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       Absztrakt 

        A nagy mennyiségben előállított, egyszer használatos műanyagipari termékek, mint 

például a csomagoló anyagként használt palackkupakok, újrahasznosításának igénye a 

szigorodó környezetvédelem miatt egyre inkább előtérbe kerül. Azt, hogy mire lehet újra 

felhasználni a műanyagot, nagyban befolyásolja, hogy mennyire degradálódott az anyag. A 

következőkben vegyes, kétféle polimerből álló műanyaghulladék degradációját vizsgálom a 

palackkupakok példáján keresztül. A kupakokat kétféle alapanyagból állítják elő, vagy 

polietilénből, vagy polipropilénből. Általában a méretük miatt a polimer típusát nem tüntetik 

fel a kupakokon, csak alakjuk és színük alapján lehet osztályozni őket. A szakdolgozat célja, 

hogy egyszerű módszerek felhasználásával bemutassa az ilyen polimer keverékek 

azonosításának, összetételük és degradációs százalékuk meghatározásának lehetőségeit. A 

hangsúly az egyszerűségen van, ne igényeljen drága, időigényes laboratóriumi méréseket, 

mert az újrahasznosítás mindenképpen alacsonyabb rendű termék előállítását jelenti. A 

vizsgálatokhoz Fourier-transzformációs infravörös spektroszkópiát (FT-IR), folyásindex 

mérést (MFI), differenciális pásztázó kalorimétert (DSC) és hőmérsékletmérésekkel 

egybekötött próba fröccsöntést használtam. Az FT-IR mérésekkel a polietilén-prolipropilén 

arány állapítható meg, a DSC a PE és PP kristályosságáról ad információt, az MFI mérések 

eredményéből pedig a degradáció mértéke számítható ki. A próba fröccsöntéssel 

alátámaszthatók az előzőekben kapott értékek és mellette a feldolgozás optimális 

hőmérsékletét is megadja. 

        Az újrahasznosítás nagy problémája, hogy nem egy adott feladathoz kell megtalálni a 

megfelelő alapanyagot, hanem az alapanyaghoz kell megkeresni, hogy mire lehet használni. 

Az összetétel és a degradáció fokának ismerete ebben segíthet. 
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Bevezetés 

        Műanyag kupakok, ezek az olcsó, tömeggyártásban készült, egyszer használatosnak 

tekinthető, vagy legalábbis rövid ideig használt műanyag termékek a mindennapok 

nélkülözhetetlen elemei. Környezetszennyezés szempontjából mégis jelentős tényezőnek 

számítanak, bár még nem jutottak az eldobható műanyag bevásárló szatyrok és zacskók 

sorsára, hogy több országban is betiltsák. Egyetlen kupak csekély tömeget jelent, 2-4 g, de 

nagyon nagy volumenben állítják elő. Egy piackutató intézet, az Applied Market Information 

becslése szerint évente 850000 t műanyagot használnak fel a világon záróelemek gyártására 

[2]. A mennyiséget jól jellemzi, hogy folyamatosan dolgoznak a kupakok tömegének 

csökkentésén, például egy gyártónál 5 évnyi fejlesztéssel sikerült a 30/25-ös standard italos 

kupak tömegét 2,2 g-ról 1,7 g-ra csökkenteni, ez 23 % anyagmegtakarítást jelent, de mellette 

egy kupak előállításának ciklusideje is csökkent 22 %-kal és ezzel 29 %-kal nőtt a 

termelékenység [2]. A csomagoló anyag tömegcsökkenése nemcsak a gyártónak hoz 

gazdasági hasznot. Ha csökken a termék tömege, akkor csökken a fajlagos szállítási költsége 

és közvetetten csökken a környezetszennyezés. 

        A nagy mennyiségben gyártott kupakok változatos kivitelben jelennek meg a 

termékeken,  ami több száz típust jelent. Nemcsak alak és méret szerint kell 

megkülönböztetni, hanem szín alapján is, mert anyagukban, különböző adalékanyagokkal 

színezik őket. Viszont a sokféleségük ellenére van egy közös tulajdonságuk, vagy polietilén, 

vagy polipropilén alapanyagból készülnek, azaz olyan hőre lágyuló polimerekből, melyek 

könnyen feldolgozhatók, újrahasznosíthatók. Mivel élelmiszercsomagoló anyagról van szó, ez 

garancia arra, hogy nem újrahasznosított alapanyagból készülnek. De így sem lehet tudni, 

hogy mennyi ideig vonnak kitéve degradációt okozó körülményeknek.  

        Az újrahasznosítás előtt fontos megismerni, hogy mennyire előrehaladott az anyag 

öregedése, ami nagymértékben behatárolja a felhasználhatóságát, de hatással van a 

feldolgozhatóságra is. A következőkben azt vizsgálom, hogy milyen alapanyagokból 

készültek a műanyag palackkupakok, mik a jellemzőik ezeknek az anyagoknak, és hogyan 

lehet megállapítani a legegyszerűbben ezek degradációját, valamint azt, hogy a degradáció 

milyen hatással van a feldolgozhatóságra.  
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1 A vizsgált anyagok   

        A polietilén (PE) és a polipropilén (PP) műanyagok. A műanyagok a polimeren vagy 

polimereken kívül segédanyagokat is tartalmazhatnak. Ezek a segédanyagok a gyártáshoz, 

feldolgozáshoz vagy az alkalmazáshoz szükségesek, mint például a korom az UV-sugárzás 

okozta degradáció csökkentéséhez. 

        A polimerek makromolekulákból állnak, a makromolekulák ismétlődő atomcsoportokból 

épülnek fel, több száz, vagy több ezer atomot tartalmaznak. Az ismétlődő atomcsoport, vagy 

más néven monomer, általában szén alapú, de lehet más is, például a szilikonok esetében a 

váltakozva egymáshoz kapcsolódó szilícium és oxigén atomok alkotják a polimer főláncát. A 

polimerek lehetnek homopolimerek, amikor egyféle monomerekből épülnek fel, vagy 

lehetnek kopolimerek, amikor többféle monomer váltakozva kapcsolódik egymáshoz. 

        A legegyszerűbb polimerizáció lényege, hogy a monomernek, egy olyan molekulának, 

melyben legalább két szénatom, minimum kettős kötéssel kapcsolódik egymáshoz, lehetősége 

nyílik másik két hasonló állapotú molekulával elsőrendű kötést kialakítania. Természetesen 

nem csak szén-szén kötésekkel jellemezhető a monomerek kapcsolódása, például poliamidok 

esetében ez szén és nitrogén atomok között, polietilén-tereftalát (PET) esetén pedig szén és 

oxigén atomok között történik. Az összekapcsolódott monomerek egy hosszú 

makromolekulát, polimerláncot alkotnak.  A láncon lehetnek kisebb oldalcsoportok, esetleg 

hosszú elágazó láncok, de az oldalcsoportok kovalens kötéssel össze is kapcsolhatják a 

makromolekulákat egyetlen térhálós polimer molekulává. A polimerláncok rendeződhetnek 

kristályos szerkezetbe vagy amorfak lehetnek. A kristályos szerkezet sem teljes mértékben 

kristályos polimert jelent, mert valamennyi, 20-80% amorf részt tartalmaz. Ennek oka, hogy a 

polimeren belül egy-egy makromolekula nagyon nagy és mindegyik változatos számú 

molekulából épülhet fel. Ezért van az, hogy nem molekulatömeggel, hanem a polidiszperzitás 

fokával, a tömeg szerinti és a számszerinti molekulatömeg hányadosával jellemezhető a 

polimer. Ezek a nagy és eltérő molekulatömegű részecskék pedig nem tudnak szabályos, 

kristályos szerkezetbe rendeződni. Általában a szabályos szerkezetű polimernek, mint például 

a polietilénnek, vagy az izotaktikus polipropilénnek van lehetősége arra, hogy kristályos 

szerkezetet tartalmazzon. Az, hogy kristályos vagy amorf a polimer, az anyag sok 

tulajdonságát meghatározza. Például az amorf műanyag kisebb sűrűségű, mechanikai és 

termikus tulajdonságai rosszabbak, mint a kristályos változaté, de képlékenysége miatt 

kevesebb energiát igényel a feldolgozása. 
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        A polimerek előállítására sok fajta eljárás létezik. Ugyanabból a monomerből különféle 

eljárásokkal más-más tulajdonságú, azaz eltérő molekulatömegű és szerkezetű műanyag 

hozható létre. A gyártás során az eljárástól függően különféle anyagok, polimerizációs 

adalékok kerülhetnek a termékbe, melyek szintén befolyásolják a polimer tulajdonságait. A 

polimergyártás eljárásai három fő csoportba sorolhatók.  

        Polikondenzációs eljárásokkal, melléktermék kilépésével járó lépcsős reakciók során 

készül például a poliamid (PA), polietilén-tereftalát (PET). 

        Poliaddíciós eljárásokkal, melléktermék nélküli lépcsős reakciók során állítják elő 

például a poliuretánokat (PUR) vagy az epoxigyantákat. 

        Polimerizációs eljárásokkal, melléktermék nélküli láncreakcióval készül a műanyagok 

legnagyobb része. A láncpolimerizáció elemi lépései: láncindítás, láncnövekedés, 

lánczáródás. A láncindítás, iniciálás történhet kémiai vagy ritkábban fizikai úton. Ez a lépés 

hozza létre a növekedésre képes aktív centrumot. Szűkebb értelemben az iniciálás az a 

folyamat, amelyben a láncindító gyök a monomerrel reagál. A létrejött aktív centrum elindítja 

az exoterm láncreakciót. A gyors láncnövekedés az alapanyag majdnem teljes átalakulásáig, a 

konverzióig tart, vagy addig, amíg valamilyen módon be nem következik a lánczáródás. A 

lánczáródás egyik fajtája a rekombináció, az a jelenség, amikor két makromolekula aktív 

gyöke találkozik és egy nagyobb molekula jön létre. A láncátadás, amikor a makrogyök 

valamilyen más aktív molekulával találkozik, szintén megállítja a polimerlánc növekedését, 

de a polimerizáció folytatódik újabb aktív centrum létrejöttével. Ha a makrogyök inhibitor 

anyaggal találkozik, akkor az így létrejövő nagy stabilitású gyök megállítja a láncreakciót. 

Gyakran alkalmaznak inhibitort a nemkívánatos polimerizációs folyamatok elkerülésére, 

például a monomer tárolása, szállítása során. Ideális esetben a teljes polimerizáció 

végbemenne és csak lineáris makromolekulák keletkeznének, de a gyökös polimerizációs 

eljárásokban mindig van valamilyen lánczáródás, a végtermék molekulatömege mindig kisebb 

az elméletileg számítottnál és sok esetben oldalláncok, kisebb-nagyobb elágazások alakulnak 

ki. A láncreakció, és ezzel a keletkezett makromolekulák mérete, minősége a polimerizáció 

hőmérsékletének megfelelő határok között tartásával és a lánczáró és láncátvivő adalékok 

koncentrációjával szabályozható. A monomer homogenizálása döntő tényező. Az ipari 

polimerizációs eljárások lehetnek gázfázisú, oldószeres, emulziós, szuszpenziós, 

tömbpolimerizációs eljárások. 

        A vizsgált anyagok hőre lágyuló műanyagok, egyszerű képlékeny alakítással 

feldolgozhatók., mivel a hőmérséklet növelésével az anyag ömledékállapotba kerül. A 
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polietilén és a polipropilén elhelyezkedését a műanyagok között az 1. ábrán látható, 

úgynevezett polimer piramis mutatja. 

 

1. ábra: Polimer piramis 

(Forrás: Hargitai, H.; Dogossy, G., Polimertechnika, Szécheny István Egyetem, 2014,) 

        A polimer piramisban látható, hogy az adott anyag mennyire elterjedt, arányaiban 

mennyit készítenek belőle, hozzávetőlegesen milyen a belső szerkezete (amorf, kristályos), 

milyen hőmérsékletig alkalmazható, és az előállítás költségarányára is következtetni lehet. 

Azt, hogy mennyire tömegműanyag a polietilén és a polipropilén, jól mutatja a 2015. évi 

világszintű felhasználásuk [3] aránya a 2. ábrán. A polietilén 32 %-os felhasználása 15 % 

HDPE és 17 % LDPE összegéből adódik 

 

2. ábra: Műanyagok világszintű felhasználásának megoszlása 2015-ben a vizsgált típusok szerint 

Magyarországi felhasználása egy kicsit eltérő volt: 22 % PP, 10 % HDPE, 13 % LDPE, 

vagyis a világ PE+PP 55 % felhasználásával szemben itthon PE+PP 45 %-t tett ki az összes 

műanyag felhasználásból [3]. 

PP

23 %

PE

32%

öszes többi

45%
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1.1  Polietilén 

       A polietilén monomere az etilén: H2C=CH2. Ez apoláros molekula, a két szénatomot 

kettős kötés kapcsolja össze. A polimerizáció során, ami lehet az iniciátor vagy egy másik 

gyök hatása, ebből a kettős kötésből a gyengébb energiával bíró π-kötés felszakad, és az így 

keletkezett gyök egyszeres kovalens kötéssel kapcsolódik két másik monomer molekulához, 

felszakítva azok π-kötéseit, aktív gyökökké változtatva azokat. Elméletileg hosszú, egyenes 

makromolekulák jöhetnének létre, de ha nem koordinációs polimerizációban történik a 

láncreakció, akkor előfordulhat, hogy egy szén – hidrogén kötés is felszakad és oldallánc 

alakul ki. Az oldallánccal rendelkező makromolekuláknak nagyobb térre van szükségük, 

kisebb a sűrűségük és a szabálytalan alakjuk csökkenti a kristályosodási hajlamot. 

        A kis sűrűségű polietilén (LDPE – low density polyethylene) a legelterjedtebb és a 

legrégebbi típus. Nagynyomású eljárásokkal állítják elő. Az egyik módszer alapja, hogy az 

1500-2500 bar nyomású, 150-250 ºC hőmérsékletű, folyadék fázisú monomer alacsony O2 

koncentráció mellett kb. 15 % konverzióval polimert képez. A nyomás és a hőmérséklet 

növelésével a konverzió mértéke is növelhető, csőreaktorokban elérheti a 30 %-ot. Az 

alacsony sűrűségű végterméket a polimerlánc sok elágazása okozza, 1000 szén-atomra 

mintegy 15-30 darab rövid, 3-5 szén-atomos elágazás jut, a kristályossága tág tartományba 

esik, 35-65 %. Az LDPE felhasználási területét behatárolják a gyengébb mechanikai 

tulajdonságai. Legfőbb felhasználója a csomagolóipar, ezen belül a fóliagyártás, de 

egyeduralkodó az extrúziós bevonó anyagok terén, mint például a villamos vezetékek 

szigetelése. Jelentősebb felhasználási területe még a fröccsöntött és fúvott üreges testek 

előállítása. 

        A nagy sűrűségű polietilén (HDPE – high density polyethylene) majdnem annyira 

elterjedt, mint az LDPE. Kisnyomású eljárással, például Ziegler-Natta katalizátor rendszer 

alkalmazásával történik a polimerizáció. Ez a katalizátor egy szerves fémvegyületből, például 

aluminium-trietilből (Al-(CH2CH3)3), és egy átmeneti fém sójából, például titán-tetrakloridból 

(TiCl4) álló komplex. A katalizátor kettős funkciót lát el, egyrészt biztosítja a monomer 

molekulák orientációját, másrészt biztosítja az aktív gyökök létrejöttét. A HDPE gyártása 

történhet gázfázisú eljárásokkal, 15-30 bar nyomáson és 70-110 ºC hőmérsékleten, oldószeres 

eljárásokkal, 30-130 bar nyomáson és 150-300 ºC hőmérsékleten, vagy zagyfázisú 

eljárásokkal, hurokreaktoros technológiával, 42 bar nyomáson és 85-105 ºC hőmérsékleten, 

esetleg kevert reaktoros technológiával, 6-8 bar nyomáson és 70-90 ºC hőmérsékleten. 

Gázfázisú eljárások esetén a konverzió a gáz összetételétől függ, az oldószeres és zagyfázisú 
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eljárásoknál 90 % feletti konverzió érhető el [4]. A termék nagyobb sűrűségét a sokkal 

kevesebb elágazás okozza, 1000 szén-atomra mindössze 0-5 db elágazás esik, kristályossága 

65-80 %. A HDPE jobb mechanikai tulajdonságokkal bír. Legnagyobb mértékben 

csomagolásra használják, erős fóliák, palackok, flakonok, dobozok, rekeszek, konténerek 

készülnek belőle, és víz-, valamint gázvezetékek fontos alapanyaga. Tömítések készítésére is 

alkalmas. Az LDPE-nél nagyobb arányban használják fel fröccsöntött és fúvott üreges testek 

előállítására. 

        Az LDPE és HDPE között helyezkedik el a közepes sűrűségű polietilén (MDPE – 

medium density polyethylene), mely sok szempontból a kettő közötti átmenetet képviseli, 

beleértve a szerkezetét és tulajdonságait is. Ezen kívül még két polietilén típust érdemes 

megemlíteni.  

        Az egyik az ultranagy molekulatömegű polietilén (UHMWPE – ultra high molecular 

weight polyethylene). Oldalláncokat nem tartalmaz, a nemzetközi szabvány szerint (ISO 

11542) legalább n≈36000 monomert kell tartalmazni egy makromolekulának, ami legalább 

10
6
 g/mol molekulatömeget jelent. A makromolekula szálak rendezettsége nagy, orientáltan 

helyezkednek el. Az UHMWPE szakítószilárdsága az acéléval vetekszik. Ortopédiai 

protézisek előállításához a 71000-214000 polimerizációs fokkal rendelkező változatát 

használják fel.  

        A másik a lineáris kis sűrűségű polietilén (LLDPE – linear low density polyethylene). Ez 

egy kopolimer. Az etilén lánc kis mennyiségben, 3-5 % hexén-1 monomert tartalmaz. Ez 

szabályos, rövid oldalláncokat eredményez, de a szabályosság kedvezőbb a kristályos 

szerkezet kialakulása szempontjából. Az LLDPE is tartalmaz szabálytalan oldalláncokat, 1000 

szén-atomra 6-21 darab elágazás esik. Előállítása hasonló a HDPE előállításához, a termelt 

LLDPE több mint 80 %-át fóliagyártásra használják [4]. 

        A polietilén paraffinszerű tapintású, kis vízfelvevő képességű, vékony rétegben áttetsző 

anyag. Üvegesedési hőmérséklete alacsony, Tg= -110 ºC, hidegállósága kiváló. Villamos 

ellenállása nagyobb, mint 10
16

 Ω·cm, kitűnő szigetelő. Vegyszerálló, szobahőmérsékleten 

nincs oldószere, az élelmiszeriparban kifogástalanul alkalmazható és az egyik legfontosabb 

tulajdonsága, hogy könnyen feldolgozható.  Vannak hátrányos tulajdonságai is, melyek egy 

része adalékanyagokkal csökkenthető: UV fényre érzékeny, feszültségi repedezésre hajlamos, 

nehezen ragasztható, a fröccsöntési 1,5-3,5 %-os szerszámzsugor értéke viszonylag nagynak 

számít, könnyen ég, és gázzáró képessége, különösen oxigénnel szemben, rossznak 

tekinthető.  

Az elterjedtebb polietilén típusok specifikus jellemzőit az 1. táblázat foglalja össze. 
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1. táblázat: Polietilén típusok tulajdonságai  

Tulajdonság LDPE HDPE LLDPE 

   Sűrűség, g/cm
3
 0,915-0,920 0,950-0,970 0,920-0,926 

   Oldalláncok száma 1000 C-atomra, db 15-30 0-5 6-21 

   Kristályosság, % 35-65 65-80 40-65 

   Szakító szilárdság, MPa 10 30 25 

   Szakadási nyúlás, % 400 500 600 

   Olvadási hőmérséklet, ºC 110 130 122 

(Forrás: Czvikovszky,T.;Nagy,P.;Gaál,J.,A polimertechnika alapjai, Műegyetemi Kiadó, 2007.) 

        Érdemes összevetni az LDPE és az LLDPE adatait. Az oldalláncok száma látszólag alig 

csökken, a kristályosság fokában sincs jelentős eltérés, de a sűrűség kismértékben növekszik 

és a többi paraméter változása jelentősnek mondható. Ennek oka, hogy az oldalláncok 

rendezettebbek, könnyebben alakulnak ki másodlagos kötések a makromolekulák között. 

1.2 Polipropilén 

        A polipropilén monomere a propilén: CH2=CH-CH3. Ez aszimmetrikus, poláros 

molekula, mely tartalmaz szén-szén atomok közötti kettős kötést. A polimerizáció során 

három különböző szerkezet jöhet létre az aszimmetriát okozó –CH3 atomcsoport 

elrendeződése, takticitása szerint. A polipropilén makromolekula lehetséges térbeli 

szerkezeteit mutatja a 3. ábra. A főláncot alkotó szénatomok egymással 109º térszöget 

bezárva, térbeli cikk-cakk alakzatot vesznek fel.  

        Ataktikus polipropilén esetén a metil csoport (-CH3) és a H-atom véletlenszerűen 

váltakozva helyezkedik el a főlánc jobb- és baloldalán. Az ábrán H-atom és CH3-atomcsoport 

szürkés árnyalata érzékelteti, hogy azok hátrébb vannak, mint a fehérrel jelölt társaik. A 

véletlenszerű elrendeződés azt okozza, hogy a makromolekulák között nagyon kicsi lesz a 

másodlagos kötések kialakulásának lehetősége, térbelileg szabálytalan, amorf elasztomer jön 

létre alacsony olvadásponttal, gyakorlatilag hasznosíthatatlan anyag. 
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3. ábra: A polipropilén takticitása  

(Forrás: Czvikovszky,T.;Nagy,P.;Gaál,J.,A polimertechnika alapjai, Műegyetemi Kiadó, 2007.) 

        Az izotaktikus polipropilén (iPP) jellemzője, hogy a CH3-gyökök szabályosan, a főlánc 

egyik oldalán helyezkednek el. Az összes aszimmetriás szénatom azonos irányítottságú. Ez az 

elrendeződés kedvező a kristályos szerkezet kialakulása szempontjából. A térbelileg 

szabályos, sztereospecifikus polipropilén előállítása a HDPE gyártáshoz kifejlesztett Ziegler-

Natta katalizátorok megjelenése után vált lehetővé. A szerves fémvegyületből, például 

aluminium-trietilből és egy átmeneti fém sójából, például titán-tetrakloridból álló katalizátor 

úgy működik, hogy a monomer és a katalizátor között koordinációs π-kötés alakul ki, amit az 

átmeneti fém d-elektronpályáján található szabad hely tesz lehetővé, így a monomer mindig 

egyféleképpen, azonos orientációval kapcsolódik a katalizátorhoz. A láncnövekedés során az 

új monomer molekula a katalizátor és a hozzákapcsolódott alkilcsoport közé épül be. A korai 

technológiák zagyfázisú, kevert reaktoros eljárások voltak. 1 kg termék előállítása 2-4 g 

katalizátort igényelt, viszont a végtermék 5 % körüli ataktikus polipropilént is tartalmazott, 

aminek eltávolítása külön munkafolyamatot igényelt. Jelenleg a világ PP termelésének 40 %-a 

Spheripol technológiával történik. A név a végtermékre utal, gömb alakú részecskék 

formájában nyerik ki a polimert. Ez a technológia történhet hurokreaktorban, 34-37 bar 

nyomáson és 70 ºC hőmérsékleten, vagy 10-14 bar nyomáson és 75-80 ºC hőmérsékleten 

gázfázisú reaktorban. A modern Ziegler-Natta katalizátoroknak számos változata létezik, 

jellemző fogyásuk 40-70 g/1 kg PP, viszont kiküszöbölik az ataktikus PP keletkezését [5].  
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A metallocén katalizátorok elterjedtsége még korlátozott. A legtöbb polipropilén nem 

homopolimer, hanem kopolimer. Két típusuk különböztethető meg, vannak random 

kopolimerek 0,5-4 % etilén tartalommal és blokk kopolimerek 5-20 % etilén tartalommal [5]. 

Az etilén miatt kristályosság csökken, de csökken a ridegség is és javul a feldolgozhatóság, 

valamint az üvegesedési hőmérséklet is csökken 0 ºC-ról Tg = -10 ºC-ra. Alkalmazása 

széleskörű: csomagolóanyagok, textil és egyéb szálak, különféle alkatrészek és szerelési 

anyagok, valamint elektromos vezetékek szigetelésére a polietilénhez hasonlóan alkalmas. A 

leggyakoribb feldolgozási módjai: fröccsöntés, szálhúzás, fóliagyártás, fröccsfúvás, extrúziós 

bevonás. 

        A szündiotaktikus polipropilén (sPP) jellemzője, hogy a metil csoport (-CH3) és a H-

atom szabályosan váltakozva helyezkednek el a főláncon. Ez az elrendezés előnyös a 

kristályos szerkezet kialakulása szempontjából. Kopolimer formában gyártják metallocén 

katalizátorokkal. Kristályossági foka alacsonyabb az izotaktikus polipropilénnél. Sajátos 

molekulaszerkezete miatt sokkal átlátszóbb és fényesebb, mint a javított átlátszóságú random 

kopolimerek vagy homopolimerek. Olvadáspontja alacsonyabb, 130 ºC, vízoldhatósága kicsi, 

élelmiszerekkel közvetlenül érintkezhet. Sokkal lágyabb az izotaktikus polipropilénnél, 

könnyebben feldolgozható. Elterjedtsége még nem jelentős [5]. 

        A polipropilén izotaktikus homopolimerének (iPP) és egy etilén-propilén kopolimerének 

(E-PP) fontosabb tulajdonságait mutatja be a 2. táblázat. 

2. táblázat: Polipropilén és E-PP tulajdonságai  

Tulajdonság iPP E-PP 

   Sűrűség, g/cm
3
 0,90 0,91 

   Kristályosság, % 30-75 60 

   Szakító szilárdság, MPa 30 25 

   Szakadási nyúlás, % 150 500 

   Olvadási hőmérséklet, ºC 165 162 

   Üvegesedési hőmérséklet (Tg), ºC 0 <-10 

(Forrás: Czvikovszky,T.;Nagy,P.;Gaál,J.,A polimertechnika alapjai, Műegyetemi Kiadó, 2007.) 

Az adatokból kitűnik, hogy a szakító szilárdságon kívül inkább javulnak a polipropilén 

tulajdonságai a kopolimer változatban. Szilárdsága különböző szálakkal javítható. Villamos 

szigetelőképessége a polietilénhez hasonlóan kiváló. Vegyszerállósága kitűnő, de erősen 
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oxidáló közegben kevésbé ellenálló, időjárásálló. Gázzáró képessége rossz, könnyen ég. 

Degradációra hajlamos a gyártás és felhasználás során. 

1.3 Degradáció [1,14] 

      A degradáció a makromolekulák darabolódását, szétesését jelenti, ami a molekulatömeg 

csökkenését, a mechanikai jellemzők romlását vonja maga után, ez pedig társulhat az anyag 

töredeződésével, elszíneződésével. A műanyag öregedése is egyfajta degradáció, ami 

nemcsak a tartós használat során, hanem a feldolgozáskor is felléphet. Vagyis két alapvető 

típust lehet megkülönböztetni, a feldolgozáskor fellépő és a hosszú használat során fellépő 

degradációt. Kialakulása függ az anyag szerkezetétől és a környezeti körülményektől. A 

kiváltó okok alapján többféle degradáció ismert. 

        Termikus degradáció előidézője a magasabb hőmérséklet. Főleg hőre lágyuló polimerek 

feldolgozásakor, mint például a fröccsöntés, következik be. A gépben jelen lévő oxigén, 

vízpára, fémek és a magasabb hőmérséklet hatására depolimerizációs, eliminációs vagy 

lánctöredeződéssel járó folyamatok indulhatnak meg. Ilyen degradáció az is, amikor a 

magasabb hőmérsékletű szerszám falára csúsztatóanyag hiányában odaég a műanyag. 

        A fotodegradációt fény inicializálja, mindig a műanyag felületén kezdődik. Nagyobb 

energiájú, rövidebb hullámhosszú látható fényt, vagy az UV-fényt elnyelik a kettős kötéseket, 

aromás és egyéb csoportokat tartalmazó molekulák, a kötések felszakadnak, és szabad gyökök 

keletkeznek.  Ezek általában olyan oxidációs folyamatokat indítanak, melyek következtében 

megváltozik a polimer tulajdonsága. A kizárólag szén- és hidrogén atomokból álló 

poliolefinek, mint a vizsgált polietilén és polipropilén, önmagukban nem abszorbeálják ezeket 

az elektromágneses sugarakat, de előfordulnak bennük olyan szennyeződések, 

katalizátorokból visszamaradt fémek, melyek elősegítik a fotodegradációt. A szén-oxigén 

atomcsoportok viszont érzékenyek a fotodegradációra. Különböző adalékanyagokkal lehet 

védekezni ellene, melyek hatásmechanizmusa abban nyilvánul meg, hogy az elnyelt energiát 

szétoszlatják, hogy az energiasűrűség ne érje el az aktiváláshoz szükséges szintet. 

        Nagyenergiájú sugárzás, általában röntgensugárzás, bármilyen kémiai kötést felszakíthat. 

Hatására lánctördelődés következhet be. Általános felhasználás során ritkán van ennek kitéve 

az anyag. Jelentősége abból adódik, hogy bizonyos esetekben térhálósodást idéz elő, például 

iparilag így állítják elő a térhálós polietilént.  

        Kémiai degradáció savak, bázisok, reaktív gázok, oldószerek hatására következik be és 

általában magasabb hőmérsékleten. A részlegesen kristályos polimerek, mint a vizsgált 
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anyagok is, oxidációs bomlása főleg az amorf fázissal függ össze, mert a rendezetlen amorf 

szálak közé az oxigén könnyebben bejut és beindulhat az oxidációs bomlás.  

        Mechanokémiai degradáció akkor következik be, amikor nagy külső feszültségek a 

kémiai kötések felszakadásához vezetnek. Ez előfordulhat a feldolgozás vagy a használat 

során, például amikor eltörik az anyag. A kémiai kötések felszakadása szabad gyököket 

eredményez, de ezek hatása nem láncreakció-szerű. A mechanokémiai degradáció jelentősége 

sokkal kisebb az előzőekénél. Megfelelő mechanikai tervezéssel kiküszöbölhető. 

        Biológiai degradáció gyakorlatilag kémiai degradáció. Ez esetben a mikroorganizmusok 

által termelt enzimek okozzák a kémiai degradációt, ami a polimer teljes lebomlásához 

vezethet. Nem minden polimer típust érint a rövidtávú biológiai degradáció. A biológiailag 

lebomló termékek esetén ez a degradáció előnyös tulajdonságnak számít. 

        A degradációt kiváltó hatások sok esetben nem önállóan lépnek fel, hanem több hatás 

együttesen. Például feldolgozáskor termikus, kémiai és esetleg fotokémiai hatás egyszerre 

érvényesülhet. A degradációt eredményező kémiai folyamatok sok esetben nem függenek az 

kiváltó hatástól. 

        A degradáció főbb típusai a lezajló folyamatok alapján lehet: depolimerizáció, elimináció 

vagy lánctördelődés. Ha a degradáció folyamata úgy kezdődik, hogy hő hatására a láncról egy 

hidrogén leszakad, szabad gyök alakul ki, akkor depolimerizáció következhet be. Ez a 

jelenség főleg bonyolultabb makromolekulákban fordul elő, ahol nem csak primer és 

szekunder szénatomok vannak. A depolimerizációs hajlam kopolimer alkalmazásával szinte 

teljesen megszüntethető. Ha a polimerlánchoz olyan atom vagy atomcsoport kapcsolódik, 

melyben van a főlánc szén-szén kötésénél gyengébb kötés, akkor a depolimerizációs 

hőmérsékletnél alacsonyabb hőmérsékleten végbemehet egy eliminációs degradáció, leszakad 

egy atomcsoport, létrejön egy kis moltömegű molekula és módosul a makromolekula 

szerkezete. Ilyen eliminációs degradáció például a PVC bomlása (-[C2H3Cl]n-) során a sósav 

kiválás. Az elimináció stabilizátorokkal gátolható.  

        Lánctördelődéses degradáció nemcsak termikus hatásra indulhat, hanem hő, fény, 

nagyenergiájú sugárzás, vagy ezek kombinációja iniciálhatja. Lezajlásához mindenképpen 

szükséges az oxigén, eredménye pedig a polimer típusától függően lánctördelődés, de 

térhálósodás is lehet. Ez az oxidatív degradáció gyökös láncreakció, és mint minden 

láncreakció, három alapvető szakaszra bontható: iniciálás, láncnövekedés és lánczáródás.  

        A vizsgált poliolefinek kétfajta degradációnak vannak kitéve a feldolgozáskor fellépő 

termooxidatív és a használat során fellépő fotooxidatív degradációnak. Az oxidatív 

degradáció első lépése, hogy a leválik a hidrogénatom egy tercier szénatomról és az így 
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képzőző szabadgyök reagál az oxigénnel, előbb peroxid-gyök alakul ki, majd kettős kötéssel 

megköti az oxigént karbonil csoportot hozva létre, ami viszont a szén-szén kötés, és egyben a 

makromolekula felbomlásához vezet. Antioxidánsokkal megakadályozható a termooxidatív 

degradáció. Primer vagy lánczáró antioxidánsok a láncnövekedést gátolják úgy, hogy 

reagálnak az alkil- vagy peroxid-gyökökkel, inaktív molekulát, vagy kevésbé aktív gyököt 

hozva létre. A szekunder vagy preventív antioxidánsok szabad gyökök keletkezése nélkül 

bontják el a peroxidokat. A feldolgozáskor adagolt antioxidáns mennyiség idővel elfogy a 

termékből, hiszen a felhasználás során is ki van téve oxidációs folyamatoknak. A 

fotodegradáció oka, hogy valamely adalékanyag vagy szennyeződés elnyeli a fényt és megnő 

az aktivitása, könnyen részt vesz oxidációs folyamatban, iniciálja az oxidatív degradációt. A 

termooxidatív degradáció megakadályozására alkalmazott antioxidánsok ez esetben is 

gátolják a láncreakciót, de vannak speciális UV-abszorber adalékanyagok, melyek elnyelik a 

sugárzást és stabilitásuk megtartása mellett hővé alakítják. A kvencserek nem a fény 

energiáját nyelik el, hanem átveszik a szennyeződés által elnyeltet és egyenletesen 

szétoszlatják az anyagban. Az UV-abszorberek hátránya, hogy csak bizonyos vastagság 

mellett fejtik ki hatásukat, felületeken, vékony filmekben nem hatásosak.  

        A degradáció mértékére különböző mérésekből lehet következtetni. A legegyszerűbb a 

folyásindex, az MFI mérése. Minél magasabb az anyag átlagos móltömege, annál nagyobb a 

viszkozitása és annál kisebb a folyóképessége, az MFI indexe. Vagyis a degradáció a 

makromolekulák széttöredezésével jár, csökken az átlagos móltömeg, megnő a folyásindex. A 

Fourier-transzformációs infravörös spektroszkópiával (FT-IR) kimutatható a degradációban 

megkötött oxigén jelenléte és a mennyiségére is következtetni lehet. A C=O karbon csoport az 

1730 cm
-1

 hullámszám környékén található. Az infravörös spektroszkópia lehetőséget nyújt a 

polimer összetételének megismerésére is. Az antioxidáns tartalom közvetetten vizsgálható 

differenciális pásztázó kalorimetriával (DSC), azon belül oxidációs indukciós idő (OIT) 

méréssel. Minél nagyobb az idő telik el az oxidatív degradáció megkezdése előtt, annál 

tovább fogja bírni a termék, mielőtt degradálódna. Továbbá DSC vizsgálattal az 

olvadáspontok alapján kimutatható, hogy a vizsgált anyag milyen polimerekből áll, valamint 

milyen a kristályossági foka, következtetni lehet a lágyítók hatására, és az anyag termikus 

előtörténetére. 

        A degradációs állapotának megismerése különösen fontos akkor, ha a műanyag 

újrahasznosításra kerül, jelentősen befolyásolja felhasználhatóságát. 
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2 A polietilén és polipropilén degradációjának vizsgálata 

        A vizsgált anyagok hulladék üdítőitalos palackkupakok. A rendelkezésre álló kupakok 

szín szerint csoportosítva voltak, de különböző méretük, típusuk alapján feltételezhető, hogy 

összetételük is különbözött. A mintákból véletlenszerűen kiválogatásra került 

hozzávetőlegesen 1 kg fekete és 1 kg kék kupak, melyek a továbbiakban is színenként 

elkülönítve kerültek vizsgálatra. A vizsgált anyagok pontos összetétele nem volt ismert, de 

feltételezhető, hogy nagyrész polietilénből (PE) és polipropilénből (PP) álltak, ugyanis a 

legtöbb fröccsöntött vagy sajtolt kupaknak az alapanyaga a két polimer egyike. 

2.1 Aprítás 

        A minták előkészítésének első lépése a mosás és szárítás után az aprítás. Ez a 3. ábrán 

látható, PIOVAN RSP15/15 B3RX típusú, manuális adagolású késes darálóval történt, mivel 

a késes daráló a legalkalmasabb berendezés hőre lágyuló műanyagok aprítására. 

 

4. ábra: Késes daráló 

Az aprítás során különböző méretű és alakú darálék keletkezett, de a cél nem piaci termék 

előállítása volt, hanem az alapanyag vizsgálata, ezért az egységes méretű granulátum 

készítése – ömledékkeverő extruder, szálhúzás, késes granuláló – elhagyható volt. 
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2.2 FT-IR vizsgálat 

        A többatomos rendszerek rezgési szintjei közötti átmenetek az infravörös tartományba 

esnek, adott hullámhosszú, energiájú sugárzás hatására megváltozik egy adott kötés rezgési 

szintje, miközben az adott hullámhosszú sugárzás elnyelődik. A Fourier-transzformációs 

infravörös spektroszkópia (FT-IR-spektroszkópia) analitikai mérési módszer, mellyel az 

anyag abszorpciós, emissziós, fotokonduktív vagy Raman-szórásának infravörös spektrumát 

lehet meghatározni. Az FT-IR széles spektrális tartományban gyűjti egyidejűleg az adatokat, 

melyeket Fourier-transzformáció segítségével alakít tényleges spektrummá. A mérés elve, 

hogy az anyag és az infravörös sugárzás kölcsönhatása következtében megváltoznak a 

molekulákban a rezgési és forgási viszonyok. A mérőberendezés vázlatát az 5. ábra mutatja. 

 

5. ábra: FT-IR spektroszkóp vázlata 

(Forrás: Mink,J.,Az infravörös és Raman spektroszkópia alapjai, Veszprémi Egyetem, 2004.) 

        A fényforrás olyan infravörös sugárzást biztosít, amely tartalmazza a mérendő 

hullámhosszak teljes spektrumát. A fény egy Michelson-interferométerbe jut, ami egy 

fényosztóból, egy álló tükörből és egy mozgó tükörből áll. Ez úgy működik, hogy a 

fényforrásból a fényosztóra jutó sugár fele az álló tükörre kerül, a másik fele pedig a mozgóra. 

Mindkét tükörről visszaverődik a sugár a fényosztóra, ahol az interferencia keletkezik, a 

mozgó tükör távolságától függően más-más hullámhosszú sugárzás oltódik ki, vagy erősödik. 

Így a mintára a mozgó tükörtől függő, folyamatosan változó frekvencia-összetételű és 

intenzitású sugárzás jut, melyekből a minta a rá jellemző hullámhosszakat elnyeli. Az állandó 
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hullámhosszon működő lézer vezérli a detektor mintavételezését. Mivel nem egy 

hullámhosszon történik egy-egy detektálás, hanem hullámhossz-kombinációkkal, ezért 

szükség van bonyolult számításokra, Fourier-transzformációra a végeredmény, a 

hullámszámtól függő elnyelési spektrum előállításához. A spektroszkópiában a hullámhossz 

helyett a hullámszámot használják, ami a hullámhossz reciproka és mértékegysége cm
-1

. Az 

infravörös tartomány három részre van osztva: távoli infravörös, közép-infravörös és közeli 

infravörös részekre, attól függően, hogy milyen távolságra helyezkednek el az 

elektromágneses spektrumban a látható fénytől. A távoli infravörös tartomány a mikrohullám 

tartománnyal szomszédos, hullámszáma 300-10 cm
-1

, a háromból ennek a legkisebb az 

energiája, rotációs spektroszkópiára használják. A közép-infravörös tartomány, hullámszáma 

4000-300 cm
-1

, alkalmas a molekulák alaprezgésein kívül a rotációs és vibrációs rezgéseinek 

vizsgálatára. Ez a tartomány két részre osztható, az egyik a 300-1500 cm
-1

 hullámszám 

közötti, az úgynevezett ujjlenyomat tartomány, mert az adott vegyületre jellemző, egyedi 

deformációs rezgések vizsgálhatók vele. Az 1500-4000 cm
-1

 hullámszám között van a 

vegyértékrezgések tartománya, jellegzetes atomcsoportok rezgéseit lehet kimutatni ebben a 

sávban. A közeli infravörös tartomány 14000-4000 cm
-1 

hullámszámok között helyezkedi el, a 

molekularezgések felhangjai és kombinációi jelennek meg [15]. A 3. táblázat néhány 

jellegzetes kötés abszorpciós adatait tartalmazza. 

3. táblázat: Kötések jellemző Infravörös abszorpciója 

Kötéstípus Hullámszám (cm
-1

) Kötéstípus Hullámszám (cm
-1

) 

 

675-730 

 

800-840 

 

960-980 

 

890 

 1365-1385  1420-1450 

 
1020-1230 

 
1050-1250 

 
1550-1650 

 
1650-1780 

 
1600-1680 

 
2100-2260 

 
2720 és 2820  2850-2960 

 3020-3100  ~3300 

(Forrás: Paula Yurkanis Bruice, Organic Chemistry, Prentice-Hall, Inc., 2002) 
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        A hullámszámok mellett még az abszorpció erősségének, a jel alakjának is meghatározó 

szerepe van. Például 1650-1750 cm
-1

 között egy erős kiugrás utalhat C=O kötésre, de ezzel 

átfedésben, 1600-1680 cm
-1

 hullámszámok között egy közepes, vagy gyengétől közepesig 

változó intenzitású abszorpció C=C kötéseket jelenthet, esetleg C=N kötéseket, sőt még 

benzolgyűrűt is. Tehát ismerni kell a vizsgált anyag típusát, az alkénekre, mint az etilén és a 

propilén, a következő hullámszámok és intenzitások jellemzők az egyes kötéstípusokra:  

=C-H: 3010-3100 cm
-1

-n közepes, 675-1000 cm
-1

-n erős, C=C: 1620-1680 cm
-1

-n változó [6]. 

        Az FT-IR spektroszkópia kvantitatív és kvalitatív analízisre biztosít lehetőséget. Az 

anyag minőségére lehet következtetni abból, hogy mely hullámszámon van abszorpció, a 

görbe alatti terület pedig az adott anyag mennyiségével arányos. Az utóbbi időkben az FT-IR 

módszer háttérbe szorította a hagyományos monokróm sugárzáson alapuló diszperziós 

infravörös spektroszkópiát, mert gáz, folyadék és szilárd fázisú minták egyaránt vizsgálhatók 

vele, kevés mintából gyorsan, egyszerűen elvégezhető az analízis. 

        Az FT-IR vizsgálat célja egyrészt az anyag összetételének meghatározása, ellenőrzése 

volt, másrész pedig a degradációra utaló C=O csoport jelenlétének kimutatása. A vizsgálatok 

a 6. ábrán látható PIKE GladiATR cellás BRUKER TENSOR27 FT-IR spektroszkóppal 

történtek. 

 
6. ábra: BRUKER TENSOR 27 FT-IR spektroszkóp PIKE GladiATR cellával 

        A mérés külön-külön történt az aprított fekete és kék kupakok anyagából. Mindkettőből 

50 db, közel azonos méretű és alakú 1-2 mm-es apríték került kiválogatásra. Egy minta 

vizsgálatát a készülék gyorsan elvégzi, de előtte szükség van manuális tevékenységre, a minta 

behelyezésére és rögzítésére a mintatartóba. Ez csak bizonyos geometriai paraméterekkel 

rendelkező anyagok esetén megy gyorsan. Mivel a kiértékelés Fourier-transzformációs 

számításokkal történik és ehhez számítógéppel integrált spektroszkóp szükséges, egyértelmű, 
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hogy a nem csak az adatfeldolgozás, hanem a mérés minden lehetséges része számítógéppel 

támogatott, így a mérés paramétereinek beállítása, a mérés indítása, a mérés folyamatának 

vezérlése, az adatgyűjtés és a mérés dokumentálása is. 

2.2.1 A kék minták FT-IR vizsgálata 

        A kék kupakokból végzett 50 mérés eredménye látható a 7. ábrán. A képet a mérő 

készülék szolgáltatta. A kiugró abszorbanciákhoz tartozó hullámszámok levetítése, az 

azokhoz tartozó értékek meghatározása és feltüntetése manuálisan, külön képszerkesztő 

programmal (MS Paint) és a képen látható segéd skála segítségével történt. 

 
7. ábra: Kék minták FT-IR mérési eredménye 

        Látható, hogy az egyik minta jelentősen eltér a többitől. Ennek nemcsak az eltérő 

összetétel az oka, hanem felelős lehet érte a nem megfelelő rögzítés vagy az eltérő 

geometriából, esetleg speciális segédanyagból adódó infravörös reflexió is, mivel a görbe 

minden hullámszámon mutat valamennyi abszorbanciát, nem tér vissza a 0.0 értékre, mint a 

többi esetén. Ettől eltekintve, kijelenthető, hogy a többi 49 minta összetétele hasonló.  
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        A 3300 cm
-1

 hullámszám körüli gyenge-közepes elnyelés az O-H kötések torziós 

rezgéseire utal. 2920 és 2850 cm
-1

 hullámszámnál látható intenzív kiugrások egyértelműen a 

C-C-H atomkapcsolat szén-hidrogén kötéseit azonosítja. A 2340 cm
-1

 hullámszám körüli 

abszorpciót a környezetből bejutó CO2 okozza [7]. Az 1500-1750 cm
-1

 közötti elnyelési 

tartomány 1640 cm
-1

 hullámszámon látható maximummal C=C és C=O kötések jelenlétére 

utal. Az 1460 cm
-1

-n látható kiugrás a -C-H kötésre jellemző, az 1360 cm
-1

-n található 

hasonló jellegű csúcs pedig -CH3 atomcsoportra utal. A 730 cm
-1

 hullámszámon látható éles 

kiugrást a -CH2 kötések deformációs rezgése okozza. 

2.2.2 A fekete minták FT-IR vizsgálata 

        A fekete kupakokból végzett 50 mérés eredménye látható a 8. ábrán. A képet a mérő 

készülék szolgáltatta. A kiugró abszorbanciákhoz tartozó hullámszámok levetítése, az 

azokhoz tartozó értékek meghatározása és feltüntetése manuálisan, külön képszerkesztő 

programmal (MS Paint) és a képen látható segéd skála segítségével történt. 

 

8. ábra: Fekete minták FT-IR mérési eredménye 
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        Ebben a minta-csoportban nem volt az alap 0,0 intenzitástól kiugróan eltérő mérés, 

mindegyik minta görbéje ugyanolyan jellegű.  Viszont feltűnő, hogy az egyes intenzitás- 

változásoknál milyen nagy az adatok szórása, vannak minták, amik sokkal nagyobb, és 

vannak, amik sokkal kisebb elnyelést mutatnak ugyanazokon a hullámszámokon. Ezt a minta 

geometriájából adódó reflexiós képesség megváltozása okozhatta, illetve a fekete 

színezőanyag minősége, mint a látható fény tartományban a matt vagy a fényesebb, 

nagymértékben befolyásolja a sugárzás visszaverését. 

        A 3100-3650 cm
-1

 közötti hullámszámokon található, körülbelül 3380 cm
-1

-n 

maximumot elérő abszorbancia az alakja alapján az O-H kötésekre jellemző. A következő, a  

2800-3000 cm
-1

 közötti tartományban látható kiugró csúcsok a -C-H kötéseket jelzik. A 

kismértékű, 2340 cm
-1

 hullámszám körüli intenzitás változás a környezet CO2 tartalmának az 

eredménye. Az 1500-1750 cm
-1

 közötti elnyelési tartomány 1640 cm
-1

 és 1580 cm
-1

 

hullámszámon látható maximumokkal C=C és C=O kötések jelenlétére utal. Az 1460 cm
-1

-n 

látható kiugrás a -C-H kötésre jellemző, az 1380 cm
- 1

 hullámszámon található hasonló jellegű 

csúcs pedig -CH3 atomcsoportra utal. A 710 cm
-1

 hullámszámon látható éles kiugrás a -CH2 

kötések deformációs rezgésének tulajdonítható. 

2.2.3 A két csoport FT-IR eredményének összehasonlítása 

        A 9. ábra a kék és fekete minták mérési eredményeit mutatja úgy, hogy a kék minták 

diagramja függőleges irányban össze lett nyomva az intenzitás skála azonossága érdekében. 

Az ábrán feltüntetésre kerültek, hogy a kiemelkedő abszorbanciák milyen atomcsoportokra 

jellemzőek.  

 
9. ábra: A kék és fekete minták összehasonlítása 

A két diagram jellege hasonló, egyértelműen arra utal, hogy a kék és a fekete kupakok anyaga 

szintén hasonló. Bár az FT-IR mérés kvantitatív analitikára is lehetőséget biztosít, de a 
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megfelelő kalibrációs standardok hiányában erre nem volt lehetőség. Viszont az intenzitás 

görbék alatti területek arányaiból levonhatók a következtetések.  

        A CO2 oka egyértelműen az inert gáz nélkül végzett mérés, a környezetből került a 

mintára. Hasonlóan a környezet páratartalma felelős az O-H kötések egy részéért is, de mivel 

ezek mennyisége jóval nagyobb a szén-dioxidénál, ezért valószínűsíthető, hogy egy része a 

fenolos antioxidáns stabilizátor tartalomra utal. A stabilizátor benzol gyűrűjére jellemző 

kiugró csúcsok 1600 cm
-1

 és 1500 cm
-1

 hullámszámokon jelennének meg hasonló 

intenzitással, mint az 500-1400 cm
-1

 közötti sok kis kiugrás, melyek különösen a kék minták 

ábráján figyelhető meg, de a kis mennyiség miatt összeolvad a C=O kötésekre jellemző 

intenzitás-változással.  

        A  -C-C-H kötések a polietilénben és a polipropilénben is megtalálhatóak, ahogy a -C-H 

kötések is, viszont a -CH3 kombináció csak a polipropilénben fordul elő. Ha csak 

polipropilénből állna a vizsgált minta, akkor a -CH3 intenzitása a maximális -C-C-H intenzitás 

50-75 %-át érné el, a -C-H intenzitás 40-55 %-át, és hiányozna a -CH2 intenzitás kiugrás. Ha 

csak polietilén lenne a mintában, akkor a -CH2 kiugrás a maximális -C-C-H csúcs 50-70 %-a, 

a -C-H intenzitás pedig valamivel kevesebb, 30-40 %-a lenne, és hiányozna a -CH3-ra 

jellemző kiugrás. De a gyakorlatban a PP kopolimer, és az egyik monomere az etilén, tehát 

tartalmaz -CH2 atomcsoportot is, a polietilén pedig tartalmazhat  -CH3 csoportokat például a 

láncvégeken vagy az oldalláncok miatt, ezért az 50 db mérést tartalmazó ábrák alapján nehéz 

megbecsülni a minták polietilén-polipropilén összetételének arányát.  

        Az FT-IR mérő berendezés monitorán minden egyes mérés eredményét külön-külön meg 

lehetett tekinteni és a jellegzetes hullámszámokon látható abszorbanciák alapján meg lehetett 

határozni egyesével, hogy az adott minta etilént vagy propilént tartalmaz-e. Az összetétel 

eredményét a 4. táblázat tartalmazza. A kék mintákban 49 db vizsgálat lett figyelembe véve, a 

jelentős eltérést mutató mérés a 2.2.1 fejezetben leírtak miatt hagytam ki. 

4. táblázat: A minták összetétele az FT-IR mérés alapján 

minta : kék fekete 

monomer darab % darab % 

etilén 35 71 30 60 

propilén 14 29 20 40 
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        A poliolefineknél a degradációra két tartományból lehet következtetni. Egyrészt a C-O 

atomcsoport megjelenésére 1000-1200 cm
-1

 hullámszám tartományban, másrészt a C=C 

kötések 1500-1700 cm
-1

 sávjával összeérő karbonil csoport 1700-1800 cm
-1

 hullámszám 

tartományában megjelenő abszorbanciából. Az 1730 cm
-1

 hullámszám környékén látható 

csúcs, a 9. ábrán mindkét mintán nyíllal jelölve, egyértelműen a degradáció következménye, 

intenzitása arányos annak mértékével. Bár voltak olyan mérések, ahol az a csúcs nem jelent 

meg, de az átlag alapján kijelenthető, hogy mind a kék, mind pedig a fekete minták esetén 

degradálódott az alapanyag. Az FT-IR spektroszkópiával csak az anyag felülete vizsgálható, a 

fotooxidatív degradáció mutatható ki vele. A felszín alatti termooxidatív degradáció 

kimutatásához további vizsgálatok, MFI és DSC mérések szükségesek. 

2.3 MFI vizsgálat 

        A hőre lágyuló polimerek feldolgozásának legfontosabb jellemzője az MFI, a folyás 

index (melt flow index, vagy MFR – melt flow rate, vagy MI – melt index). Ez fontos 

reológiai tulajdonság, amely jó közelítéssel fordítottan arányos a dinamikai viszkozitással. 

Adott körülmények között minél nagyobb egy műanyag viszkozitása, annál kisebb a 

folyásindexe. A szabványos folyási mutatószám az a grammokban kifejezett 

anyagmennyiség, amely a vizsgálati és anyagszabványban előírt hőmérséklet és nyomás 

mellett a szabványos mérőkészülék kifolyónyílásán 10 perc alatt kifolyik.  A mérést az ASTM 

D1238 és az ISO 1133 szabványok írják le, a két módszer között csak minimális eltérések 

vannak. A mérés lényege, hogy egy 9,55 mm átmérőjű előmelegített hengerbe adott 

mennyiségű granulátumot vagy darálékot mérnek, majd a meghatározott megömlesztési idő 

után az ömledéket egy adott tömegű dugattyúval terhelik, amely kipréseli azt a henger alján 

egy a szabványban előírt méretű fúvókán keresztül. A fúvóka hossza: 8 mm,  átmérője: 

2,0955 mm. A szabványos körülmények között elvégzett vizsgálat kiértékelése az alábbi 

összefüggés segítségével történik: 

MFI = 
m · s 

t
 

(1) 

ahol: s - a szabványos időnek (10 perc=600 sec) megfelelő szorzó, m – a t idő (sec) alatt 

kisajtolt tömeg (g). 

        A 8. ábra az ISO 1133:2005(E) szabványban definiált, állandó nyírófeszültséggel 

dolgozó MFI mérőberendezés vázlatát mutatja. A mérést alapanyagonként változó 

hőmérsékleten végzik, a terhelés tömege szintén függ az alapanyagtól. 
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10. ábra: Az MFI mérőberendezés vázlata 

              A fűtött acélhengert fel kell tölteni a megadott jelig a vizsgált anyaggal. Az előre 

beállított hőmérsékleten a vizsgált minta megolvad, a megömlesztett anyagot a dugattyú a 

fúvókán keresztül kisajtolja. Mérendő az adott időtartam alatt kisajtolt minta tömege, amit át 

kell számítani, hogy ez hány gramm lett volna 10 perc alatt (600 másodperc). A dugattyú 

belső átmérője szabványos méretű, ebből és a szabványos terhelő tömegből számítható a 

nyírást előidéző nyomáskülönbség. A kis dugattyú átmérő biztosítja a mintában a gyors, 

egyenletes hőeloszlást. 

        Az MFI értéket, a műanyag folyóképességét, általában a feldolgozhatóság jellemzésére 

használják. A folyásindex szoros kapcsolatban áll a polimer átlagos molekulatömegével. 

Minél magasabb az átlagos molekulatömeg, annál nagyobb a viszkozitás és annál kisebb az 

MFI értéke. A nagyobb molekulatömeg jobb mechanikai tulajdonságokkal rendelkező 

polimert jelent, így az MFI az anyag tulajdonságait is jellemzi. A folyóképesség még függhet 

több egyéb dologtól, befolyásolhatja a feldolgozáskor alkalmazott csúsztató anyag, a 

különféle töltőanyagok, erősítő adalékok, a polimer szénláncának elágazottsága, a móltömeg 

eloszlása, az amorf-kristályos arány és ezek eloszlása, és akár a színező adalék is módosíthatja 

az MFI értékét.  

        A minták MFI vizsgálata a 11. ábrán látható CEAST Melt Flow Junior berendezéssel 

történt 2,16 kg terheléssel és 190 ºC hőmérsékleten. 
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11. ábra: CEAST MFI mérő berendezés 

        A kék és a fekete darálékok külön-külön kerültek vizsgálatra. A 10 másodperc alatt 

kifolyt ömledék tömegek manuálisan rögzített értékeit az 1. melléklet tartalmazza. Mintánként 

22 db mérés történt 10 másodperces időközökkel. A mért adatokból az (1) egyenlettel 

számított MFI értékeket a 12. ábra mutatja az átlag vonal feltüntetésével. 

 

12. ábra: Mért MFI értékek 

        Az MFI vizsgálatnak a gyártás előtt többek között az a célja, hogy ellenőrizzék az 

alapanyag minőségét, összehasonlítsák a mért MFI értéket a gyártótól kapott adatokkal. Jelen 

esetben nem volt ismert az alapanyagok eredeti folyásindexe, ezért nemzetközi on-line 
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katalógusból [9] kikeresett értékeket használtam összehasonlítási alapként. Például az SGC 

Chemicals polimer gyártó polipropilénből csak egyetlen típust, a P443J jelű, MFI = 6 g/10min 

folyásindexű blokk kopolimert ajánlja kupakok előállítására, de polietilénből széles 

tartományban, 7,5 – 0,4 g/10min folyásindexek közötti a kínálatuk. A szénsavas, nyomás 

alatti palackokhoz a kisebb folyásindexű alapanyag szükséges. Mivel a rendelkezésre álló 

kupakok ilyen szintű vizsgálatára nem volt lehetőség, ezért feltételeztem a két kisebb 

sűrűségű HDPE alapanyag, mint például a H555J típusú, MFI = 1 g/10min, és a H567J típusú, 

MFI = 1,8 g/10min folyásindexű polimerek egyszerű számtani átlagát a mintákban, ezért a 

számítások során MFI = 1,4 g/10min értéket vettem figyelembe.  

        Kétkomponensű polimer keverékek folyásindexe nem számítható ki az összetevők 

egyszerű arányosításával, a keverék MFI értékének változása jó közelítéssel logaritmus 

függvénnyel írható le [10]. A 13. ábrán látható a PE-PP rendszer folyásindexének függése a 

PE tartalomtól. A görbe két végpontja a két komponens MFI értéke, a közelítő függvény 

természetes alapú logaritmus. Az ábra és a függvény meghatározása Microsoft Office Excel 

2007 szoftverrel történt. 

 

13. ábra: Az MFI függése a PE tartalomtól 

        Az ábrán látható képletbe behelyettesítve az FT-IR vizsgálatnál kapott PE tartalom 

százalékos értékét, megkapjuk, hogy mennyi volt az egyes minták eredeti folyásindexe. Ezek 

ismeretében kiszámítható, hogy a mért MFI értékek hány százalékkal nagyobbak az 

eredetieknél. Ez a számítás a következő képlettel történt: 

változás (%) = 1 – MFIeredeti / MFImért (2) 

A kék és fekete minták számított MFI értékeit az 5. táblázat foglalja össze. 

y = -0,60ln(x) + 4,6
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5. táblázat: A minták számított MFI értékei 

minta PE (%) eredeti MFI (g/10min) mért MFI (g/10min) változás (%) 

kék 71 1,652 2,054 19,5 

fekete 60 1,763 3,624 51,3 

        Mindkét mintánál folyásindex növekedés tapasztalható. Ez az átlagos molekulatömeg 

csökkenését jelenti. A degradáció mértékét az átlagos molekulatömeg csökkenése jellemzi, 

tehát azt kell kiszámolni, hogy az MFI értékek növekedése milyen arányú molekulatömeg 

csökkenést jelent. A Mark-Houwink-Sakurada tapasztalati képlet alapján a látszólagos 

viszkozitás függ az átlagos molekulatömegtől [1]: 

ηa = K·MW

3,5
 (3) 

Ahol MW: a tömeg szerinti átlagos molekulatömeg, K: anyagtól függő állandó. Másrészt a 

látszólagos viszkozitás definíciója [1]: 

ηa = 
𝜏

𝛾 
 (4) 

Ahol τ: a nyírási feszültség, 𝛾 : nyírósebesség, vagy deformációsebesség. Az MFI mérés 

állandó terheléssel történik, ami állandó nyírási feszültséget idéz elő. A τ értéke nem függ a 

vizsgált anyagtól, csak a terheléstől [1].  

τ = R·
𝛥𝑝

2·𝑙
 (5) 

Ahol R: az MFI mérő fúvókájának, kapillárisának sugara, l: a fúvóka hossza, Δp: az áramlást 

előidéző nyomáskülönbség, melyet a dugattyúra ható súlyerő, a terhelő tömeg és a nehézségi 

gyorsulás szorzata, idéz elő a dugattyú teljes felületén. A kapilláris áramlás térfogatáramára 

ismeretes Hagen-Poiseuille összefüggés [1]: 

𝑉  = 
𝜋·𝑅4

8·𝜂
·
𝛥𝑝

𝑙
 (6) 

Ahol a η viszkozitásra behelyettesítve a (4) egyenletet, a nyírási feszültség helyére az (5) 

egyenletet, átrendezés után adódik a nyírósebességre: 

𝛾  = 
4·𝑉 

𝜋·𝑅3 (7) 

A térfogatáram pedig az MFI értékből és az anyag sűrűségéből adódik: 

𝑉  = 
𝑀𝐹𝐼

600·𝜌
 (8) 
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Az átlagos molekulatömeg változás jellemezhető a degradálódott anyag mért (MWmért) és az 

eredeti, számított (MWeredeti) átlagos molekulatömegek hányadosával. Ezek ismeretében a (2) 

egyenlethez hasonlóan számítható a változás százalékos értéke. A (3) egyenlet alapján: 

MWmért

MWeredeti
=  

ηa ,mért ·Keredeti

ηa ,eredeti ·Kmért

3,5
 (9) 

Mivel az anyag nem változott meg, ezért Keredeti = Kmért, azaz hányadosuk eggyel egyenlő. A 

viszkozitások hányadosa gyakorlatilag a nyírósebességek fordított hányadosával egyezik meg, 

mert az eredeti MFI meghatározás ugyanazzal a szabványos terheléssel és fúvóka méretekkel 

történt, mint a kék és fekete minták mérése: 

MWmért

MWeredeti
=  

γ eredeti

γ mért

3,5
 =  

MFI eredeti ·4·600·ρ

MFI mért ·4·600·ρ

3,5
 =  

MFI eredeti

MFI mért

3,5
 (10) 

        A (10) egyenletbe behelyettesítve az 5. táblázat MFI eredményeit, illetve a százalékos 

változásokat kiszámítva, adódik a 6. táblázat. 

6. táblázat: Számított átlagos molekulatömeg változások 

minta 
átlagos molekulatömeg arány 

(mért/eredeti) 

átlagos molekulatömeg változás 

(%) 

kék (PE 71%) 0,9396   6,0 

fekete (PE 60%) 0,8139 18,6 

        A folyásindex változás fordítottan arányos az átlagos molekulatömeg változással. A 

nagyobb PE tartalmú, kék minták esetén 19,5 %-os MFI növekedés 6 %-os átlagos 

molekulatömeg csökkenésre utal, a fekete minták esetén 51,3 %-os MFI növekedés 18,6 %-os 

átlagos molekulatömeg csökkenést jelez. Azaz a kék minták esetén 6 %, a fekete minták 

esetén 18 % körüli a degradáció. 

        Természetesen, ebben a számítási módszerben lehetnek hibalehetőségek. Például a (3) 

egyenletben szereplő 3,5 kitevő helyett egyes szakirodalmakban [11] 3,4-es értéket 

használnak, ez 0,1-0,2 százalékkal módosítja a végeredményt. A keverék eredeti 

folyásindexének meghatározására a 13. ábrán látható összefüggés túl egyszerűnek tűnhet, de 

bármilyen logaritmus függvény a vizsgált tartományban, 50 % PE tartalom felett, már nem 

okoz jelentős eltérést. Az alapanyag összetételének és folyásindexének téves kiválasztása már 

jobban befolyásolja a végeredményt. Az eredeti és mért MFI érték 10 %-os eltérése 

hozzávetőlegesen 2,5 %-os eltérést jelent az átlagos molekulatömeg változásban. Modellezve 

ezt a módszert, ha csak MFI = 1 g/10min folyásindexű PE alapanyagból állt volna minden 

minta, akkor a kék mintákra 13 % átlagos molekulatömeg változás lett volna az eredmény, a 
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feketékre pedig 24 %. Ugyanez MFI = 1,8 g/10min folyásindexű PE alapanyaggal a kék 

mintákra 0,1 %-os eredményt, a fekete mintákra pedig 14 % eredményt adott volna. 

Amennyiben nem a mérés hőmérsékletének megfelelő MFI áll rendelkezésre, mint például a 

mérés 190 ºC-on történt, de a katalógusokban 230 ºC-on mért MFI szerepel, akkor a [10] 

szakirodalomban Shenoy és társai által javasolt alábbi összefüggéssel határozható meg a 

folyásindex adott hőmérsékletre: 

 

log 
MFI(T2)

MFI(T1)
 = 

8,86 · (T2−TS )

101,6+(T2−TS )
 – 

8,86 ·(T1−TS )

101,6+(T1−TS )
 (11) 

 

Ahol TS a standard referencia hőmérséklet, ami az adott anyag üvegesedési hőmérsékleténél 

50 K-nel nagyobb ( Tg + 50 K).  Így polipropilén esetén (Tg = 263 K), aminek folyásindexét 

legtöbbször T1= 230 ºC hőmérsékleten adják meg MFI(T1) értékkel, a legegyszerűbben úgy 

számítható ki a T2 = 190 ºC hőmérsékletnek megfelelő, azonos terhelésen vett folyásindex, 

hogy az eredeti értéket meg kell szorozni 0,32-vel. 

2.4 DSC vizsgálat 

        A differenciális pásztázó kaloriméter (DSC – differential scanning calorimeter) az 

anyagokban lejátszódó, hőeffektussal járó folyamatot vizsgálja. A termoanalitikus mérés elve 

egyszerű, az adott minta és egy termikusan inaktív referencia minta adott hőprogramnak van 

kitéve, mint például fokozatosan, 0,1 ºC lépéssel adott idő alatt felfűteni adott hőmérsékletre 

úgy, hogy a hőmérséklet szigorú betartása mellett folyamatosan mérni az adott hőmérsékletet 

és annak tartásához szükséges pillanatnyi teljesítményt. A DSC a pillanatnyi 

teljesítményekből előállítja a vizsgált anyagra jellemző hőáram görbét. Az anyagban 

különböző hőmérsékleten különféle endoterm vagy exoterm folyamatok játszódhatnak le, 

mint például olvadás, üvegesedés, az egyéb szennyező vagy adalék anyagokra jellemző 

hőáram változások.  

        A mérés elve egyszerű, de a berendezés kivitelezése precíziós alkatrészeket igényel, 

hogy érzékelni lehessen a néhány milligrammos minta minden hőáram változását. A mérés 

eredményét befolyásolja a fűtési sebesség. A kisebb sebesség nagyobb pontosságot 

eredményez, viszont nagyobb sebesség nagyobb jelet eredményez, mert az átalakuláshoz 

szükséges hőt rövidebb idő alatt kell befektetni vagy elvonni. Ez azt jelenti, hogy kis 

átalakulási hővel járó folyamatok nagyobb fűtési/hűtési sebesség mellett jobban érzékelhetők, 
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viszont a nagyobb sebesség esetén nő az alapvonal bizonytalansága.  A 

teljesítménykompenzációs DSC vázlatát mutatja be a 14. ábra. 

 

14. ábra: A teljesítménykompenzációs DSC vázlata 

        A berendezésben két mintatartó van, kettő darab, egymástól független fűtő és érzékelő 

rendszerrel. Az egyik tartóban van a mérendő minta, a másikban egy referencia minta, ami 

semmilyen hőáram változást nem generál a vizsgált hőmérséklet tartományban. Sok esetben a 

referencia minta helyét üresen hagyják. A berendezés a beállított program szerint változtatja a 

minták hőmérsékletét, közben figyeli, hogy a két minta hőmérséklete nem tér-e el egymástól. 

Ha a vizsgált minta hőmérséklete eltér valamilyen fizikai folyamat, mint például olvadás, 

vagy kémiai folyamat, mint például oxidáció miatt a referenciától, akkor készülék 

gondoskodik arról hűtéssel vagy fűtéssel, hogy a két minta azonos hőmérsékletű legyen. 

Ehhez a hőmérséklet kiegyenlítéshez felhasznált pillanatnyi teljesítmény alapján készül a 

mérés végeredménye, a hőáram görbe. A berendezés számítógépének a mérés előtt meg kell 

adni a minta tömegét, így a végeredmény az egyes csúcsokhoz tartozó entalpia változások 

(ΔH) lesznek. A ΔH az adott kiugrásnak az integráltja, azaz a görbe alatti területe.  

        A minták vizsgálata a 15. ábrán látható SETARAM gyártmányú DSC 131 EVO típusú 

berendezéssel történt. 

 

15. ábra: SETARAM DSC 131 EVO berendezés 
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        Az FT-IR vizsgálaton átesett, alapanyagukban azonosított, kék és a fekete darabokból ki 

lett válogatva 2-2 db, páronként egy polipropilén és egy polietilén minta. A kiválogatás 

szempontjai: lehetőleg azonos alakúak legyenek, felszínük görbületmentes, egyenletes legyen 

a megfelelő felfekvés, érintkezés miatt. A vizsgálatra előkészített minták adatait a 7. táblázat 

foglalja össze. A minta jelének első betűje a kék, illetve a fekete mintákra utal, az 1-es 

polietilént, a 2-es polipropilént jelöl. A tömegek mérése egyszerű analitikai mérleggel történt. 

7. táblázat: Minták adatai DSC méréshez 

minta jele K1 K2 F1 F2 

alapanyaga PE PP PE PP 

tömege (mg) 18,9 17,8 19,2 17,1 

 

        A vizsgálatok nitrogén gázos inert közegben zajlottak. Egy-egy mérés a következő 

lépésekből állt: 

 1, mintadarab behelyezése a készülékbe 

 2, mintadarab tömegének beírása 

 3, kiindulási hőmérséklet megadása, Tk = 25 ºC,  

 4, végső hőmérséklet megadása, Tv = 200 ºC, 

 5, fűtési sebesség megadása, 10 ºC/min 

 6, várakozás a mérés elvégzésére, majd a vizsgálati kamra kihűlésére. 

A négy mérés eredményét a berendezéshez kapcsolt számítógép szoftvere egy grafikonon 

jelenítette meg, ez látható a 16. ábrán. A minták jelölései később lettek az ábrára szerkesztve 

MS Paint programmal. Az egyszerűbb feldolgozhatóság érdekében a mért adatok külön 

összefoglalásra kerültek a 8. táblázatban a 16. ábra alapján. 

8. táblázat: DSC mérési eredmények 

minta K1 K2 F1 F2 

ΔH (J/g) 149,214 109,915 126,028 83,437 

kezdeti hőmérséklet (ºC) 123,791 160,540 120,777 155,452 

csúcshőmérséklet (ºC) 133,260 166,037 136,069 166,037 

 

        A ΔH értékek az endoterm csúcsok alatti területek, amik a vizsgált anyagok olvadását 

jellemzik, ez az entalpiaváltozás azonos az anyag olvadáshőjével. Mivel az anyagok csak 

részben kristályosak, így a kristályos rész olvadáshőjéből számítható az anyag kristályossága. 
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16. ábra: DSC mérés eredményei 
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Egy minta kristályossága százalékban kifejezve egyenes arányossággal kiszámítható: 

x = 
ΔH

ΔHm
0  · 100 (12) 

ahol, ΔH a mérés során megállapított olvadáshő, ΔHm
0  a teljesen (100 %) kristályos polimer 

olvadáshője. Ez utóbbi egy számított, elméleti érték, minden kristályos polimerre 

megtalálható különféle kézikönyvekben. Polietilénre 293 J/g, polipropilénre 207 J/g az 

elfogadott értéke [12]. A (12) egyenlet alapján az egyes minták kristályosságára a 9. 

táblázatban látható értékek adódtak. 

9. táblázat: A vizsgált anyagok kristályossága 

minta K1 K2 F1 F2 

kristályosság (%) 50,1 53,1 43,0 40,3 

        A DSC méréssel a vizsgált minta több jellemzője meghatározható. A legelső, az anyag 

azonosítása jelen esetben megerősítette az FT-IR vizsgálatok eredményét. A második, a 

kristályossági fokok meghatározása fenntartásokkal fogadható el, mert az FT-IR mérés görbéi 

többféle összetételre utaltak, különösen a fekete minták esetében. Idő hiányában nem volt 

lehetőség minden mintának elkészíteni a DSC görbéjét, ezért feltételeztem, hogy a számított 

kristályosságok átlagos értékek. A harmadik jellemző, az üvegesedési hőmérséklet ebben a 

méréssorozatban nem került vizsgálatra. A DSC görbéken látható a minta termikus 

előtörténete és az adalék anyagok hatása. Ehhez külön-külön, anyagpáronként meg kell 

vizsgálni a grafikus eredményt. 

        A polietilén görbék (K1, F1) 48-52 ºC körüli entalpiaváltozásai arra utalnak, hogy az 

anyagok nem voltak olyan termikus hatásnak kitéve, ami során a kristályos szerkezet 

megolvadt, majd újra kristályosodott volna. A K1 mintánál kisebb hőmérsékleten és nagyobb 

hőfelszabadulással járó átrendeződési folyamat jelentkezik, mint az F1 minta esetén, de 

mindkettőnél jól láthatóan eltolódik az alapvonal. A kék minta görbéje a továbbiakban a 

polietilénre jellemző módon folytatódik a kristályos rész teljes megolvadásával, majd egy 

minimális exoterm kiemelkedés következik 165 ºC környékén, ami valamilyen, kisebb 

mennyiségű segédanyag oxidációjával magyarázható. A fekete minta görbéjén az olvadási 

területen, 105 ºC és 116 ºC környékén kisebb endoterm kiemelkedések vannak, amik 

egyértelműen idegen anyagokra utalnak. Az olvadás befejeztével a görbe alakja oxidációs 

folyamatra jellemző. A fekete minta olvadási hőmérséklete (kezdeti hőmérséklet) 3 fokkal 

alacsonyabb, csúcshőmérséklete viszont 3 fokkal nagyobb. Ezt a két polietilén sűrűségének és 
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adalékanyag tartalmának eltérése okozza, a fekete minta sűrűsége nagyobb és több 

adalékanyagot tartalmaz. 

        A polipropilén görbék (K2,F2) kezdeti szakaszán nem látható olyan markáns exoterm 

változás, mint a polietiléneknél, de ez nem jelenti azt, hogy az anyagok termikus előtörténete 

törlődött volna egy újrakristályosodás miatt. Az olvadási szakaszok is szabályosak. Az 

olvadás után oxidációra utal a fekete mintánál látható exoterm kiugrás. A csúcshőmérséklet 

mindkét mintánál azonos, de az olvadási hőmérséklet a kék esetén 5 fokkal kevesebb. Ez a 

fekete minta nagyobb adalékanyag tartalmával magyarázható.  

        Összefoglalva a DSC eredményeket, feltűnik, hogy a polietilén (K1, F1) minták 

kristályossági fokára számított 50,1 % és 53,1 % eredmény messze elmarad az alapanyagként 

feltételezett HDPE 65-80 %-os kristályossági fokától. A számított értékek LLDPE anyagra 

utalnak (40-65 %), mivel azok hasonló, 1-2 g/10min folyásindexű változatait, szintén 

használják kupakok gyártására, főleg széndioxidmentes tartalmú palackokhoz. A fekete 

polietilén olyan adalékot tartalmaz, mely a DSC görbén is megjelenik és a kristályos rész 

olvadása után oxidáció lép fel. A polipropilén minták (K2=43%, F2=40%) kristályossági foka 

benne van az izotaktikus polipropilén 30-75 % kristályossági sávjában. A fekete mintákban, 

anyaguktól függetlenül, kisebb intenzitású hőáram hatására megy végbe a kristályok olvadása, 

ez olyan adalékanyagra utal, ami jobb hővezetést, a hő egyenletesebb eloszlását valósítja meg.  

2.5 Feldolgozhatósági vizsgálat 

        A feldolgozhatósági vizsgálat fröccsöntéssel készült. A fröccsöntés egy olyan 

feldolgozási folyamat, amikor a gép ömlesztőhengerében hő hatására az alapanyag 

képlékennyé válik, majd nagy nyomással a késztermék alakjának megfelelő üregbe nyomva 

lehűl és megszilárdul. A késztermék a formát tartalmazó szerszám nyitásával egyszerűen 

eltávolítható. Kezdetben dugattyús, később csigás előplasztikálóval ellátott gépeket 

gyártottak, majd ezekből alakultak ki a korszerű csigadugattyús fröccsgépek, amelyeknél a 

csigadugattyú forgása közben az anyagot adagolja és képlékenyíti, majd dugattyúként 

működve az ömledéket a szerszámba fröccsönti. A fröccsöntés a leggyakrabban alkalmazott 

műanyagipari eljárás. Szinte minden hőre lágyuló műanyagot lehet használni ezzel a 

technológiával és könnyen automatizálható. Néhány hátránya közül az egyik a nagy 

beruházási költsége, a másik hogy a kisméretű késztermékek esetén viszonylag nagy 

mennyiségű felesleg keletkezik, amit utána visszaadagolnak a fröccsöntő gépbe. Viszont 

fröccsöntés közben kisebb-nagyobb mértékű termooxidatív degradáció megy végbe az 
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anyagban, amit ugyan segédanyagokkal csökkenthető,  de többszöri újra visszaadagolás után 

a készterméken a degradáció következtében beégések lesznek láthatók, amik gyengítik az 

anyagot és esztétikailag is kifogásolható. 

        Az általam használt fröccsöntő gép egy egyszerű kivitelezésű,  oktatási célokra, kis 

számú vizsgálati minta előállítására tervezett berendezés. A gép a 17. ábrán látható.   

 

 

17. ábra: A fröccsöntőgép 

Az ábrán látható részek: 

1: a vázzal egybeépített pneumatika 

2: alapanyag tároló 

3: alapanyag adagoló garat 

4: ömlesztő aparát 

5: mérési pont 

6: forma hűtés 

7: forma szerszám 

8: szerszám nyitó kar. 

Csak a berendezés másik oldaláról látható a háromállású pneumatika vezérlő kar és az 

ömlesztő fűtés elektromos vezetékei. A készülék működése a következő: az alapanyag a 

garaton keresztül bejut az elektromosan fűtött ömlesztő hengerbe, ahol megolvad.     
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Az ömledéket majd a pneumatikus dugattyú fogja a formába préselni, miután az ömlesztő 

aparát fúvókáját szorosan rázárja a szerszámra.  

        A berendezéssel a kék mintákból 20-20 db fröccsöntött mintát készítettem 180 ºC, 200 

ºC és 220 ºC hőmérsékletre beállított hőmérsékleten. A fekete mintákból 15 db-ot 200 ºC 

hőmérsékleten és 20 db fröccsöntést 220 ºC hőmérsékleten, mert az előkészített fekete 

alapanyagból kevesebb állt rendelkezésre. Mivel a készülék hőmérsékletszabályozása ±10 ºC 

tűréssel működött, hőmérséklet tartása nem volt stabil, ezért minden sorozat előtt, és minden 

ötödik fröccsöntés után termométerrel ellenőriztem az ömledék hőmérsékletét. Ez úgy zajlott, 

hogy a 17. ábrán 5. mérési ponttal jelzett helyen a pneumatikát szabályozó kar középső 

állásában egy termoelem érzékelőt kellett bevezetni az olvadt anyagig, és feljegyezni a 

digitálisan mért hőmérsékletet. Egy-egy minta fröccsöntése a következők szerint történt: 

1. hőmérsékletmérés a megfelelő sorszámú minták esetén, 

2. a pneumatikát és a fröccsöntést szabályozó kar balra fordítása 10 másodpercre, 

3. a kar középső állásba fordításra 10 másodpercre, 

4. a kar jobbra fordítása 10 másodperce, majd vissza középállásba az alapra, 

5. szerszám kinyitása, minta kivétel, 

6. a minta tömegének mérése és dokumentálása, 

7. az alapanyag adagolása igény szerint. 

A 2. pontban 4-5 másodperces várakozás is elég lett volna, a hosszabb várakozási idő szintén 

a kísérlet része volt. A mérés eredményeit a 2. melléklet tartalmazza. 

        A hőmérsékletmérés nem volt egyszerű folyamat, vizuálisan nem volt észlelhető a 

mérendő terület, ezért minden mintánál más-más ideig tartott, főleg az elején, a kék kupakok 

esetén. Így fordulhatott elő, hogy a mérés előtt és a mérés után fröccsöntött termék tömege 

jelentősen eltért, ugyanis a termométer bejuttatásáig a levegővel érintkező ömledéknek volt 

ideje hűlni. A hőmérsékletmérés után azonban viszonylag kevés idő telt el a következő 

fröccsöntésig, tehát a mért hőmérsékletet általában a következő fröccsöntött termék tömegével 

lehet jellemezni. A 18. ábrán látható diagram azt mutatja be, hogyan alakultak a kék és fekete 

minták tömegei a hőmérséklet függvényében, de csak a hőmérsékletmérést követő termékek 

figyelembe vételével. Magasabb hőmérsékletek estén mindkét anyag tömege enyhén 

emelkedik a hőmérséklet emelkedésével. Viszont a kék minták alacsonyabb, 180 ºC alatti 

hőmérsékleten drasztikus tömegváltozással reagálnak a hőmérsékletváltozásra. 
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18. ábra: A fröccsöntött termékek tömegei a hőmérséklet függvényében 

Ha megvizsgáljuk a beállított, és mért hőmérsékletek szórását, az alátámasztja a 18. ábra 

görbéit. A 10. táblázatban láthatók a hőmérsékletek és tömegek szórása. 

10. táblázat: Hőmérsékletek és tömegek szórása 

minta kék fekete 

beállított hőmérséklet (ºC) 180 200 220 200 220 

mért átlag hőmérséklet (ºC) 172,2 177,6 207,8 197,5 222,2 

átlag hőmérséklet szórása  14,9 9,3 10,2 5,3 8,56 

mért átlag tömeg (g) 1,0537 1,2056 1,2873 1,3663 1,3774 

átlag tömeg szórása  0,3241 0,2182 0,1529 0,0130 0,0088 

 

        Egyrészt magasabb hőmérsékletek esetén kisebb a szórás, másrész ugyanazon 

hőmérséklet esetén a fekete mintáknál kisebb a szórás, ez arra utal, hogy nem a berendezés 

hőmérséklet szabályozása hibás, hanem az alapanyaggal hozható összefüggésbe az eltérés. Ha 

ugyanakkora energia bevitel a kék anyagnál alacsonyabb ömledék hőmérsékletet okoz (220 

ºC → 207,8±10,2 ºC), mint a feketénél (220 ºC → 222,2±8,5 ºC), akkor az arra utal, hogy a 

hő egy része fázisátalakulásra fordítódik. Tehát a kék mintáknak valószínűsíthetően nagyobb 

a kristályossági fokuk polietilénből és polipropilénből is, hiszen mindkettő olvadási pontja 

180 ºC alatt van. Az történik, hogy előbb végbemegy a kristályos rész olvadása, először a 

polietilén kristályoké, miközben az ömledék hőmérséklete nem emelkedik. Amíg végbe nem 

megy a kristályok teljes olvadása, addig nem fog létrejönni megfelelő viszkozitású ömledék 

és a fröccsöntött termék nem fog elegendő polimert tartalmazni, a késztermék selejtes lesz. 
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Vagyis a fröccsöntéses vizsgálatból is következtetni lehet az alapanyag összetételére és 

kristályossági fokára. 

        180 ºC hőmérsékleten a kék alapanyagból készült termékek átlagos tömege 1,0537 g, 

szórása 0,3241. A nagy szórás azt jelenti, hogy a nagyobb kristályos tartalom nem olvad meg 

teljesen, és mivel a kisebb tömegek 160 ºC hőmérséklet alattiak, abból az ömledékben 

visszamaradó polipropilén kristályokra lehet következtetni. 200 ºC hőmérsékleten a kék 

alapanyag átlagos hőmérséklete jóval a beállított érték alatt marad, vagyis a nagyobb 

mennyiségű polipropilén kristálynak még nincs elég ideje teljes mértékben megolvadni, ezért 

a termékek átlagos tömege kisebb, mint a következő hőmérsékleten, az átlag szórása is 

nagynak tekinthető. Ugyanezen a hőmérsékleten a fekete alapanyag átlaghőmérséklete 

majdnem eléri a beállított értéket, a fröccsöntött termékek tömegének szórása az átlag egy 

százalékát sem éri el. Vagyis a fekete minta kristályossági foka alacsonyabb, a kevesebb 

kristály rövidebb idő alatt olvad meg, illetve az anyag valószínűleg olyan segédanyagot 

tartalmaz, ami elősegíti a jobb hőeloszlatást. 220 ºC hőmérsékleten végzett fröccsöntés a 200 

ºC-on végzetteket támasztja alá, bár jobb mutatókkal. A kék anyagnál a mért hőmérsékletek 

átlaga még mindig több mint 10 %-al alacsonyabb a beállítottnál, és az átlagos tömeg szórása 

is 12 % körüli. Eddig minden átlagos hőmérséklet a beállított érték alatt maradt. Ezen a 

hőmérsékleten viszont a fekete anyagoknál a mért átlagos hőmérséklet több mint 2 ºC-al 

magasabb, mint a beállított érték. Ez exoterm folyamatra utal, ami oxidációt jelent. A 

feldolgozás során fellépő termooxidatív degradációt valószínűsítette a fröccsöntés során 

észlelt égésre utaló szag is, bár a fekete termékeken vizuálisan az égett részek nehezen voltak 

kivehetőek.  A 19. ábra mindegyik hőmérsékletre bemutat egy fröccsöntési eredményt. 

 

19. ábra: Fröccsöntött minták különböző hőmérsékleteken 
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        A kék minták esetén a tömegek méréséből és a vizuális vizsgálatokból kijelenthető, hogy 

1,3 g felett elfogadható a termék minősége, anyaghiány nem figyelhető meg. Így 180 ºC-on 

20 db fröccsöntésből 12 db selejt (60 %), 200 ºC-on 20 db fröccsöntésből 6 db selejt (30%), 

220 ºC-on 20 db fröccsöntésből 2 db selejt (10 %) keletkezett. A fekete minták esetén 

anyaghiányos termék nem volt. A mintacsoport színe nem tette lehetővé a beégések vizuális 

kiszűrését, csak az égésre utaló szaguk. Ez a 200 ºC-on végzett 15 db fröccsöntésből 3 esetben 

(20 %) volt egyértelműen észlelhető, a 220 ºC-on végzett 20 db fröccsöntésből pedig 9 

esetben (45 %). Mivel a fekete csoport esetén a feldolgozáskor észlelhető degradáció lépett 

fel, a kék csoport esetében viszont nem, ez azt jelenti, hogy a fekete minták degradációja 

nagyobb fokú volt, az újrafeldolgozás során már nem állt rendelkezésre elegendő mennyiségű 

antioxidáns a termooxidatív degradáció megakadályozására. Vagyis a különböző 

hőmérsékleten végzett fröccsöntési próbákkal az alapanyagban még rendelkezésre álló 

antioxidáns tartalomra, és közvetetten a degradációra is következtetni lehet. 
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3  Következtetések - összefoglalás 

        A feladat a polietilén és polipropilén degradációjának vizsgálata volt, de nem a frissen 

előállított, hanem a már felhasznált polimerek degradációjának vizsgálata, mert ez az 

öregedés nagyban meghatározza a műanyagok újrahasznosításának lehetőségeit. A 

vizsgálatok csak bizonyos fajta polietilénre és polipropilénre terjedtek ki, a palackkupakok 

előállítására felhasznált műanyagokra. Ugyanis ezeket a kupakokat kétfajta polimerből 

készítik. Újrahasznosításuk előtt lehetetlen egyesével szétválogatni az alapanyaguk szerint, 

legfeljebb csak méretük és színük alapján. Azaz a hasznosítandó anyag egy PE-PP keverék 

lesz, aminek részletes, drága, időigényes analízise értelmetlen, mert az összetevők PE-PP 

aránya állandóan változhat, és az egyes alkotórészek is más-más degradációs állapotban 

lehetnek. Vagyis a kérdés, hogy miként lehet a lehető legegyszerűbb módszerekkel 

következtetni a rendelkezésre álló polietilén-polipropilén keverék összetételére és arra, hogy 

átlagosan mennyire öregedett el az anyag. Az egyszerűsítés miatt az időigényes és 

bonyolultabb vizsgálatokat kihagytam, mint a mesterséges öregítési vizsgálatok, a 

viszkozitás-görbe felvétele változó terhelés mellett, vagy az OIT, a DSC-vel mérhető 

oxidációs indukciós idő, ami csak megfelelő standardok esetében ad megbízható információt 

és csak polietilén esetén. Hasonló okokból hagytam ki az FT-IR diagramok alapján 

számítható karbonil index számítást, amit két hullámszámhoz tartozó csúcsok nagysága 

alapján lehet meghatározni, de sok mérés esetén időigényes és szinte lehetetlen ezek pontos 

kiszámítása. A vizsgálatokat két minta-csoporttal végeztem, a minták megkülönböztetése a 

színük alapján történt. 

        A két minta-csoport a színük alapján szétválogatott kék és fekete palackkupakok voltak. 

A minták előkészítését a tisztítás és aprítás jelentette. Mindegyik csoportból 50-50 darab, az 

FT-IR és DSC vizsgálatokhoz megfelelő méretű és alakú minta kiválogatása után először 

Fourier-traszformációs infravörös spektroszkópiával mindegyikről megállapítottam, hogy 

polietilénből, vagy polipropilénből készült-e. A kék csoportban az egyik minta 

meghatározhatatlan anyagúnak adódott, ezt nem vettem figyelembe az összetétel 

számításakor. De ha egynél több minta bizonyult volna ismeretlen anyagúnak, akkor azok 

helyett újabb mintákat kellett volna választani. A 49 és 50 mérés alapján kijött eredmény, 

hogy a kék csoport 71 %-a, a fekete csoport 60 %-a polietilén és az összesített abszorbancia 

görbéken látható az oxidatív degradációra jellemző csúcs, aminek mértéke a kék csoport 

esetén határozottan kisebb.  
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        A következő lépés az MFI vizsgálat volt 190 ºC hőmérsékleten, 2,16 kg terheléssel. Tíz 

másodpercenként mértem a kifolyt tömeget, mindkét csoportban 22 mérést végezve. Minden 

mérésből MFI értéket számítottam, majd azokat átlagoltam csoportonként, hogy megkapjam a 

kék és fekete minták mért folyásindexét. Ezután azt kellett kitalálni, hogy milyen eredeti 

folyásindexű polimereket használhattak a kupakok előállítására. A polimergyártók 

katalógusai alapján polipropilénből szerencsére nem volt nagy választék, nem volt jelentős 

eltérés az MFI értékek között, polietilénből viszont annál nagyobb, attól függően, hogy 

nyomástartó palackon alkalmazzák, vagy sem. Először a széndioxiddal dúsított tartalomhoz 

ajánlott HDPE műanyagot választottam, de később, a DSC vizsgálattal kijött kristályossági 

fok miatt ezt módosítanom kellett LLDPE-re. Ugyanis a HDPE kristályossági foka 65-80 %, 

ezzel szemben a DSC mérés alapján 50 %, illetve 43 %-os kristályossági fok adódott a 

polietilénre. Ezért javasolt az MFI mérés és kiértékelés előtt a DSC elvégzése, hogy a 

kristályossági fok ismertében könnyebb legyen az eredeti folyásindex meghatározásához a 

megfelelő típusú polimer kiválasztása. A PE és PP folyásindexe alapján Microsoft Excel 

programmal elkészítettem a polietilén arány – folyásindex logaritmus függvényt és 

meghatároztam, hogy mennyi lehetett volna az FT-IR vizsgálatok során kapott keverék 

eredeti folyásindexe. Ezek a folyásindex aránypárok a következők voltak: kék csoport 

MFIeredeti/MFImért= 1,652/2,056, fekete csoport MFIeredeti/MFImért= 1,763/3,624. Fontos, hogy 

egyik hányados értéke sem lehet egynél nagyobb, mert az az átlagos molekulatömeg 

csökkenésével ellentétes folyamatot jelezne, ami ezeknél az alapanyagoknál kizárt. Az eredeti 

és a mért MFI értékekből kiszámítva az átlagos molekulatömeg csökkenéseket, melyekre a 

kék csoportban 6 %, a fekete csoportban 18 % adódott, kijelenthető, hogy az anyagok 

degradációja is ilyen mértékű.  

        A következő lépésben differenciális pásztázó kaloriméterrel megvizsgáltam 

csoportonként egy-egy PE és PP polimerből álló mintát, és megállapítottam, hogy a kék 

csoportban a PE kristályossága 50 %, a PP kristályossága 53 %, a fekete csoportban a PE 

kristályossága 43 %, a PP kristályossága 40 %. Vagyis a fekete csoport anyagainak 

kristályossági foka 7 és 13 százalékkal kisebb, illetve a sűrűségük is kisebb. Figyelembe véve 

az alapanyagok inhomogenitását, ez a kristályossági fok csökkenés arányosnak tekinthető az 

MFI mérés során kapott átlagos molekulatömeg csökkenéssel. 

        Végül fröccsöntéssel feldolgozhatósági vizsgálatot végeztem úgy, hogy különböző 

fröccsöntési hőmérsékleteken mértem minden termék tömegét, és öt mintánként az ömledék 

hőmérsékletét is. A mért adatokból következtetni lehetett az alapanyag minőségére. A kék 

csoportban 180 ºC-on végzett fröccsöntés során jóval alacsonyabb ömledék hőmérsékleteket 
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lehetett mérni, ami a még olvadásban levő PP kristályokra utalt, a termék tömege sokszor az 

elvárt tömeg 50 %-át sem érte el, nem folyt meg eléggé az anyag, ami nagyobb átlagos 

molekulatömegre utal. 200 ºC-on még mindig az alacsonyabb ömledék hőmérséklet volt a 

jellemző, de jóval kevesebb selejt keletkezett. 220 ºC-on tért el a legkisebb mértékben az 

ömledék hőmérséklet és a beállított érték alatt maradt. A fekete minták esetén 200 ºC-on 

végzett fröccsöntés szolgáltatta a legjobb mutatókat, az ömledék hőmérséklet átlagosan 2,5 

fokkal maradt el a beállítottól, és a termékek tömegeltérése is minimális volt. Vagyis a jobban 

degradálódott fekete alapanyag jobban feldolgozható volt. 220 ºC-on az ömledék 

átlaghőmérséklete 2,2 ºC-al haladta meg a beállított értéket, ami oxidációs folyamatokra utal. 

Bár a termékek tömege szinte ugyanaz volt, nagyon kicsi szórással, de a termékek égett szaga 

a feldolgozás során végbement termooxidatív degradációra utalt. Mivel 220 ºC-on a kék 

csoport esetén a feldolgozáskor beégés nem volt megfigyelhető csak a fekete csoport esetén, 

ebből arra lehet következtetni, hogy a kék alapanyag nagyobb mennyiségű antioxidáns 

segédanyagot tartalmaz. A kék alapanyag nem szenvedett el akkora mértékű oxidatív 

degradációt, mint a fekete csoport. 

        Ezek alapján kijelenthető, hogy a kék minták degradációja alacsonyabb mértékű volt, az 

MFI mérés alapján meghatározott 5-6 %-os mértékű, míg a fekete minták estén ez háromszor 

akkora, 15-18 százaléknyi lehetett. A fekete csoport nagyobb degradációjához hozzájárult a 

10 %-kal magasabb polipropilén tartalma, ami hajlamosabb a degradációra. Az 

újrafeldolgozás során figyelembe kell venni, hogy a magasabb PP tartalmú fekete kupakok a 

fotooxidatív degradáció ellen nagyobb mennyiségű segédanyagot tartalmaznak, melyek 

következtében a feldolgozás során hatékonyabban oszlik el a hő az anyagban, nagyobb 

hőmérsékleten könnyebben végbemegy a termooxidatív degradáció. 
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1. melléklet: MFI mérési eredmények és számítások  

  

     

     kék tömeg (g) fekete tömeg (g) idő (s) kék MFI fekete MFI 

0,0437 0,0626 10 2,622 3,756 

0,0308 0,0821 20 1,848 4,926 

0,0343 0,0576 30 2,058 3,456 

0,0318 0,0589 40 1,908 3,534 

0,0339 0,0609 50 2,034 3,654 

0,0365 0,052 60 2,190 3,120 

0,0403 0,0585 70 2,418 3,510 

0,0351 0,0543 80 2,106 3,258 

0,0302 0,0611 90 1,812 3,666 

0,0384 0,0554 100 2,304 3,324 

0,0319 0,0574 110 1,914 3,444 

0,0355 0,0729 120 2,130 4,374 

0,0344 0,0584 130 2,064 3,504 

0,036 0,0551 140 2,160 3,306 

0,0362 0,0548 150 2,172 3,288 

0,0373 0,0733 160 2,238 4,398 

0,0243 0,0492 170 1,458 2,952 

0,0307 0,0576 180 1,842 3,456 

0,0344 0,0656 190 2,064 3,936 

0,0325  0,0581  200 1,950 3,486 

0,0287  0,0612 210 1,722 3,672 

0,0362  0,0618 220 2,172 3,708 

        
 

kék átlag tömeg(g) fekete átlag tömeg (g) 
  

kék MFI átlag 
fekete MFI 

átlag 

0,034231818 0,060405263   2,053909091 3,624315789 

  
   

  
   

  
 

MFI = tömeg * 600 / idő 
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2. melléklet: Fröccsöntés mérési eredmények  

           

           minta     KÉK         FEKETE     

sorszám Tbe = 180 °C Tbe = 200 °C Tbe = 220 °C Tbe = 200 °C Tbe = 220 °C 

  

T 

(°C) m (g) 

T 

(°C) m (g) 

T 

(°C) m (g) 

T 

(°C) m (g) 

T 

(°C) m (g) 

  185   182   226   204   230   

1   1,1713   1,3384   1,3484   1,3650   1,3766 

2   0,8592   1,3312   1,3358   1,3512   1,3828 

3   1,2427   1,3196   1,3192   1,3685   1,3829 

4   1,3076   1,3217   1,3174   1,3653   1,3808 

5   1,3111   1,3340   1,3298   1,3689   1,3748 

  181   164   201   198   215   

6   1,2879   0,6324   1,3142   1,3630   1,3611 

7   1,3213   1,2031   1,3331   1,3711   1,3820 

8   1,3054   1,2173   1,3310   1,3954   1,3740 

9   1,1356   0,8598   1,3244   1,3844   1,3760 

10   1,1509   0,7863   1,3320   1,3836   1,3713 

  154   172   204   191   208   

11   0,4573   0,9060   1,3196   1,3496   1,3593 

12   0,4796   1,3085   1,3290   1,3601   1,3718 

13   0,5122   1,3137   1,3207   1,3543   1,3712 

14   0,9574   1,3071   1,3075   1,3555   1,3829 

15   0,6046   1,3144   1,3167   1,3598   1,3798 

  158   186   203   197   226   

16   0,7174   1,3061   0,6407       1,3671 

17   1,3162   1,3273   1,3201       1,3881 

18   1,3112   1,3272   1,3187       1,3926 

19   1,3119   1,3235   1,2702       1,3858 

20   1,3141   1,3347   1,3179       1,3872 

  183   184   205       232   

           

           

           

           

           

           

           

 

 


