 3100HP DSC első fűtési görbéi 50 °C/perc hűtés, 

illetve fröccsöntés után 

A két görbén ránézésre észrevehető a különbség, amíg az 50 °C/perccel hűtött minta 

esetében nem, addig a fröccsöntött mintán elvégzett felfűtési görbén látható 80-100 °C között 

a hidegkristályosodásra utaló exoterm csúcs. Ez arra utal, hogy a fröccsöntés során már olyan 

nagymértékű hűtési sebesség alakult ki 190°C-os ömledék és 25°C szerszám-hőmérséklet 

mellett, hogy a kristályosodás nem tudott teljesen végbe menni. Ezt mutatja a két minta 

kristályossága is. Az 50 °C/perccel hűtött mintáé 48,2%, addig a fröccsöntött minta esetében ez 

29,1%. 

4.4. Politejsav/növényi kaucsuk blendek 

A PLA egy rideg polimer, ezért alkalmazási területének szélesítéséhez mindenképp 

növelni kell a szívósságát. Ehhez kézenfekvő megoldás a növényi kaucsuk (NR) alkalmazása, 

amely teljes mértékben megújuló erőforrásból származó, egyben lebontható adalékanyagként 

előnyösen módosítja a PLA szívósságát. 
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4.4.1. Előkísérlet 

Előkísérletként a politejsav rideg viselkedésének módosítása érdekében ömledék-

keveréses eljárással (Brabender belső keverő) 0-30 m%-ban növényi kaucsukot (NR) kevertem 

a 3052D típusú PLA-hoz, majd 4 mm vastag próbatesteket préseltem 190 °C-on. A fő célom a 

szívósság minél nagyobb mértékű növelése volt a szilárdsági jellemzők minimális (max. 30%) 

csökkenése mellett. 

Az ütőszilárdságban 10 m%-ig jelentős növekedés majd ezt követően 30 m%-ig 

drasztikus csökkenést tapasztaltam (67. ábra/a). A bemetszett Charpy ütőszilárdság esetében a 

növekedés 2,5-szörös, a bemetszetlen esetében 3-szoros. A 10 m% feletti ütőszilárdság romlást 

a nem megfelelően eloszlatott és túl nagyméretű NR szemcsék okozták, amíg 10 m%-ig ezek 

átlagos mérete 5 µm alatti addig 10 m% felett ezt jóval meghaladja (67. ábra/b). 

  

 a) b) 

67. ábra a) PLA 3052D/NR blendek ütőszilárdsága, b) kriogén töretfelülete 

A szilárdsági jellemzők az NR tartalom növekedésével csökkenő tendenciát mutatnak, 

amíg a szakadási nyúlás értéke az 50-60%-ot is elérheti (68. ábra). Összevetve az ütőszilárdsági 

eredményekkel a vizsgált töltőanyag tartalmak közül a 10 m% növényi kaucsuk tekinthető 

megfelelőnek, ahol a szilárdsági értékek körülbelül 30%-kal csökkentek a PLA-hoz képest 

mindamellett, hogy ütőszilárdsága háromszorosára nőtt. 

A préseléses előkísérletek alapján felállítottam egy kísérlettervet, amelyben az eddig 

alkalmazott PLA típusokat illetve különböző gyártástechnológiák eredményeit elemzem és 

hasonlítom össze. 
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 a) b) 

68. ábra PLA/NR blendek a) húzó-, b) hajlítószilárdsága és modulusa 

4.4.2. D-laktid tartalom hatása 

Az előkísérletek eredményei alapján vizsgáltam a PLA/NR-blendek esetében a 

D-laktid tartalom változásának hatását. Ehhez a korábban a 4.3. fejezetben alkalmazott 0,5; 1,4 

és 4% D-laktid tartalommal rendelkező PLA alapanyagokat használtam fel. A vizsgálatokhoz 

0-20 m% kaucsukot tartalmazó keverékeket készítettem extrúzió segítségével, amelyből a 

vizsgálathoz szükséges próbatesteket fröccsöntéssel állítottam elő. 

A szívósság változását jellemző ütőszilárdságot, illetve szakadási nyúlást szemlélteti a 

69. ábra. Látható, hogy az ütőszilárdság szempontjából jelentős eltérés nincs a három típus 

között, valamint hogy 2 m% NR tartalom felett tapasztalható a bemetszett Charpy ütőszilárdság 

növekedése (69 ábra/a). Az egyes keverékeket jellemző szakadási nyúlásokat tekintve 10% NR 

tartalom felett a 0,5% D-laktidot tartalmazó 3100HP típusnál mértem a legnagyobb értékeket. 

 

 a) b) 

69. ábra PLA/NR blendek a) Charpy ütőszilárdsága, b) szakadási nyúlása 

A főbb szilárdsági jellemzők esetében jelentős eltérés nincs a különböző D-laktid 

tartalmú PLA/NR minták esetében, mind a szilárdság mind a modulus értékek csökkennek az 
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NR tartalom növekedésével (70-71. ábra). Egy esetben, a húzó rugalmassági modulus 

értékeknél figyelhető meg, hogy a legkisebb D-laktid tartalmú minta esetében nagyobb 

modulus értékek adódtak köszönhetően a minták nagyobb kristályos részarányának (73. ábra.). 

 

 a) b) 

70. ábra PLA/NR blendek a) húzószilárdsága, b) húzó rugalmassági modulusa 

 

 a) b) 

71. ábra PLA/NR blendek a) hajlítószilárdsága, b) hajlító rugalmassági modulusa 

A HDT mérések eredményein (72. ábra) megfigyelhető, hogy az NR hatására a 

várakozásokkal ellentétben nem csökkent számottevően hőalaktartás mértéke. Itt is, ha csak kis 

mértékben, de a legkisebb D-laktid tartalmú PLA kiemelkedik. A várt csökkenés elmaradás a 

kaucsuk gócképző hatásának köszönhetően megnőtt kristályos részaránynak köszönhető. 

 

72. ábra PLA/NR blendek hőalaktartása 
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Összefoglalva az eredményeket, az eltérő D-laktid tartalom jelentős különbséget nem 

eredményez a PLA/NR blendek főbb mechanikai és hőalaktartási tulajdonságaiban. Azonban 

megfigyelhető az NR gócképző hatása, amelynek köszönhetően mindhárom D-laktid tartalom 

esetében nőtt a kristályos részarány mértéke (73. ábra). A legnagyobb értékek a legkisebb 

D-laktid tartalmú PLA esetében adódtak ahol a 21%-ról 35%-ra nőtt a kristályosság, a Tg 

értékek ellenben jelentősen nem változtak 59-61 °C között alakultak. A nagyobb kristályos 

részaránynak köszönhetően a 3100HP típus modulus, és HDT tekintetében nagyobb értéket ér 

el a másik két nagyobb D-laktid tartalmú típusnál.  

 

73. ábra PLA/NR blendek kristályossága 

A kaucsuk PLA kristályosodására gyakorolt hatását szemlélteti a polarizációs optikai 

mikroszkópos felvétel is (74. ábra), ahol jól látható a különbség az ömledékből visszahűtött 

töltetlen és 5 m% NR-t tartalmazó minta szerkezete között. A kaucsukot tartalmazó minta 

esetében sokkalt több és nagyobb méretű szferolit alakult ki a kristályosodás során. 

 

 a b 

74. ábra Ömledékből kristályosított a) PLA 3100HP és b) 5 m% kaucsukot tartalmazó politejsav 

polarizációs optikai mikroszkópi képe 
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4.4.3. Gyártástechnológia hatása 

A korábbi PLA-val és az előkísérletek során elért eredmények alapján vizsgáltam a 

PLA/NR blendek eltérő technológiákkal történő előállítását is. A kísérletek során 

összehasonlítottam és elemeztem a belső keverővel, illetve az extrúzióval előállított 

keverékekből fröccsöntött próbatesteket. Az eltérő D-laktid tartalmú PLA (4.3.2. fejezet), 

illetve a kaucsukkal töltött blendek (4.4.2. fejezet) eredményei alapján, az általam vizsgált PLA 

típusok közül a legkisebb, 0,5% D-laktid tartalmú (3100HP) típust választottam. Az eltérő 

gyártástechnológiák mellett jelen esetben a hőkezelés hatását is vizsgáltam esetleges 

kereszthatás tekintetében a szívósságnövekedés területén. 

Az extrúziót egy Labtech LTE 26-44 típusú ikercsigás extruderrel végeztem 190 °C-on, 

20 1/perc csigafordulat mellett. A belső keverővel készített minták az előkísérletek során 

használt Brabender Plastograph típusú belső keverővel készültek. A feldolgozási hőmérséklet 

ebben az esetben is 190 °C volt, a rotorok fordulatszáma 50 1/perc és a keverési idő 5 perc volt. 

Végezetül piskóta próbatesteket fröccsöntöttem a már korábban is alkalmazott (9. táblázat) 

fröccsöntési paraméterekkel. 

A kaucsuk tartalom hatása mellett vizsgáltam a kaucsuktartalom és a 

kristályosság/kristálymódosulat kereszthatását is, ezért az elkészített próbatesteket 80, 100, 120 

és 140 °C-on 1 órás hőkezelésnek vetettem alá, majd DSC vizsgálattal (75-76. ábra) elemeztem 

a próbatestek kristályosságát a mechanikai és egyéb vizsgálatok mellett. 

 

 a) b) 

75. ábra Különböző gyártástechnológiával előállított PLA/NR blendek a) kristályossága, b) DSC mérési 

görbéi az NR-tartalom függvényében 

Összehasonlítva a két eltérő technológiával készített minták kristályosságát (75. ábra) 

megfigyelhető, hogy a legnagyobb eltérés is maximum 5% a 2 illetve 5 m% NR-t tartalmazó 

PLA esetében. Látható az NR gócképző hatása, amely kismértékben csökken a kaucsuk 
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tartalom 10% fölé növelésével. A mérési görbéken továbbá megfigyelhető a 80-100°C fokos 

tartományban egy exoterm hidegkristályosodási csúcs, amely arra utal, hogy az egyes minták 

nem érték el a maximálisan elérhető kristályos részarányt. Ezenkívül a kristályolvadási csúcs 

előtt megfigyelhető egy kis exoterm csúcs, amely az α’→α kristálymódosulat változást jelzi a 

mérés során, így elmondható hogy a minták az α’ módosulatot tartalmazták. Továbbá az is 

megfigyelhető, hogy a belső keverővel készített minták kristályolvadási csúcsa az extrúzióval 

készítetthez képest kicsivel a nagyobb hőmérsékletek felé tolódott 

A hőkezelés után vizsgálva a mintákat (76. ábra) látható, hogy a hidegkristályosodást 

jelző exoterm csúcs eltűnt, ellenben az α’→α kristálymódosulat változást mutató kis exoterm 

csúcs a kristályolvadási csúcs előtt a kaucsukot tartalmazó minták esetében megmaradt. 

Továbbá a kristályos részarány is tovább növekedett a minták esetében a hőkezelés hatására. 

 

 

 a) b) 

76. ábra Különböző gyártástechnológiával előállított PLA/5NR blendek a) kristályossága, b) DSC mérési 

görbéi a hőkezelési hőmérséklet függvényében 

A PLA/NR blendek szívósságának változását korábban is jól tudtam jellemezni a 

bemetszett ütőszilárdság és a szakadási nyúlás értékeivel. A minták esetében megfigyelhető, 

hogy a nem hőkezelt esetben a két eltérő feldolgozás technológia esetében közel azonos 

ütőszilárdsági értékek adódtak (77. ábra), amely a kiindulási, 2 kJ/m2-es érték kétszerese. 
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 a) b) 

77. ábra Különböző gyártástechnológiával előállított PLA/NR blendek bemetszett Charpy ütőszilárdsága 

a) extrúzió és fröccsöntés, b) belső keverő és fröccsöntés esetén eltérő hőmérsékletű hőkezelések mellett 

A korábbi méréseim (4.3.2. fejezet) során is megfigyelhető volt a töltetlen PLA esetében 

az ütőszilárdság növekedése a 3100HP típusú PLA esetében, ahol a 100 °C-os utólagos 

hőkezeléssel 2 kJ/m2-ről 13 kJ/m2-re nőtt az ütőszilárdság (62. ábra). A kaucsuk hozzáadásával 

ez az ütőszilárdság növekedés csak mérsékeltebb módon jelentkezik. Ellenben az utólagos 

hőkezelést és a kaucsukkal történő társítást együttesen alkalmazva pozitív kereszthatás 

figyelhető meg a PLA ütőszilárdságának tekintetében. Ennek köszönhetően az eddig elért 

13 kJ/m2 maximum érték az extrúzióval készített változatok esetében is 23 kJ/m2. A 

kereszthatás mértéke a kaucsuk tartalom 5 m% fölé növelésével, illetve a hőkezelési 

hőmérséklet 100-120°C fölé emelésével csökken. Ez a csökkenés egyrészt a nagyobb 

mennyiségű kaucsuk nehezebb eloszlatása miatt keletkező nagyobb méretű NR cseppeknek és 

a tökéletesedő kristálymódosulatnak köszönhető. A belső keverő használatával ez a 

kereszthatás még tovább erősödik, a nagyobb NR-tartalmak esetében is nagyobb az 

ütőszilárdság, illetve az elért maximum 37 kJ/m2. Ez annak köszönhető, hogy a belső keverő 

segítségével kisebb méretben és jobban sikerült eloszlatni a kaucsukot a PLA-ban, mint az 

extrúzió segítségével, amelyre az elektronmikroszkópi felvételek adhatnak további információt 

(80., 81. ábra). 

A szakadási nyúlás (78. ábra) tekintetében is megfigyelhető a belső keverő előnye, ha 

csak kisebb mértékben is, mint az ütőszilárdság tekintetében. Továbbá a nem hőkezelt minták 

esetében a kaucsuktartalom növelésével a szakadási nyúlás növekvő trendet követ, amíg a 

hőkezelt minták esetében a trend 5-10% NR tartalomkörnyékén megfordul. 
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 a) b) 

78. ábra Különböző gyártástechnológiával előállított PLA/NR blendek szakadási nyúlása 

a) extrúzió és fröccsöntés, b) belső keverő és fröccsöntés esetén eltérő hőmérsékletű hőkezelések mellett 

A szilárdsági és modulus jellemzők hasonlóan a korábban bemutatott eredményekhez 

(70. és 71. ábra) a kaucsuktartalom növelésével csökkennek. Az ütőszilárdság szempontjából 

legjobb esetben az 5 m% NR-t tartalmazó keverékek esetén szakítószilárdság 50 Mpa, a 

hajlítószilárdság 85 Mpa, a modulus értékek pedig 3 és 3,5 GPa körüliek (melléklet 92. 

93. ábra). 

A cseppeloszlásokon (79. ábra) és azelektronmikroszkópi felvételeken megfigyelhető a 

két eltérő előállítási technológia közti különbség (80. ábra), ami abban nyilvánul meg, hogy a 

belső keverő segítségével a nagyobb NR-tartalmak esetében is sikerült kisebb kaucsuk 

cseppméreteket létrehozni. Továbbá a hőkezelés hatására 120 °C-ig egyre szívósabb viselkedést 

mutatnak a mikroszkópi felvételek, majd felette megfordul a trend és a kisebb hőkezelési 

hőmérséklethez hasonlóan kevésbé szívós töretfelületek láthatók (81. ábra). 
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79. ábra Belső keverővel és extrúzióval előállított PLA/NR blendek NR cseppméret eloszlása a fröccsöntés 

után a próbatestben 
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80. ábra Különböző gyártástechnológiával előállított PLA/NR blendek Charpy próbatestjeinek 

töretfelülete, ex-extrúzió és fröccsöntés, bk-belső keverő és fröccsöntés 
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81. ábra Különböző gyártástechnológiával előállított PLA/5NR blendek Charpy próbatestjeinek 

töretfelületeeltérő hőkezelési hőmérsékleteknél, ex-extrúzió és fröccsöntés, bk-belső keverő és fröccsöntés 
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4.5. Hosszú cellulózszálas kompozitok 

A PLA tulajdonságainak megváltoztatására (szilárdság, modulus, hőállóság és 

ütőszilárdság) egy lehetséges mód a szálerősítés alkalmazása. Abban az esetben, ha 

erősítőanyagként cellulóz alapú alkalmazunk, akkor teljes egészében megújuló erőforrás alapú 

biokompozitot kapunk. 

4.5.1. Hosszúszálas kompozitok gyártása 

A vizsgálatokhoz szükséges hosszúszálas előgyártmányokat a Labtech LTE 26-44 

típusú ikercsigás extruderre felszerelhető bevonatoló szerszám és azt követő szálelhúzó és 

granuláló segítségével állítottam elő (82. ábra). A száltartalom az extruder fordulatszámának, a 

szálelhúzás sebességének, és a szerszámba bevezetett szálak mennyiségével változtatható. A 

különböző száltartalmú kompozitok előállításához a gyártás során állandó csigafordulat mellett 

változtattam a szerszámba bevezetett rovingok számát. Az elkészített előgyártmány 

száltartalmát sűrűségméréssel és a keverékszabály felhasználásával becsültem meg. A beállított 

10 ford/perc extruder csigasebesség és 12 m/perc elhúzási sebesség mellett 2 cellulóz roving 

esetén 15 m%, amíg 4 cellulóz roving esetén 30 m% volt a száltartalom. 

     

82. ábra Cellulóz rovingok bevonatolása PLA-val 

4.5.2. PLA/cellulóz hosszúszálas kompozitok 

A hosszúszálas fröccsöntött PLA/cellulóz kompozitokon első körben szakító-, hajlító-, 

és Charpy vizsgálatokat végeztem. A kompozitok átlagos száltartalma 15 és 30 m% volt. A 

száltartalom ismeretében megállapítható, hogy már kis száltartalom (~15 m%) esetén is javulást 

sikerült elérnem a szilárdsági és ütőszilárdsági jellemzőkben cellulózszálak alkalmazásával. A 

cellulózszál alkalmazása szakítószilárdságot és modulust csak kis mértékben, ellenben a 
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hajlítószilárdságot 100 MPa-ról 130 MPa-ra a modulust pedig 3,5 GPa-ról 5,5 GPa-ra növelte 

(83. ábra). A nagyobb száltartalomnál a húzó rugalmassági modulusban tapasztalható 

csökkenés a szálak nem megfelelő eloszlatása miatt csökkent (84. ábra). 

 

 a) b) 

83. ábra PLA/cellulóz kompozitok a) húzó, b) hajlítási jellemzői 

 

84. ábra PLA és PLA/cellulóz kompozitok töretfelülete 

A cellulóz alkalmazása pozitív hatással volt mind a Charpy ütőszilárdságra, mind a 

hőalaktartásra. Mindkét jellemző esetében a 15 m%-ig közel azonos értékek jellemző a 

PLA-ra és a kompozitra, amíg a 30 m% szálat tartalmazó kompozit szívóssága és hőalaktartása 

is nő. A Charpy ütőszilárdság a duplájára, a hőalaktartás pedig 25°C-kal nőtt 

(85. ábra). 

 
 a) b) 

85. ábra PLA/cellulóz kompozitok a) Charpy ütőszilárdsága b) hőalaktartási hőmérséklete (HDT) 
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A kompozitok esetében vizsgáltam a fröccsöntési paraméterek (ömledék-hőmérséklet, 

fröccsöntési sebesség, torlónyomás, csigafordulatszám, kiindulási granulátum hossz) hatását a 

kompozitok tulajdonságaira. Az eredmények alapján megállapítható, hogy az ömledék-

hőmérséklet növelése (86. ábra), illetve a fröccsöntési sebesség (87. ábra) és a kiindulási 

granulátumhossz csökkentése (88. ábra) esetén a szilárdsági jellemzők értéke nőtt, viszont a 

Charpy ütőszilárdságot nem befolyásolta. Az ömledék hőmérséklet 170°C-ról 230°C-ra történő 

változtatásával mind a szakító- és hajlítószilárdság esetében közel 30 MPa növekedést lehet 

elérni. A modulus értékeire a beállítás kevésbé van hatással. 

 

 a) b) 

86. ábra Az ömledék-hőmérséklet hatása a) a húzó- és b) a hajlítószilárdságra illetve moduluszra 

A fröccsöntési sebesség csökkentése is előnyös hatással van a kompozit szilárdsági 

jellemzőire, feltételezhetően csökken a száltöredeződés (kiégetés helyett más módszer kell). A 

fröccssebesség 10 cm3/s-ra csökkentésével a szilárdsági értékek tekintetében közel 15 MPa 

növekedés érhető el. 

 

 a) b) 

87. ábra Fröccsöntési sebesség hatása a) a húzó- és b) hajlítószilárdságra illetve moduluszra 

A hosszúszálas granulátum kiindulási hossza a várakozásokkal ellentétesen befolyásolta 

a kompozit jellemzőit. Ha kis mértékben is (kb. 10 MPa), de a rövidebb 5 mm-es granulátumból 

fröccsöntött kompozitok szakító- és hajlítószilárdsága jobb, mint a 10 mm-es granulátumból 
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fröccsöntötté. A jelenségre magyarázata, hogy a rövidebb szálak a gyártás során kevésbé 

tapadnak össze ezáltal könnyebb eloszlatni az egyedi szálakat, amíg a hosszabb 10 mm-es 

szálak sokkal inkább alkotnak kötegeket, amelyek hibahelyként is funkcionálnak. (89. ábra). 

 

 a) b) 

88. ábra A kiindulási granulátum hosszának hatása a) a húzó- és b) hajlítószilárdságra illetve modulusra 

 

89. ábra Eltérő hosszúságú (5, 7, 10 mm) granulátumból fröccsöntött kompozitok töretfelülete 



Hajba Sándor 

 

92 

5. Összefoglalás 

Napjainkban a fenntartható fejlődésnek, a környezetvédelem fontosabbá válásának és a 

szigorodó előírásoknak köszönhetően a műanyag előállítás területén megjelentek a megújuló 

erőforrás alapú polimerek. Ezek az úgynevezett biopolimerek a jövőben megoldást nyújthatnak 

arra az esetre, ha az eddig használt fosszilis erőforrás alapú polimerek alapanyaga, a kőolaj 

elfogyna, vagy jelentősen megdrágulna. További előny a biopolimerek esetében, hogy egyes 

típusaik biológiailag lebonthatók, így a belőlük készült termékek életciklusuk végén a 

környezetet nem terhelő alkotókra bomlanak le. Az előnyös tulajdonságaik mellett azonban, 

nagyobb áruk még korlátozza elterjedésüket, még akkor is, ha egyes típusok mechanikai és 

egyéb tulajdonságok terén már felveszik a versenyt a hagyományos kőolaj alapú társaikkal. 

A biopolimerek egyik fő képviselője a politejsav (PLA), amely kiváló szilárdságával 

(50-60 MPa) és modulusával (2-3 GPa) kiemelkedik a biopolimerek csoportjából és számos 

kutatás központi témája, ugyanakkor hátrányai közé sorolható a rideg viselkedése és kis 

hőállósága. A szakirodalomból átfogó tudás szerezhető a PLA tulajdonságairól, és azok 

módosítási lehetőségeiről. A szakirodalomban megtalálható főbb területek közé tartozik a 

politejsav kristályos szerkezetének vizsgálata, a gócképzőkkel, természetes szálakkal, valamint 

szívósságot növelő adalékanyagokkal történő társítása. Ellenben a kristályos szerkezet hatását 

a főbb szilárdsági, ütőszilárdsági, hőállósági és tartós idejű tulajdonságok esetében részletesen 

nem vizsgálták. Ezek alapján doktori munkám során célul tűztem ki a PLA 

kristályszerkezetének a belőle készült termékek tulajdonságaira (többek között a hőalaktartásra 

és ütőszilárdságra) gyakorolt hatásának elemzését. 

A PLA esetében meghatározó tényező annak kristályos részaránya, illetve 

kristályszerkezete. A szakirodalomban fellelhető, hogy adott kristályosítási körülmények 

mellett a PLA mely kristálymódosulata alakul ki. Ezek közül számomra az ömledékes 

gyártástechnológiák során kialakuló α’ és α kristálymódosulat volt releváns. Kutatómunkám 

során a fröccsöntést követő utólagos kristályosító hőkezelés segítségével különböző kristályos 

részaránnyal és kristályszerkezettel rendelkező PLA mintákat állítottam elő. Munkám során 

rámutattam arra, hogy a PLA esetében megállapítható egy határ kristályossági érték, amely alatt 

a termék HDT B típusú hőalaktartását annak üvegesedési átmeneti hőmérséklete határozza 

meg, felette pedig a hőalaktartás értéke az üvegesedési átmeneti hőmérséklet és a 

kristályolvadási hőmérséklet közé esik. A vizsgálatokat kiegészítő DSC, DMA, POM, kis –és 

nagyszögű röntgendiffrakciós vizsgálatok alapján ez a jelentős növekmény a kristályos 

részarány növekedés mellett a kristályszerkezet megváltozásának (α’→α), a lamellák 
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megnövekedésének köszönhető. Továbbá szintén ennek hatására nőtt a PLA próbatestek 

ütőszilárdsága és kúszási ellenállása. 

Egy további meghatározó tényező a PLA tulajdonságainak szempontjából annak 

D-laktid tartalma. A szakirodalmi eredmények alapján ez leginkább a termikus jellemzőket 

befolyásolja, azon belül is a kristályosodás sebességét, a kristályolvadás, valamint a 

hidegkristályosodás hőmérsékletét. Munkám során három különböző D-laktid tartalmú (0,5%, 

1,4% és 4%) de azonos molekulatömegű és molekulatömeg-eloszlású PLA-t vizsgáltam. A 

fröccsöntéssel készített próbatestek vizsgálatai során a szilárdsági, modulus és ütőszilárdsági 

értékek között nem volt tapasztalható jelentős eltérés, amíg a tartós idejű vizsgálatok (kúszás) 

esetében a legkisebb D-laktid tartalommal rendelkező PLA bizonyult előnyösebbnek a kisebb 

kúszási hajlam miatt, mivel azonos gyártási körülmények mellett a csökkenő D-laktid 

tartalomnak köszönhetően nagyobb kristályos részarány volt elérhető. Számszerűsítve a 

kristályos részarány 4% D-laktid tartalom esetén 3,2% volt és 0,5% D-laktid tartalomnál pedig 

21,2%. 

A korábbiakhoz hasonlóan a D-laktid tartalom függvényében elemeztem a fröccsöntés 

utáni utólagos kristályosító hőkezelés hatását a kialakult kristályszerkezetre és egyéb 

tulajdonságokra. Kutatásom során DSC, POM, kis- és nagyszögű röntgendiffrakciós és 

mechanikai vizsgálatoknak vetettem alá a különböző D-laktid tartalmú PLA mintákat. 

Megállapítottam, hogy a D-laktid tartalom 4%-ra növelésével az elérhető kristályosság 

10%-kal kevesebb, ellenben a főbb szilárdsági és modulus jellemzők azonosan alakulnak a 

három vizsgált PLA típus esetében. Kismértékű eltérések figyelhetők meg a kristályszerkezetet 

jellemző kristályos részecske nagyság, nagyperiódus esetében, ahol jelentősebb eltérés a 4% 

D-laktid tartalom esetében tapasztalható. Továbbá 110 °C-os hőkezelésig megfigyelhető a 

polarizációs optikai mikroszkópi képeken, hogy a legnagyobb D-laktid tartalom esetében a 

szferolit méret nagyobb, mint a másik két, kisebb D-laktid tartalmú PLA esetében. A hőkezelés 

következtében bekövetkezett szerkezetváltozásnak köszönhetően, ha a szilárdság és modulus 

értékeket nem is, de a legkisebb D-laktid tartalmú PLA típus esetében a nem hőkezelt PLA 

hatszorosára sikerült növelni az ütőszilárdságot. A jelentős szívósság növekedést ennél a 

típusnál nagyobb kristályos részarány (~50%), valamint az ütőszilárdság szempontjából 

előnyösebb α’ kristálymódosulat okozza. 

A PLA esetében nem elhanyagolható terület a kristályosodás, amelyre jelentős hatással 

van a D-laktid tartalom és az ömledékes gyártástechnológiák során alkalmazott hűtési sebesség. 

A szakirodalmi adatok és a saját mérések alapján megállapítottam, hogy egyes PLA 

alapanyagok esetében már 5 °C/perc hűtési sebesség esetén is csupán pár százalékos kristályos 
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részaránnyal rendelkező terméket kapunk. A fröccsöntés és extrúzió esetében a kialakuló hűtési 

sebesség jelentősen meghaladja az 5 °C/percet, így a kutatások a különféle gócképzők felé 

fordultak, amelyek elősegítik a PLA kristályosodását. A szakirodalomból kigyűjtve a 

gócképzőket, azokat minősítettem a hatékonyságukat jellemző kristályosodási 

csúcshőmérséklet és a kristályosodási félidő felhasználásával, majd ezek alapján a kiválasztott 

három eltérő hatékonyságú típussal mintákat készítettem. A különböző D-laktid tartalmak 

mellett elkészült minták DSC vizsgálatai kimutatták, hogy 0,5 m% gócképző tartalom felett 

nincs további jelentős javulás a kristályosodást jellemző félidő tekintetében. Továbbá 

megállapítható, hogy a D-laktid tartalom 0,5%-ról 4%-ra történő növekedésével a gócképzők 

hatékonysága is csökken, mégpedig a kristályosodási hőmérséklet lineárisan csökken, a 

kristályosodási félidő ezzel párhuzamosan pedig nő a D-laktid tartalom növekedésével. 

A PLA szélesebb körű elterjedését nagyban gátolja annak rideg viselkedése, így doktori 

munkám során többek között egyik célom volt ennek lehetséges módosítása, úgy hogy ez ne 

váljon a biológiai úton való lebonthatóság kárára. A célom eléréséhez a legjobb megoldást a 

növényi kaucsuk (NR) felhasználása adta. Különböző mennyiségek és gyártástechnológiák 

mellett vizsgáltam a kaucsuk hatását, amely alapján végezetül az 5 m% bizonyult a legjobbnak 

figyelembe véve a szilárdság csökkenését is az ütőszilárdság növekedése mellett. A társítás 

kritikus pontja a PLA-ban eloszlatott kaucsukcseppek mérete, amely az extrúzióval szemben a 

belső keverő alkalmazásával a nagyobb NR-tartalmak esetében is hatékonyabban 

megvalósítható. További fontos eredmény, hogy a kaucsuk elősegíti a PLA kristályosodását a 

blendek esetében. Felhasználva a töltetlen PLA hőkezelésével elért tapasztalataimat az 

ütőszilárdság növekedésénél, a kaucsukot tartalmazó mintákat is utólagos kristályosító 

hőkezelésnek vetettem alá. A kaucsuk és a kristályos szerkezet együttes jelenléteként olyan 

pozitív kereszthatás jött létre, amelynek köszönhetően a PLA ütőszilárdsága mind a csak 

hőkezelt próbatest 12,8 kJ/m2-es, mind a csak kaucsukot tartalmazó minta 3,5 kJ/m2-es 

ütőszilárdságát jelentősen meghaladta az elért 37,3 kJ/m2-es értékével. A pozitív kereszthatás 

magyarázata, hogy a kaucsuk jelenléte a politejsav ütőszilárdsága szempontjából kedvezőbb α’ 

kristálymódosulat kialakulásának kedvez, továbbá a törés folyamata során a szferolitok határán 

végighaladó repedés az eloszlatott kaucsukcseppeken is keresztülhalad, amely így tovább 

növeli a törési energiát. 

Egy további módosítási lehetőség a PLA esetében a cellulóz alapú növényi és 

mesterséges szálak alkalmazása, amellyel teljes egészében lebontható, megújuló erőforrás 

alapú biokompozit anyagot hozhatunk létre. A természetes szálerősítéses PLA biokompozitok 

esetében a legelterjedtebb kompozit gyártási módszer a rétegeléses préseléses eljárás, amivel 
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nagy száltartalmak érhetők el hosszú, akár folytonos szálak alkalmazása mellett. A 

szakirodalmi munkában is leggyakrabban erre a gyártástechnológiára esik a választás, mivel 

előfordult olyan eset, hogy a fröccsöntött biokompozitok szilárdsági jellemzői a mátrix 

tulajdonságainál rosszabbak voltak, amely a PLA és a cellulózszálak közötti kismértékű 

adhézióra, illetve a fröccsöntésnél elérhető kisebb száltartalomra és szálhosszra vezethetők 

vissza. Kísérleti munkám során extrúziós bevonatolásos technológiával folytonos hosszú 

szálerősítéses kompozit előgyártmányt készítettem, amelynek különböző hosszra történő 

feldarabolásával megvalósítható volt a hosszúszálas fröccsöntés további előkészítő művelet 

közbeiktatása nélkül. A feldolgozási paraméterek vizsgálata után a megfelelő beállítások 

mellett lehetőség volt kisebb (30%) száltartalom mellett is szignifikánsan növelni a PLA a 

szilárdságát 33%-kal, az ütőszilárdságát 60%-kal, illetve a hőalaktartását 45%-kal a társítatlan 

politejsav mátrixhoz képest. 

5.1. Tézisek 

1. tézis 

Bizonyítottam, hogy fröccsöntött politejsav termékek esetében, D-laktid tartalomtól függően 

létezik egy kristályossági határérték, ami alatt a termék HDT B típusú hőalaktartását annak 

üvegesedési átmeneti hőmérséklete határozza meg, felette pedig a hőalaktartás értéke az 

üvegesedési átmeneti hőmérséklet és a kristályolvadási hőmérséklet közé esik. Ennek 

magyarázata, hogy a kristályossági határérték alatti kristályosságú politejsav az üvegesedési 

átmeneti hőmérsékletnél nagyobb hőmérsékleten az amorf fázis nagyrugalmas állapotba lépése 

miatt veszíti el a mérettartását. A kristályossági határérték feletti kristályosságú politejsav 

esetében a hőalaktartás növekedését a kristályos részarány mellett az α’ kristálymódosulat 

tökéletesedése α kristálymódosulattá, valamint a lamella méret is befolyásolja. Állításomat 

25°C-os szerszámba fröccsöntött, 0,5; 1,4 és 4 % D-laktid tartalommal rendelkező, majd a 

fröccsöntést követően hőkamrában 80-140 °C-on különböző mértékben kristályosított 

politejsav próbatestek dinamikus mechanikai analízisével, differenciális pásztázó 

kalorimetriájával, kis-, és nagyszögű röntgendiffrakciós, valamint hőalaktartás vizsgálattal 

igazoltam [117, 125, 126]. 
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2. tézis 

Feltártam a fröccsöntött politejsav termékek esetében a 80-140 °C hőkezelési hőmérséklet 

esetén kialakult különböző kristályszerkezet hatását a termék hőalaktartására, szilárdságára, 

modulusára, Charpy-féle ütőszilárdságára és a tartós idejű viselkedésére. A 80-110 °C-os 

hőmérsékleti tartományban végrehajtott hőkezelés esetén a kialakuló kisebb lamella méret (~20 

nm), valamint kristályos részecske nagyság és a kevésbé tökéletes α’ kristálymódosulat 

eredményeként a hőkezelt politejsav említett tulajdonságai a nem hőkezelt politejsav értékeit 

meghaladja. 120 °C-os hőkezelés felett a tökéletes α kristálymódosulat és a nagyobb 

lamellaméret (~24 nm) kialakulása csökkenti a szilárdságot, és ütőszilárdságot, ellenben 

további növekedést okoz a hőalaktartás és modulusz tekintetében. Állításomat 25°C-os 

szerszámba fröccsöntött, 0,5; 1,4 és 4 % D-laktid tartalommal rendelkező, majd a fröccsöntést 

követően hőkamrában 80-140 °C-on 1 óra alatt teljes mértékben kristályosított politejsav 

próbatestek, vizsgálatával igazoltam [117, 126]. 

 

3. tézis 

Kimutattam, hogy a D-laktid tartalom hatással van a politejsav hidegkristályosítása során 

kialakuló kristálymódosulataira. A D-laktid tartalom csökkenésével az α’ kristálymódosulat 

tökéletesedése a nagyobb hőkezelési hőmérsékletek felé tolódik el, továbbá az elérhető 

legnagyobb kristályos részarány 20%-kal megnő. Ennek következménye, hogy a 0,5% D-laktid 

tartalmú politejsav a 80-110 °C hőmérsékleti tartományban végrehajtott hőkezelés esetében 

nagyobb kristályos részarányt (~50%), valamint az ütőszilárdság szempontjából előnyösebb α’ 

kristálymódosulatot tartalmazva a nem hőkezelt politejsavhoz képest hatszoros növekedéssel, 

12 kJ/m2 bemetszett Charpy ütőszilárdságot eredményez. Állításomat 25°C-os szerszámba 

fröccsöntött, 0,5; 1,4 és 4% D-laktid tartalommal rendelkező, majd a fröccsöntést követően 

hőkamrában 80-140 °C-on 1 óra alatt teljes mértékben kristályosított politejsav próbatestek 

dinamikus mechanikai analízisével, differenciális pásztázó kalorimetriájával és röntgen-, 

valamint Charpy vizsgálatával igazoltam [117, 126]. 

 

4. tézis 

Mérésekkel igazoltam, hogy a gócképzőt tartalmazó politejsav esetében a D-laktid tartalom 

növekedésével a gócképzők kristályosodási hőmérsékletre gyakorolt hatása lineárisan csökken 

a 0,5-4% D-laktid tartományban. Állításomat 0,5%, 1% és 2%-ban különböző hatékonyságú 

gócképzővel töltött, 0,5%, 1,4% és 4% D-laktid tartalmú politejsav kompaundok differenciális 

pásztázó kalorimetriájával igazoltam [126, 127]. 
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5. tézis 

Bizonyítottam, hogy a növényi kaucsukot (5-20 m%) tartalmazó politejsav esetében hőkezelés 

(80-140 °C) alkalmazásával az ütőszilárdság tekintetében pozitív kereszthatás jön létre a 

politejsav hőkezelése során létrejött kristályszerkezete és a kaucsuk jelenléte között. A pozitív 

kereszthatás magyarázata, hogy a kaucsuk jelenléte a politejsav ütőszilárdsága szempontjából 

kedvezőbb α’ kristálymódosulat kialakulásának kedvez, továbbá a törés folyamata során a 

szferolitok határán végighaladó repedés az eloszlatott kaucsukcseppeken is keresztülhalad, 

amely így tovább növeli a törési energiát. Ennek következtében a 100 °C-on hőkezelt és 5 m% 

kaucsuok tartalmazó politejsav ütőszilárdsága (37,3 kJ/m2), amely mind a csak hőkezelt 

(12,8 kJ/m2), mind a csak kaucsukot tartalmazó minta (3,5 kJ/m2) ütőszilárdságát jelentősen 

meghaladja. Állításomat 0,5% D-laktid tartalmú politejsav és 0-20 m%, 60 Mooney 

viszkozitású növényi kaucsuk felhasználásával 80-140 °C hőkezelési hőmérsékletek 

alkalmazásával igazoltam, extrúzióval, belső keverővel és fröccsöntéssel készített próbatestek 

esetén [128, 129]. 

 

6. tézis 

Kidolgoztam a folytonos regenerált cellulóz szálköteg extrúziós bevonatolását politejsav 

ömledékkel folyamatos üzemmódban, amely során a létrehozott előgyártmány darabolása után 

közvetlenül hosszúszál erősítésű termék készíthető fröccsöntéssel. 30 m% regenerált cellulóz 

szálerősítés hatására a szilárdság 33%-kal, az ütőszilárdság 60%-kal, illetve a hőalaktartás 

45%-kal nőtt a társítatlan politejsav mátrixhoz képest. Állításomat 0,5% D-laktid tartalmú 

politejsav és regenerált cellulóz szál felhasználásával igazoltam [130-132]. 

5.2. Az eredmények gyakorlati hasznosulása 

 Kimutattam, hogy a kristályos részarány növelésével és a megfelelő kristályszerkezettel 

a PLA hőalaktartását jelentősen lehet növelni, így szélesíthető az alkalmazási 

hőmérséklettartomány. Ehhez D-laktid tartalomtól függetlenül azonos molekulatömeg 

mellett legalább 0,65 feletti relatív kristályosság elérése szükséges. Ez a későbbiekben 

felhasználható például a PLA-ból nyomtatott termékek tulajdonság módosításánál. 

További kismértékű pozitív hatással van a tartós idejű viselkedésre is. 

 Rámutattam, hogy a kristályosodás és a kristályszerkezet szempontjából fontos 

paraméter a D-laktid tartalom, amely a kristályosodásra jelentős hatással van, illetve a 
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kristályosodást elősegítő gócképzők hatékonysága jelentős mértékben csökken a 

nagyobb D-laktid tartalmú PLA típusok esetében. 

 A növényi kaucsuk és az utólagos hőkezeléssel történő kristályosítás pozitív 

kereszthatásaként kis kaucsuktartalmak (5 m%) esetében a PLA szívóssága jelentősen 

növelhető a szilárdság kismértékű csökkenése mellett, amely nagyban hozzájárulhat a 

PLA szélesebb körű alkalmazásához. Jelen esetben 5 m% kaucsuk és 100 °C utólagos 

kristályosítás együttes alkalmazásával a bemetszett Charpy ütőszilárdság értéke 

2 kJ/m2-ről 37 kJ/m2-re nőtt. 

 Munkám során a szakirodalomban először, sikeresen állítottam elő extrúziós 

bevonatolással közvetlenül fröccsönthető folytonos cellulóz szálerősítésű kompozit 

előgyártmányt, amely esetében a préseléses eljárással szemben már kisebb 

száltartalmak, mint a 15 illetve 30 m% esetében is sikerült a tulajdonságok (szilárdság, 

modulus, ütőszilárdság, hőállóság) javulását elérni. A kidolgozott technológia jól 

alkalmazható a fröccsöntésben mivel a kompozit gyártása jól automatizálható. 

5.3. További megoldásra váró feladatok 

A PLA egyik nagy hátránya, hogy lassú kristályosodási sebességgel rendelkezik, amely 

kismértékben kompenzálható a D-laktid tartalom csökkentésével, de még így sem jön létre 

akkora kristályos részarány fröccsöntéskor, amely szignifikáns mértékben növelné a 

hőalaktartását. Bár az általam fröccsöntéssel gyártott PLA típusok kristályossága a D-laktid 

tartalom csökkentésével 3,2%-ról 21,2%-ra nőtt a hőalaktartás esetében a változás csak 1-2 °C. 

Erre megoldás az utólagos hőkezelés, amelynek nagy hátránya annak időigényessége és fennáll 

a termék vetemedésének veszélye is. Doktori munkámban elemeztem a gócképzők 

hatékonyságát a különböző D-laktid típusok esetében. Az ilyen irányú vizsgálatokat érdemes 

lenne kiterjeszteni a gócképzőt tartalmazó és közvetlenül emelt hőmérsékletű, a politejsav 

üvegesedési átmeneti hőmérsékleténél nagyobb hőmérsékletű szerszámba fröccsöntött 

termékek irányába, és ezek tulajdonságát összevetni az utólagosan hőkezelt mintákkal. 

A PLA rideg viselkedése a kis hőalaktartás mellett a másik nagy akadálya a PLA 

elterjedésének. A kaucsukkal társított PLA blendek kiváló eredményt nyújtottak a szívósság 

növelés területén, de az elért eredményeket várhatóan még tovább lehetne fokozni 

kompatibilizálószerek alkalmazásával. 

Szintén ígéretes terület a cellulóz erősítésű, teljes mértékben megújuló erősforrás alapú 

és biológiailag lebontható fröccsöntött kompozit, amely hosszúszál erősítést tartalmaz. Egyes 



Hajba Sándor 

99 

szakirodalmi példáknál előfordult, hogy a természetes szállal erősített kompozit tulajdonságai 

elmaradtak a PLA-hoz képest, ellenben az általam az extrúziós bevonatolással készített 

közvetlenül fröccsönthető kompozit kis száltartalmak esetén is a mátrixnál jelentősen jobb 

tulajdonságokat produkált. Szintén hátrány ebben az esetben is a PLA és a cellulóz közötti 

adhézió, amelynek javítása, illetve a felületkezelő vagy kapcsolószer felvitelének integrálása a 

folytonos szálerősítésű kompozit előgyártmány gyártási folyamatában tovább javíthatja a kész, 

fröccsöntött kompozit tulajdonságait. 
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7. Mellékletek 

PLA Gócképző 

hűtési 

sebesség 

[°C/perc] 

Kristályosodási 

hőmérséklet 

[°C] 

Forrás 

Natureowrks, 

4% D-laktid 

5 m% ammóniumsóval kezelt 

montmorillonit 

10 nincs csúcs [79] 5 m% szepiolit 

5 m% α-karboxil metán, cirkónium 

foszfonát 

NatureWorks 

3051D 4% D-

laktid 

15 m%talkum 10 89 [80] 

NatureWorks 

4032D 2% D-

laktid 

1 m% talkum 

20 

90 

[81] 1 m% talkum 

10 m% PEG(3350) 
105 

Biomer 

PLLA 
0,3 m% orotsav 10 124 [82] 

Jiu Ding 

Company 

PLLA 

1 m% talkum 

5 

119 

[83] 
1% p-terc-butil-kalix-8-arén 134 

Natureworks, 

2% D-laktid 
2 m% ftálamid 5 102 [84] 

NatureWorks 

3001, 1,4% 

D-laktid 

20 m% talkum 10 113 [85] 

NatureWorks 

2002D 

1 m% POM 10 97 

[86] 
5 m% POM 

5; 10; 20; 

30;40 
115; 111; 102; 97 ; 82 

10; 25; 35; 40; 50 m% POM 10 143; 116; 131; 136; 140 

NatureWorks 

4032D 2% D-

laktid 

2 m% cink-fenilfoszfát 

5 128 

[87] 

10 123 

20 115 

2 m% kalcium-fenilfoszfát 

5 121 

10 114 

20 104 

2 m% bárium-fenilfoszfát 

5 117 

10 108 

20 97 

Mitsui 

Chemicals, 

Lacea H-100 

10 m% mikrofibrillált cellulóz 5 103 [71] 

eSUN 

AI1001, 

D-laktid 4% 

20 m%talkum 

+10 m% PEG 
10; 50 119; 108 [88] 

12. táblázat Politejsavnál alkalmazott főbb gócképzők 
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90. ábra Különböző D-laktid tartalmú gócképzett PLA minták DSC hűtési görbéje, 5 °C/perc 



Hajba Sándor 

 

114 

 

91. ábra Különböző D-laktid tartalmú gócképzett PLA-k DSC hűtési görbéje, 50 °C/perc 

Gócképző 
mennyiség 

[m%] 

3100HP 

0,5% D-laktid 

3001D 

1,4% D-laktid 

3052D 

4% D-laktid 

  
t1/2 

[perc] 
Tc [°C] 

t1/2 

[perc] 
Tc [°C] 

t1/2 

[perc] 
Tc [°C] 

Referencia - 3,84 97,3 4,16 97,8 - - 

Ecopromote 

0,5 0,95 133,0 1,13 127,4 2,81 106,3 

1,0 0,82 133,4 0,95 128,7 2,70 107,6 

2,0 0,68 134,1 0,78 129,7 1,88 110,9 

LAK301 

0,5 1,40 126,1 1,35 122,2 3,92 99,8 

1,0 0,90 128,1 1,65 120,0 3,76 99,3 

2,0 0,98 128,1 1,20 122,7 3,72 99,6 

Orotsav 

0,5 1,92 124,1 1,91 120,3 3,35 100,2 

1,0 1,98 129,0 1,68 125,9 3,71 99,8 

2,0 1,24 134,3 1,56 127,7 3,50 102,3 

13. táblázat Gócképzők hatása különböző PLA minták kristályosodáosodási félidejére és kristályosodási 

csúcshőmérsékletére 
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 a) b) 

92. ábra Különböző gyártástechnológiával előállított PLA/NR blendek húzószilárdsága a) extrúzió és 

fröccsöntés, b) belső keverő és fröccsöntés esetén eltérő hőmérsékletű hőkezelések mellett 

 

 

 a) b) 

93. ábra Különböző gyártástechnológiával előállított PLA/NR húzó rugalmassági modulusa a) extrúzió és 

fröccsöntés, b) belső keverő és fröccsöntés esetén eltérő hőmérsékletű hőkezelések mellett 
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