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Summary
In this study the morphological and mechanical
characteristics of PET/PE blends have been
mapped at various compositions. The possibilities
of improving the morphological and thus the mechanical properties have been studied. Blends
have been successfully developed with extremely
high impact energy which exhibits six times higher
tensile strength than the other blends. These and
similar developments which will probably play
important role in the industry and in recycling will
allow saving a lot of energy, time and money. In
the case of mixed plastic wastes deposited in
landfills it will be enough to ensure that the components are mixed in the ratio determined for the
optimum blends, then complex polymer wastes
might be ground and utilized without separation.
Összefoglalás
Munkánk során vizsgáltuk a PET és PE eltérő
keverékarányainál mért morfológiai és mechanikai
jellemzőit, és tanulmányoztuk hogyan lehetséges a
blendek morfológiai illetve ebből következően a
mechanikai tulajdonságait javítani. Sikerült kifejleszteni olyan blendet, amely kiemelkedően nagy,
akár hatszor nagyobb ütőszilárdsággal rendelkezik
az alkotókhoz képest, illetve a mechanikai vizsgálatok során több mint kétszeres szakítószilárdságot
mutatott a többi keverékhez képest. Az ilyen és
ehhez hasonló fejlesztésekkel, amelyeknek az
iparban, illetve az újrahasznosítás során hosszú
távon előreláthatólag komoly szerepe lesz, nagyon
sok energiát, időt és pénzt lehet megtakarítani.
Például a hulladéklerakókban elhelyezett szétválogatás nélküli több alkotókból álló műanyagoknál
csak arról kell majd gondoskodni, hogy a kifejlesztett blendnek megfelelő térfogat százalékos arányban legyenek az egyes alkotók és akkor a továbbiakban szétválogatás nélkül bedarálhatók és újrahasznosíthatók az összetett polimer termékek.
1. Bevezetés
Napjainkban elmondható, hogy világszerte egyre
nagyobb a műanyagok jelentősége. Ebből követ-
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kezik, hogy egyre nagyobb mennyiségű műanyag
kerül felhasználásra, így az ebből keletkező hulladék mennyisége is egyre nő. A szintetikus polimer
hulladékok újrahasznosításának több szintje
ismeretes, amelyek közül a hőre lágyuló műanyagok esetében a fizikai újrahasznosítás az
egyik legjobb megoldás [1]. Ez az eljárás számára
azonban problémát jelentenek keverék polimerek,
amelyeknél az egyes polimer fázisok önmagukban
újrahasznosíthatók lennének, de keverve csak az
égetőkben, illetve lerakókban kaphatnak helyet,
mert az alkotók szétválasztása megoldhatatlan,
vagy túl költséges/körülményes lenne. Jelenleg
azonban nagyszámú és többféle műanyag alkatrészből álló termékek kerülnek be a hulladék
feldolgozó üzemekbe, ahol rengetek idő és energia
szükséges az alkotó elemekre való szétbontáshoz,
hogy azok újra feldolgozhatóvá váljanak.
Polimer blendek esetén homogén és heterogén
rendszerekről beszélhetünk. A polimer keverékek
tulajdonságait döntően a rendszer mikroszerkezete
határozza meg, amely elsődlegesen a polimer
fázisok elegyíthetőségétől függ. Polimer komponensek összekeverése esetén a fázisok száma, a
kialakult szerkezet és ennek következtében a
keverék tulajdonságai is ettől függnek. Termodinamikai értelemben vett elegyíthetőségről akkor
beszélhetünk, ha egy keverékben teljesen homogén szerkezet alakul ki, és a komponensek molekuláris szinten elegyednek. Ilyenkor az egyetlen
fázist alkotó rendszert, egyetlen Tg – átalakulási
hőmérséklet jellemzi. Nem elegyíthető polimerek
heterogén szerkezetű keveréket alkotnak. Meg kell
említeni még egy nagyon fontos tényezőt a polimer
blendek esetében, ez pedig nem más, mint a
polimer komponensek összeférhetősége. Az
összeférhetőség gyakorlati (nem termodinamikai)
közelítés és minden keverékre alkalmazható. Jó
összeférhetőségűnek azokat a rendszereket
nevezzük, amelyek gyakorlati szempontból az
adott célnak megfelelő tulajdonságokkal rendelkeznek. Ezek a keverékek lehetnek egy- vagy
többfázisúak, és tartalmazhatnak az összeférhetőség javítására szolgáló további komponenseket is.
A polimer keverékek összeférhetősége igen különböző mértékű lehet, a komponensek eltérő mértékben oldódhatnak egymásban. Az összeférhető-
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ségtől függően különböző mikroszerkezet alakulhat ki, változhat a heterogenitás mértéke [2].
Jelen kutatás célja, olyan újrahasznosítás szempontjából kedvező polimer keverékek előállítása,
fejlesztése, amelyekkel hosszú távon elkerülhetőek lennének a polimerek alkotókként való szétválogatásának munkaerő-, energia- és költség vonzatai úgy, hogy közben eleget tesznek a szükséges minőségi feltételeknek. Munkák során eredeti
anyagok segítségével állítottam elő különböző
heterogén rendszerű blendeket, melyek különféle
tulajdonságait vizsgáltam, valamint tanulmányoztam milyen jellemzők befolyásolják, illetve miként
lehet javítani a blendek viselkedését tekintettel a
későbbi kutatásokra, ahol az elért eredményeket
további fejlesztésekkel már újrahasznosított anyagokra is rá lehet vetíteni.
2. Felhasznált anyagok, gyártási és alkalmazott
mérési eljárások
Az eljárásokhoz két nem elegyedő poliemrt:
Arnite D04 300 (DSM) típusú polietilén-terftalát
(PET), valamint K38-20 (INEOS) típusú polietilén
(PE) anyagokat használtunk fel. A blendek vizsgálatához szükséges próbatestek előállításánál hét
különböző összetételű blendet készítettünk, mindegyiket üvegszálas erősítéssel, illetve üvegszál
nélkül is. A blendek alkotóinak térfogataránya a
következő volt: PET/PE = 100/0, 80/20, 60/40,
50/50, 40/60, 20/80, 0/100. Az üvegszálas próbatestek esetében a 100% PET/PE keverékhez
képest 15tf% EC 2400 P224 Saint Gobain Vetrotex
típusú üvegszál volt keverve minden térfogataránynál.
Elsőként a megfelelő arányokban összekevert
PET/PE granulátumokat egy BRABENDER típusú
extrúderrel extrudáltuk. Az extruder zónahőmérsékletei: 260°C, 260°C, 260°C, 265°C. A csiga L/D
aránya 20 volt. Ezután az extrudátumokat egy SB
PLASTICSMACHINERY típusú darálóval őröltük
granulátumokká. Az anyagokat az extrudálás,
valamint az ezt követő feldolgozási eljárások előtt
is, négy órán át szárítottuk 110°C-on. Az
extrudátum egy részén folyékony nitrogénben való
törés után pásztázó elektronmikroszkópos (SEM)
vizsgálatokat végeztünk egy JEOL JSM – 638OLA
típusú berendezésen, másik részéből fröccsöntött
próbatesteket készítettünk egy ARBURG 320C
típusú fröccsgép segítségével. A fröccsöntőgép
fűtőzónáiban a hőmérsékletek a következőképpen
voltak beállítva: 285°C, 280°C, 275°C, 270°C,
260°C. A befröccsentési áram 50 cm3/sec, az
utónyomási idő 20 másodperc volt. A csiga 15/min
állandó fordulatszám és 5 bar torlónyomás mellett
dolgozott. A próbatestek egy részét folyékony
nitrogénben való törés után szintén SEM-el vizsgáltuk, másik részét szakító és ütő vizsgálatoknak
vetettük alá. A szakítóvizsgálatokat egy ZWICK
Z020 típusú berendezéssel végeztük 10 mm/perc
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szakítósebességgel, az ütővizsgálatokat egy
CEAST Impact Junior típusú berendezéssel mértük 23°C-on. A mechanikai jellemzők pontosabb
magyarázata érdekében sor került csepplehúzásos
vizsgálatra is, melynél a PET-üvegszál, PE–
üvegszál, valamint a PET és PE közötti adhéziós
kapcsolatot vizsgáltuk. Ennél az eljárásnál egy
ZWICK Z005 szakítógépre szerelt MITUTOYO
350-542-30 típusú csepplehúzó berendezés segítségével mértük azt az erőt, ami szükséges ahhoz,
hogy a polimer csepp leváljon a szálról [3].
3. Vizsgálati eredmények és értékelés
3.1 Csepplehúzó vizsgálatok
A PET és PE között igen kis τ értékek mutatkoztak, amint azt az 1. táblázat is mutatja, tehát a
tapadás a két polimer között kicsi. Az üvegszál és
a polimerek közötti tapadás ennél lényegesen
nagyobbra adódott. Összehasonlítva az üvegszálra olvasztott PE csepp τ értékét, az üvegszálra
olvasztott PET csepp τ értékével, az utóbbi esetben háromszor nagyobb eredmények jöttek ki,
mely arra enged következtetni, hogy a PET-nek
jobb a kötődése az üvegszálhoz, mint a PE-nek.
Anyagok

Húzóerő [N] τ [MPa]

PET/PE

0,61

1,77

PET/GF

0,15

13,46

PE/GF

0,093

7,79

1. táblázat Csepplehúzó vizsgálatok eredményei
Table 1 Results of the microdroplet tests

3.2 Szakítóvizsgálatok
A próbatestek szakítása során mértem az erőt és a
nyúlást, amelyekből a rugalmassági moduluszt
határoztunk meg. Az eredmények (1. ábra) azt
mutatták, hogy mind az üvegszál nélküli, mind
pedig az üvegszálas próbatestek esetén a PET
tartalom növekedésével egyre nagyobb merevségű blend érhető el, mivel a PET-nek nagyobb a
rugalmassági modulusza, mint a PE-nek. Az
üvegszál nélküli próbatesteknél a rugalmassági
modulusz értékek változása az összetétel függvényében követi a keverékszabályt, viszont az üvegszálas próbatesteknél ez a növekvő tendencia
egészen 80%-os PET tartalomig figyelhető meg,
onnantól a PET tartalom további növekedésével
kis mértékben ugyan, de csökken a modulusz.
Természetesen ezek az értékek a keverékszabály
értelmében csak kis deformációnál vannak érvényben, mivel itt a fázisok még együtt dolgoznak
[5].
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1. ábra Üvegszálas és üvegszál nélküli fröccsöntött próbatestek rugalmassági modulusza
Fig. 1 Results of the tensile modulus for injection molded
test specimens with and without glass fibres

2. ábra Üvegszálas és üvegszál nélküli fröccsöntött
próbatestek húzófeszültsége
Fig. 2 Tensile test results for injection molded test
specimens with and without glass fibres

A húzószilárdsági eredmények a 2. ábrán láthatóak. Az ábrát elemezve megállapítható, hogy az
üvegszálas blendeknél jóval nagyobb húzószilárdsági értékek jöttek ki, mint az üvegszál nélküliek
esetében. Ez a csepplehúzó vizsgálatoknál bizonyítást nyert PET-üvegszál közötti jobb adhéziós
viszonyoknak tudható be. Az egyes fázisok térfogat százalékos arányának szempontjából nézve a
különböző blendek esetén 40-50%-os PET tartalomig nem látható szignifikáns eltérés az anyagok
húzószilárdságában, viszont ezen értékeknél
hirtelen megnövekszik a húzószilárdság, amely az
anyagban megjelenő fázisinverziónak, illetve ebből
következően létrejövő, úgynevezett IPN (Inter
Penetrating Network) szerkezetnek köszönhető [2,
4]. Az IPN szerkezetnél a keveréket alkotó két
fázis, szalagokból álló egymásba hatoló hálós
szerkezetet vesz fel, ellentétben a többi összetételnél megfigyelhető diszpergált szerkezettel, ahol
a befoglaló mátrixban a kisebb arányú résztvevő
fázis gömbök formájában oszlik el. A hálós szerkezetben résztvevő fázisok egymásba akadva tapadnak úgy, hogy a húzás irányával megegyező
irányú szalagok elszakításához a morfológiának,
illetve az egymásba akadásnak is köszönhetően
nagyobb erő szükséges. Ez a jelenség ad okot a
fázisinverzió környékén kialakult IPN szerkezetnél
mért hirtelen húzószilárdság növekedésnek. A 5060tf%-nál nagyobb PET tartalmú próbatesteknél
jelentős mértékben nő tehát a húzószilárdság az
üvegszál nélküli próbatestek esetén. Üvegszálas
erősítés esetén az IPN szerkezet nem gyakorolt
jelentős hatást a keverékek mechanikai tulajdonságaira.

A maximális erőnél mért nyúlás (3. ábra) nyúlás
üvegszálas próbatestek esetében nem mutatott
különösebb eltérést. Az üvegszál nélküli próbatestek esetén viszont már nagyobb különbségekről
beszélhetünk. A tiszta PE-nél mintegy 9%-os
nyúlás figyelhető meg a próbatesteknél, ami a PET
arányának növekedésével jelentősen csökken
egészen 50%-os PET tartalomig, vagyis a valószínűsített fázisinverzióig, ahol a függvény eléri
minimumát. Ettől a ponttól a görbe monoton növekvő tendenciát mutat egészen 60%-os PET
tartalomig, ahonnét egészen 100%-ig nem észlelhető jelentős változás.
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3. ábra Üvegszálas és üvegszál nélküli fröccsöntött
próbatestek húzófeszültségnél mért nyúlása
Fig. 3 The elongation measured at the maximum tensile
stress for injection molded test specimens with and
without glass fibers
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3.3 Ütővizsgálatok
A vizsgálatok során különösen magas ütőenergia
értékeket mutattak az üvegszál nélküli, 60tf% PET
tartalmú próbatestek, ahol akár hatszor akkora
ütőmunka értékek is mutatkoztak, mint az ettől
eltérő tf%-ban PET-et tartalmazó próbatesteknél
(4. ábra). Az eredmények a szakítóvizsgálatok
során mért számokkal egybevágnak, mivel ennél a
keverékaránynál megnövekedett a húzószilárdság
is. A jelenség ismét csak morfológiai tényezőkre
vezethető vissza, illetve a húzófeszültségi vizsgálatoknál magyarázott IPN szerkezethez. A hálós
szerkezetben résztvevő egymásba hatoló fázisok,
amelyek merőlegesen helyezkednek el az ütés
irányára, jobban elnyelik az energiát, ellentétben a
diszpergált szerkezetnél mátrixban jelenlévő
gömbökkel, amik geometriájukból adódóan nem
rendelkezhetnek olyan mértékű energia elnyelő
képességgel, és egymásba akadásról sem beszélhetünk az esetükben. Ezzel magyarázható az IPN
szerkezetnél mért különösen nagy ütőenergia.
Üvegszál nélkül

Üvegszálas erősítéssel

végül szál formájában összeolvad a többi PET
gömbökből átalakult szállal és a 8. ábrán látható
tömbök formájában jelenik meg. Ez már a korábban taglalt IPN szerkezetnek felel meg. A 80tf%ban PET-et tartalmazó keverékben már felbomlanak, illetve egységes mátrixszá alakulnak át a PET
tömbök.

5. ábra Üvegszál nélküli blend (80 tf%PE : 20tf% PET)
Fig. 5 Blend without glass fiber, magnification: 500x,
PET spheres in 80 vol% PE matrix
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4. ábra Az üvegszálas és üvegszál nélküli fröccsöntött
próbatesteken végzett ütővizsgálatok eredményei
Fig. 4 Impact test results obtained on injection molded
test specimens with and without glass fibres

3.4 Elektronmikroszkópos vizsgálatok
Az 5. ábrán a 15/min fordulatszám mellett
extrudált, üvegszál nélküli, 20tf%-ban PET-et
tartalmazó blend elektronmikroszkópos felvétele
látható. Jól kivehetőek a 80tf%-os PE mátrixban
elhelyezkedő kisebb-nagyobb PET gömbök. A 6.
ábrán a PE mátrix átalakulásának kezdeti fázisa
látható, ahogyan a mátrix szálas szerkezetűvé
válik a PET tartalom növekedésével. A szálak ezt
követően rövidebb szálakra bomlanak fel, majd
kisebb-nagyobb gömbökké alakulnak át. Közben a
PET gömbökön a szállá való átalakulás kezdeti
jelei mutatkoznak, melyet a 7. ábrán láthatunk,
amely során a csepp elkezd deformálódni, míg
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6. ábra 40tf%-ban PET-et tartalmazó blend. A PE mátrix
szálas szerkezetűvé való átalakulása
Fig. 6 Blend containing 40 vol% PET, PE matrix becomes gradually fibrillar

Az üvegszálas extrudált keverékek esetében
hasonlóképpen mennek végbe a fázisátalakulások,
azzal a ténnyel egybevéve, hogy a PET tartalom
növekedésével egyre több anyagot láthatunk az
üvegszálak felületére tapadva, amelynek oka,
hogy a PET kötődése jobb az üvegszálhoz, mint a
PE-nek, és amely már korábban a csepplehúzó
vizsgálatok eredményeit vizsgálva bizonyítást is
nyert.
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7. ábra A PET gömbök szálakká való átalakulása
Fig. 7 Transformation of PET spheres into fibrils

8. ábra 60tf%-ban PET-et tartalmazó keverék IPN
szerkezettel
Fig. 8 A blend containing 60 vol% PET with the developed IPN structure

A fröccsöntött próbatesteknél nagyobb nyírósebesség miatt a gömbök kisebb méretűek lettek, és
egyenletesebb eloszlást vettek fel a mátrixban 9.
ábra. A fázisinverzió, illetve a kialakult IPN szerkezet, a fröccsöntött próbatestek esetében is az
extrudált próbatestekhez hasonlóan 60tf% PET
tartalomnál jelenik meg, valamint a korábban
taglalt különösen nagy ütőmunka érték is ennek a
szerkezetnek köszönhető, amelyet a SEM felvétlek
is megerősítenek.
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9. ábra 80tf%-ban PET-et tartalmazó üvegszál nélküli
fröccsöntött keverék
Fig. 9 Injection molded blend without glass fiber containing 80 vol% PET

4. Összefoglalás
Munkánk során vizsgáltuk a PET és PE eltérő
keverékarányainál mért morfológiai és mechanikai
jellemzőit, és tanulmányoztuk hogyan lehetséges a
blendek morfológiai illetve ebből következően a
mechanikai tulajdonságait javítani. Sikerült kifejleszteni olyan blendet, amely kiemelkedően nagy,
akár hatszor nagyobb ütőszilárdsággal rendelkezik
az alkotókhoz képest, illetve a mechanikai vizsgálatok során több mint kétszeres szakítószilárdságot
mutatott a többi keverékhez képest. Az ilyen és
ehhez hasonló fejlesztésekkel, amelyeknek az
iparban, illetve az újrahasznosítás során hosszú
távon előreláthatólag komoly szerepe lesz, nagyon
sok energiát, időt és pénzt lehet megtakarítani.
Például a hulladéklerakókban elhelyezett szétválogatás nélküli több alkotókból álló műanyagoknál
csak arról kell majd gondoskodni, hogy a kifejlesztett blendnek megfelelő térfogat százalékos arányban legyenek az egyes alkotók és akkor a továbbiakban szétválogatás nélkül bedarálhatók és újrahasznosíthatók az összetett polimer termékek.
Köszönetnyilvánítás
A cikk megjelenését a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (OM-00266/2008), az Országos
Tudományos Kutatási Alap (OTKA PD 72722) és a
Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János
Kutatási Ösztöndíja támogatta.

www.anyagvizsgaloklapja.hu

20

2010/1-2

Irodalom
[1] Czvikovszky Tibor, Nagy Péter, Gaál János: A
polimertechnika alapjai; Műegyetemi kiadó,
Budapest, (2000).
[2] Pukánszky Béla: Polimer keverékek és
kompozitok; Műanyag- és Gumiipari Tanszék,
Budapest, (2003).
[3] Czigány Tibor, Morlin Bálint: A csepplehúzó
mérési módszer továbbfejlesztése szál-mátrix
határfelületi adhézió vizsgálatához; Műanyag
és Gumi, 45, (2008), 478-482.

HU ISSN 1787-507

[4] Chuai Chengzhi, Kristoffer Almdal, Ib
Johannsen,
Jorgen
Lyngaae-Jorgensen:
Morphology evolution of polycarbonatepolystyrene blends during compounding;
Polymer, 42, (2001), 8217-8223.
[5] Robert Maksimov, Merii Meri, Martins Kalnin
and Janis Zicans: Mechanical Properties of
Polyethylene and Poly(ethylene terephthalate)
Blends; Mechanics of Composite Materials, 39,
(2003), 189-196.

www.anyagvizsgaloklapja.hu

21

