
MŰANYAGOK ÉS A KÖRNYEZET 

 
Biopolimerrel és természetes szálakkal módosított hőre 
lágyuló műanyagkompaundok 

 
A biopolimerek házasítása PVC-vel nemcsak a tulajdonságok, hanem a PVC környezet-
védelmi pozíciójának javítását is célozza. A növényi eredetű természetes szálak társítá-
sát polimerekkel sokan kutatják. Ma már bizonyították, hogy a len, a kender, a juta 
vagy a bambuszrost erősítő hatást fejt ki a polimermátrixokban. Azonban a tulajdonsá-
gok mellett az is fontos, hogy az adott szál megfelelő minőségben, mennyiségben és idő-
ben álljon a feldolgozó rendelkezésére. 
 

Tárgyszavak: PVC; biopolimer; kompaundok; természetes szálak. 
 
 
A rendkívül sokoldalúan alkalmazható PVC egyike a legnagyobb mennyiségben 

alkalmazott műanyagoknak. A világon évente 35 millió tonna PVC-t használnak fel. A 
PVC az elmúlt évtizedek során sokszor szenvedte el a környezetvédők támadásait, 
azonban az új fejlesztésekkel mindig sikerült piaci pozícióit megtartani. Egy újabb 
fejlesztéssel jelentkezett a fenntarthatósági megoldásokra szakosodott amerikai 
Metabolix cég: a biopolimeralapú poli(hidroxi-alkanát) (PHA) kopolimerek je- 
lentősen javítják mind a PVC tulajdonságait és feldolgozhatóságát, mind a fenntartha-
tósági jellemzőit. A fejlesztésben az amerikai AlphaGary kompaundáló cég is részt 
vett.  

A módosítatlan PVC merev, törésre hajlamos polimer, főleg alacsony hőmérsék-
leten és nagy deformációknál. Ezen tulajdonságok változtatására plasztifikáló és lágyí-
tó adalékokat alkalmaznak, amelyek hatása nagymértékben függ az adalék(ok) és a 
PVC keverhetőségétől, az anyagok összeférhetőségétől. A kis molekulatömegű adalé-
kok sokszor a felületre migrálnak, ami kedvezőtlen a hatásosság szempontjából. A 
polimeralapú adalékok a migráció problémáját megoldják, de a megfelelő hatás eléré-
séhez kétfázisú modifikátort kell alkalmazni. Ilyenek az ojtott akrilát modifikátorok, 
pl. az MBS (metilmetakrilát-butadién-sztirol) vagy az ABS (akrilnitril-butadién-
sztirol), amelyben az egyik fázis, nevezetesen a metil-metakrilát keverhető a PVC-vel 
és jó tapadást biztosít, míg a másik komponens, pl. az n-butil-akrilát vagy a butadién 
elasztomer az ütésállóságért felel. A módosítás hatékonysága az elasztikus láncrész 
típusától, eloszlásától függ. A módosítás egyik célja az üvegesedési hőmérséklet le-
csökkentése az alkalmazási hőmérséklet alá.  

A Metabolix cég Mirel márkanevű PHA termékcsoportját cukorból biofermentá-
cióval állítják elő. A biotechnológiai folyamatban a speciális mikroorganizmusok segít-
ségével képződő vízoldható polimer – extrakció és tisztítás után – a szokásos műanyag-
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ipari berendezésekkel dolgozható fel. A kopolimerek jól keverhetők a PVC-vel,  
nem migrálnak és nem extrahálhatók. Üvegesedési hőmérsékletük –8 és –28 oC között 
van, és termikusan stabilak a PVC feldolgozási körülményei között. Nem mérgezőek, 
sőt egyik típusuk (16001) FDA engedéllyel rendelkezik, élelmiszeripari alkalmazásra is 
megfelel.  

A PHA polimerek közül leggyakrabban a család legegyszerűbb tagját, a 
poli(hidroxi-butirát)-ot (PHB) használják. A termékcsaládnak három tagja van. A 
16001 jelű 25% kristályosságú részlegesen kristályos PHB kopolimer –8 oC üvegese-
dési hőmérséklettel. A 16002 jelű PHB típus amorf, üvegesedési hőmérséklete ennek 
megfelelően alacsonyabb: –21 oC. Harmadikként egy még kísérleti fázisban levő  
„next generation” (új generációs) PHA típust fejlesztettek ki, amelyet a kemény PVC-
hez ajánlanak. Valamennyi PHA típus tartalmaz merev és elasztikus szegmenseket, 
ami nagyon fontos az ütésállóság szempontjából. Mindkét fázis kompatibilis a PVC-
vel.  

A kísérletsorozatban vizsgálták a PHA típusok hatását 70-es K értékű PVC tulaj-
donságaira. További kiegészítő lágyításra részint a legkevésbé extrahálható monomer 
ftalátot, a diizodecil-ftalátot (DIDP), részint a diizononil-adipátot (DINA) használták. 
Hőstabilizálásra folyékony Ba-Zn karboxi-látokat alkalmaztak, amelyekkel az előállí-
tott PVC/PHA kompaundok teljesen átlátszóak lettek. Összehasonlításra a kereskede-
lemben kapható MBS (metil-metakrilát-butadien-sztirol), ABS, ASA (akrilnitril-
sztirol-akrilát) és CPE (klórozott PE) típusokat használtak.  

A PVC/PHA kompaundot egy szokásos kéthengeres hengerszéken állították elő 
165 oC-on. A bekeverés 40% PHA tartalomig problémamentes volt. Mind a kemény, 
mind a félkemény kompaundok szépen leváltak a hengerekről, a modifikátorral való 
elegyedés jobb volt, mint pl. a CPE és a MBS típusú adalékokkal. A PHA-val vala-
mennyi összehasonlításra szolgáló adaléknál (CPE, MBS, ASA és ABS) 2-5-ször rö-
videbb idő alatt érték el a PVC megfelelő megömlesztését, ami rövidíti a feldolgozási 
időt. Ennek alapja az, hogy a többi modifikátorral szemben a PHA a PVC-vel hálós 
szerkezetet ad, amely kedvezőbb a fizikai eloszláson alapuló keverésnél. A PVC/PHA 
kompaund homogenitását DMA (dinamikus mechanikai analízis) vizsgálattal bizonyí-
tották. A kompaundok ugyanis csak egy – az eredetinél alacsonyabb – üvegesedési 
hőmérséklettel rendelkeznek.  

A lágyítók, ill. plasztifikátorok alkalmazásának fő célja, hogy a PVC hajléko-
nyabb, deformálhatóbb legyen, de az adalékok gyakorlatilag valamennyi tulajdonságra 
hatással vannak. Az 1/a, 1/b, 1/c ábrákon öt különböző lágy PVC kompaund kemény-
ségét, ütésállóságát és hajlékonyságát hasonlították össze. A sorozatban szereplő keve-
rékekben és az összehasonlításra használt PVC-ben a plasztifikátorok és a ftalátok 
összmennyisége egyaránt 28% volt. Az ábrák alapján megállapítható, hogy a 28 
%(m/m) 16002 jelű plasztifikátort tartalmazó félkemény PVC Shore keménysége 65, 
üvegesedési hőmérséklete lecsökkent, ütésállósága jelentősen felülmúlja a másik négy 
vizsgált anyagét, és hajlékonysága is jobb.  
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1/a ábra PVC és félkemény PVC kompaundok keménysége [az adalékok %(m/m)  
egységben értendők; a 28 %(m/m) 16002 minta lágyítót nem tartalmaz] 
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1/b ábra PVC és félkemény PVC kompaundok ütésállósága Izod módszerrel,  
hornyolt próbatesten [az adalékok %(m/m) egységben értendők;  

a 28 %(m/m) 16002 minta lágyítót nem tartalmaz] 
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1/c ábra PVC és félkemény PVC kompaundok rugalmassági modulusa [az adalékok  
%(m/m) egységben értendők; a 28 %(m/m) 16002 minta lágyítót nem tartalmaz] 
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A második sorozatban is három olyan lágy PVC mintát hasonlítottak össze, ame-
lyek az előzőhöz hasonlóan azonos összmennyiségben, de különböző arányban tartal-
maztak kismolekulájú, ill. polimeradalékot. A 2/a, 2/b, 2/c ábrákon látható diagramok 
szerint a PHA tartalom növelése a DIDP rovására kevéssé befolyásolja a keménységet, 
de növeli a szakítással szembeni ellenállást és az ütésállóságot. A mért adatok bizonyí-
tották a 16001 és a 16002 típusú PHA modifikátorok alkalmasságát a lágy PVC tulaj-
donságainak javítására.  
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2/a ábra Különböző összetételű lágy  
PVC kompaundok törési munkája  

[az adalékok %(m/m) egységben értendők] 
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2/b ábra Különböző összetételű lágy PVC kompaundok keménysége  
[az adalékok %(m/m) egységben értendők] 
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2/c Különböző összetételű lágy PVC kompaundok továbbszakító szilárdsága  
[az adalékok %(m/m) egységben értendők] 

 
 
A kemény PVC-hez, ahol a szívósság és a merevség egyensúlyára van szükség, 

más típusú PHA szükséges. Erre fejlesztik a még kísérleti fázisban levő, és „új generá-
ciósnak” nevezett PHA-t. Ennek a kísérleti terméknek más polimeralapú modifikáto-
rokkal való összehasonlítását a 3. ábra mutatja, amelyen négy hagyományos modifiká-
tort és a kísérleti PHA-t helyeztek el az ütésállóság-merevség összefüggés diagramján. 
A legjobb eredményt az MBS és az ABS adja, de ezek nem stabilak az UV- fénnyel 
szemben, és ezért nem használhatók kültéri alkalmazás esetén. A fejlesztés alatt álló 
PHA jobb ütésállóságot és merevséget eredményez, mint a kültéri használatra javasolt 
CPE és ABS, és olyan alkalmazásoknál is beválik, ahol a terméknek átlátszónak kell 
lenni.  
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3. ábra Különböző modifikátorokat tartalmazó kemény PVC kompaundok ütésállósága 

és merevsége 
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Ismert, hogy a PHA vegyületek biológiailag lebomlanak. Felmerül a kérdés, 
hogy ez nem befolyásolja-e hátrányosan a velük stabilizált PVC termékek élettartamát. 
Kísérletekkel bizonyították, hogy míg a PHA önmagában gyorsan lebomlik, a PVC/ 
PHA kompaundnál nem észleltek tömegveszteséget, azaz lebomlást.  

Természetes erősítő szálak  

A fenntarthatóság irányába mutató fejlesztések a műanyagok természetes szálak-
kal végzett kompaundálására irányulnak, hogy helyettesítsék az eddig használt – előál-
lításukhoz általában nagy energiát igénylő – üveg- és szénszálakat vagy más mestersé-
ges szálakat. A természetes szálak nagyon széles területen használhatók erősítésre. A 
legigényesebb esetekben azonban – pl. légi- és űrjárművek szerkezeti elemeiben – nem 
várható az alkalmazásuk, de például az ilyen járművek belső kialakításánál már jól 
alkalmazhatók.  

Mivel szinte minden növényből lehet cellulózalapú szálat/rostot kinyerni, érthető, 
hogy nagyon sokféle természetben előforduló szálas anyagot vizsgáltak és használtak 
már erősítő szálként. A növény szárából kinyert rostok, így a len, a kender, a juta, a 
rami (kínai fű) és a bambuszrost mind alkalmasnak bizonyultak a műanyagok merev-
ségének fokozására, míg a levelekből előállítható szálak inkább a szívósságot javítják. 
Vannak növények, amelyek a gyümölcsében vagy a mag körüli szövetekben vannak 
feldolgozásra alkalmas szálak, pl. a kókuszdió „haja”. A természetes szálak, különösen 
az újabban felfedezett ún. egzotikus szálak alkalmazásakor a tulajdonságoknál is fon-
tosabb a biztonságos szállítási lánc (supply chain) megléte, vagyis, hogy lehetőleg vi-
szonylag közelről szállítsák a szálat, és meglegyen a kitermeléshez és a szállításhoz 
szükséges infrastruktúra. A biztonságos forrás, azaz beszerzés mellett az egyenletes 
minőség a másik fontos tényező a felhasználhatóság szempontjából. A természetes szá-
lak termesztési körülményei (talaj, időjárás), valamint az aratás és a felhasználás kö-
zötti időben bekövetkezett változások ugyanis jelentősen befolyásolhatják a száltulaj-
donságokat. A megbízható alkalmazáshoz a jelenleginél több ismeretre, adatra van 
szükség a tulajdonságok ingadozásával kapcsolatban, és meg kell oldani a szál stabili-
zálását a betakarítás és a felhasználás között. Ennek egyik módja lehet, hogy a szálat 
valamilyen polimerrel keverik stabilizálás céljából.  

A természetes szálakat tartalmazó kompozitok előállítása és feldolgozása sem ki-
sebb kihívás, mint a szálak kinyerése. A leggyakrabban használt mátrixpolimer a po-
lipropilén. Ennek hátránya, hogy magas viszkozitása miatt a kompaundálásnál és a 
további feldolgozásnál is nagy nyíróerők lépnek fel, amelyek hatására a viszonylag 
hosszú természetes szálak megrövidülnek. Ez főleg a fröccsöntésnél jelentős mértékű, 
célszerű ezért inkább préseléssel kialakítani a terméket. Ez a technológia egyébként is 
kedvező, ha nagyméretű komplex elemeket kell előállítani.  

A természetes szálak kompozitban való felhasználására szerte a világon folynak 
kutatások, fejlesztések, amelyek egyik célja, hogy egyre újabb lehetőségeket tárjanak 
fel, lehetőleg a lokálisan elérhető szálak felhasználásával. A kanadai Guelph Egyete-
men 2008-ban kezdték el a megújuló nyersanyagok kutatását. Specialitásuk egy 
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Észak-Amerikában honos fűféle (switchgrass, panicum virgatum) felhasználása erősí-
tésre. Mivel ez a fű évelő, olcsóbb a többi szálnál. A fűvel erősített műanyag jól 
fröccsönthető. Első termékként egy íróasztalra állítható kis dobozt állítottak elő, ame-
lyet már forgalmaznak is. Az új biokompozit reciklált polimer felhasználásával is 
gyártható, és a termék maga is többször újrafeldolgozható.  

A kutatócsoport vizsgálja további mezőgazdasági melléktermékek – például a 
kukoricacső és -rost, a zab- és a szójamaghéj, a gabonaszalma és a szójaszár – hasz-
nálhatóságát műanyagipari célokra. Ezeken a rostos anyagokon kívül lehetőséget lát-
nak a gabonából, kukoricából kiinduló alkoholgyártás mellékterméke, a desztilláció 
utáni szárított, rostot tartalmazó cefremaradék, valamint a facellulóz kinyerésekor 
vagy a lignocellulózból kiinduló alkoholgyártáskor visszamaradó melléktermék hasz-
nosítására is. Vizsgálják a különböző nyersanyagok együttes felhasználásával előállít-
ható hibrid biokompozitokat is. Ez a megoldás segíthet a tulajdonságok kiegyensúlyo-
zásában, és javíthatja az ellátás biztonságát is.  

Egy másik kanadai cég, a GreenCore Composites Inc. Ncell márkanéven cellu-
lóz mikroszállal erősített PP-t és PE-t gyárt a Torontói Egyetemen kapott kutatási 
eredmények alapján. A cellulóz mikroszálat fából maguk állítják elő és „in situ” hoz-
zák össze a polimerrel. A cellulóz mikroszálakat természetesen más nyersanyagból is 
elő lehet állítani. Az új biokompozit, az Ncell eredményesen helyettesíti az üvegszála-
kat számos területen, különösen, ahol előny a kisebb tömeg. Ipari tartályok gyártásakor 
erősítetlen műanyag helyett is használják, ahol amellett, hogy „zöld alternatívaként” 
hirdethető, növeli a szilárdságot és a szívósságot is. Előnye még az üvegszál-erősítésű 
anyaggal szemben, hogy alacsonyabb hőmérsékleten dolgozható fel.  

Finnországban a tőzegből kinyerhető szál (peat fibre) felhasználásával fejleszte-
nek biokompozitokat. Finnország területnek egyharmadán található ugyanis tőzeg, 
amelyet tüzelésre és kertészeti célokra már régóta használnak, így az infrastruktúra 
biztosított. A finn VTT Technical Research Centre-ben dolgozták ki a szál kinyeré-
sének technológiáját, beillesztve a tőzegfeldolgozás kialakult folyamatába, hiszen a 
szál csak a tőzeg egyik frakciója. A tőzegszál egyik előnyös tulajdonsága, hogy széles 
a méreteloszlása, és így egyszerre szerepel töltőanyagként és erősítőszálként. A tőzeg-
szálnak nagy a porozitása, ennek köszönhetően alacsony a hővezető képessége, ami 
kifejezetten előnyös bizonyos alkalmazásoknál. A száraz tőzegszál hidrofób, a vele 
készített kompozit kifejezetten természetes érzetet ad. A finn kutatók összehasonlítot-
ták a tőzegszálas kompozitot más szálat – nádat, kanári füvet, fűrészport és cellulózt – 
tartalmazó kompozittal, és elektronmikroszkópos felvételek alapján a leghomogénebb-
nek találták. A tőzegszállal erősített PP 80%-kal kisebb vízfelvételt mutatott más szál-
erősítésű kompozitokkal összehasonlítva, vagyis jó a vízállósága. A tőzegszállal erősí-
tett kompozitnak ezeken felül jó az ütésállósága, lángálló és az ára is kedvező.  

 
Máthé Csabáné dr. 

 
Metabolix to present data showing that new biobased PHA polymeric modifiers significantly 
improve performance characteristics of PVC = www. plasticsengineering.org., 23.10. 2012.  
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Röviden… 

Hallott már ilyet? Biopolimer húsipari melléktermékekből! 

A new-zélandi Aduro Biopolimers cég egy új, innovatív eljárással vörös- és ba-
romfihúsok melléktermékeiből állítja elő Novatein nevű biopolimertermékét. Az új 
polimer jelenleg kísérleti fázisban van, kereskedelmi bevezetése 2016-2017-ben várha-
tó. Egyelőre Ausztráliában keresnek műanyag-feldolgozó cégeket, amelyek hajlandóak 
lennének az új polimert hasznos termékekké feldolgozni. 

Az új polimer alapanyaga a vágóhidakon összegyűjtött vérből gőzzel szárított 
vérliszt. Az ebből nyert granulátum fröccsöntéssel, extrudálással dolgozható fel. A 
Novotein tulajdonságai részben a polietilénéhez hasonlítanak. Élelmiszerekkel nem 
érintkezhet, de alkalmas mezőgazdasági alkalmazásokra, ezen belül pl. a zöldségter-
mesztésben használható fóliák, edények gyárthatók belőle. Figyelembe kell venni, 
hogy hosszú élettartamú termékek nem készíthetők belőle. 

A cél nem az, hogy Novatein egyes polimereket helyettesítsen, hanem, hogy egy 
újabb megújuló forrással bővüljön a polimerek kiindulási alapanyag-választéka. 

 
          O. S. 
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