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1 BEVEZETÉS 

 
Az építőipar napjainkban igen szívesen alkalmaz könnyű 

épületszerkezeteket. Ez eddig elsősorban az amerikai kontinensen, 

Japánban és Nyugat-Európában volt jellemző, de az utóbbi években 

hazánkban is terjednek a fa vagy faszerkezetű épületek az építőipar 

piacán, köszönhetően a rendkívül gyors kivitelezhetőségnek, és kiváló 

energetikai jellemzőinek, amelyek révén alkalmasak passzív vagy aktív 

házak építésére. Az ilyen célú felhasználások természetesen komoly 

igényeket támasztanak a felhasznált anyagokkal szemben mind 

szilárdsági, tűzbiztonsági, mind pedig környezetvédelmi és gazdasági 

szempontokból. 

A faipar mindezen követelményeknek eleget tevő valamint a 

legfontosabb szerkezeti helyeken alkalmazható olyan cementkötésű 

termékeket fejlesztett ki, mint a fagyapotlemezek, a cementkötésű 

forgácslapok és a rost-cement lemezek. 

A cementkötésű falemezek legfontosabb felhasználási területei: 

• Fagyapotlemez:  

• hőszigetelés 

• hangszigetelés 

• födémszerkezet 

• válaszfal 

• teherhordó falszerkezet (nagy sűrűségű fagyapotlemez) 

• Cemetkötésű forgácslap: 

• külső/belső falburkolat 

• teherhordó falszerkezet 

• födém 

• padlóburkolat (számítógéptermek) 

• Rost-cement lemezek: 

• külső burkolás 

• tetőfedés 

• speciális idomok, pl. csövek. 

 

Látható tehát, hogy az építőipar minden fontosabb szerkezeti 

eleméhez rendelkezésre állnak a különböző cementkötésű faalapú 

termékek. 

Szervetlen kötésű termékek alatt azokat a lignocellulóz alapú 

lemezeket, formatesteket értjük, melyeknek cement vagy gipsz szolgál 

kötőanyagául. E kötőanyagok cement esetén portland- vagy 

magnezitcement, gipsz esetén natúr, füstgáz- vagy foszforgipsz lehetnek. 

A lemezek, illetve formatestek vázszerkezetét fagyapot, faapríték, 

faforgács, farost vagy egynyári növényi részecskék alkotják. Emellett 

alkalmaznak szervetlen alapú rostokat is.  
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A termék tulajdonságait elsősorban a: 

• térfogati sűrűség, 
• a kötőanyag fajtája és mennyisége, 
• az alkalmazott kötésszabályzó kémiai összetétele, mennyisége, 
• a rostanyag fajtája, mennyisége határozza meg. 
 

Cementkötésű faalapú kompozit-termékeket már 1895 óta gyártanak. 

Azóta, a mindenkori piaci és technika igényeknek megfelelően jelentős 

mértékben változtak az alapanyagok és a technológiák. Az alapvető 

cementkötésű termékeket Takáts (1993) az alábbiak szerint kategorizálta: 

• kis és nagysűrűségű fagyapotlemezek (HERAKLITH, CANALI, 

ELTEN ), 
• faaprítéklemezek (VELOX, DURISOL), 
• cementkötésű forgácslapok (BETONYP, ELTEN) 
• cementkötésű rostlemezek (SIEMPELKAMP-FULGURITH, 

VOITH). 
 

A XILOLIT lemezek megjelenését követően fagyapot 

felhasználásával 1914-ben Radentheimben állítottak elő szigetelőlemezt 

magnezit kötőanyaggal. Ilyen a Heraklith (Ausztria), a Canali 

(Olaszország), és az Elten (Hollandia) eljárás. Ezen építőipari lemezeket 

folyamatosan tökéletesítették (Kollmann, 1955; Mörath, 1966; 

Sandermann, 1970). A kis sűrűségű, fagyapot-alapanyagú lemezeket hő- 

és hangszigetelésként valamint cementfalak külső és belső borítására 

alkalmazzák épületeknél. Tulajdonságai igen jók, nem korhad, 

gombákkal, rovarokkal szemben ellenálló, nehezen éghető. Tűzállósága a 

lapvastagság növelésével javul, az 50 mm-es vastagság már megfelel az 

egy órás tűzterheléssel szembeni elvárásoknak. Az USA-ban 1940 óta 

készülnek a THERMAX fagyapotlemezek, szintén magnezit 

kötőanyaggal, ugyanakkor díszítő és akusztikai felhasználásra is 

gyártanak lemezeket nagyobb térfogati sűrűséggel (ABSORBEX). 

A II. Világháború után a növekvő igények hatására jelentős kutatások 

kezdődtek a faanyagok kémiai összetételének megismerése céljából. Igen 

fontosak számunkra Sandermann és Köhler (1964) vizsgálatai - 90 fafajt 

elemeztek - a faanyagok inhibeáló-anyag tartalmára vonatkozólag. Lieber 

és Richartz reakciósebesség vizsgálatai igazolták, hogy a 0,3%-nál 

nagyobb cukormennyiség gyorsítja az ettringit képződést. Az  

elektronmikroszkópos vizsgálatokkal kiderült, hogy a cukrok 

adszorbeálódtak az alit felületén ezáltal annak reakcióját a vízzel 

gátolták. Az úgynevezett "cementmérgek" hatásának csökkentésére 

nátronvízüveget, alumínium-szulfátot és mésztejet alkalmaztak 

elsősorban. Ennek hatására dolgozta ki eljárását az osztrák VELOX cég, 

mely elsősorban bennmaradó zsaluzatot készít magas fa részaránnyal, és 
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a svájci DURISOL cég, mely üreges falazóblokkokat, ill. nagyméretű 

aprítékcement-blokkokat gyárt. 

A cementkötésű forgácslapokat  A. Elmendorf fejlesztette ki 

Kaliforniában, 1966-ban, és ma is az ő szabadalma alapján készülnek a 

hagyományos eljárású lemezek. Európában az első ilyen gyárat 1973-ban, 

Svájcban építették fel. A német és svájci közös fejlesztésben épült üzem a 

ma is alkalmazott Bison technológiával készült. Magyarország élenjáró a 

cementkötésű forgácslapok gyártásában, és a fejlesztőmunkában. Ezt 

bizonyítja, hogy a második, ugyanezen a technológián alapuló üzem 

hazánkban épült 1978-ban (FALCO Zrt. – akkor: NYFK). Ezzel az 

eljárással készült lapok igen finom és kemény felülettel, valamint tömör 

éllel rendelkeznek. A nagyobb sűrűség javított a lemezek mechanikai 

tulajdonságain, és szélesítette felhasználási lehetőségeit az építőiparban 

(Alpár 1995). 

A cementkötésű forgácslapok gyártásában igen sok irányban folyik 

jelenleg is fejlesztő munka, többek között a kötésgyorsítást szolgáló 

széndioxidos kikeményítés, magnézium-oxid kötőanyag alkalmazása és 

gőzinjektálás területén. 

A cementkötésű rostlemezek és formatestek gyártására akkor 

jelentkezett fokozott igény, amikor az azbeszt alapú termékekről kiderült 

azok rákkeltő tulajdonsága. Ugyanakkor a növekvő cellulóz alapú másod-

nyersanyagbázis is új lehetőségeket kínált a termékek továbbfejlesztésére. 

Alapanyagként sokféle rosttartalmú nyersanyag használható, úgy mint a 

nátroncellulóz, lignocellulóz és műanyagrost termékek, hulladékpapír, 

valamint alkalmazható szén- és üvegszál erősítés. 

E termékek, bár már régóta készülnek és évtizedek óta felhasználjuk 

azokat, mégsem egyszerű a gyártásuk. Ha belegondolunk, hogy az 

építőipar miként használja a fát beton vonatkozásában, rögtön felötlik 

bennünk alapok, koszorúk, támfalak, pillérek és egyéb vasbeton 

szerkezetek helyszíni öntése, méghozzá fából készült zsaluzat 

segítségével. Nem véletlen ez az alkalmazás, hiszen a cement nem köz 

hozzá a fához, ezért a szilárdulását követően a zsaluzat eltávolítható, és 

újra felhasználható. A két anyag kémiai szempontból inkompatibilis, 

mivel a fa úgynevezett cementmérgeket tartalmaz, amelyek 

megakadályozzák a cement összetevőinek hidratációját. Amikor 

cementkötésű faalapú kompozitokat gyártunk ezt az összeférhetetlenséget 

ki kell küszöbölni. Ehhez azonban kicsit meg kell ismernünk a két 

alapanyagunk, a fa és a cement kémiai sajátosságait. 
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2 A FA KÉMIÁJA 

 

A fa az emberiség által legrégebben és talán a legszélesebb körben 

használt természetes polimer kompozit. Polimer, mert legnagyobb 

részben polimerek alkotják, amelyek között vannak kristályosak ill. 

részben kristályosak, a cellulóz, és amorfak, mint a lignin. Kompozit, 

mivel különféle polimerek lés egyéb, ún. járulékos anyagok alkotják, ahol 

az erősítő anyag a cellulóz, amelyet mátrixként a lignin ölel körbe, és 

tartalmaz töltőanyagokat, mint egyéb szerves vegyületek és a különböző 

ásványi részek. A lignin és a cellulóz közötti erős kapcsolódást a 

poliózok jelentik. A holocellulózok a teljes makromolekuláris 

szénhidráttartalmát jelenti fának, amely kémiai eljárásokkal nyerhető ki a 

faanyagból.  

A holocellulózokból van lehetőség leválasztani a cellulózt és a 

poliózokat, korábbi nevükön hemicellulózokat. A farostokból a kémiailag 

tiszta cellulóz több elválasztási és tisztítási lépéssel nyerhető csak ki. A 

17,5%-os nártium-hidroxid oldatban ki nem választható, viszonylag tiszta 

cellulóz alfa-cellulóznak nevezzük. Az előbbi lúgban oldódó, de 

semlegesítés után kicsapható részt béta-cellulóznak, míg az oldatban 

maradt részt gamma-cellulóznak nevezzük. 

Az elágazó láncú, többféle szénhidrátegységből felépülő, lúgokban 

oldható faanyag összetevőket Schultze (1891) nevezte 

hemicellulózoknak. Ezek sokféleségére való tekintettel ill. mivel később 

idesorolták a poliuronsavakat és poliuronidokat is, Staudinger és 

Reinecke (1939) poliózoknak kezdte nevezni ezeket az összetevőket. A fa 

kémiai analízisének elterjedt eljárása a Wise-féle elválasztás, amelynek 

során két lépcsőben választják ki a polióz-A, majd a polióz-B 

összetevőket. 

A lignin elválasztása szintén komplex folyamat, legelterjedtebb 

eljárása a Klason-féle (1906) kénsavas hidrolízis, amellyel natív lignin 

nyerhető ki. 

Ahogy azt már megismertük, a faanyag fotoszintézis útján jön létre 

alapvetően szén-dioxidból és vízből, így a elemi összetételét is ezen 

molekulák atomjai határozzák meg. A fotoszintézis erősen egyszerűsített 

reakciója: 

 

6CO2 + 12H2O + fényenergia = C6H12O6 (szénhidrát) + 6O2 + 6H2O 

 

Ezek alapján különböző kutatók számításai, mérései alapján a fába 

található átlagos elemi összetétel: szén 48,5...50,4%, oxigén 43,4...44,5% 

és hidrogén 5,8...6,3%. Emellett további elemi alkotórészek is 

megjelennek a biokémiai folyamatok révén, pl. nitrogén 0,04...0,26%. Az 

egyes elemek eltérő mennyiségben fordulnak elő a fa különböző 
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anatómiai részeiben, mint a törzs, az ágak és a gallyak. A fotoszintézis 

útján létrejövő faanyagösszetevők szerves vegyületek: cellulóz, lignin és 

poliózok. A faanyag legfontosabb kémiai építőelemeit, azok rendszerét az 

1. ábra ismerteti. 

 
1. ábra: A faanyag fő kémiai építóelemei 

 

Ezek mellett a környezeti hatások és az élettani folyamatok miatt 

szervetlen anyagok is megjelennek a fában. Ezek mennyiségét a faanyag 

elégetésével tudjuk meghatározni, és ez nem más mint a visszamaradó 

hamutartalom. A faanyagok jellemző hamutartalma abszolút száraz 

fatömegre vonatkoztatva mindössze 0,1...0,5% közötti, és függ a fafajtól 

és termőterülettől. Más lignocellulóz alapú anyagok, mint a lágyszárúak 

ettől eltérő hamutartalommal rendelkeznek, az egynyári növények akár 4-

8%-kal is, a Fertő-tavi nád hamutartalma pl. 5,6%. A hamu fontosabb 

összetevői a kálium, kalcium, magnézium, foszfor, nátrium, kén és 

szilícium különböző vegyületei.  

A faanyag kémiai analízisekor a fő összetevők és a hamitartalom 

mellett az extrakanyag tartalmakat is vizsgáljuk. Az extrakanyakok olyan 

összetevők, amelyeket valamilyen oldószerrel (víz vagy szerves oldószer) 

úgy tudunk kivonni a fából, hogy azok összetétele észlelhetően 

megváltozna. 

Néhány jellegzetes hazai fafaj főbb kémiai összetevőinek megoszlása 

az 1. táblázatban látható a cellulóz, a pentozánok (polióz csoport), a 
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libnin, valamint a forróvizes és a szerves oldószeres extraktok 

tekintetében. 

 

 

 
1. táblázat: Néhány fafaj kémiai összetevői (forrás: Rowell, 2005) 

Fafaj 
Alfa 

cellulóz 

Pento-

zánok 
Lignin 

E-

B*extrak

tok 

Forróvizes

extraktok 
Hamu 

Erdeifenyő 47,0 11,0 28,0 6,6 1,0 0,2 

Lucfenyő 43,0 13,0 28,0 2,0 2,0 0,2 

Bükk 49,0 20,0 22,0 2,0 2,0 0,4 

Tölgy 46,0 22,0 24,0 5,0 6,0 0,4 

Nyár 52,0 23,0 16,0 5,0 4,0 0,4 

Egynyári 

növ. 
33-38 27-32 16-19   4-8 

*E-B extraktok: etanol-benzén extrakció 

 

 
2.1 CELLULÓZ 

 

A cellulóz (2. ábra) egy elágazások nélküli, lánc alakú 

makromolekula, amely 1-4-es glikozidos kötéssel egymáshoz kapcsolódó 

ß-D-glükóz egységekből felépülő poliszacharid. 

 

2. ábra: A cellulóz 

A cellulóz építi fel a növények sejtfalának vázszerkezetét. A fában 

lévő mennyisége 40-50%-os, ami természetesen függ a fafajtól is. 

Makromolekulájának akár 10 000 is lehet a polimerizációs foka, 

felépítése pedig fonal alakú. Minősége nagyban meghatározza a faanyag 

szilárdsági mutatóit. 
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2.2 LIGNIN 

 

3. ábra: A lignin 

A lignin (3. ábra) a növényekben legnagyobb mennyiségben 

előforduló aromás vegyület. A fában a töltő- és ragasztó szerepét tölti be. 

Beépülnek a sejtfal cellulózból és hemicellulózból felépülő 

rácsszerkezetének üregeibe. Növeli a sejtfal mechanikai ellenálló 

képességét. Jelentős különbség van a fenyők és a lombos fák, valamint a 

lágy és elfásodott rész ligninjei között. 

 

 
2.3 POLIÓZOK (HEMICELLULÓZOK) 

 

A faanyagba 20-35% mennyiségben előforduló poliózokat régebbi 

megnevezéssel hemicellulóznak (pl. 4. ábra) nevezzük. Ezek képzik az 

átmenetet a cellulóz és a lignin között. A poliózokat pentózok, hexózok, 

hexuronsavak és dezoxi-hexózok építik fel. Általában a hemicellulózokat 

a főláncukban leggyakrabban előforduló szénhidrátról nevezik el. Így 

vannak xilánok, mannánok, glükánok és galaktánok. A poliózok az 

ásványi sókkal reakcióba lépnek, és egyszerű cukrokká alakulnak.  Ezen 

folyamat miatt lesznek a hemicellulózok cementmérgek.  
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4. ábra: Hemicellulóz 

A  kapcsolatot (kötést) létesítenek az erősen poláros mikrofibrilla 

felszín (cellulóz) és az apoláros lignin mátrix között. A hemicellulózok 

degradációja a fát rideggé és „törékennyé” teszi, tehát a viszkoelasztikus 

tulajdonságokhoz hozzájárul. A hemicellulózok H-hidas kötéseket 

létesítenek a mikrofibrillákkal és kovalens kötéseket a lignin mátrixszal. 
Lombosokban több hemicellulózt találunk, mint fenyőkben, továbbá 

a lombosok hemicellulózainak pentozán aránya magasabb és 

acetilezettségük aránya is magasabb.  
A hemicellulózok mennyiségében és minőségében a fenyők és a 

lombos fák jelentősen eltérnek egymástól. A lombos fákban 20-35%-os 

mennyiségben fordul elő a metil-glükono-xilán, melynek polimerizációs 

foka 100-200. Továbbá mintegy 3-5%-nyi mennyiségben van bennük 60-

70-es polimerizáltságú glüko-mannán. A galaktán mennyisége a lombos 

fákban 10-25%. A fenyőkben a legnagyobb mennyiséget az acetil-

galakto-glüko-mannán adja. Mennyisége 20%-ot is meghaladhatja és 

polimerizáltsági foka 70-100. A fenyő xilánjai 3-5%-ban vannak jelen. A 

galaktánok igen csekély mennyiségben vannak jelen mintegy 0,5-3%-ban 

(Németh 1997). 

A hemicellulózok közül a xylánok ß-D-xylózból elsősorban 1,4-ß-D-

xylozidos kötések létrejöttével épülnek fel, ritkábban 1,3-ß-D-xylozidos 

kötésekkel kapcsolódó ß-D-xylóz elágazásokat is tartalmaznak. Tisztán 

ß-1,3 kötést csak tengeri algákban találtak. A kemény lombos 10-35%-át, 

a lágy lombos 10-15%-át xylán alkotja. A xylán az -1,2 kötéssel 

kapcsolódó glükuronsavval ill. metilglükuronsavval, mint xyloglükán, az 

-1,3 és -1,5 kötéssel kapcsolódó -L-arabinofuranózzal, mint arabinoxylán 

(elsôsorban a puhafában és a fûfélékben) vesz részt az elsôdleges sejtfal 

felépítésében. A xylánokban a xylóz második hidroxilcsoportja ~70%-

ban acetilcsoporttal van észteresítve (Németh 1997). 

Az eddigi vizsgálatok azt mutatják, hogy a hemicellulózt preparált, 

tisztított enzimmel nem lehet bontani, savas előkezelés szükséges, hogy 

egyszerűbb, bontható cukorrá alakuljon át (Kutasi 2007). 
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2.4 JÁRULÉKOS ANYAGOK (EXTRAKTANYAGOK) 
 

A faanyag minimális mennyiségben tartalmaz olyan vegyületeket, 

amelyeket a szerves oldószerek vagy a víz könnyedén kiold. Ezek 

összefoglalóneve az extraktanyagok. Ezek lehetnek fenolok vagy 

polifenolok, terpének és gyanták, valamint cukrok, ciklitek, zsírok, 

viaszok és alkaloidok. Igen nagyszámú vegyület tartozik ide. 

 

2.4.1 TANNIN 

 

A fából kivont, kismolekulájú vízben vagy szerves oldószerben 

könnyen oldódó vegyületcsoportot amelyet régebben cserzésre használtak 

tanninak neveznek. A tanninok kémiai szerkezetük szerint a polifenolok 

és a cukrokhoz kapcsolódnak glikozidos kötéssel. Két nagy csoportjukat 

különböztethetjük meg a hidrolizálható és a kondenzált tanninok (Németh 

1997). 
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3 A CEMENT, MINT A LAPGYÁRTÁS 

NYERSANYAGA 

  

3.1 A PORTLANDCEMENT ÖSSZETÉTELE ÉS A 

HIDRATÁCIÓ 
 

Két fő csoportba sorolhatók a cementek: portlandcement és aluminát 

cement. Mivel cementkötésű forgácslapokat elsősorban portlandcement 

kötőanyag felhasználással gyártanak célszerű megvizsgálni annak 

összetételét, és kötésfolyamatait. 

A portlandcement gyártása a mészkő és agyag zsugorodásig való 

égetése által előállított klinkerből ill. a kötésszabályozás céljából, néhány 

százalékban adagolt gipszkőből történik, ezek együttes őrlése által. A 

portlandcement tulajdonságait elsősorban a klinker összetétele határozza 

meg: 

 CaO  60 - 70 m% 

 SiO2  19 - 24 m% 

 Al2O3  2 - 8 m% 

 Fe2O3  2 - 6 m% 

 MgO  1 - 5 m% 

 szabad CaO 0 - 1 m% 

 egyéb  0 - 3 m% 

 

A klinkerásványok négy fő fázisához bevezetjük a következő 

rövidítéseket: C = CaO; S = SiO2; F = Fe2O3; A= Al2O3; M = MgO.  

Ezek felhasználásával a Le Chatelier (1880) megfigyelt és 

Törnebohme (1887) által elnevezett négy fő klinkerásvány a következő: 

 

Alit:   

C3S – 3 CaO * SiO2 

Trikalcium-szilikát: a legfontosabb klinker-ásvány, mivel ezzel 

érhető el a legnagyobb kezdeti szilárdság és nagy hidratációs hő. 

Részaránya a cementben: 37 - 60 m%. 

 

Belit:  

C2S – 2 CaO * SiO2 

Dikalcium-szilikát: legfontosabb módosulata a négy közül a β 

módosulat, mely lassú kezdeti szilárdulást, megfelelő utószilárdulást és 

alacsony hidratációhőt ad. 

Részaránya a cementben: 15 - 37 m%. 
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Trikalcium-aluminát:  

C3A – 3 CaO * Al2O3 

Trikalcium-aluminát: ez a leggyorsabban kötő, és a legnagyobb hőt 

termelő klinkerásvány. A portlandcementhez adagolt gipszkő hivatott ezt 

a túlságosan gyors kötést lassítani. 

Részaránya a cementben: 7 - 15 m%. 

 

Tetrakalcium-aluminát-ferrit:  

C4AF – 4 CaO * Al2O3 * Fe2O3 

Tetrakalcium-aluminát-ferrit: lassan köt, a szilárdsága ennek az 

összetevőnek a legkisebb. 

Részaránya a cementben: 1 - 5 m%. 

 

2. táblázat: A klinkerásványok összetevőinek megoszlása (1977) 
Megnevezés Képlet Összetétel [%] 

Ca

O 

Si

O2 

A

l2O3 

F

e2O3 

Alit 3 CaO * SiO2 73

,7 

26,

3 

- - 

Belit 2 CaO * SiO2 65

,1 

34,

9 

- - 

Trikalcium-aluminát C3A – 3 CaO * 

Al2O3 

62

,3 

- 3

7,7 

- 

Tetrakalcium-aluminát-

ferrit 

4 CaO * Al2O3 * 

Fe2O3 

46

,1 

- 1

2,0 

3

2,9 

 

A cement szilárdulása hagyományosan három fő szakaszra bontható: 

• kötési folyamat - amíg a cement megkarcolható, 
• szilárdulás - általában 28 napig tart, 
• utószilárdulás - 28 nap után a víz és a levegő 

széndioxidtartalmának hatására bekövetkező szilárdságnövekedés. 
 

A cement hidratációja folyamán a klinkerásványok felszálkásodnak, 

szilánkosodnak és a vizet kalcium-szilikát-hidrátok (CSH) formájában 

megkötik. A folyamat során telített, majd túltelített kolloidális oldat jön 

létre. A cementszemcsék felületén egy gélréteg keletkezik, mely az évek 

során kikristályosodik (5. ábra). A cementpép a kötési folyamat során 

megdermed, majd a kristályosodás során ún. cementkővé alakul. Ennek 

megfelelően a pórustérfogat is folyamatosan csökken az idő 

előrehaladtával (Balázs 1984). Ezek a szakaszok részletesen: 

I.  Előindukciós szakasz: víz hatására a trikalcium-szilikát felületéről 

intenzív Ca2+ ion lehasadás történik. Ez nagy hőfejlődéssel járó rövid 

reakció. 

II. Indukciós szakasz: (szilárdulás) Némileg lecsökken a hőfejlődés 

sebessége, miközben féligáteresztő membránok (gélhártyák) alakulnak ki 
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a klinkerszemcsék körül. A szemcsék gyorsan nyelik a vizet és a 

féligáteresztő membránon keresztül a Ca
2+ 

ion kidiffundál, míg a SiO
2- 

anionjai nagyobb méretüknél fogva erre nem képesek. Ebben a 

periódusban a vízzel kevert cement még bedolgozható, de kezdetét veszi 

a kötés.  

III. Akcelerációs szakasz: (utószilárdulás) A vízzel való bekeverés 

után 4-8 óra múlva jelentkezik (kötésgyorsító nélkül), melyben újra erős 

hőfejlődés tapasztalható, amíg a gélhártyák ismét elérik a telítettséget, 

ahol a hidratáció sebessége ismét lelassul, hőfejlődése lecsökken. Az 

akcelerációs szakasz gyorsítható különböző adalékanyagokkal. A szakasz 

kezdetén a szemcséket körülölelő gélhártya felreped, mely újabb szabad 

felületeket szabadít fel. Hosszúrostú kalcium-szilikát hidrát kristályok 

keletkeznek.  A harmadik szakasz végére még mindig csak a 

klinkerszemcséknek kb. a 15-20 %-a hidratálódott. A többi szemcse már 

szilárd rendszerben folytatja a hidratációt, mely eltarthat évekig is, míg 

kialakul a cementkő (6. ábra). 

 

 

5. ábra - A nem reagált magot körülveszi a kialakult CSH réteg (forrás: 

VDZ-Tätigkeitsbericht 2003-2005) 

 

 
6. ábra: A cement hidratációja 
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A fenti klinkerásványok hidratációs reakciói részletesen a 

következőképpen alakulnak: 

A trikalcium-szilikát hidratációs reverzibilis reakciója vízzel kalcium-

szilikát-hidrátot és kalcium-karbonátot eredményez: 

 

2 (3 CaO * SiO2) + 6 H2O ⇋ 3 CaO * 2 SiO2 * 3 H2O + 3 Ca(OH)2 + 

hő 

 

Hasonlóképpen alakul a dikalcium-szilkát reakciója is: 

 

2 (2 CaO * SiO2) + 4 H2O ⇋ 3 CaO * 2 SiO2 * 3 H2O + Ca(OH)2 

 

Fontos megfigyelni, hogy a kalcium-szilikátok, melyek a cement 

tömegének háromnegyedét adják, ugyan azzá a hidráttermékké alakulnak, 

ugyanakkor eltérő, ám nagy mennyiségben hoznak létre Ca(OH)2-ot. 

A dikalcium-aluminátból kémiailag stabil kalcium-aluminát-hidrát 

keletkezik, amennyiben a keverővíz szulfátmentes: 

 

3 CaO * Al2O3 + Ca(OH)2 + 12 H2O ⇋ 4 CaO * Al2O3 * 13 H2O 

 

A tetrakalcium-aluminát-ferrit reakciója is hasonlóképpen alakul: 

 

4 CaO * Al2O3 * Fe2O3 + 4 Ca(OH)2 + 22 H2O ⇋  

 4 CaO * Al2O3 * 13 H2O + 4 CaO * Fe2O3 * 13 H2O 

 

A hidratációs egyenletek alapja tehát így írható fel: 

 

klinkerásvány + víz ⇋ kalcium-szilikát-hidrát + kalcium-hidroxid 

 

A cement szilárdságát elsősorban a C3S és a β-C2S hidratációja során 

keletkező kalcium-szilikát-hidrátok biztosítják (H = H2O; Cs = CaSO4), 

mely reakciók rövidített egyenletei (Balázs 1987): 

 

2 C3S + 6 H = C3S2H3 + (CH)3 ill. 

2 β C2S + 4 H = C3S2H3 + CH 

 

A reakciókból látható, hogy: 

• a szilárdságot a kalcium-szilikát-hidrátok adják, melyek nagy 

fajlagos feülettel rendelkeznek, és stabilak maradnak, míg a 

környezetük pH-ja 7 alá csökken, (savas környezetben, pl. 

savaseső hatására a cement degradálódik) 
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• a folyamat során nagy mennyiségű Ca(OH)2 keletkezik, mely 12 – 

14 pH értékű lúgos környezetet biztosít. A cementkötésű 

forgácslapok felületén a kalcium-hidroxid kalcium-karbonáttá 

alakul a levegő széndioxidtartalma segítségével – Ca(OH)2 + CO2 

= CaCO3 + H2O. Az át nem alakult kalcium-hidroxid a 

lapfelületre diffundálva ún. mészkivirágzást okoz. 

• a hidratáció során keletkező kalcium-hidroxid pl. autoklávos 

kezeléssel kalcium-szilikát-hidráttá alakítható. 

Le Chatelier (1887) kristályelmélete szerint a cementben a kalcium-

szilikát-hidrát-kristályok a szilárdság hordozói. Michaelis (1893) elmélete 

ezzel szemben a kolloid elméletében azt mondja, hogy a szilárdulást a 

kalcium-szilikát-hidrát kolloidrészecskéinek az összetapadása okozza. 

Elektronmikroszkópos vizsgálatokkal kiderült, hogy a kalcium-szilikát-

hidrát kristályos, de ezek a kristályok kolloidnak tűnnek kis méretük 

miatt (Powers, 1945). 

A kalcium-alumiát gipszkővel (Cs) és vízzel reagálva ettringitet 

képez: 

C3A + 3Cs + 32H = C3A.3Cs.H32 

Keletkezik még monoszulfát is ( C3A.Cs.H12 ), ill. C4AH13, C3AH6, 

C2AH8 és C4AH19. 

Az ettringit kis stabilitása miatt a hőmérséklettől függően 

monoszulfáttá alakul (Balázs 1984). A hidratáció folyamatát a 6. ábra 

szemlélteti. 

 

 
6. ábra:  A cementhidratáció szakaszai 
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3.2 A VÍZ ÉS A CEMENT KAPCSOLATA 
 

A keverővíz és a cement egymásra hatását víz-cement tényezőnek 

nevezzük. A Klinkerásványok hidratációjához szükséges víz elméleti 

mennyisége 0,25 Czernin (1977) szerint. Ennél valójában több vízre van 

szükség, hogy kellőképpen el lehessen oszlatni a vizet a cementben és a 

teljes pórustérfogatot kitöltse a hidratációs víz. Ezeknek megfelelően a 

víz-cement tényezőt 0,35 szokták megadni, mellyel a cement teljes 

hidratációja biztosítható. 

 A víz-cement tényező egyike a cement nyomó és hajlító 

szilárdságát meghatározó tényezőknek. Ugyanakkor befolyásolja a 

hidratáció sebességét is. Habighorst (1991) vizsgálatai szerint a víz-

cement tényező 0,32-ről 0,45-ig történő növelésével a 24 órás 

cementszilárdság a felére csökken. A szilárdság csökkenését a víz miatt a 

cementkőben létrejövő nagy kapilláris üregek és a gélpórusok 

kiürülésekor fellépő erők okozzák, melyeket a cementkő nem tud 

felvenni (Shaw 1984). 
 

3.3 A SZÉNDIOXID HATÁSA A CEMENTRE 
 

A széndioxidos kikeményítésű cementkötésű forgácslapok gyártása 

során a cement kötését meggyorsítandó, a lapszerkezetbe széndioxid gázt 

injektálnak, minek hatására a megszokott cementhidratáció helyett 

„karbonátosodás” játszódik le. A hagyományos módon kötő cementnél ez 

a reakció igen lassú, mert a levegő széndioxid tartalma viszonylag 

alacsony (0,03 – 0,04 V%).  

A karbonáttá alakulás reakciója során a kalcium-hidroxid reagál a 

széndioxiddal, és kalcium-karbonát keletkezik. Ugyancsak ez a reakció 

játszódik le a cementkő és a széndioxid között, mely tömegnövekedéssel 

jár. Ennek során a rendszer zsugorodik. Ez a zsugorodás részint 

irreverzibilis, melynek okai ismeretlenek, másrészt reverzibilis, mely 

viszonylag durva kalcium-karbonát kristályok képződésével 

magyarázható (Majudar és Laus 1979). 

A portlandcement összetevői a következő reakciók szerint reagálnak 

a széndioxiddal: 

 

- mészhidrát: 

Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O 

 

- tri-/dikalcium-szilikát-hidrát: 

 

 3 CaO * 2 SiO2 * 3 H2O + 3 → 3 CaCO3 + 2 SiO2 + 3 H2O 
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- tetrakalcium-aluminát-hidrát: 

 

4 CaO * Al2O3 * 13 H2O +4 CO2    → 

4 CaCO3 + Al2O3 * 3 H2O + 10 H2O 

 

A folyamat exoterm, és jelentős hő fejlődik a préselés során. Itt a 

kalcium nagy része tehát karbonátosodik, viszont mindig marad olyan 

kalcium, mely a lap ill. a levegő nedvességtartalma miatt hidratálódik. 

A széndioxiddal kezelt cement pH értéke 12,5 – 13 –ról 8 –ra 

csökken a keletkező szénsav miatt, amit azonnal semlegesítenek a 

kalciumszilikát szabad kalcium ionjai, oldhatatlan kalciumkarbonát 

képződése által. A jelenséget kihasználva speciális cementkötésű 

faforgácslap gyártási eljárást dolgoztak ki Magyarországon az 1980-as 

évek második felében (lásd a Széndioxidos gyártástechnológia - a múlt 

egy lehetősége című fejezetet). 

Czernin (1977) szerint nagy jelentőségű a megfelelő víz-cement 

tényező tartása a gyártás során, mivel egyrészt megfelelő keverhetőséget 

és teríthetőséget kell biztosítani a keveréknek, másrészt nem lehet túl 

magas a nedvességtartalom a rendszerben a megfelelő széndioxid 

injektálás és a karbonátosodási reakció miatt, ugyanakkor elegendően 

nedves kell, hogy legyen a présből kikerülő lap, hogy a szükséges 

utóhidratáció végbemehessen. 
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4 FA-CEMENT RENDSZEREK VIZSGÁLATAI, 

KUTATÁSA 

 
Az elmúlt évtizedekben számos kutatás, vizsgálat történt a fa és a 

cement kompatibilitásának vizsgálatára, javítására vonatkozóan. Ezek 

kitérnek a cementmérgek hidratációra gyakorolt hatására, a fafajok 

cementméreg tartalmára valamint a kötésgátló hatások megszüntetésére, 

csökkentésére. 

 

 

4.1 VIZSGÁLATI MÓDSZEREK 

 
A cement és a fa kapcsolata számos módszerrel vizsgálható. Egyfelől 

külön vizsgálatok tárgyát képezik a fa azon jellemzőinek vizsgálatai, 

amelyek hatással lehetnek a cement hidratációjára. Ezen felül vizsgálható 

a fa-cement keverék, mint rendszer, ennek hidratációs folyamatai, és 

végezetül a megszilárdult fa-cement termékek is: 

• faanyag vizsgálatok: 

• cukortartalom meghatározása, 

• tannintartalom meghatározása, 

• nedvességtartalom, 

• kémhatás, 

• fa-cement keverék vizsgálatok: 

• reakció-hőmérsékleti vizsgálatok (Tmax, tTmax) 

• késztermékvizsgálatok: 

• fizikai vizsgálatok (dagadás, vízfelvétel, fagyállóság, stb.), 

• mechanikai vizsgálatok (hajlítószilárdság, húzószilárdság, 

rugalmassági tényező, stb.), 

• termoanalitikai vizsgálatok (DSC, TG, stb.), 

• porozitásvizsgálat. 

Az alábbiakban néhány ide köthető vizsgálati módszert ismertetünk 

röviden. 

 

 

4.1.1 TANNINTARTALOM MEGHATÁROZÁSA 

 

A vizsgálathoz felhasznált faanyagból, 10 g forgácsot 200 cm
3
 

desztillált vízben egy Erlenmeyer lombikban tartunk 30 percig 90-100°C-

on. Forrón leszűrjük és forró desztillált vízzel pontosan 200 cm
3
-re 

állítjuk be, ezt a desztillált vizes kivonatot használjuk a tannin- és 

cukortartalom vizsgálatokhoz. 
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A tannintartalom meghatározásához 20 cm
3
 vizes kivonatot reagens 

üvegbe tesszük és kb. 0,7 g ólom-acetátot adunk hozzá, majd állni 

hagyjuk. Az eredményt grafikonról kell leolvasni (7.ábra). 

Maximum 0,4% tannintartalom még megfelelőnek tekinthető a 

BISON cementkötésű faforgácslap gyártási technológia technológiai 

utasítása szerint. 

 

 

7. ábra: Tannintartalom meghatározása 

 

4.1.2 CUKORTARTALOM MEGHATÁROZÁSA 

 

100 cm
3
 vizes kivonatot 250 cm

3
-es Erlenmayer lombikba 

pipettázunk. 1 g ólomacetátot adunk hozzá. A reakcióban a  meglévő 

tannin teljesen kioldódik, és lecsapódik. (Nagyobb tanninmennyiségnél 

ez szükséges, mert ez a hidrolízisnél a d-glükózban lévő kénsav és 

gallusz-sav hatására lehasad és ezért a Fehling-oldatos redukciónál 

cukortartalmat mutat.) 

A kioldott tannint leszűrjük és kétszer desztillált vízzel lemossuk egy 

250 cm
3
-es Erlenmayer lombikba. A leszűrt oldathoz 5 cm

3
 cc. H2SO4-at 

adunk. A keletkezett fehér, ólomszulfátos csapadékot ismét kvantitatíve 
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leszűrjük. A kapott  szűrletet 90-100°C-on vízfürdőn 30 percig 

melegítjük (a facukrok monoszaharidokká redukálódnak). 

Lehűlés után óvatosan NaOH-dal 8-9 pH értékre állítjuk. A pH 

beállítását NaOH szemcsékkel kell végezni óvatosan, hogy a 100 cm
3
 –t 

ne haladjuk meg. 100 cm
3
-res normállombikba öntjük és jelig töltjük. Az 

így kapott, és jól egalizált oldatból 20 cm
3
-t kiveszünk egy 100 cm

3
-es 

főzőpohárba és 1 cm
3
 Fehling-oldatot adunk hozzá. Ezután a keveréket 2 

percig forraljuk. Ha az oldat kék, vagy kékeszöldes színű lesz, akkor 

rézszulfátot tartalmaz. A fa ebben az esetben 0,5%-nál kevesebb cukrot 

tartalmaz és ez technológiailag nem veszélyes mennyiség. Ellenben, ha az 

oldat színtelenné válik, akkor 20 cm
3
 vizes kivonattal és 2 cm

3
 Fehling-

oldattal újabb kísérletet kell végezni. 10,05 g cukor színtelenít el 10 cm
3
 

Fehling-oldatot. 

10 g faanyag bemérésével nyert vizes kivonatok vizsgálati 

eredményeinél a következő értékek adódhatnak: 

20 cm
3
 kivonat 1 cm

3
 Fehling-oldat  → 0,5%c 

20 cm
3
 kivonat 2 cm

3
 Fehling-oldat  → 1%c 

20 cm
3
 kivonat 3 cm

3
Fehling-oldat  → 1,5%c 

Legfeljebb 0,5% cukortartalom még megfelelőnek tekinthető a 

BISON cementkötésű faforgácslap gyártási technológia technológiai 

utasítása szerint. 

 

 

4.1.3 REAKCIÓHŐMÉRSÉKLETI VIZSGÁLATOK 

 

A mérések során egy hőmérsékleti adatok rögzítésére alkalmas 

adatgyűjtő berendezés szükséges, pl. AHLBORN THERM 6280-2 vagy 

AHLBORN 8590-9 típusú  mérőberendezés, NiCR-Ni termoelemekkel. 

A mérési tartományok szerint megfelelő érzékelőket alkalmazva 

választható hőmérséklet-, nedvesség-, légsebesség-, áram- és 

feszültségmérés. Mindkét mérőcsatorna szabadon programozható 

dimenzió, 2 határérték, nullpont és faktor szerint. 

A mérések automatikusan történnek a beállított mérésciklus szerint, 

(beállítási tartomány: 2 sec – 12 óra).  

A hidratációs mérésekhez is megfelelő NiCr-Ni termoelemek  

- méréstartománya: -200…+1370 °C 

- pontossága: 0,1 K. 

A kis mintákon végzett hőmérsékletmérési vizsgálatok során a 

bekevert alapanyagokat a tartóedénnyel együtt egy termoszba kell 

helyezni, hogy a környezeti hőmérsékletváltozások ne befolyásolják a 

mérést (8. ábra). Az alkalmazott berendezéstől függő számú csatornán 

lehetséges párhuzamosan mérést végezni. (Alpár 2000) 



26 

 

 
8. ábra: Kötésgyorsító adalékanyagok reakcióhőmérséklet-változásainak mérése 

 

A reakciók hőmérsékletváltozásai jól jellemzik a reakció sebességét, 

gyorsaságát, intenzitását, melyekből az adalékanyagok alkalmasságára 

lehet következtetni. Az eredményeket legegyszerűbben adatsorok 

kiértékelésére alkalmas szoftverrel lehet elemezni. A mérési időszak 

terjedhet a néhány órától a 24 vagy 72 óráig is, attól függően, hogy mely 

hidratációs szakaszt kívánjuk vizsgálni (vö. 6. ábra). 

A fontosabb vizsgálati jellemzők: 

TMAX [°C]: maximális hőmérséklet (ezt vizsgálhatjuk kötési 

szakaszonként is), 

TTMAX [s]: maximális hőmérséklet elérésének ideje, 

TAREA: görbe alatti terület. 

 

 

4.1.4 TERMOANALITIKAI VIZSGÁLATOK 

 

Termoanalízis alatt azokat az eljárásokat értjük, amelyekkel egy 

anyag fizikai tulajdonságait, vagy azok reakciótermékeit vizsgáljuk a 

hőmérsékletváltozás - és sokszor az idő - függvényében, mely mérés 

során az anyagot egy meghatározott hőmérsékletváltozási programnak és 

meghatározott környezeti légkörnek tesszük ki. A hőmérsékleti program 

jelenthet egy konstans hőmérsékletet vagy egy lineárisan növekvő vagy 

csökkenő hőmérsékletet Az alkalmazott légkör lehet álló vagy 

áramoltatott inert ill. reaktív gáz, vagy akár egy hermetikusan lezárt 

mintatartó tégely. (B. Henderson, W.D. Emmerich, E. Wassmer - 1988) 

A főbb termikus elemzési eljárások, amelyek e termékek 

vizsgálatánál jól alkalmazhatóak: 

DSC (Difference Scanning Calorimetry): a minta entalpiaváltozását 

vagy a hőáramát méri a hőmérsékletváltozás függvényében. 
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TG (Thermogravimetry): a minta tömegét méri a hőmérsékletváltozás 

függvényében.. 

 

A fenti termikus elemzéssel meghatározott változások okai lehetnek 

úgy fizikai, mint kémiai folyamatok. A fizikai átalakulások jelentős 

hőmérséklet-változással járnak. Ezek lehetnek elsőrendű vagy 

másodrendű fizikai állapotváltozások, mint az olvadás - kristályosodás, 

párolgás, polimorfikus átalakulások. A kémiai átalakulások reakció- és 

bomláshői kisebb-nagyobb eltérést okoznak a bázisvonalhoz képest. 

 

 DSC mérések 

 

A DSC a hőmérséklet függvényében azt a bemenő energiát méri, 

mely a minta és a referencia azonos hőmérsékleten tartásához szükséges. 

Ezért a DSC közvetlen információval szolgál a hevítés ill. hűtés hatására 

bekövetkező fázisátalakulások entalpiaváltozásairól. 

A DSC készülékek az entalpiaváltozást mérik a hőmérséklet 

függvényében. Ezen készülékek legfontosabb egységeit a kemence, a 

hőmérséklet szabályozó, a hőmérséklet ellenőrző, egy jel erősítő, az 

alapvonal kontroller és egy regisztráló egység jelentik. A kemencében 

helyezkedik el a mintatartó és a referencia. 

 A DSC-knél alapvetően kétféle mintatartót használnak. Az elsőt a 

hő fluxus DSC-knél alkalmazzák. Itt mind a mintatartót, mind a 

referenciatégelyt azonos hőmérsékleten tartják, két különálló belső 

fűtőtest révén, melyeket azonban ugyanaz a fő fűtőtest melegít. A minta 

és a referencia közötti hőmérsékletkülönbséget a tartókon kívül 

elhelyezett termoelem méri. 

A mintatartók második típusát az energia-kompenzált DSC 

készülékeknél alkalmazzák. Ebben az esetben külön fűtik a mintatartót és 

a referenciát, de azonos hőmérsékleten tartják őket. Az izotermikus 

állapot fenntartásához szükséges hőmennyiség értékeket az idő vagy a 

hőmérséklet függvényében veszi fel a készülék. 

 

A 9. ábra egy DSC mérőfejet ábrázol. Az ábra betűjelei a következők: 

 Ts : a minta hőmérséklete, 
 Tr : a referencia hőmérséklete, 
  . 
 Qs : a mintához tartozó hőáram, 
  . 
 Qr : a referenciához tartozó hőáram, 

 Tc : kemence hőmérséklet, 

 ΔT : a Ts - Tr hőmérsékletkülönbség. 

 



28 

 
9. ábra: A DSC mérőcella vázlata 

 

 Az anyagok hevítésekor a szerkezetükben létrejövő kémiai és 

kristályszerkezeti átalakulások hőtermeléssel (exoterm folyamatok) vagy 

hőelvonással (endoterm folyamatok) járnak. 

A DSC mérés kivitelezéséhez először üres tégellyel végzett, 

meghatározott lineáris felfűtési sebességgel meghatározott referencia 

hőmérsékletre (Tr) van szükség, hogy felvegyük a rendszer alapvonalát. 

Méréshez egy referenciatégely mellé behelyezzük a mintatartót az 

előre bemért tömegű mintával, majd a megadott kezdő és 

véghőmérséklettel ill. fűtési hányadossal megkezdjük a vizsgálatot. 

A mérés addig tart amíg a kemencetest hőmérséklete (Tc) eléri a 

beállított végértéket. A referencia hőmérséklet természetesen mind a 

mérés kezdetén, mind pedig a végén elmarad valamelyest a kemencetest 

hőmérsékletétől, ezért a készülék izotermikus szakaszokat illeszt a fűtési 

görbéhez. 

A ΔT hőmérsékletkülönbséget a mérőfejbe épített termoelemek 

mérik:  

ΔT = Ts - Tr 

Az entalpiát a hőáramkülönbségből határozza meg a készülék: 
.     .      . 
H = Qs -Qr 

 

A DSC készülékkel módunkban áll a mérési görbéket kiintegrálni a 

kívánt szakaszokon. Ily módon meghatározható például a reakcióhő. Az 

integráláshoz különböző bázisvonalak állnak rendelkezésre (pl. lineáris-, 

integrál-, dinamikus-bázisvonal, stb.), melyek közül a mindenkori 
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méréshez a legoptimálisabbat tudjuk választani. Gyakran van szükség pl. 

a átalakulási és az érzékelhető hő meghatározására. A teljes DSC jelet a 

nullvonalhoz integrálja, és az integrálás az idő helyett közvetlenül a 

hőmérséklet szerint végezhető az kezdő (Tra) és a végső (Trb) 

hőmérsékleti integrálhatárok között. (METTLER Bedienungsanleitung 

für TA3000-System - 1984) 

 

 b.) TG mérések 

 

 A termogravimetriai (TG) mérések során a minta tömegváltozását 

mérjük a hőmérséklet vagy az idő függvényében. A szilárd vagy 

cseppfolyós mintát hűtjük vagy hevítjük egy kiválasztott 

hőmérsékletváltozási rátával vagy izotermikusan egy fix hőmérsékleten 

tartjuk. A TG-t polimerek degradációjának, oxidációjának, redukciójának 

elpárolgásának, szublimációjának és más hővel kapcsolatos változásainak 

a mérésére használjuk. (S.Y. Lin, C.W Dence, H. Hatekeyama - 1992) 

 A tömegspektroszkópia (MS) egy vizsgált anyag atomjaiból, 

molekuláiból létrehozott ionok tömegének és az egyes ionok 

mennyiségének nagy vákuumban való meghatározásán alapuló vizsgálati 

módszer. Az ionokat egy ionforrás hozza létre, ahonnan villamos erők 

hatására ionnyalábként az analizátorba kerül. Az ionok tömegét a 

gyorsulásukból lehet meghatározni, míg a mennyiségük villamos vagy 

fotografikus iondetektálással mérhető. (Pungor E., Buzás Lajosné - 1978) 

 A TG/MS vizsgálatokat a Magyar Tudományos Akadémia 

Szervetlen Kémiai Kutató Laboratóriumában végeztük el. Az itt 

alkalmazott berendezés egy Perkin Elmer TGS-2 termomérlegből és egy 

Blazers QMG-511 kvadrupol tömegspektro-méterből állt. A berendezés 

vezérlése és az adatok gyűjtése, kiértékelése a Kutatóintézet saját 

fejlesztésű szoftverével történt. A mérések kis felfűtési sebességgel (20 

°C/perc) történtek, hogy a bomlás sebességét ne a fizikai 

transzportfolyamatok, hanem a kémiai reakciók határozzák meg. A 

TG/MS mérésekkel a minta tömege, a tömegváltozás sebessége, a 

fontosabb kis molekulatömegű termékek (CH3
+
, H2O, HCHO, CH3O

+
, 

CO2) képződési sebessége volt meghatározható. 
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5 FA-CEMENT KOMPATIBILITÁS 

 

Ebben a fejezetben összegezni kívánjuk a fa-cement rendszerek 

kutatási eredményeit, úgy a szakirodalmak, mint a saját, intézeti 

kutatásaink alapján. 

 

 

5.1 A HEMICELLULÓZOK ÉS A CUKROK HATÁSA A 

HIDRATÁCIÓRA 
 

A cementkötésű forgácslapokhoz használt különböző fafajok 

szelektív összeférhetősége felvet egy problémát, mely korlátozza a 

cementkötésű kompozitok felhasználhatóságát. A fa-cement 

kompozitoknak nagy előnye van a hagyományos fa kompozitokkal 

szemben, ez az előny magában foglalja a korhadással szembeni 

ellenállóságot, tűzállóságot azbeszt hozzáadása nélkül, és a formaldehid 

kibocsátás teljes hiányát. Ugyanakkor megköveteli a hosszabb présidőt, 

lassabban köt meg, nagyobb a sűrűsége, és a cement összeférhetetlen 

több fafajjal szemben. A hidratáció és így a cementkötésű kompozitok 

szilárdsága érzékeny a fa összetevőire. A víz-cement keverék feloldja a 

fában lévő víz oldékony anyagokat, melyek hatással vannak a cement 

kötésére (Klasz 2008). 

Mivel a hemicellulózok a fa fontos komponensei, ezért lényeges 

hatással vannak a cement kompozitokra. A hemicellulózok alkáli 

lebomlása cukrokat hozhat létre. A cukrokat általában a cementiparban 

késleltetőként, kötésgátlóként szokták használni, mivel késleltetik, vagy 

teljesen meggátolják a cement hidratációját. A fában lévő cukrok és 

hemicellulózok hosszú távú hatással vannak a fa-cement kompozitok 

jellegére. 

Miller és Moslemi (1990) a hemicellulózok és cukrok cementes 

rendszerben való alkalmazhatósága alkalmasságának kiderítéséhez 

vizsgálta a maximális hidratációs hőmérsékletet (TMAX), ennek idejét 

TTMAX) és a gyártás során termelődő hő mennyiségét a környezeti 

hőmérséklethez viszonyítva (RAREA) és a cementpéphez viszonyítva 

(NAREA). 

Kutatásaik bizonyították, hogy hemicellulózok (glukomannánok, 

xylánok, arabinogalaktánok és galaktánok) és hexózok (mannóz, glükóz) 

jelentősen csökkentik a cement szilárdságát, és minden hidratációs 

jellemzőjét, kivéve a TTMAX-ot. 

A hemicellulózok kisebb mennyisége (0,1%) is jelentősen 

csökkentette a kötési szilárdságot, és jelentős hatással volt a hidratációs 

jellemzőkre. A cukor és a hemicellulóz kisebb mértékű hozzáadása 
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(0,01%) növelte a reakció intenzitását. A pentózoknak (xyilóz, arabínóz) 

kisebb hatásuk van a cement kötésére. 

A kutatásaik során, Miller és Moslemi (1991), a hemicellulózt és a 

cukrokat portlandcementhez adagolták hozzá 0,01%; 0,1%; és 1,0% 

arányban a cement tömegéhez mérten, a vizet pedig 0,4 arányban.  

A mérések folyamán mérték a TMAX, TTMAX, NAREA és RAREA 

paramétereket. 

A mintát 28 nap elteltével húzó- és szakító szilárdsági vizsgálatoknak 

vetették alá. Az adatok azt mutatták, hogy az arabinógalaktán 0,01%-os 

okozta a legkisebb, és a 10%-os xylán pedig a legnagyobb 

szilárdságcsökkenést. 

A vizsgálat fafajok közül a vörösfenyő mutatta a legnagyobb 

szilárdságcsökkenést, 48%-ot. Ennek oka, hogy a vörösfenyő 

arabinogalaktánja nagyobb mértékben csökkentette a szilárdságot, mint a 

vörösfenyő xylánja, mert az arabinogalaktán rendkívül vízoldékony, és 

sokkal nagyobb mértékben (25%) van jelen a fában, mint a xylán (5%), 

ezért a vörösfenyő-cement kompozitokban a szilárdságcsökkenést nagy 

részét is neki tulajdonítják. 

A xylánok a lombos fákban fontos hemicellulózok, és ezért lényeges 

hatással lehetnek a fa-cement kompozitokra. Miller és Moslemi 

kutatásaiból kiderült az is, hogy a lombos fa xilánjai kevésbé, vagy 

egyáltalán nem módosulnak, kivéve a de-acetilezést, amikor alkáli 

extrakciót használunk. Ezen okok miatt adódik különbség a 

szilárdságban. Az acetil csoportok alkáli xylán hiánya lehetővé teszi a 

xylán láncok számára, hogy kikristályosodjanak, így kevésbé jelentenek 

gátat a cement kristálymátrix kialakulásában. Ha a kezdeti cement 

kristály formáció az acetil csoportok hasadása után képződnek, a 

kristálymátrixok nem tudnak megfelelően kialakulni, és fejlődni. Ez 

jelentősen csökkenti a szilárdságot.  

A hajlítószilárdság jelentősen csökkent mind az alumínium-szulfát, 

mind kalcium-acetát hozzáadásával. Az acetil csoportok lényeges 

mennyiségben vannak jelen mind a fenyők, mind a lombos fák 

hemicellulózaiban. A lombos fákban 3-5% az acetil tartalom. 

Az ecetsavat meghatározó tényezőnek találták a cement 

szilárdulásának folyamatában. Gyors savas korróziót hoz létre 

szobahőmérsékleten. Mivel a fa savasságát főként a szabad ecetsav és az 

acetil csoportok okozzák, emiatt javasolják, hogy a “savas” fákat kerülni 

kell a cementkötésű kompozitok gyártásánál. 

Minden cukor és hemicellulóz jelentősen csökkentette az exotermikus 

reakció intenzitását. A glukomannánok csökkentették a TMAX-ot, bár ez 

kisebb mértékű volt, mint a xylánok esetében. A hexózok a cement 

TMAX értékének átlagát kétszer annyira csökkentették, mint a pentózok. 
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Ez a bennük lévő hidroxil-ionok magas számával magyarázható. Ezek 

ugyanis csökkentik a cement-kristálystruktúra képződési rátáját. 

A cukroknak kisebb hatása van a TMAX-ra, mint a 

hemicellulózoknak. A hemicellulózok 1%-os koncentrációja 50%-kal 

csökkentette a cement átlagos intenzitását, míg a cukrok ilyen arányú 

keveréke 40%-kal. A cukor 0,01%-os koncentrációja növelte a TMAX-ot 

5%-kal. 

A maximális hidratációs hőmérséklet ideje megmutatja azt az 

időintervallumot, ami alatt a hidratációs hőmérséklet maximuma 

bekövetkezik. Cukrok hozzáadásával a TTMAX nagyobb késésének 

tendenciáját figyelték meg az adalékok nagyobb koncentrációjának 

függvényében. A mannózoknak kisebb az átlagos TTMAX-a, mint a 

cementnek, de valójában jóval nagyobb késleltető hatással rendelkezik, 

ezért ez esetben a második hidratációs hő maximumot kell figyelembe 

venni. 

Az idő-hőmérséklet alatt lévő terület arra használható, hogy 

megbecsüljük azt a relatív hőt, amelyet a hidratáció generált. Ezt 

összevetjük a szobahőmérséklettel (RAREA) vagy a tiszta cement 

hidratációs hő fejlődésével (NAREA). A terület jellemzői figyelembe 

veszi az exotermikus aktivitás két nagy csúcsának a hőközvetítését, ami 

nem olyan evidens a TMAX és a TTMAX értékeiből. A hemicellulózok 

hasonló tendenciákat mutattak a hőgenerálás relatív mennyiségében, mint 

a TMAX-nál. A RAREA értékek álltalába nagyobb különbséget mutattak 

az adalékok hatásai között, mint a NAREA. 

A cement pentózok hozzáadásával jelentősen több hőt generál, mint 

hexózok hozzáadásával. A cukrok koncentrációjának 0,1%-ra való 

növekedése kis hatással van a termelt hő mennyiségére, csak a magasabb 

koncentráció esetén volt szignifikánsan eltérő a cementpépétől. 

 
 

5.2 A CEMENTKÖTÉST GÁTLÓ HATÁSOK 

MEGSZÜNTETÉSE 
 

Számos kutatás vizsgálta a cementfajtákat és kötésgyorsító 

adalékanyagokat, hogy a legjobb termékminőséget elérjék. Fischer és 

társai (1974) a fa vízben oldható alkotóinak a cementméreg tartalmát 

vizsgálták, ezért a vizsgált faanyagokból készített forgácsot 3 órán 

keresztül forrásban lévő vízben extrahálták. Az összes fenolvegyület 

meghatározása az extraktumban nagyon kis értéket mutatott. A 

fenolvegyületek mennyiségének ingadozása és a cement kikötési 

tulajdonságai között nem találtak összefüggést. Ezért a figyelem a 

melegvízben oldódó szénhidrátokra terelődött. Az első vizsgálatok során 

azok a fák, amelyekből jó lapokat tudtak készíteni, átlagban 0,22 g cukrot 
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tartalmaztak 100 g faanyagban. Az extrahált forgácshoz viszonítva 

magasabb volt (0,3 g) azon fafajok szénhidrát tartalma, amelyek 

rosszabbul kikötött lapokat eredményeztek. 

Fischerék azt szerették volna megállapítani, hogy milyen módon 

hatnak a cukrok a portland cement (PC 450) hidratációs hőjére, ezáltal a 

cement kötésére. Víz-cement keverékekhez mindig adnak glükózt ezzel, 

alapvetően meg lehetett állapítani azt, hogy a maximális hidratációs hő 

eléréséhez szükséges idő meghosszabbodik továbbá, hogy ez a maximális 

hidratációs hő alacsonyabb értéket vesz fel, minél több glükózt adnak 

hozzá. 

Megállapították, hogy víz-cement keveréknél a hidratációs 

hőmérséklet maximuma (TMAX) meghaladta az 50°C-t 14 óra elteltével, 

míg ugyancsak víz-cement keveréknél, de cukor hozzáadásával a 

hidratációs hőmérséklet maximuma már csak 40°C-t ért el és jóval 

később (30 óra elteltével), mint a cukrot nem tartalmazó keverék. Ha a 

keverék cukor koncentrációját duplájára emelték meg, akkor a hidratáció 

egyáltalán nem ment végbe 50 óra alatt sem. 

A kutatások során Fischerék megállapították, hogy a hidratációs 

hőmérséklet maximumának elérése és a cukor mennyisége között egy 

r=0,855 a korrelációs együtthatójú regressziós egyenest lehet felállítani.  

Sandermann és Brendel (1956) megfigyelték, hogy egy másik 

cementfajta esetében, ha a cukor koncentráció 0,125% fölött van 

cementhez viszonyítva, akkor a próbatestek hajlítószilárdsága lényegesen 

csökkent.  

A vizsgálataik során Fischerék megállapították, hogy más cement 

fajták alkalmazásakor a grafikonok cukor nélkül is más menetű 

hidratációs egyenest adnak. Ezek a kutatások bebizonyították, hogy a 

cementkötés folyamata vízben oldódó szénhidrátokkal lassítható. 

Schubert et. al. (1984) munkáik során megfigyeltek egy második 

hidratációs szakaszt. Az első hidratációs szakasz után nagyobb hőfejlődés 

jön létre viszonylag gyorsan a keverést követően. A hőmérséklet 

nagysága a C3A (trikalcium-aluminát) őrlési fokától és a cement 

gipsztartalmától függ. Cukor hozzáadásakor (pl.: fából) kissé emelkedik 

az első maximális érték. Ez hat a szulfát és aluminát gyorsuló reakciójára 

a cementben, és ez fokozott ettringképződéshez vezet, ami a klinkeranyag 

hidratációját megakadályozza. A cementkötésű lap gyártásának 

kritériuma, tehát egy viszonylag alacsony hidratációs hőmérsékleti 

maximum.  

A második hőmérsékleti maximum az alit hidratációja miatt van. A 

kalciumionok a fa szénhidrátjaival a lúgos cementkeverékekben 

cukorsavakat képeznek, ami csökkenti a keverék kalcium tartalmát a 

határfelületen a fa és a cement között, miáltal a kötés nehezebben 

játszódik le. A hidratációs hőmérséklet második maximuma ezért később 



34 

lép fel és kisebb értékekkel. Ennek az értéknek nagysága és intervalluma 

döntő fontosságú lehet a cementkötésű lapok gyártásánál, ha a teljes 

hidratációs görbe futását nézzük. 

Kevés a keletkező hőmennyiség, ami a második hőmérséklet 

maximum eléréséig a hidratáció folyamán felszabadul. Ezek a cementek 

jól alkalmazhatóak a cementkötésű lapok előállítására, ugyanakkor azok 

amelyek magas hőmérsékletei maximumot mutatnak azok kevésbé. 

Glükóz hozzáadásakor a DCA mérések is bebizonyították, hogy ez a 

cementkötések kialakulására káros hatással van. 

Fischerék további kutatásaik során vizsgálták az évszakok 

függvényében a tárolás, az alapanyagok (fa, cement és víz) és azok 

különböző hőmérsékletének a hatását is. A kötés közben felszabaduló 

hőmennyiség ugyanis befolyásolja a lapoknak a hőháztartását. A magas 

környezeti hőmérséklet gyorsítja a hidratációs folyamatokat.  

Végeztek olyan méréseket, ahol a nyár-cement keverékek hidratációs 

hőmérsékletét mérték, amihez különböző helyen tárolt nyárfát (Populus 

spp.) használtak fel, pl: szabadban, tető alatt és laborban tárolt nyárfát. 

Nem lehetett észlelni a hidratációs hőmennyiség maximumának 

nagyságán lényeges vagy észlelhető eltérést. Ebből az a következtetés 

vonható le, hogy a cement kötését lassító cementméreg tartalom tárolás 

hatására sem csökken lényegesen. A kötés javulása a nyárfa tárolását 

követően a nedvességcsökkenésre vezethető vissza. Száraz fa használata 

esetén a kötésgyorsítók és a lúgos cementfázis a forgácsba lényegesen 

jobban bediffundálódnak és a fában található szénhidrátok rosszabbul 

diffundálódnak ki, mint a nedves fa esetében. Nedves fa esetén a 

kötésgyorsító a fa-cement keverék felületén a fa nedvességtartalmának 

hatására felhígul, és a lap kötési idejét meghosszabbítja, valamint kötési 

tulajdonságait rontja. A felhasználásra szánt fa nedvesség tartalmának 20-

30% között kell lennie Fischerék szerint. Ugyanezt a hatást figyelték meg 

Alpár et al. (2008, 2009) nyár alapú cementkötésű fafagyapotlemezek 

valamint nyár és erdeifenyő alapú cementkötésű faforgácslapok 

laboratóriumi gyártása során. Az alacsonyabb nedvességtartalom esetén a 

fában található cukrok nem oldott állapotban vannak jelen, így nem 

tudnak kidiffundálni és a klinker felületére adszorbeálódni a kötés 

kezdete előtt. Megfigyelték azt is, hogy az alacsonyabb 20% körüli vagy 

az alatti nedvességtartalmú minták tannintartalma alacsonyabb, mint a 

30% körüli mintáké. 

A megfelelő nedvességtartalmat a tárolási idő és mód biztosítja. 

Ahhoz, hogy minőségi termék legyen gyártható, különösen nyárfa 

felhasználása esetén ügyelni kell erre. A kísérletek azt bizonyították, 

hogy a hidratációs hőmérséklet mérése üzemi szinten kifejleszthető lehet, 

aminek segítségével megfigyelhető a fa-cement és kötésgyorsító együttes 

viselkedése cementkötésű lapok gyártásánál. Így különböző fafajok és 
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cementfajták esetén is lehetséges a minőségi termék gyártásának 

ellenőrzése és szabályozása. 

Kühne és Meier (1990) azt kutatták, hogy vajon a kötésgyorsító vegyi 

anyagok a hígabb keverékekben is hatékonyak-e, ezt laboratóriumi 

körülmények között kísérleti lapokon vizsgálták, oly módon, hogy 

nagyobb vízmennyiség jelenlétében a farosthoz 2% Al(SO) és 2% NaSiO 

valamint 2% MgCl és 3% K-vízüveg hozzáadásával állítottak elő öntési 

eljárással lapot. Fischerék a kutatás során megállapították, hogy az 

adalékanyagok hozzáadása egyértelműen befolyásolja a 

hajlítószilárdságot, ami a csekély póruscsökkentés mellett leginkább 

cement hozzáadásával volt magyarázható. 

A sűrűség befolyása a hajlítószilárdság értékeivel a fajlagos préselési 

nyomás változásával és a rostarány növekedésével bizonyítható. A 

rostmorfológia befolyása, amelyet az utánőrlés határoz meg nem volt 

kimutatható a hajlítószilárdsági értékekben. 

Megállapították a kémiai kölcsönhatások vizsgálataival, hogy a farost  

a cementhidratációt ill. a gipszkötését eltérő módon befolyásolja. A 

farost, különösen növelt lombos fa mennyiség esetén, a cementhidratációt 

megzavarja, míg a gipsz hidratációját jelentősen nem befolyásolja. 

Kühne és Meier bizonyították, hogy kötésgyorsító vegyi anyagok 

hozzáadása és/vagy a farost előállítás eljárás módosítása javítja a 

cementhidratációt lombos fa esetében is. Cementtel “összeférhető” 

farostot tudnak előállítani alacsony hőmérsékleten feltárva, vagy egy 

lúgos előhidrolízis alkalmazásával. 

Del Meneéis et. al. cementkötésű OSB lemezeket készített fenyő 

(Pinus tadea) és portlandcement 1:1 arányú keverésével, 850 kg/m
3
 

sűrűségben. A cementet szilicium-dioxiddal (SiO2 - silica fume) 

helyettesítették 0%, 10% és 20%-ban. A legjobb eredményeket a 10%-

ban SiO2-dal helyettesített cementkötésű lapnál érték el, ahol nőtt a 

hajlítószilárdság, a hajlító rugalmassági tényező és csökkent a vastagsági 

dagadás és a vízfelvétel, ám a legfontosabb eredmény, hogy 

kiküszöbölték a fának a cement kötésére gyakorolt inhibeáló hatását. 

Alpár et al. (2012) I-214 nyárfa (Populus euramericana cv. “I-214”) 

és portlandcement kapcsolatát vizsgálták, ahol a kötést a hagyományos 

MgCl2 helyett montmorillonit nanoásvánnyal (MM) és PDDA 

töltésmódosító (poly(diallyldimethylammonium chloride)) adalékkal 

váltották le. Mindkét adalékanyagot 0,05% mennyiségben adagolták a 

cement tömegére viszonyítva. Vizsgálták ugyanekkor a nyár alapanyag 

esetében az egészséges és fülledéses farészek cementhidratációra 

gyakorolt hatását. Megállapították, hogy jelentős különbség van az 

egészséges és a beteg fa tannin- és cukortartalma között. Az egészséges 

fa tannintartalma 0,17% volt, míg a fülledt nyáré ennek tízszerese, 1,7%.  

Az összes cukortartalom egészséges faanyag esetén 0,51%, és beteg fánál 
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1,39% volt. Megfigyelték ugyanakkor, hogy a beteg farészek pH értéke 

kisebb (pH=6,69), míg az egészségesé nagyobb (ph=8,1). Ennek oka 

hogy a fülledt anyagban a hemicellulózok cukrokká hidrolizálnak, 

amelyek fokozatosan cukorsavakká alakulnak, és ezek növekedésével 

csöken a pH (10. és 11. ábra). 

 

 

 

10. ábra: Tannintartalom és pH közti összefüggés (Alpár et al. 2012) 

 

11. ábra: Cukortartalom és pH közti összefüggés (Alpár et al. 2012) 

 

Alpár és társai megállapították, hogy a montmorillionit – PDDA 

kombináció egészséges nyárfa esetén több, mint 20%-kal növelte a 

hajlítószilárdságot szemben a hagyományos MgCl2 adalékkal készült 

kísérleti lapokkal. 

Alpár és Rácz (2009) vizsgálták I-212 nyár (Populus euramericana 

cv. “I-214”) alkalmasságát cementkötésű faforgácslap gyártására. A 

kísérletek során a nyárat a hagyományosan alkalmazott erdeifenyővel 

(Pinus sylvestris) keverték különböző arányban (0%-20%-40%-60%-
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80%-100%). A kísérletek során kétféle kötésgyorsító anyagok 

alkalmaztak, nátron vízüveget (Na2SiO3) valamint kalcium-klorid (CaCl2) 

és kalcium-formiát (C2H2CaO4) 1:3 arányú keverékét (CC). A kísérleti 

lapokon vizsgálták a hajlítószilárdságot (12. ábra), hajlító rugalmassági 

tényezőt, a lapsíkra merőleges szakítószilárdságot és a vastagsági 

dagadást. Megállapították, hogy a mechanikai jellemzőket tekintve az 

alkalmazott CC adalék minden esetben 10-15%-kal nagyobb értékeket 

eredményezett, függetlenül a fafajok keverési arányaitól. Ez azt jelenti, 

hogy a hagyományos erdeifenyő esetén is hatékonyabban alkalmazható a 

CC keverék a hagyományos vízüveggel szemben.  

Megállapították továbbá, hogy nyár esetén mutatkozott magasabb 

szilárdság, aminek az oka a nyár és az erdeifenyő forgácsok alakiságbeli 

különbözősége. Míg az erdeifenyő forgácsai sima felületűek és 

viszonylag zömökebbek, addig a nyáré hosszabb, hajlékonyabb és 

“szőrösebb”, emiatt jobban filcelődik, erősebb mechanikus kapcsolatra 

képes. 

 

12. ábra: Hajlítószilárdság különböző arányban kevert erdeifenyő és I-214 nyár 

forgácsból vízüveg és kalcium-klorid/kalcium-formiát (CC) adalékokkal készült 

cementkötésű faforgácslapoknál (Alpár és Rácz 2009) 

 

 

5.3 FA-CUKOR-CEMENT RENDSZER 
 

Mint megállapítottuk, a cukroknak és a hemicellulózoknak jelentős 

befolyása van a cement hidratációjára. Több kutatást is végeztek annak 

érdekékében, hogy kiderítsék, hogy egyes fafajok illetve kezelési 
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módszerek (raktározási idő, kitermelés ideje) milyen hatással vannak a 

cement kötésére.  

Schubert et al. (1990) azt a lehetőséget vizsgálták, hogy a 

cementkárosító fa alkotóelemeket (vízben oldódó cukrok, hemicellulózok 

bomlásterméke) egy meghatározott fafajnak alkalmazásával és egy 

célzott fakezeléssel minimalizálják, valamint ezek hatásfokát az 

adalékokkal a lehető legkisebbre csökkentjük. 

A cementkötésű kompozitok gyártásánál előnyben részesítik az alkáli 

cementet. A kötőanyagok lúgosságának csökkentésével csökken a 

hemicellulóznak az alkáli bomlása (Peeling-reakció), melynek 

bomlásterméke hasonlóan káros hatással van a cementkötésre, mint a 

vízben oldódó monoszacharidok. A portland cementek  lúgosságának 

csökkentése ugyanakkor még nem elegendő ahhoz, hogy a különböző 

fafajtáknál az instabil hemicellulózokkal a Peeling-reakciót olyannyira 

megakadályozza, hogy semmiféle cementkárosító bomlástermék ne 

keletkezzen.  

A különböző fafajok eltérő alkalmazása az eltérő kémiai 

tulajdonságokra vezethető vissza. Emellett a tűlevelűek és a lombos fák 

között is különbséget kell tegyünk. A vízben oldódó cukrok magasabb 

részaránya mellett megkülönböztethetők még a lombos fák a 

tűlevelűektől, a lignin és galaktoglukomann magasabb, valamint 

alacsonyabb xylán tartalmával.  A xylán előzetes rostfeltárás nélkül a 

lombosokban izolálható, míg a tűlevelűeknél csak egy hemicellulóz 

mutatható közvetlen extrakcióval a feltáratlan anyagból 

A tűlevelűek hemicellulóza csak a feltárás után a holocellulózból 

nyerhető ki. Ez azt jelenti, hogy lombos fafajokban és a vörösfenyőben az 

oldható mono-, di- és poliszacharidok koncentrációja megközelíti az 

alkáliak Peeling-reakcióját, azaz magasabb, mint a tűlevelűekben, 

melynek következménye, hogy a cementmérgek teljes koncentrációja 

magasabb, mint a tűlevelű fafajokban.  

Ezek alapján a lombos fafajták, az optimális kitermelési és 

raktározási idő mellett is kevésbé alkalmasak a gyártás során, mint a 

tűlevelű fafajok. Ez megmutatkozik a hosszabb kötésidőben és az 

alacsonyabb szilárdságban. Minőségemelés ezeknél a fafajoknál csak 

speciális kötésszabályzókkal lehetséges: a hemicellulóz lebomlásának 

blokkolásával vagy a bomlástermékek megsemmisítésével.  

A gyakorlatban előszeretettel adagolnak kötésszabályzó összetevőket, 

pl. MgCl2-ot, CaCl2 –t, Al2(SO4)3-t. Ezek a vegyszerek a cement kötését 

meggyorsítják, így megelőzik a cukrok kötésgátló hatását. A vízben 

oldódó cukrok hatását megakadályozva kialakul a védőhártya és az 

egyensúlyszabályzók segítségével a cementrészecskék folyékony fázisba 

kerülnek. Ezt a hatást kevésbé idézi elő egy gyorsított cementhidratáció, 

vagy a fa elkovásodása, mint a rendszer összes alkáli tartalmának 
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csökkenése Az amorf kovasav meghatározott mennyiségben való 

adagolásával szinte minden fafaj cementkötésű fanyersanyagként 

felhasználható. 

 

 

5.4 A FAFAJOK, A KITERMELÉS ÉS A RAKTÁROZÁSI 

IDŐ HATÁSA A HIDRATÁCIÓRA 
 

Schubert et al. (1984) vizsgálatokba öt olyan fafajt vontak be, amely 

tulajdonságai által cementkötésű fanyersanyagként felhasználható. A 

lucfenyő (Picea abies) és erdeifenyő (Pinus sylvestris) jó tulajdonságúak, 

a nyárfa megfelelő, a vörösfenyő (Larix decidua) és nyírfa (Betula spp.) 

nem alkalmas. Továbbá vizsgálták a kitermelési időszaka (január, május), 

a raktározási idő (raktározás nélkül, 1, 2, 4, 8 hónapos raktározással), 

valamint az adalékok felhasználása, és a végbement cementhidratáció 

minősége közti összefüggéseket. 

Az egyes fafajtáknál meghatározott, mindig konstans víz-cement 

arányoknál (a nyírfa és a vörösfenyő (0,8), a nyárfa és lucfenyő, valamint 

az erdei fenyő (1,0) változtatták a víz mennyiségét a forgács 

nedvességtartalmának függvényében. A MgCl2–t 3%-os arányban 

kötésszabályzóként használták a cementmasszába. A cementet és az 

amorf kovasavat 60-40%-ban keverték. A hidratációs hőmérsékletet 24 

óráig, kivételes esetekben 72 óráig rögzítették. A hidratációs hőmérséklet 

időbeli fekvését és a második hidratációs hőmaximum magasságát 

vizsgálták.  

A januárban kitermelt fák között a hidratációs hőfejlődés és a 

szilárdságnak megfelelően felállított kritériumok alapján a következő 

sorrend állítható fel: lucfenyő és erdeifenyő jól megfelelt, nyárfa, nyírfa 

és vörösfenyő nem megfelelt. A májusi kitermeléssel a sorrend 

megváltozik: a nyárfa eléri a jól megfelelt fa kritériumát. A nyírfánál is 

megfigyelhető ez a minőségemelkedés. Ez azért lehetséges, mivel a 

lombfakadás során a vízben oldódó cukrok koncentráció-csökkenése 

mutatható ki.  

A lucfenyő valamint az erdeifenyő ezzel szemben rosszabb értékeket 

mutatott a májusi kitermelés során. Ezeknek a fafajoknak vegetációs 

hátrányuk van a lombos fafajtákkal szemben. A megfelelt fa alkalmassági 

kritériuma továbbra is teljesül. A nyírnél és a nyárnál is csak minimális 

minőségjavulás mutatható ki, ami a hemicellulózok jelenlétére utal. A 

vörösfenyő alkalmassága továbbra is elégtelennek bizonyult. Ezt a 

viselkedést az okozta, hogy a Peeling-reakció során szacharinsavak 

keletkeznek. Ezek pedig erős cementmérgek (Govin et al. 2004). 

Ezen vizsgálatok szerint a fa tárolásával főként a kötésidő csökkenése 

van összefüggésben, mialatt a lapok szilárdságában növekedés nem 
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mutatható ki. Csak a nyírfa lesz a raktározással a kezdeti nem 

megfeleltből megfelelt fa. Ez magyarázható azzal is, hogy a rönköket 

kérgezetlen állapotban tárolták, így megakadályozván a nedvesség gyors 

távozását. A magasabb nedvességtartalom pedig nagy mennyiségű víz-

oldékony cukrot oldott fel, valamint hosszabb tárolás után a fában 

bomlási folyamatok indultak el, ami szilárdság-csökkenéshez vezetett a 

cementkötésű forgácslapoknál. 

Ez azt jelenti, hogy a vízben oldódó cukrok csökkenése nincs 

összefüggésben a tárolási idővel mindaddig, amíg a fának magas a 

nedvességtartalma. 

 

 

5.5 KÖTÉSSZABÁLYZÓKKAL VALÓ KÍSÉRLETEK 
 

Schubert et al. (1984) több kötésgyorsító, illetve kötés segítő 

vegyszer hatását figyelembe véve a MgCl2 használata során jelentkezett a 

legnagyobb fokú minőségjavulás. Igaz a magas inhibeáló hatással 

rendelkező fajták (vörösfenyő) MgCl2 hozzáadásával is hosszabb 

kötésidővel és kisebb szilárdsággal rendelkeznek. Ez azt jelenti, hogy a 

MgCl2 hatása a fák méreganyag tartalmának növekedésekor csökken, 

ezért és ezeket össze kell hangolni.  

Az amorf kovasav a MgCl2 mellett visszaszorítja a fafaj, a raktározási 

idő és a kitermelés idejének hatását. A cement-amorf kovasav 

rendszerben az alkáli mérések alapján az alkáli csökkenést a jó reakciójú 

kovasav erősíti meg. Valószínűnek tűnik, hogy ez a csökkenés a 

hemicellulózok alkáli korrózióját messzemenően megakadályozza, mely 

elősegíti a fában található alkáli-instabil hemicellulózok feldolgozását. 

Az abszorpciós hatás alacsonyabb jelentőséggel bír, mivel az amorf 

kovasavaknak csak igen magas arányú hozzáadásával hozzák meg a 

kívánt hatást.  

A vizsgálati eredményekből és az összefoglalt alkalmassági 

megítélésekből a vizsgált fafajok cementkötésű alapanyagként való 

alkalmazása a következő előzményekre vezethető vissza. A 

cementkötésre, mind a vízben oldódó szénhidrát mind a fa hemicellulóz 

tartalma késleltető hatást gyakorol. A fafajnak meghatározó befolyása 

van a cementkötésű lapok tulajdonságaira. Az alkáli-stabil 

hemicellulózokkal rendelkező fafajokat előnyben kell részesíteni (luc, 

erdei fenyő). A Peeling-reakcióképes fajok, és a könnyen elérhető 

hemicellulózokkal elérhető fajoknál kötésszabályzókat kell használni. A 

facukrokat csökkenteni lehet, ha a kitermelést közvetlenül lombfakadás 

előtt végezzük el. A fa raktározása, a kivágott fában a poszt- és 

mikrobomlási folyamatok miatt nem megfelelő eredményekhez vezet. 

Ennek értelmében a raktározással a fa alkalmasság növekedése nem 
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szükségszerűen adott. A fa nedvességtartalmának 20% alá csökkentésével 

ezek a nem kívánt folyamatok lelassulnak.  

A kötésszabályzóként vizsgált anyagok (MgCl2; amorf kovasav) a 

fafajok viselkedésének javulásához vezet. Épp így a kitermelés és a 

raktározási időnek is csekély befolyása van erre. A MgCl2  bevezetése 

hátrányt jelent a fa ingadozó kezdeti nedvessége alapján a pontatlan 

adagolás, mely állandó végnedvesség mellett a keverékben különben 

MgCl2  koncentrációt eredményez. Ebből különböző kötésidők és 

szilárdságok keletkeznek. Továbbá hátrányt jelent a lapok klorid tartalma. 

A lapokban fellépő korrodálódó folyamatok miatt felhasználásuk 

feltételhez kötött. Az amorf kovasav bevetésével ezek a hátrányok 

kizárhatók. 

 

 

5.6 KÖTÉSGYORSÍTÁS SZÉNDIOXID INJEKTÁLÁSSAL 
 

Alpár (2000) számos eredményt ismertetett a széndioxidos és 

adalékanyagokkal gyorsított szilárdulási folyamatokról cementkötésű 

faforgácslapok esetében. Az eljárás Roman Malinowski szabadalmán 

alapul, ami a cementösszetevők széndioxiddal való gyors reakcióját 

használja ki. A korábbi, A széndioxid hatása a cementre című fejezetben 

leírt módon a karbonáttá alakulás reakciója során a kalcium-hidroxid 

reagál a széndioxiddal, és kalcium-karbonát keletkezik. Ugyancsak ez a 

reakció játszódik le a cementkő és a széndioxid között, mely 

tömegnövekedéssel jár. Ez a gyors szilárdítási mód részben kiküszöböli a 

fa cementméreg tartalmának hatását, mivel a lemezek hidratáció nélkül 

önhordókká válnak a karbonáttá alakulás során a préselés öt perce alatt. 

Ezt követően a hidratáció folytatódik, sőt elengedhetetlen a megfelelő 

szilárdságú termékek gyártásához. Schubert et. al. (1984) vizsgálatai 

alapján a cementhidratációt gátló cukrok a cementpépes környezetben hét 

nap alatt átalakulnak cukorsavakká és így késéssel megindulhat a 

hidratáció. Ezt az időszakot áthidalhatja a széndioxidos kikeményítéssel a 

termék. 

A széndioxidos kötésgyorsítással készített kísérleti lapok igazolták, 

hogy az eljárás (technológia ismertetését lásd a Széndioxidos 

gyártástechnológia - a múlt egy lehetősége című fejezetben) további 

optimalizálásával, kedvező alapanyag felhasználással, tovább 

csökkenthető a présidő, amellyel igen jó szilárdsági paraméterű termékek 

gyárthatók. Már 3,0 fa-cementtényező és 1250 kg/m
3
 abszolút száraz 

térfogati sűrűség mellett is 10 N/mm
2
–t meghaladó hajlítószilárdság 

érhető el. 

A széndioxidos kezelés során fellépő reakció-hőmérsékleti változások 

vizsgálatakor megállapította, hogy a karbonátosodási reakció 
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tulajdonképpen már 1 perc 40 másodperc és 1 perc 52 másodperc között 

elérte a maximumát. Maga a hőmérséklet emelkedés 51 – 70 °C közötti 

tartományban volt. Az eltérések a terítékek egyenetlen 

sűrűségeloszlásából adódtak. Ugyanakkor előfordult a kísérletek során, 

hogy a teríték maximális hőmérséklete nem egy esetben meghaladta a 90 

°C-ot, és bizonyos esetekben akár 100 °C fölé is emelkedhet. Ilyen 

hőmérsékleti viszonyok mellett ügyelni kell a lemezben fejlődő vízgőzre, 

amely nem megfelelő préskezelés esetén a lapszerkezet sérülését idézheti 

elő: hajszálrepedéseket, rossz esetben laprobbanást. 

 

 
13. ábra: CO2 kiköttetésű cementkötésű faforgácslap elsődleges és két 

utólagos CO2 kezelés görbéi két mérési ponton 

 

A Tmax hőmérsékletek rendkívül gyors elérését figyelembe véve 

megállapítható, hogy a reakciókat tekintve a préselési idő akár három 

perc alá is lecsökkenthető. Ennek feltétele a keverék egyenletes és 

állandó nedvességtartalma valamint a terítés egyenletessége, pontossága. 

Megállapított, hogy a széndioxidos kezelés időtartamától nem függ 

jelentősen a CO2 felvétel, és adódtak ugyan kiugró értékek is, de 

többnyire 200 – 210 g körüli tömegnövekedés volt jellemző. 

Ez is azt a fenti megállapítást támasztja alá, hogy nem szükséges 2 – 

3 perces présidőnél többet alkalmazni. 

 

Az utólagos CO2 kezelés jelentőségét vizsgálatai szerint nem szabad 

kizárni a hidratációs lapok esetében is szilárdságnövelés tekintetében. A 

további karbonátosodást a klinker hidratációja során keletkező azon 

vegyületek biztosítják, amelyek reakcióba tudnak lépni a széndioxiddal. 

Ennek magyarázata, hogy a cement hidratációja első 24 órájában 

meglehetősen nagy mennyiségű kalcium-hidroxid keletkezik, és a hosszú 

rostú kalcium-szilikát-hidrátok kialakulása is nagyjából befejeződik 
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ekkorra. Ezek pedig karbonátosodási reakcióban vesznek részt a 

széndioxiddal. A 13. ábrán egy szén-dioxiddal kikeményített lemez 

elsődleges, majd két utólagos CO2 kezelése során, a lemez 

szimmetriasíkjában mért hőmérséklet-változás diagramja látható. 

Alpár et al. (1996) termoanalitikai módszerekkel vizsgálta a 

cementkötésű forgácslapok  kétféle gyártási eljárásából adódó 

(hagyományos, hidratációs ill. széndioxidos kötésgyorsítású), az eltérő 

kötési reakciók okozta különbségek termoanalitikai feltárása volt, 

figyelembe véve a faforgács alkotórészt is. 

A mérésekből világosan láthatóak voltak a kémiai felépítésre 

vonatkozó eltérések a hagyományos, hidratációs és a széndioxidos 

kikeményítésű cementkötésű forgácslapok között. 

Az erdeifenyő ill. fő alkotórészeinek vizsgálata jól megfigyelhetővé 

tette a lapok faforgács tartalmának befolyásoló hatását a DSC-görbékre.  

Ismerve a cement hőbomlását (Ca(OH)2 ill. CaCO3 bomlási 

hőmérsékletei) megállapítható volt, hogy a Ca(OH)2 ill. CaCO3 jelenléte 

a különböző laptípusokban jelentős különbségeket okozott a DSC-

görbéken (14. ábra). Jól megfigyelhető volt a hidratációs mintában nagy, 

és elnyújtott endoterm csúcs 440 °C-nál, míg a széndioxidos mintában 

nem jelentkezett endoterm csúcs. Ez a hidrát termékek kisebb arányát 

mutatja a CO2-os lapok esetében. 

A széndioxiddal kikeményített cementlap TG-MS vizsgálatának 

segítségével mérhető volt a 450 °C körül a kalcium-hidroxid bomlásából 

származó 0,9343 %-os tömegvesztés, valamint a kalcium-karbonát 720 

°C-os csúcs körüli elbomlásánál tapasztalt 0,4515 %-os tömegvesztés. 

A CO2 kikeményítésű cementkötésű forgácslap görbéin jól 

megfigyelhető a mintában jelenlévő fa alkotórész, ami háromszoros 

tömegvesztést eredményezett az előzőhöz képest. Nehéz meghatározni, 

hogy mennyi CO2 távozott a fából és mennyi a CaCO3-ból. A fa TG/MS 

görbéinek elemzése alapján kijelenthetjük, hogy az alacsonyabb CO2 

csúcsot (240 – 530 °C) a fa alkotórész bomlása eredményezi, míg a 700 – 

850 °C-s tartományban felszabaduló CO2-ot nagyrészt a kalcium-

karbonát.  
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14. ábra: A különböző cementkötésű lapok ill. az erdeifenyő DSC 

görbéi 

 

A hagyományos, tehát hidratációs eljárással készült lap eredményein 

is megfigyelhető volt a fa összetevő okozta nagy tömegcsökkenés. A 

görbék megmutatták a CO2 távozásakor jelentkező csúcsoknál, hogy itt a 

fából távozó CO2 jelentősebb volt ugyan, azonban a 700 – 850 °C-os 

tartományban kevésbé volt kiugró ez a csúcs a CO2 kikeményítésű 

cementkötésű forgácslap görbéjéhez képest. 

Ezek a vizsgálatok igazolták, hogy széndioxidos kiköttetésű 

cementkötésű forgácslapok gyártásánál megfelelő receptúra és 

technológiai paraméterek alkalmazása mellett a korábban alkalmazott 5 

perces préselési-kezelési idő 2,5 – 3 percre csökkenthető. 

A cement hidratáció és karbonátosodás kémiai folyamatainak 

sajátosságait alapul véve felismerte, és kísérleti úton alátámasztotta az 

utólagos széndioxidos kezelés lehetőségeit, és jelentőségét a különböző 

gyártási eljárásokkal készített cementkötésű termékek 

szilárdságnövelésére vonatkozóan. 

Termoanalitikai vizsgálatokkal meghatározta a különböző eljárással 

gyártott (széndioxidos és hidratációs) cementkötésű forgácslapokban az 

eltérő kémiai reakciókból származó, eljárás specifikus összetevőket és 

azok arányait, amelyek a laptermékek fizikai, mechanikai tulajdonságait, 

elsősorban a szilárdságát meghatározzák. 
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5.7 EREDMÉNYEK A FA- ÉS PAPÍRIPARI 

TECHNOLÓGIÁK INTÉZETBŐL 
 

A cementkötésű kompozitok kötési tulajdonságai szempontjából a 

hemicellulóz kiemelt fontossággal bír. A hemicellulóz az amorf lignin és 

a kristályos cellulóz között képez átmenetet. A hemicellulózokat a 

cellulóztól a nátrium-hidroxiddal való oldódás alapján lehet elválasztani. 

A kisebb molekulatömegű poliszacharidok oldódnak a nátrium-hidroxid 

oldatában.  

A cementméreg mint a cukrok és hemicellulózok valamint a 

tannintartalom jelentenek veszélyt a kompozit kötésére, mivel nem csak 

lassítani tudják azt, hanem nagy koncentrációban teljesen 

megakadályozzák a cement hidratációját. Ezért fontos a minták cukor és 

tannint tartalmának vizsgálata.  

Fontos kérdés a kiindulási nedvességtartalom meghatározása is a 

faanyagnál. A magas nedvességtartalom a kioldható anyagok által 

blokkolja a cement–mátrix rendszer kialakulását. Minél kisebb a 

kiindulási nedvességtartalom annál kevesebb oldódik ki a cementtel és 

vízzel való keveredés, kötés során. Így kisebb a lehetősége annak, hogy a 

kioldódó cukrok a cementszuszpenzióval való reagálásnál átalakuljanak 

cukorsavakká. Mivel a cementszuszpenzió pH értéke általában 11-12 pH 

között van a fából kioldódó cukrok a cementben lévő CaO-al reagálva 

géles csapadékot képeznek.  

A magas nedvességtartalom miatt a cement kompozitok nehezebben 

kötnek, mivel a nedvesség (víz) kioldja a fában jelenlevő 

monoszacharidokat és a poliszacharidokat. A hemicellulózok alkáli 

lebomlása cukrokat hozhat létre. lombos fa xilánjai kevésbé, vagy 

egyáltalán nem módosulnak, kivéve a deacetilezést, amikor alkáli 

extrakciót használunk. Ezen okok miatt adódik különbség a 

szilárdságban. Az acetil csoportok alkáli xylán hiánya lehetővé teszi a 

xylán láncok számára, hogy kikristályosodjanak, így kevésbé jelentenek 

gátat a cement kristálymátrix. Az ecetsavat meghatározó tényezőnek 

találták a cement szilárdulásának folyamatában. Gyors savas korróziót 

hoz létre szobahőmérsékleten. Mivel a fa savasságát főként a szabad 

ecetsav és az acetil csoportok okozzák, emiatt javasolják, hogy a savas 

fákat kerülni kell a cementkötésű kompozitok gyártásánál.  

Ismeretes, hogy a faanyag vízoldható extrakt tartalma miatt jelentős 

cementkötés lassító hatás is kialakulhat, ezért nem mindegy, hogy milyen 

nedvességtartalmú és mennyi faanyagból épül fel a szervetlen kompozit 

vázszerkezet (Takáts, 1998). 

Egyes szakirodalmi adatok szerint az alapanyag tárolásával a 

cementmérgek hatása csökkenthető. 
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A fa-cement tényezőt (x) nagymértékben befolyásolja a fafaj, döntés 

ideje, termőhelyi viszonyok, fakémiai összetétel, cement kötőanyag 

fajtája. 

A xylán előzetes rostfeltárás nélkül a lombosokban izolálható, míg a 

tűlevelűeknél csak egy hemicellulóz mutatható közvetlen extrakcióval a 

feltáratlan anyagból. A tűlevelűek hemicellulóza csak a feltárás után a 

holocellulózból nyerhető ki. Ez azt jelenti, hogy lombos fafajokban és a 

vörösfenyőben az oldható mono-, di- és poliszacharidok koncentrációja 

magasabb, mint a tűlevelűekben, melynek következménye, hogy a 

cementmérgek teljes koncentrációja magasabb. 

A gyakorlatban alkalmazott kötésszabályzók, pl.MgCl2, CaCl2, 

Al2(SO4)3 a cement kötését meggyorsítják, így megelőzik a cukrok 

kötésgátló hatását. A vízben oldódó cukrok hatását megakadályozva 

kialakul egy védőburok és az egyensúlyszabályzók segítségével a 

cementrészecskék folyékony fázisba kerülnek. Ezt a hatást kevésbé idézi 

elő egy gyorsított cementhidratáció, vagy a fa elkovásodása, mint a 

rendszer összes alkáli tartalmának csökkenése Az amorf kovasav 

meghatározott mennyiségben való adagolásával szinte minden fafaj 

cementkötésű fanyersanyag-ként felhasználható. A facukrokat 

csökkenteni lehet, ha a kitermelést közvetlenül lombfakadás előtt 

végezzük el. A fa raktározása, a kivágott fában a poszt és mikrobomlási 

folyamatok miatt nem megfelelő eredményekhez vezet. Ennek 

értelmében a raktározással a fa alkalmasság növekedése nem 

szükségszerűen adott. A fa nedvességtartalmának 20% alá csökkentésével 

ezek a nem kívánt folyamatok lelassulnak. 

Megfigyeléseink alapján kijelenthető, hogy ha egy famintában álgeszt 

található, akkor a tanninszintje is magasabb az átlagnál. Megfigyelhető az 

is, hogy az alacsonyabb 20% körüli vagy az alatti nedvességtartalmú 

minták tannintartalma alacsonyabb, mint a 30% körüli mintáké. 

Más hidratációs hőmérsékleti mérések nem mutattak eltérést nyárfa 

jelenlétében a vízüveggel és a hagyományos MC-vel készült minták 

között. Korábbi, más irányú kutatásaink eredményei, amelyek 

cementkötésű faforgácslapokra vonatkoztak, átlagosan 1%-kal 

alacsonyabb szilárdságot mutattak vízüveg esetén, mint MC esetén. A 

növekvő vízüveg arány a kísérletek eredményei szerint növekvő 

szilárdsággal jár. 
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6 FA-CEMENT KOMPOZITOK 

GYÁRTÁSTECHNOLÓGIÁI 

 

6.1 FAGYAPOT LEMEZEK GYÁRTÁSTECHNOLÓGIÁJA 
 

Fagyapotból, magnezit cement segítségével 1908-ban Bécsben 

szabadalmazták azt az eljárást aminek segítségével könnyű, jó szigetelő 

tulajdonságú építőlemezeket állítottak elő. Portlandcement kötőanyagot 

csak a második világháború után kezdtek alkalmazni, miután jelentős 

fakémiai kutatások során meghatározták a faanyagok cementméreg 

tartalmát, és azok hatását a hidratációra. 

Magyarországon Heraklith rendszerű gyártástechnológia működik, 

ahol a  fagyapotlemezeket CEM I 42,5 portlandcement és nemesnyár 

faanyagból, különböző kötésgyorsító adalékanyagok alkalmazása mellett 

gyártják. A kérgezett ágfát és a hámozási maradékhenger alapanyagot két 

hónapos tárolás után dolgozzák fel. Ennyi idő elegendő a fa cementméreg 

anyagainak a lebomlására és a nedvességtartalom is beáll 20 - 30%-os 

értékre. 

A faanyagot első lépésben 500 mm-es hosszra darabolják 

körfűrészen, majd ezeket az előkészített darabokat alternáló mozgású 

speciális gyalukon megfelelő méretű fagyapottá gyalulják. A gyárban hat 

gyalugép dolgozik, melyből négy tüskés hengeres előtolású, kettő pedig 

hidraulikus, melyek tulajdonképpen az előbbi négy berendezés 

maradékfáit dolgozzák fel. 

A fagyapot előállítására más berendezés is létezik, ilyen a holland 

Eltomation cég gyaluja, amelyen a kések egy nagy átmérőjű forgó 

körtárcsán helyezkednek el sugárirányban, és a 300 mm-es hosszúságú 

faanyagot erre szorítják rá. Itt fontosak a tárcsa ill. a faanyag egymáshoz 

viszonyított méretei, mivel a kések körpályán mozognak, így 

gyakoribbak a rostátvágások, mint az alternáló mozgású kések esetében 

(Elten 1996). 

A fagyapot szalagos és pneumatikus szállítással jut egy ciklonon 

keresztül az ejtőkamrába. Innen hengerpár adagolja a fagyapotot egy 

szállítószalagra, amely már állandó famennyiséget biztosít a keveréshez. 

A keverődobban történik a fagyapot, a cement és az 

adalékanyagokkal – kalcium-klorid és hangyasav kalciumos sója 

(kalcium-formiát) – kevert víz bekeverése. A keverőből az anyag két, 

felváltva feltöltésre kerülő ejtőkamrába jut. Ezekből az ejtőkamrákból 

történik a terítés egy tüskés és egy sima henger által. A két terítőszekrény 

megfelelően jó minőségű terítést biztosít, ill. a Heratekta polisztirol hab 

maglemezű szigetelőlemeznél lehetővé teszi, hogy mindkét felületre egy 

mentben lehessen felhordani a fagyapotot. A folyamatosan létrejövő 

terítéket körfűrész hasítja szükséges hosszúságúra. 
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A terítékek alátétlemezekkel kerülnek rakatba, és így a présbe. A 

préselés során érik el a kívánt vastagságot, amit hézaglécekkel 

biztosítanak. A présben a rakatot egy feszítőszerkezettel rögzítik, így az a 

présből kivéve a lemezeket a szükséges méreten tartja a cement 

hidratációjának ideje alatt, ami e technológiánál 24 óra. 

A kötési folyamat végén a rakatokat szétbontják, és az alátétlemezek 

visszakerülnek a gyártósorba, a kész szigetelőlemezeket pedig 

formatizálják, majd további két hétre raktározzák őket, hogy a cement 

elérje a végszilárdságát (Bognár 1994). 

 

 

6.2 CEMENTKÖTÉSŰ FORGÁCSLAPOK 

GYÁRTÁSTECHNOLÓGIÁJA 
 

6.2.1 HAGYOMÁNYOS GYÁRTÁSTECHNOLÓGIA 
 

A cementkötésű forgácslapgyártás technológiája a BISON cég 

nevéhez fűződik. Egy ilyen technológia alapanyaga elsősorban kérgezett 

erdei fenyő papírfa és CEM I 42,5 típusú portlandcement valamint 

nátron-vízüveg, víz. 

A gyártás során csak ősszel és télen döntött faanyagot használnak, 

mert a tapasztalatok szerint ekkor tartalmazza a fa - a kötés 

szempontjából lényeges, - legkevesebb cementmérget (tannin, cukrok, 

olajok, zsírok, gyanták). Mintegy két hónapos tárolás során 

nagymértékben lebomlanak ezek az inhibeáló agyagok. Ugyanakkor igen 

fontos, hogy a faanyagot kérgezetten tárolják, mert így kisebb a veszélye 

a befülledésnek, és a gombakárosítók támadásának, amik jelentősen 

gátolják a cementhidratációt. A feldolgozott faanyag nem tartalmazhat 5 

V%-nál több kérget sem, annak jelentős cementméreg tartalma miatt. 

A termelési folyamat során az alapanyagtérről szállítószalagon érkező 

kérgezett papírfát (1,0 – 1,1m) késtengelyes aprítógépekbe adagolják. A 

keletkező forgácsot pneumatikus úton szállítják egy puffer szerepet 

betöltő tartályba. Ez biztosítja a továbbiakban a folyamatos 

forgácsellátást. A silóból szállítócsiga hordja ki a forgácsot egy 

kalapácsos malomba. Ennek feladata, hogy a vékony, lapos forgácsot 

keskennyé aprítsa. 

Ezután a forgácsot a betétes szita osztályozza. Az 5 mm felettiek 

utánaprítóba kerülnek, a 2-5 mm körüliek a normál forgácssilóba, a 2 

mm-nél apróbb forgács pedig külön tárolóba jut. Ez képezi a finom 

frakciót. 

A normál forgács tovább halad a silóból a forgácsmérlegbe, ahol 

meghatározzák az abszolút száraz térfogati sűrűséget és a 
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nedvességtartalmat. A komponensek beadagolását az elektronika ezen 

adatok alapján vezérli. Hasonlóképpen mérésre kerül a finom forgács is. 

 

 
15. ábra: A cementkötésű faforgácslapgyártás technológiai vázlata 

 

A keverési folyamat során először a forgácsot vezetik be a 

keverőberendezésbe, majd a vízüveget és a vizet adagolják hozzá, végül 
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pedig a cementet. Nagyon fontos a keverék nedvességtartalma, ugyanis 

ha ez túl magas, akkor rossz lesz a terítés és a berendezés is könnyen 

elszennyeződik. Ha pedig túl alacsony a nedvességtartalom, akkor 

romlanak a kötési viszonyok, csökken a lemez szilárdsága. Figyelni kell a 

gépsor állása közben bekövetkezett vízvesztésre is. 

A terítésnél kétféle módszert alkalmaznak: a fedőrétegeket 

légsodrásos terítőkkel, míg a középréteget egy mechanikus elven működő 

terítőgéppel terítik. A terítékvastagság pontosan beállítható a terítőszalag 

előtolási sebességének változtatásával. A terítés fémlemezre történik. 

A teríték hosszméretét lesodrószalagokkal állítják be, majd az 

alátétlemezekkel együtt rakásolják egy kalodába (16. ábra). 

A kaloda 720 mm fix belmérettel rendelkezik. A terítékek és az 

alátétlemezek együttesen töltik ki ezt a teret, tehát a behelyezett terítékek 

száma fogja meghatározni a lapvastagságot. A kaloda zárórészét 

rakásolás után prés nyomja a rakatra.  

A keverék a keverőből a kiköttető alagútba 30 perc alatt jut el, rossz 

esetben azonban előfordul az 1 órás állásidő. Amennyiben ennél tovább 

állt a teríték ill. keverék, azt ki kell dobni, mert a cement hidratációja már 

megindul. 

A bezárt kaloda a kiköttető alagútba kerül, amely 50 – 60 °C-on, és 

közt 100% relatív légnedvességen üzemel a cement kikötésének 

elősegítésére. Itt a lapok 8 – télen akár 12 órát is – töltenek. A lapban 

hidratáció játszódik le. Az alagútból kijutva a kalodát kinyitják, és egy 

berendezés különválogatja a lapokat és az alátétlemezeket. A nyers 

lapokat rakásolják, az alátétlemezeket pedig visszajuttatják a terítő elé. 

 

 
16. ábra: Kaloda prés (Bison) 
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Az érlelési idő összefügg a cement teljes kikötési idejével. Mivel ez 

az idő 28 nap, és a kiköttető alagútban a lapok a szilárdságuknak közel a 

felét érik el, így az érlelési idő 14 napban állapítható meg (Alpár 1994). 

A technológia vázlatát a 15. ábra szemlélteti, megjelölve a 

gyártásközi ellenőrzések helyeit is (sötét szürke mezők). 

 

 

6.2.2 SZÉNDIOXIDOS GYÁRTÁSTECHNOLÓGIA - A MÚLT 
EGY LEHETŐSÉGE 

 

A Falco Zrt. jogelődje és a finn Rauma-Repola cég közösen 

megépített Szombathelyen egy számítógép és PLC vezérlésű üzemet, 

mely CO2-os technológiával gyártott cementkötésű forgácslapot. 

A feldolgozásra váró faanyagot előzetesen technológiai okok miatt itt 

is tárolni kell – a faanyag cementméreg tartalma mintegy két hónap után 

lebomlik. A faanyagtér feladata, hogy a gyártásba kerülő faanyagot kellő 

mennyiségben és minőségben biztosítsa. Cementkötésű forgácslap 

előállítására kérgezett, 1 m-es, ún. papírfát használnak. 

Aprítás céljából a rönkök késtartó tengelyes aprítógépbe kerülnek. A 

keletkezett forgács vastagsága 0,4-0,5 mm, hossza pedig 20-25 mm. 

Az aprítógéptől a forgács tárolósilóba került. A siló feladata, hogy az 

aprításkor fellépő üzemzavarok miatt ingadozó forgácsmennyiséget 

kiegyenlítse, valamint folyamatos anyagellátást biztosítson.  

Az apríték ezt követően egy dobszárítóba került. A forgács szárítását 

a CO2-os technológia indokolta. A hagyományos eljárás estén 50%-os 

nedvességtartalom megfelelő, viszont a CO2-os eljárásnál (30±5)%-ra 

kellett a forgácsot leszárítani (Alpár 1994). 

A szárított forgácsot egy silón keresztül után-aprítóba adagolták, 

hogy az a leveles forgácsból vékony, lapos forgácsot készítsen. 

A forgácsot ezt követően szitaberendezéssel osztályozzák, majd 

puffertárolóba továbbították, ahonnan szekrényes szállító és egy 

nadrágidom segítségével a forgácsáramot osztályozás nélkül 

szétválasztották fedő- és középrészre. 

Az alapanyagok bekeverése a hagyományos eljárással analóg módon 

történt. A forgács ( (30±5)% nedvességtartalom) és a cement bemérése 

számítógép vezérlésű ütemmérlegekkel történt, a hagyományos eljárással 

megegyező arányban. 

Jelentős eltérés a hagyományos eljáráshoz képest, hogy a teríték 

nedvességtartalma 36-40% helyett csak 30-32%. Ennek magyarázata, 

hogy a nedvesség hatására a pórusokban lévő víz gátolja a CO2 gáz 

bejutását, így a lap kikötését. 
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Az eljárás egyik meghatározó művelete a terítés. Az egyenletes 

lapminőséghez elengedhetetlen, a jó terítés. A felületsúlyban ±2% eltérés 

lehetne maximálisan, de a gyakorlati megvalósítás során ennek 

többszörösét tudták csak biztosítani. Az egyenetlen terítés következtében 

a nagyobb térfogati sűrűségű helyekről a CO2 gáz a kisebb sűrűségű 

(ellenállású) helyek felé áramlik, és ezáltal a tömörebb helyeken a kötés 

nem jön létre.  

A terítést két szembefordított légsodrásos terítő végezte, mely 

folyamatosan rétegzett terítéket hozott létre. 

A terítés vonóvassal ellátott szitákra történt. A terítő után közvetlen 

egy izotópos felületsúly-mérő berendezés vizsgálta az adott értéktől való 

eltérést, és egy automatikus visszacsatoláson keresztül elvégezte a 

szükséges módosításokat. A szalag szélességében osztott papucssor 

helyezkedett el, melynek magassági állításával lehetett a forgács 

mennyiségét szabályozni a teríték szélessége mentén.  

A terítés szitaszalagra történt, hogy préseléskor elősegítse CO2 gáz 

egyenletes eloszlását. Ez a szita speciális anyagból készült, hogy a 

pórusai ne tömődjenek el cementtel. A teríték köré trapéz alakú 

gumitömítést helyeztek, hogy a CO2 gázt zárt rendszerben tudják tartani.  

A préselés egyszintes présben történt, melyre szintén szitaszalagot 

erősítettek. Ez képezte a felső préslap borítását. Kialakítása kétállásúra 

történt, hogy a tisztítása ill. cseréje gyorsan megoldható legyen.  

A bruttó lapméret 11375 x 2665 mm, a préselt nettó lapméret 28 m
2
 

volt. A prés 4-16 mm vastagságú lapok gyártására készült. 

A préslapok felületén megfelelő raszterkiosztással furatok 

helyezkedtek el, melyeken keresztül a CO2-ot befúvatták. Ezeknek a 

furatoknak az időszakos eltömődése ugyancsak komoly problémát 

okozott a kiköttetés egyenletességében.  Az alsó és felső préslapokon fél 

raszterrel eltolva helyezkednek el a nyílások. A préslapokon lévő 

szitaszalag feladata a CO2 egyenletes eloszlatása az egész felületen. 

Az atmoszferikust meghaladó nyomás miatt külön figyelmet kellett 

fordítani a tömítési problémák megoldására. Az egyik alkalmazásra nem 

került megoldás szerint a terítést sablonba végezve, majd tömörítve a 

préselés gázadagolással elvégezhető. A megoldás hátránya a sablonok 

elkészítésének költségessége, a termelékenység csökkenése, és a 

váltakozó túlnyomás és vákuum miatt a tömítési problémák nehezen 

megoldhatók. 

Az előzővel analóg az a megoldás, amelynél a préslapra szerelt 

vékony peremmel érjük el a széleken a magasabb testsűrűséget, és ezzel 

annak szigetelő hatását.  

Egy másik megoldás szerint a keveréket rugalmas rostanyag 

adagolással készítik, mely préseléskor összenyomódik, és a cement 

kötése alatt nyomáscsökkentéssel kis mértékben visszarugózik. A 
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terítéket a szélén egy keskeny sávban túlterítik, hogy préseléskor 

nagyobb testsűrűségű zóna keletkezzen, így gátolva a CO2 kiszivárgását. 

Hátránya, hogy megvalósítása csak rugalmas rost adalékanyaggal 

lehetséges, és a szélek túlterítése miatt szakaszossá teszi a gyártást, ezzel 

csökkentve a termelékenységet. 

A gyakorlati megvalósításban gumiprofilokat alkalmaztak, melyekkel 

körben leszigetelték a terítéket. A két préslap közé is felfüggesztettek egy 

gumitömítést, ami záráskor jobb szigetelést biztosít. 

A préselési idő folyamán több szakaszt különböztetünk meg. A CO2 

gáz lapszerkezetbe juttatásához pórusokra van szükség, amit a préselés 

első percében a CO2 váltakozó irányú befúvatásával lehet elérni. Ilyenkor 

a gáz utat tör magának a lapban, és a pórusokban lévő szabad vizet 

eltávolítja. A gáz mindig az ellentétes oldalon távozik. Itt van nagy 

szerepe az egyenletes terítésnek, hogy a CO2 ne tudjon a kisebb térfogati 

sűrűségű helyek felé áramlani, ezzel egyenetlen szilárdságot okozva. 

A következő 2-3 percben történik a tulajdonképpeni kiköttetés. 

Vigyázni kell nagy lapvastagságok esetén, hogy a reakcióhő hatására 

olykor 100 C° fölé melegedő lapban kialakult gőznyomás ne okozzon 

laprobbanást. 

A gáz cirkuláltató szivattyú és a prés után beépített speciális 

berendezés segítségével a CO2 90%-a visszakomprimálható. A lap CO2 

felvétele kb. a cement tömegének 10%-a. A teljes présidő 5 perc volt 

(Lahtinen 1991). 

A présből kijövő lap szilárdsága eléri a hagyományos eljárással 

készült lap 6-8 órás kiköttetés utáni szilárdságát. Itt jegyzem meg, hogy 

ezzel az eljárással készült lapok felületén szitanyomat látható, a felületen 

nincs mészkivirágzás, és a széndioxidos eljárással készült lapok 

vastagsági mérettűrése 0,1-0,2 mm.  

A présből kikerülő többszörös méretű lapokat szélezték és 

hosszirányú felezővágással darabolták. 

Ezt követően került sor a klimatizálásra, melynek célja, hogy a 14 

napos időtartam alatt végbemenjen az utó-hidratáció, és a lapok 

nedvességtartalma kiegyenlítődjön, ami fontos a stabilitás és alakállóság 

szempontjából. Az érlelést ki lehet egészíteni CO2-os utókezeléssel. A 

CO2-os utókezeléssel (1-3 óra) további 10% (cementre vonatkoztatva) 

gázfelvétel mellett még 15-30% szilárdságnövekedés érhető el. A 

műveletet a kiköttető alagúthoz hasonló berendezésben CO2 gáz 

keringtetésével lehet megoldani. 

 

 



54 

6.2.3 A HAGYOMÁNYOS ÉS A SZÉNDIOXIDOS ELJÁRÁS 
ÖSSZEHASONLÍTÓ ÉRTÉKELÉSE 

 

Technológiai összehasonlítás: 

 

• Nincs szükség alátétlemezre, míg a hagyományos technológia 

több, mint ezer alátétlemezt használ évente, 
• az anyagkezelés egyszerűbb, 
• kisebb a helyigénye, 
• nincs kalodarendszer és szükségtelen nehéz görgős 

szállítóberendezések alkalmazása, 
• a préselés alkalmával pontos vastagsági méret állítható be, 
• kisebb az anyagveszteség, 
• lehetőség  van  a  vékonyabb  lapok - pl. 4 mm  - előállítására  is, 

melyek könnyen kezelhetők, 
• a nagyobb lapméret lehetővé teszi a legkülönfélébb 

lapválasztékok szabását, 
• a kötésidő 8 óráról 5 percre csökkenthető (Alpár 1995). 
 

Fizikai tulajdonságok összehasonlítása: 

 

• Kisebb vastagsági tűrést eredményez az új eljárás, mely 

követelmény mind a felületkezelésnél, mind a favázas házak 

burkolásánál, 
• nincs a felületen mészkivirágzás, mely problémamentes 

felületkezelést biztosít, 
• kedvezőbb a széndioxidos lapok fagyállósági tulajdonsága, 
• kisebb a dagadásuk, 
• a szitanyomatos felület adott esetben könnyen vakolható 
• az öregedési vizsgálatok azt mutatták, hogy a CO2-os lapok 

szilárdsága 40%-kal kisebb mértékben csökkent az öregítés 

hatására (Alpár 1995). 
      

Alapanyag és energia oldali összehasonlítás: 

 

Hátrányként jelentkezik a széndioxid beszerzésének beruházási 

költsége, valamint a jelentős CO2 gáz felhasználás. Bár a széndioxid 

cirkuláltatható, hozzájuthatunk földalatti gázmezőkből, és előállítható 

szintetikus úton is, mégis alapanyag és energia oldalról nézve növekvő 

költségtöbbletet jelent. 

Az anyagfelhasználást figyelve azonos minőségű késztermék 

előállításakor a széndioxidos eljárásnál: 
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• kevesebb a cement felhasználás, 
• kisebb a faforgács mennyisége, 
• csökkentett a vízadagolás, 
• nincs szükség vízüvegre, mint adalékanyagra, 
• kevesebb sűrített levegő felhasználás szükséges, 
• harmadannyi hőenergia, növekvő elektromos energia és 

széndioxid felhasználás mellett (Alpár 1995). 
  

Mindezek ellenére bizonyos technológiai problémák, mint az 

injektáló furatok eltömődése és a teríték sűrűségeloszlásának nem 

megfelelően kis tűrése, valamint az 1989-es rendszerváltozást követő 

privatizációs okok miatt a gyártósort leállították, és nem vált piaci 

termékké a gyorsított kikeményítésű lemez. 

 

6.3 ROST-CEMENT LAPOK (FIBER-CEMENT 

PRODUCTS) GYÁRTÁSTECHNOLÓGIÁJA 
 

Az utóbbi 10-15 év során fokozott igény jelentkezett a cementkötésű 

rostlemezek és formatestek gyártása iránt, miután az azbeszt alapú 

termékekről megállapították azok rákkeltő tulajdonságát. Ugyanakkor a 

növekvő cellulóz alapú másod-nyersanyagbázis is új lehetőségeket kínált 

a ásványi kötésű termékek továbbfejlesztésére. Alapanyagként sokféle 

rosttartalmú nyersanyag használható, úgy mint a nátroncellulóz, 

lignocellulóz és műanyagrost termékek, hulladékpapír, valamint 

alkalmazható szén- és üvegszál erősítés (Biryukovich és Carius 1964, 

Majudar és Laus 1979). 

Ezek a kutatások és fejlesztések a lapszerkezet homogenitását 

helyezik előtérbe. Ezzel az eljárással már nem csak síklemezek, hanem 

hullámlemezek (Siempelkamp – Fulgurith, Németország) és alacsony 

nyomású csőtermékek (átmérő 100 és 1000 mm között - Voith) is 

előállíthatók. Erre a technológiára fejlesztett ki a Siempelkamp, a Voith 

és a Fulgurith cég közösen teljesen automata gyártósort, mely 

tulajdonképpen a Hatschek eljáráson alapul (17. ábra). A termék 

rugalmasabb, áteresztőképessége jobb, porózusabb, simább. A sima 

felület lehetővé teszi a termékek normál ill. texturált felületkezelését, 

bevonását. Nyugat-Európában napjainkban a tetőfedések felújításának 

60%-át rost-cement termékekkel oldják meg (Berkenkamp 1996). 

A rostcement termékeket Európában, 90%-ban Hatschek eljárással 

gyártják, mely módszer a következő fő technológiai lépésekre tagolható: 

• az alapanyag előkészítése, 
• az alapanyagok keverése, 
• nyerslap előállítása, 
• lapok méretre szabása, 



56 

• préselés és a lapok szerkezetének kialakítása, 
• szilárdulás, 
• kiköttetés, 
• lapok végkikészítése. 
A rostosított nyersanyagot (elsősorban cellulóz) bálákban tárolják. A 

nyers cellulózbálákat vízzel keverik, aminek eredményeképpen egy kb. 

4%-os szárazanyagtartalmú szuszpenziót kapnak. 

 
 
17. ábra: Hatschek lapképző - kádak szitahengerrel és lapképző szitaszalag 

(Voith) 

 

A cellulóz szuszpenziót keringetőtartályokba pumpálják és 

finomítókkal őrlik, hogy megfelelő homogenitást érjenek el. A 

szuszpenziót adagolótartályokon keresztül a cementkeverőkbe 

pumpálják, ahol megtörténik a cementtel való keverés. A por alakú 

cement adagolómérlegeken keresztül jut a keverőbe a tárlósilókból. 

Ugyancsak itt keverik be a töltőanyagokat és a szilícium-dioxidot. 

A sűrű keveréket egy puffer szerepet betöltő keverőn keresztül az 

előkeverőbe juttatják, ahol további vizet adagolnak hozzá. Az így 

előállított keverések a Hatschek gép kádjaiba vezetik. A szitahengerek 

kiválasztják a nyersanyagot a szuszpenzióból és egy végtelen, 0,3 mm 

vastag rostcement nemezréteggé alakítják. A végső, körülbelül 1,2 mm 

vastag réteget vákuumszivattyús kamrákkal víztelenítik és a formázó 

hengerre továbbítják (Majudar és Laus 1979). 

Miután a nyersanyag elérte a végső vastagságát, a rostcement hengert 

elvágják és a nyers lapot az első szállítószalagra továbbítják. A szállítás 

során a lapot méretre vágják. 

Az előkészített nyers lap préselésére három különböző prést 

alkalmaznak: kaloda prés (mint a cementkötésű forgácslap gyártásánál), 

sajtoló prés vagy szűrőprés. 

• Kaloda prés alkalmazása esetén a lapokból alátétlemezekkel 

együtt szendvicsszerűen rakatot képeznek a kalodába. A kalodák a 

szállítóberendezéssel a présbe kerülnek, és 2 – 3 rakatcsomagot 

présel egyszerre össze. A présidő mintegy 30 perc rakatonként. A 

termétől függően a szükséges présnyomás 5 – 35 N/mm
2
. A prés 

után a rakatok a kiköttető kamrába jutnak. 
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• Szűrőprés esetén a nyers lapokat egyenként préselik 9 – 15 

másodperces présidővel, 5 – 25 N/mm
2
 nyomáson. Szűrőprést 

elsősorban akkor érdemes alkalmazni, ha sok különböző felületi 

szerkezetű lapot kell gyártani. Préselés után a nyers lapokból és az 

acél alátétlemezekből rakatot képeznek, így kerülnek a kiköttető 

kamrába. 
• A sajtoló prés alkalmazása hasonló a szűrőpréses eljáráshoz. A 

sajtolóprésben előállított nyers lapokból alátétlemezekkel együtt 

rakatot képeznek, majd a rakatok a kiköttetőbe kerülnek. 
A rakatok 8 – 10 órát töltenek a kiköttető kamrában, ahol a környezeti 

hőmérséklet ~ 60 °C, és a relatív légnedvesség 100%. Ilyen körülmények 

között játszódik le a hidratáció a cementkötésű forgácslap gyártási 

technológiához hasonlóan. A kiköttetés után a rakatokat szétbontják és az 

alátétlemezeket visszajuttatják a sor elejére.  

Ha gyorsított gyártású lapokra van szükség, akkor a bontási rakatban 

0,8 – 1 N/mm
2
 nyomású telített gőzben 12 – 16 órán keresztül 

autoklávban kezelik a rostcement lapokat. A termék a lehűtést követően 

azonnal tovább feldolgozható. 

Ha normál, levegőn köttetett lapot készítenek, akkor 1 hónapos 

tárolásra van szükség, hogy a lapok elérjék a teljes szilárdságukat 

(Majudar és Laus 1979, Berkenkamp 1996). 

A másik rostlemezgyártási technológia során a terítékképzés 

extrúziós présben történik. A szálas alapanyag itt rendszerint használt 

papírból visszanyert cellulóz, amelyet cementtel, adalékanyagokkal, 

perlittel (térfogatsúly csökkentése céljából) és vízzel egy földnedvesnél 

nedvesebb, kb. 40%-os nedvességtartalmúvá kevernek. Ebből a 

keverékből préselik át az extrúziós préssel a lemezt, amelyet rendszerint 

hengernyomóval különböző felületi struktúrával látnak el. Az így 

előkészített lapokat a korábban már bemutatott kiköttető kamrában, 

megfelelő légnedvesség és hőmérséklet segítségével szilárdítják. 

Természetesen ezeknek a lapoknak is szükségük van további két hetes 

tárolásra vagy autoklávos kezelésre, hogy a cement hidratációja 

befejeződhessen. 

Ezeket a lapokat a gyártók az üzemben felületkezelik is a kültéri 

felhasználásnak megfelelően három, öt vagy hét rétegben. 

 

 

6.4 A CEMENTKÖTÉSŰ TERMÉKEK GYÁRTÁSI, 

FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KAPCSOLÓDÓ KUTATÁSOK 
 

A fejlesztések egyik fontos területe napjainkban a kötésidő 

csökkentésének és a formatestek jobb minőségben történő előállításának 

irányában folyik. A kötés gyorsításának kiváló lehetősége a 
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karbonátosodási folyamat idejének lecsökkentése széndioxid gáz 

alkalmazásával. Ugyancsak CO2-os technológiát alkalmaznak egy 

ciklusban gyártott cementkötésű, üreges panel-elemek gyártására 

(Eltomation B.V., Hollandia – GECA, Írország). 

Egy másik fejlesztési irány a faforgácslapokhoz hasonlóan ezen a 

téren is a lapszerkezet homogenitását helyezi előtérbe. A fejlesztés 

eltolódott a rostanyagok felhasználása felé, elsősorban az azbeszt-cement 

termékek kiváltását célozva. Ilyen új, divatos irány a rost cement 

termékek gyártása (fiber cement products). Ezzel az eljárással már nem 

csak síklemezek, hanem hullámlemezek és alacsony nyomású 

csőtermékek (átmérő 100 - 1000 mm) is előállíthatók (Siempelkamp – 

Fulgurith, Németoszág). Erre a technológiára fejlesztett ki a Voith cég 

teljesen automata gyártósort, mely tulajdonképpen a Hatschek eljáráson 

alapul. A termék rugalmasabb, áteresztőképessége jobb, porózusabb, 

simább. A sima felület lehetővé teszi a termékek normál ill. texturált 

felületkezelését, bevonását. Nyugat-Európában napjainkban a tetőfedések 

felújításának 60%-át rost-cement termékekkel oldják meg. (R. 

Berkenkamp - 1996) 

Japánban az elmúlt 10 évben több mint kétszeresére, 45 millió m
2
-ről 

115 millió m
2
-re nőtt a külső burkolóként alkalmazott cementkötésű 

forgács- és rostlemez termékek eladása. A kereslet növekedése a 

termékek gyártási ciklusának lerövidítését igényli, ezért a kutatások 

ebben az irányban a legjelentősebbek. A Nichiha Corporation és a Kyotói 

Egyetem új eljárást dolgozott ki a cementkötésű lapok gyorsított 

gyártására. A technológia alapja, hogy a nátrium-hidrogén-karbonát és a 

nátrium-szilikát hidratációjának gyorsításához magnézium-kloridot és 

kalcium-kloridot alkalmaznak gőz injektálása mellett. Ezzel a módszerrel 

a présidőt 10 percre csökkentették. (Y. Kuroki, W. Nagadomi, S. Kawai, 

H. Sasaki - 1996) 

Egyre nagyobb figyelmet fordítanak a világ különböző helyein a 

mezőgazdasági hulladékok, ill. melléktermékek lemezipari 

hasznosítására. Bolgár és szudáni egyetemek közös kutatásokat végeztek 

alacsony sűrűségű (500 kg/m
3
), ún. agri-cement lemezek előállítására 

napraforgószár felhasználásával. (N. Yossifov, P. Khristova, S. Gabir - 

1996) Egyes kutatások még tovább bontják a szervetlen kötésű mátrix 

vázanyagát. Angliában a Styrocrete cég a legkülönbözőbb termékekre – 

lapoktól (Tenmat Ltd.) a falazóblokkokig - dolgozott ki technológiát, 

mely szalmát és gyorsított úton köttetett aluminátcementet használ. Egyik 

fontos termékük az 1 mm-nél rövidebb cellulózvázra épülő cementkötésű 

lap, mely kiváló tűzállósági tulajdonságokat mutat. (B. Babic - 1996) 

Cole és Kroone vizsgálták a portlandcementben karbonátosodás útján 

megkötött széndioxidot. Különböző körülmények között készítettek 

cement-homok habarcs mintákat, többek között: karbonátosodáshoz 
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kedvezőtlen, karbonátosodást kizáró valamint karbonátosodáshoz 

kedvező környezetben. Készültek minták normál klímában és 

széndioxiddal dúsított környezetben. 

A mintákon DTA, TG ill. Röntgen diffrakciós vizsgálatokat végeztek. 

A differenciál hőelemzést kb. 2 g-os mintákon végezték, 10 °C/perc 

fűtési sebességgel, 1000 °C-ig. 

A termogravimetriai vizsgálatnál szintén 10 °C/perc fűtési sebességet 

alkalmaztak, ugyancsak 1000 °C-ig. A dehidratációs görbének az első 

deriváltja alapján végezték az elemzést. 

A DTA vizsgálati görbéken nyomon követhető egy kezdeti 

vízvesztési endoterm szakasz, majd 500 °C és 550 °C-nál a Ca(OH)2 

dehidratációjának ill. az a-b kvarc inverziójának az endoterm csúcsai, 

valamint egy gyengébb endoterm csúcs 600 – 750 °C-nál és egy erősebb 

800 °C körül a CaCO3 bomlásából következően. 

Az egyetlen jellemző különbség a minták között 600 - 750 °C között 

jelentkezett, ahol az erősen karbonátosodott mintáknál a Ca(OH)2 

endoterm csúcsa lecsökkent, bizonyos esetekben el is tűnt. Pontos CO2 

tartalmat ezekkel a mérésekkel nem tudtak meghatározni, csupán közelítő 

értékeket, 5%-ban CaCO3-ot tartalmazó szilícium-oxid segítségével. 

A TG vizsgálatok során valamennyi vizsgált mintánál mintegy 800 

°C-ig folyamatos volt a hő hatására fellépő bomlás. A differenciál görbén 

jól megmutatkoztak a bomlásból adódó csúcsok, valamint azok mértéke, 

350 °C, 775 °C, 800 °C és 1000 °C körül. A karbonátosodott és a nem 

karbonátosodott minták görbéi mintegy 350 °C-ig hasonlóak voltak, de 

efölött jelentős különbségek mutatkoztak: 

- a nem karbonátosodott mintánál 500 °C-on egy csúcs jelzi a 

jelenlévő kalcium-hidroxidot, míg a másik mintánál ez hiányzik, 

- a karbonátosodott minta azonban egy plusz csúcsot ad 610 °C-on.  

600 °C – 800 °C között a tömegvesztés ennél a mintánál folytonos. 

Cole és Kroone közelítő értékeket adtak meg a DTA görbe alatti 

terület integrálásával a kalcium-karbonát tartalomra vonatkozóan: a 

karbonátosodott cementben 4,0 – 5,1%, a nem karbonátosodott 

cementben 2,6%. (W. F. Cole – B. Kroone - 1960) 

Biryukovich et. al. már 1964-ben foglalkozott az üvegszál erősítésű 

cementkötésű cementtel. A nagyobb teherbíró képesség, nagyobb 

hajlítószilárdság elérése érdekében kísérleteket végezett a Szombathelyen 

az Iminvest Kft. a Falco Zrt. segítségével üvegszál erősítésű 

cementkötésű forgácslapok gyártásával (2000. szabadalmi ügyiratszám: 

P0001687/19). 
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1 BEVEZETÉS 

 

Az első valódi szintetikus polimer, a bakelit 1907-ben történt 

felfedezésével kezdetét vette a „műanyag kor”, mely napjainkban is 

virágzik különböző tulajdonságú és felhasználási célú műanyag 

kifejlesztésével, melyek nélkül mára elképzelhetetlen mindennapi 

életünk.  

A hagyományos, belátható időn belül lebomlani nem képes 

műanyagok akár több száz (vagy épp ezer) éves élettartama, viszont 

többnyire rövid használati ideje (kiváltképp az egyszer használatos, 

egyutas csomagolások esetén) nehezen egyeztethető össze. 2010-es 

adatok alapján az EU műanyag hulladékának 57,9%-a kerül hasznosításra 

(24,4% újrahasznosításra, 33,5% energetikai hasznosításra), 42,1%-a 

(10,4 millió tonna) továbbra is lerakókban kötött ki (PlasticsEurope 

2011). A műanyag termékekből keletkező hulladék mennyiségének 

csökkentése továbbra is egy megoldandó feladat. A biológiai úton 

lebomlani képes, komposztálható bioműanyagok alkalmazása alternatívát 

nyújt a probléma megoldására. Elterjedésüket a hagyományos 

műanyagokhoz viszonyított magasabb áruk (mely bár egyre csökkenő 

tendenciát mutat) és egyes gyenge tulajdonságaik (záró, termikus, 

mechanikai tulajdonságok) egyelőre akadályozzák. 

A bioműanyagok (szűkebben a lebomló poliészterek) egyike a tejsav 

polimerizációjával nyert politejsav (PLA) is. A PLA fő alkalmazási 

területei között szerepel az orvostudomány, a gyógyszerészet, de 

készülnek belőle közszükségleti áruk, sportszerek, műszaki cikkek, 

jelentősek a textilipari, és csomagolóipari alkalmazásai is. A PLA nagy 

előnye, hogy a paraméterek pontos beállítását követően feldolgozható 

hagyományos műanyagfeldolgozási technológiákkal, így extrudálással, 

extrúziós fúvással, fröccsöntéssel, fröccsfúvással, hőformázással. A 

politejsav azonban, számos pozitív tulajdonsága mellett, gyenge 

tulajdonságokkal is rendelkezik, ilyen például: a ridegség, a gyenge záró 

tulajdonságok és hőstabilitás vagy a lassú kristályosodás. A széleskörű 

elterjedést nehezítő tulajdonságok javíthatók egyéb polimerekkel, 

lágyítókkal keverékek, kompozitok előállításával vagy akár nanométeres 

tartományba eső erősítőanyagok alkalmazásával, vagyis politejsav alapú 

nanokompozitok gyártásával. 
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2 A POLITEJSAV  

 

2.1 A POLITEJSAV MONOMERE, ELŐÁLLÍTÁSA 
 

 

A politejsav (PLA) az egyik legnépszerűbb, piacon is fellelhető, 

évente megújuló nyersanyagforrásból származó, biodegradábilis és 

komposztálható bioműanyag. A PLA monomer egysége a tejsav, amely 

előállítható vegyi szintézissel vagy biokémiai úton, tejsavbaktériumok 

segítségével. A tejsavbaktériumos fermentáció során a kiindulási anyag 

lehet különböző megújuló nyersanyag pl. kukorica, búza, cukorrépa, 

cukornád stb., valamint mezőgazdasági, illetve ipari melléktermék, úgy 

mint burgonyarost, törköly, papíripari iszap (SREENATH et al. 2001, ODA 

et. al.2002, RIVERA et. al. 2007, MARQUES et al. 2008). A tejsav 

optikailag aktív vegyület, a 2. szénatomja királis, így a kötés 

térszerkezete alapján megkülönböztetünk D- és L-tejsavat, ill. (-)- és (+)-

tejsavat, attól függően, hogy a polarizált fényt jobbra vagy balra forgatja 

(1. ábra).  

 

 

 
 

1. ábra Tejsav enantiomerek 

 
 

A tejsavból polikondenzációs (PC) és gyűrűfelnyitásos 

polimerizációjával (ROP) állítható elő politejsav (2.ábra). A kiindulási 

tejsavtól (L vagy D), illetve a laktidtól (L, D vagy mezo) függően a 
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politejsav lehet: PLLA, PDLA, és PDLLA. Az L-izomerből kapott 

poli(L-tejsav) (PLLA) kristályos, míg a D-izomerből előállított poli(D-

tejsav) (PDLA) amorf szerkezetű. A poli(L,D- tejsav) (PDLLA) 

kristályossága függ az L/D aránytól (GARLOTTA 2001). A 

polikondenzáció előnye, hogy nem igényel nagy tisztaságú monomert, 

kevésbé költséges, mint a ROP, azonban nehezebben állítható elő vele 

nagy molekulatömegű polimer (GUPTA-KUMAR 2007). NAGAHATA et al. 

(2007) és BODNÁR et al. (2002) továbbfejlesztve a termikus 

polikondenzációs eljárást, mikrohullámú aktiválással állított elő 

politejsavat. BODNÁR et al. (2002) szerint az új módszerrel még 

katalizátor alkalmazása nélkül is, a termikus iniciálással kapott PLA-hoz 

hasonló molekulatömegű politejsav nyerhető.  PC során a vízmolekulák 

eltávolításának hatékonysága befolyásolja a keletkező anyag 

molekulatömegét. A PC-val kapott makromolekulát általában 

politejsavnak, a ROP-val szintetizáltat polilaktidnak is szokás nevezni 

(MAHARANA et al. 2008).   
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val szintetizáltat polilaktidnak is szokás nevezni (MAHARANA et 

al. 2008).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
2.ábra A PLA szintézis lehetséges módjai (GARLOTTA 2001) 

 

 

2.2 A  POLITEJSAV TULAJDONSÁGAI, 

FELDOLGOZÁSA, FELHASZNÁLÁSA 

 

A molekulatömeg, a makromolekuláris szerkezet és a kristályossági 

fok nagyban függ a kiindulási monomertől, a reakció paramétereitől és a 

polimerizációs eljárástól. A politejsav áltlagos molekulatömege 

~100.000-től 300.000-ig változik (ennél kisebb és nagyobb 

molekulatömegű PLA is nyerhető).  A molekulatömeg növekedésével 

párhuzamosan nő a mechanika szilárdság, az üvegesedési (Tg) és olvadási 

hőmérséklet (Tm), valamint az oldószerekkel szembeni ellenállás 

(BASTIOLI 2005, MAHARANA et al. 2008), ahogy az a 1. táblázat 

értékeiből kiolvasható. A termikus tulajdonságokra vonatkozóan hasonló 
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összefüggés figyelhető meg. A politejsav relatív alacsony üvegesedési 

hőmérséklettel rendelkezik (Tg ~ 50-60°C), és könnyen degradálódik a 

Tg feletti hőfokon magas nedvesség tartalmú közegben. 

 
1.Táblázat PLLA és PDLLA tulajdonságai különböző molekulatömegek 

mellett (MAHARANA et al. 2008) 

 
 

A legtöbb poliészterre jellemző, így a PLA-ra is, hogy jó az 

ellenállása alifás vegyültekkel (pl. ásványolajokkal) szemben, nem oldják 

az alkoholok, az alkánok, a benzin, a víz, korlátozottan oldja az aceton, a 

pridin, az etil-acetát, és a metil-etil-keton, jól oldja viszont a kloroform, a 

dioxán és a furán (BELGACEM-GANDINI 2008).  A PLA optikai 

tulajdonságok szintén függnek az előállítás alkalmazott hőmérsékletétől, 

katalizátorától, idejétől stb. Minél alacsonyabb a kristályosság foka, annál 

jobb a PLA átlátszósága. A nagymértékben kristályos politejsav rosszabb 

optikai tulajdonságokkal rendelkezik. A PLA jó aroma és íztartó, olajjal 

és zsírral szemben ellenálló. A PP-vel és a PET-tel összehasonlítva 

jobban higroszkópos, ezért körültekintően kell kezelni a tárolás és 

feldolgozás során. Összehasonlítva a hagyományos műanyagokkal a 

politejsav nagymértékben átengedi a vízgőzt, és egyéb gázokat, mint az 

O2 és a CO2 (BAOA et al. 2006, BELGACEM-GANDINI 2008). Jóllehet a 

gyenge vízgőzzáró képesség előnyös lehet olyan termékek 

csomagolásánál, ahol ez a tulajdonság kedvezően hat, például a 

konfekciós termékek esetén (CHEN at al. 2006), mégis a legtöbb 

csomagolóipari alkalmazásnál ez a tulajdonság inkább hátrányként 

mutatkozik meg. Lineáris alifás szerkezetének köszönhetően a politejsav 

jól tűri az UV-sugárzást. A PLA könnyen nyomtatható, könnyen vonható 

be fémmel és könnyen színezhető. Nyomtathatósága hasonló a PET-hez 

és jobb, mint a PE vagy a PP műanyagoké. Az 2. táblázat a politejsav és 

más lebomló, illetve nem lebomló műanyag egyes tulajdonságait 

tartalmazza. 

A PLA a szervezetben, illetve a természetben vagy komposztáló 

közegben abiotikus vagy biotikus úton is képes lebomlani. A degradációs 

mechanizmustól függően keletkezhet CO2 (CH4), víz, humusz és akár az 
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ismét polimerizálható tejsav (MOHAN-SIRVASTAVA 2010). A politejsav 

abiotikus lebomlása két fő úton zajlik le: termikus vagy hidrolitikus úton. 

A politejsav bomlási hőmérséklete 230-és 260 °C között mozog. A 

karbonil szén-oxigénkötés könnyen felszakad izotermikus hevítésre, mely 

a polimer gyors bomlását eredményezi. A termikus bomlás különböző 

reakciók következménye lehet úgy mint: termikus hidrolízis, termo-

oxidatív bomlás vagy átészterezési reakciók (BALCOM et al. 2002, 

TOKIWA-CALABIA 2006). A PLA abiotikus lebomlása a termikus 

lebomlás mellett főként hidrolízissel megy végbe (NARAHANAN et al. 

2004, GUPTA-KUMAR 2007). A hidrolitikus degradációt befolyásolja a 

PLA szerkezete, a molekulatömege és a molekulatömeg eloszlása, a 

politejsav kristályossága, az előállítás és a feldolgozás módja, a minták 

alakja. A hidrolízis foka a nedvességtartalom mennyiségének és a 

hőmérséklet növekedésével nő, melyet a PLA láncvégeken lévő szabad 

karboxil-csoportok is katalizálnak (BALCOM et al. 2002).  A lánchasadás 

meggyorsítható különböző katalizátorok: savak, lúgok alkalmazásával is. 

A politejsav biotikus degradációját is gyakran előzi meg hidrolízis 

(AIJOKA et al. 1998, MEHTA 2004). A hidrolízis során keletkező rövidebb 

szénláncok, már könnyen feldolgozhatók a különböző 

mikroorganizmusok által. A politejsav fragmentumok biotikus 

degradációjával aerob körülmények között CO2, H2O és humusz 

keletkezik, anaerob körülmények mellett metán is fejlődhet. A biotikus 

lebomlást, csakúgy, mint a hidrolitikus degradációt, szintén befolyásolják 

a politejsav fizikai és morfológiai tulajdonsági, illetve biológiai lebomlás 

körülményei (LUNT 1997, TOKIWA-CALABIA 2006, OZKOC-KEMALOGLU 

2009).  

A politejsav nagy előnye, hogy feldolgozható már meglevő 

polimerfeldolgozási technológiákkal, így extrudálással, fröccsöntéssel, 

extruziós- és fröccsfúvással és egyéb hőformázással.  A forgalomban lévő 

politejsav feldolgozható hagyományos extruder berendezésen. 

 
3. Táblázat A PLA erősségei és gyengeségei 

erősségek  gyengeségek 

- természetes alapú - korlátozott hőállóság 

- komposztálható - ridegség 

- jól nyomtatható 
- átlátszóság 
- olaj- és zsírálló 
- relatív széles feldolgozhatóság 

- gyenge gáz- (pl. O2 és CO2) és 
  vízgőzzárás 
- lassú kristályosodás 

 - vízre nem érzékeny 
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A politejsavból extrudálással kialakíthatók fóliák, lemezek, 

talajtakarófóliák, zsugorfóliák, címkék, szalagok. Extrúziós fúvással: 

tasakok, táskák, zsákok.  Fröccsöntéssel tárolók (merev és félmerevfalú), 

különböző közszükségleti cikkek, implantátumok állíthatók elő. 

Fröccsfúvással a PLA-ból üregestestek (elsősorban palackok) 

készíthetők. A politejsavból hőformázással lebomló tálcák, blister 

csomagolás is kialakítható. A 4. táblázat a különböző feldolgozási 

technikákkal előállított politejsav termékeket foglalja össze. A 

feldolgozás előtt, akárcsak sok más hagyományos műanyag 

feldolgozásakor, a PLA esetén is szükséges a szárítás alkalmazása, a 

hidrolízis (a molekulatömeg csökkenésének) illetve a nedvesség okozta 

mechanikai jellemzők romlásának, felületi hibák elkerülésének 

érdekében. 

 
4.Táblázat Különböző feldolgozási módokkal előállított PLA termékek  

feldolgozási mód felhasználás 

extrúzió fólia, lemez, zsúgorfólia, talajtakaró fólia, címke, 

szalag 

extrúziós fúvás szemeteszsák, tasak, táska  

fröccsöntés merev- és félmerev falú konténerek, 

közszükségleti cikkek (evőeszköz, csésze, pohár, 

pohártető stb.), implantátumok 

fröccsfúvás palackok, egyéb üreges testek 

melegalakítás tálcák, merev- és félmerev falú tárolók 

szálképzés szőtt és nemszőtt textíliák (higiéniai termékek, 

védőruházat, „lélegző” textíliák, szűrők), 

sebvarrócérnák 

habosítás mozgáscsillapító elemek 

 
A PLA fő felhasználója az orvostudomány és a csomagolóipar. 

Gyárthatók belőle fecskendők, vér tárolására alkalmas zsákok, katéterek, 

sebészeti varrócérnák, implantátumok, műszervek, égési sérüléseket 

szenvedett betegeknél bőrpótló szövet (tissue engineering), továbbá 

előnyösen használhatók a gyógyszerészetben is, pl. szabályozott 

gyógyszerhatóanyag kioldódású gyógyszerekhez (BODNÁR 2003). A 

csomagolási és egészség megőrző alkalmazások mellett már a gépjármű 

és elektronikai iparban is találkozhatunk politejsav termékekkel. 
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3 POLITEJSAV MÓDOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI 

 

3.1 KOPOLIMERIZÁCIÓ, LÁGYÍTÁS, KEVERÉKEK 

GYÁRTÁSA 
 

Az L-, D- és mezo-laktid sztereo kopolimerek előállításával 

hatékonyan szabályozható a polimer kristályossága, termikus és 

mechanikai tulajdonságai (KOLSTAD 1996, DRUMRIGHT et al. 2000, 

BARATIAN et al. 2001, OTHMAN et al. 2012). A tejsav és glikolsav  

kopolimerek (DATTA et al. 1995, BASTIOLI 2005) voltak az első 

forgalmazott biodegradábilis polimerek, melyeket fokozott dergadációs 

tulajdonságaik miatt elsősorban az orvostudományban és a 

gyógyszerészetben alkalmaztak, mint sebvarró cérnák, implantátumok és 

szabályozott hatóanyag kibocsátású gyógyszerek. Ε-kaprolakton 

kopolimerek előállításával (polikondenzációval vagy laktidból kiindulva 

ROP-pal) szintén növelhető a lebomlási sebesség és csökkenthető a 

politejsav ridegsége (FUKUZAKI et al. 1990, JEONG et al. 2004, 

FERNANDEZ et al. 2013).  BORDA et al. (2006) szerint jó 

szakítótulajdonságú, de egyben rugalmas anyagok nyerhetők poli(tejsav-

ε-kaprolakton)-2,6-toluilén-diizocianát-poli(etilén-glikol) előállításával 

is.  

A politejsav széleskörű alkalmazhatóságát gátló ridegség 

csökkenthető amegfelelő lágyító politejsavhoz adagolásával. JACOBSEN 

et al. (1999) poli(etilén-glikol) (PEG) (Mw=1500), glukóz-monoészter és 

zsírsavészter PLA ridegségére gyakorolt hatását vizsgálta. A legjobb 

lágyítóhatást a 10t%-nyi PEG-gel érték el, ahol a szakadási nyúlás 3,3%-

ról 40%-ra nőtt. Az ütésállóság ezen összetétel mellett szintén 

szembetűnő javulást mutatott, az alkalmazott vizsgálati paraméterek 

mellett a minta tönkremenetele nem következett be. 

Különböző lágyítók PLA-ra gyakorolt hatását vizsgálta MARTIN és 

AVÉROUS (2001). Kutatásuk során nem-toxikus és biokompatibilis 

glicerint, citrátésztert, három fajta poli(etilén-glikol)-t (PEG400, PEG 

1500, PEG monolaurát) és oligotejsavat alkalmaztak a politejsav 

képlékennyé tételére. Általánosságban igaz, hogy a lágyítók 

kristályosodást idéztek elő a PLA-ban, emellett az üvegesedési 

hőmérséklet (Tg) alacsonyabb hőmérsékletek felé tolódott el a PEG400 és 

az oligomer tejsav esetén. A mechanikai tulajdonságokból kiderül, hogy a 

legnagyobb moduluszbeli csökkenés, 53% és 65%, 20t% PEG400 és 

OLA tartalom estén volt tapasztalható. Ezzel egyidőben a szakadási 

nyúlás a lágyító tartalom növelésével nőtt, legnagyobb mértékben 8%-ról 

200%-ra 20t% OLA és 160%-ra PEG400 alkalmazásakor. A vizsgálatok 

során MARTIN és AVÉRIOUS megállapította, hogy a glicerin volt a 
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politejsav legkevésbé hatékony lágyítója, míg a PEG400 és az oligotejsav 

a leghatékonyabb plasztifikálónak bizonyult. 

BAIARDO et al. (2003) szintén különféle molekulatömegű poli(etilén-

glikol)-t (PEG400, PEG900, PEG1500, PEG2000, PEG3400, PEG10000) 

és acetil-tributil-citrátot (ATBC) használt fel politejsav lágyításához. A 

szakadási nyúlást a lágyítók közül legjobban 20t%-nyi ATBC növelte, 

1,8%-ról 298%-ra. A PEG-ek közül a legnagyobb plasztifikáló hatással a 

20t%-nyi PEG1500 bírt, 235%-ra növelve a szakadási nyúlás értékét. A 

legkisebb adagolási mennyiségben a PEG400 tette lehetővé a ridegség 

csökkentését, 10t%-nyi PEG400-zal a szakadási nyúlás 140%-ra nőtt. 

BAIARDO et al. megállapította, hogy a PLA elegyíthetősége a PEG-ekkel 

a molekulatömeg növekedésével csökken, PEG400 esetén 30t%, PEG 

10000 esetén 15t% elegyíthető jól a PLA-val. A lágyított politejsav 

minták mindegyike alacsonyabb üvegesedési hőmérsékletet, 

szakítószilárdságot és Young-modulust mutatott, mint a tiszta PLA.  

LJUNGBERG és WESSLÉN (2002) öt féle lágyítót – triacetin, tributil-

citrát, acetil-tributil-citrát, trietil-citrát, acetil-trietil-citrát – vizsgált a 

PLA képlékennyé tételére. A lágyítók mennyisége a következőképp 

alakult: az első kompaundálás során mind az öt lágyító esetén 15 és 85 

t%, a második kompaundálásnál a triacetin és a tributil-citrát 

alkalmazásakor 20, 25 és 30 t%. A vizsgálati eredményekből kiderült, 

hogy triacetin és a tributil-citrát hatására jelentős csökkenés következett 

be az üvegesedési hőmérsékletben. A lágyító tartalommal szinte egyenes 

arányban csökkent a Tg, 25 t% esetén ~10°C-kal. Hasonló tendenciát 

mutatott a lágyító fázis szeparációja a minták 50°C-os hőkezelését 

követően. A lágyítók mennyiségét növelve nőtt a PLA kristályossági 

foka, míg az olvadási hőmérséklet 10°C-kal csökkent a lágyító 

mennyiségétől függetlenül. 

LJUNGBER és WESSELÉN (2003) következő kutatásának tárgyát a 

tributil-citrát (TbC) oligomerek PLA lágyítóként való felhasználása 

képezte. Az oligomereket TbC és dietilén-glikol (DEG) átészterezésével 

állították elő. A kutatók megfigyelték, hogy a PLA – oligomer TbC 

rendszerek estén csökkent az üvegesedési hőmérséklet, valamint, hogy a 

plasztifikáló hatás nagyobb volt nagy molekulatömegű lágyító 

alkalmazása esetén. Vizsgálataik alapján megállapítható, hogy a PLA 

bizonyos mennyiségű lágyító tartalom estén telítetté válik, minél nagyobb 

a lágyító molekulatömege, annál kisebb a telítettségi koncentráció. 

A politejsav rugalmasságának növelésére egy lehetséges megoldás a 

termoplasztikus keményítővel (TPS) és egyéb hőrelágyuló polimerrel 

való keverés. MARTIN és AVÉROUS (2001) voltak az elsők, akik 

tanulmányt készítettek a TPS/PLA keverékekről. Három, különböző 

mennyiségű lágyítót (glicerint) (10, 18 és 35 t%) tartalmazó 

termoplasztikus keményítő jelenlétének hatását vizsgálták a politejsav 
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mátrixra. Összehasonlítva a csak lágyítót tartalmazó PLA és TPS/PLA 

termékek mechanikai tulajdonságait azt kapták, hogy a termoplasztikus 

keményítő nélküliek jobb eredményeket mutatnak.  A TPS-PLA 

összeférhetőség növelésére, a keverékek tulajdonságainak javítása 

érdekében kompatibilizálószerre (felületmódosításra, ojtásra) van 

szükség. HUNEAULT és LI (2007) a PLA reaktív módosításához 95%-os 

tisztaságú maleinsav-anhidridet (MA) és peroxid iniciátor használtak. A 

keverék TPS tartalma 27 és 60 t% között mozgott. Az előállított anyagok 

vizsgálatával megállapították, hogy a PLA-g-MA (MA-val ojtott PLA) és 

a TPS egymást követő keverése megnövekedett rugalmassági 

modulushoz vezetett. A módosított keverékek szakadási nyúlása 100-

200%-os volt (ezzel szemben a sima politejsavé 5-20%). Ez a növekedés 

a sokkal homogénebb rendszernek és a határfelületi kölcsönhatások 

javulásának volt köszönhető. Megállapították azt is, hogy a legnagyobb 

mértékű szakadási nyúlásbeli javulás 36t%-os TPS mennyiségnél 

jelentkezett. REN et al. (2009) TPS/PLA/PBAT keveréket állítottak elő 

egy lépésben, ömledékes eljárással. A poli(butilén-adipát-tereftalát) 

(PBAT) egy flexibilis poliészter, amely képes a teljes biológiai 

lebomlásra pár hét alatt, a természetben előforduló enzimek hatására. 

REN et. al megállapította, hogy a TPS, a PLA és a PBAT kettős és hármas 

keverékek kitűnő tulajdonságokat mutattak abban az esetben, ha kis 

mennyiségű összeférhetőséget javító szert (anhidriddel funkcionált 

poliésztert) adtak a keverékekhez. A TPS/PLA és TPS/PBAT kettős 

keverékek szaktó szilárdsága körülbelül 30 és 100%-kal nőtt, a szakadási 

nyúlás pedig jelentősen emelkedett a PBAT tartalom növelésével. Az 

üvegesedési hőmérséklet ugyancsak nőtt a PBAT tartalommal. 

Megfigyelték továbbá, hogy a kompatibilizált keverékek vízfelvétele 

lelassult. 

Intenzíven kutatott terület a politejsav poli(e-kaprolakton)-nal (PCL) 

való keverése. A PCL szintén biodegadábilis poliészter csakúgy, mint a 

PLA (fosszilis eredetétől eltekintve), alacsony Tg-vel (~-60°C) és nagy 

(600-700%) szakadási nyúlással rendelkező műanyag (SINHA et al. 

2004), így PLA-hoz adagolásával csökkenthető a politejsav ridegsége. A 

két polimert azonban korlátozott összeférhetőség jellemzi, így gyakran 

szükséges olyan kompatibilizátorok alkalmazása mint a dikumil-peroxid 

(SEMBA et al. 2006), a metakriloil-oxietil izocianát (CHEN et al. 2010), a 

lizin-diizocianát (TUBA et al. 2011), a lizin-triizocianát (TAKAYAMA et 

al. 2006, TAKAYAMA et al. 2011, TUBA et al. 2011) a kívánt 

tulajdonságok eléréséhez.  

Az irodalomban találhatók példák PLA/kitozán (SUYATMA et al. 

2004), PLA/poli(hidroxi-alkanoátok) (NODA-SATKOWSKI 2004), 

PLA/poli(vinil-acetát) (GAJRIA et al. 1996) PLA/poliuretán (LI-SHIMIZU 

2007), PLA/kis sűrűségű polietilén (ANDERSON et al. 2003, 
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BALAKRISHNAN 2010 ) PLA/poli(metil-metakrilát) (ZHANG et al. 2003) 

keverékekre is.  

 

3.2 KOMPOZITOK  
 

A politejsav módosításának, a tulajdonságainak javításának egy 

másik útja erősítő anyagok alkalmazása, azaz politejsav alapú 

kompozitok gyártása. A kompozit előállítása történhet már meglévő 

polimerfeldolgozási technológiákkal, például extruderen, belsőkeverőben. 

Az erősítőanyagok alkalmazásával a politejsav felhasználhatóságának 

spektruma kiszélesíthető egészen a csomagolóipari alkalmazásoktól a 

műszaki alkalmazásokig. A PLA esetén leggyakrabban tárgyalt 

mikrométeres, milliméteres tartományba eső erősítőanyagok a 

természetes szálak (pl. len, kender, kenaf – OKSMAN ET AL. 2003, BAX-

MÜSSIG 2008, LE DUIGOU ET AL. 2009 GRAUPNER ET AL. 2009, BLEDZKI 

ET AL. 2009, ISLAM ET AL. 2010, SAWPAN ET AL. 2011) és a keményítő. 

A lenszál PLA mátrix mechanikai tulajdonságaira gyakorolt hatását 

vizsgálta többek között OKSMAN et al. (2003) et al. és LE DUIGOU et al. 

(2009).  OKSMAN et al. extruder segítségével állított elő PLA/len 

kompozitokat. Megállapította, hogy a lenszálak és a politjesav mátrix 

között noha nem megfelelő az adhézió, mégis a kompozit szilárdsága (30 

t% len tartalomnál) 50%-kal jobb, mint a csakugyan lenszállal erősített 

polipropiléné (PP).  A szintén 30 t%-ban lent tartalmazó kompozitok 

Young-modulusa 3.4 GPa-ról 8.4 GPa-ra nőtt. BLEDZKI et al. (2009) 

cellulóz és abaka erősítő szálakat használt fel. Az általuk előállított 

PLA/természetes szál kompozitok 70:30 t% arányban tartalmazták a PLA 

mátrixot és az erősítőszálakat. A szálakat nem vetették alá vegyi 

kezelésnek, ahogy a PLA esetén sem alkalmaztak semilyen kémiai 

módosítást. A mechanikai vizsgálatok során a következőket állapították 

meg: a legnagyobb szakítószilárdságot  

(~64 MPa-ról ~92 MPa-ra történő növekedést) a cellulózzal erősített 

kompozitok mutatták. Megfigyelték viszont, hogy az abaka szálak jobban 

növelték a rugalmasságot, mint a cellulóz szálak, míg a cellulóz az 

ütőszilárdság javításában bizonyult hatékonyabbnak. 

A PLA/keményítő kompozitok előállításának célja általában a 

költségek csökkentése és a PLA lebonthatóságának, esetleg egyéb 

tulajdonságainak módosítása. A keményítő, mint töltőanyag növeli a PLA 

ridegségét, merevségét, melyet lágyítókkal lehet mérsékelni. Szemcsés 

keményítő, poli(D,L-tejsav) (PDLLA) és poli(hidroxi észter-éter) (PHEE) 

felhasználásával állított elő kompozitot GARLOTTA et al. (2003), ahol a 

PHEE-t a keményítő és a PDLLA közötti összeférhetőség növelése 

céljából alkalmazták. A DSC-vel kapott görbékből arra következtettek, 

hogy a keményítő felgyorsítja a PDLLA kristályosodását, sőt 



77 

kristályképző gócként viselkedik a keményítővel töltött PDLLA/PHEE 

kompozitoknál. A töltőanyag nélküli PDLLA/PHEE keverékek esetén, 

növelve a PHEE-t, 50%-nál nagyobb mértékben nőtt a szakadási nyúlás, 

azonban a szakítószilárdság és a Young-modulus csökkent. Keményítő 

hozzáadásával a kompozit szakadási nyúlása 10% alá esett, és további 

csökkenést figyeltek meg a keményítő arány emelésével, melyet a mátrix 

teherviselő helyeinek csökkenésével magyaráztak.  

SHOGREN et al. (2003) a politejsav és a keményítőszemcsék (S) 

közötti kölcsönhatás növelésére szintén poli(hidroxiészter-étert)  (PHEE) 

alkalmazott, mivel korábbi kísérletek kimutatták, hogy a PLA és a 

keményítőszemcsék közötti nem megfelelő adhézió miatt gyenge 

mechanikai tulajdonságok jelentkeztek. Kutatásaikból kiderül, hogy 60 

t%-os keményítő tartalom mellett sem gyorsult fel a PLA bomlása, 

továbbá, hogy a keményítő nagy része, valószínűsíthetően a PLA 

bevontatnak köszönhetően, hozzáférhetetlenné vált a mikroorganizmusok 

számára. SHOGREN et al. továbbá úgy véli, hogy a szemcsés keményítő 

alkalmazása PLA esetén nem gyorsítja a degradációt, viszont a PHEE 

használatával növelhető a lebomlás aránya.  

Különböző szemcsés keményítők (kukorica-, búza- és magas amilóz 

tartalmú kukoricakeményítő) poli(L-tejsav) (PLLA) mátrix 

tulajdonságaira gyakorolt hatásait vizsgálta WANG et al. (2003). A 

keményítő és a politejsav határfelületi kölcsönhatásainak javítása 

érdekében felületmódosító szerként metilén-difenil-diizocianátot (MDI) 

alkalmaztak. Az előállított kompozitok termikus, mechanikai 

tulajdonságait, morfológiáját és fizikai öregíthetőségét (25°C-on, 50%-os 

relatív páratartalom mellett) vizsgálták. A DSC-s mérések nem mutattak 

különbséget a kompozitok termikus tulajdonságai között. A keverékek 

öregedése független volt a keményítő forrástól, nem így az MDI 

tartalomtól, ugyanis az MDI-t is tartalmazó kompozitok sokkal lassabb 

mértékű öregedést mutattak.  

YEW et al. (2005) epoxi-egységekkel módosított természetes gumit 

(ENR), rizskeményítő szemcséket (RS) használt fel PLA alapú 

kompozitok előállításához. Kutatásaik igazolták, hogy RS adagolása a 

PLA-hoz növeli a mátrix modulusát, és hogy az töltőanyag tartalom 

növelésével csökken a szakadási nyúlás. ENR-t is alkalmazva sokkal 

rugalmasabbá vált az anyag, javultak a szakadási tulajdonságok, és 

érdekes módon az ENR fokozza a PLA/RS kompozitok 

degradálhatóságát. Megfigyelték, hogy a PLA/RS kompozit 

szakítótulajdonsága drasztikusan csökkent enzimatikus degradáció 

hatására.  

A politejsav mikrométeres cellulóz szemcsékkel való módosításával 

jóval kevesebb kutató foglalkozik mint a PLA keményítővel vagy a 

természetes szállal való módosításával. MATTHEW et al. (2004) 10-15 
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µm-es részecskeméretű mikrokristályos cellulózzal faliszttel (20-30 µm) 

és farosttal (150-750 µm) módosított poli(L-tejsavat). A kompozitokat 

ömledékes eljárással, ikercsigás extruderen állították elő, a vizsgálati 

próbatesteteket fröccsöntéssel alakították ki. A húzószilárdsági mérések 

alapján legnagyobb mértékben a mikrokristályos cellulóz 

(10,15,20,25t%), de a faliszt (45,2t%) és a farost (45,2t%) jelenléte is 

csökkentette a politejsav szakítószilárdságát, csakúgy mint a szakadási 

nyúlását. A Young-modulus ellenben minden esetben nőtt, legnagyobb 

mértékben a farost alkalmazása esetén, ahol a modulusz 3,6 GPa-ról 6,3 

GPa-ra nőtt.   

SUCHAIYA és AHT-ONG (2011) banánszárból előállított (BS) (27µm) 

és kereskedelmi forgalomban kapható (Avicel PH101, 50µm) MCC 

hatatását vizsgálata a politejsav mechanikai és kristályossági 

tulajdonságaira. A különböző MCC tartalmú (10, 20, 30 és 40 t%) 

kompozitokat ikercsigás extruderen (10-150-180-180°C, 32 rpm, L/D:40) 

állították elő, majd a vizsgálati minták kialakítása hőprésen történt. A 

húzóvizsgálati eredmények alapján mindkét típusú mikrokristályos 

cellulóz alkalmazása esetén, de a BS MCC esetén nagyobb mértékben, 

nőtt a szakítószilárdság és a Young-modulus, melyek további növekedést 

mutattak az MCC tartalom emelkedésével (legnagyobb, 50%-os javulás a 

40t% BS MCC tartalom mellett jelentkezett). A szakadási nyúlás 

ellenben csökkent a tiszta PLA-hoz képest, az MCC mennyiségének 

növekedésével.  Az XRD mérések szerint a BS MCC nagyobb mértékben 

növelte a PLA kristályosságát, mint az Avicel PH101.  

A politejsav egyes gyenge tulajdonságainak javítása nemcsak 

mikrométeres tartományba eső erősítőanyagokkal lehetséges, hanem 

nanométeres tartományba eső részecskékkel, szálakkal, lemezekkel is. A 

következő alfejezetek mutatják  be általánosságban az  

nanoerősítőanyagok hatását a polimer mátrixokra, majd az azt követő 

fejezetek tárgyalják a PLA alapú, montmorillonitot és nanocellulózt 

tartamazó nanokompozitokat. 

 

3.3 NANOKOMPOZITOK 

3.3.1 NANORÉSZECSKÉK 

A klasszikus polimer kompozitok esetén a diszpergált fázis méretei,- 

átmérője, vastagsága hosszúsága egyaránt a mikrométeres/milliméteres 

tartományba esik. Ezzel szemben a nanokompozitok erősítőanyagai 2-3 

nagyságrenddel kisebbek, méreteik a nanométeres tartományban 

helyezkednek el. Nanokompozitokról akkor beszélünk, ha a kompozitot 

alkotó komponensek legalább egyikének valamely dimenziója (vastagság 

vagy átmérő) 1-100nm-es tartományba esik (PUKÁNSZKY 2002, 

LEHOCZKI 2000, GACITUA et al. 2005, KOVÁCS 2005).  
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A nanokompozitok során alkalmazott nanorészecskék lehetnek a 

nagy hossz/vastagság aránnyal rendelkező nanolemezek (pl 

montmorilonit, szaponit, hektorit vagy szén nanolemezek), az 

átmérőjükben nanométeres nanoszálak (pl cellulóz nanofibrilla) és 

nanocsövek (pl. szén nanocső), valamint a mindhárom dimenzióban 

nanométeres részecskék (pl. nanométeres fém-, fém-oxid szemcsék)  

(3.ábra).  

 

 
 

3 .ábra Nanométeres tartományba eső erősítőanyagok típusai és paraméterei 

 
 

A kis méretnek köszönhetően a nanoerősítőanyagok nagy fajlagos 

felülettel és nagy mennyiségű atom-/molekulahányaddal rendelkeznek a 

felületen. NAGARAJAN et al. (2008) számításai alapján a nanorészecskék 

mérete fordítottan arányos a felületen található molekulahányaddal és a 

fajlagos felülettel (4. és  5.ábra). 
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4.ábra A nanorészecskék felületén lévő molekulahányad a részecskeméret 

és a részecske alak függvényében (NAGARAJAN et al. 2008) 

 

 
5.ábra A nanorészecskék fajlagos felülete a részecskeméret és a részecske 

alak függvényében (NAGARAJAN et al. 2008) 
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3.3.1.1 MONTMORILLONIT 

A polimerek nanokompozitok esetén az egyik leggyakrabban 

alkalmazott nanoerősítőanyag a montmorillonit (MMT), mely a 

szmektitek csoportjába tartozó monoklin kristálytípusú réteges szilikát 

(agyagásvány) (CHEN 2004, ANANDHAN-BANDYOPADHAY 2011). A 

réteges szilikátok (más néven filloszilikátok) a földkéreg 5%-át felépítő 

magmás, metamorf és üledékes kőzet uralkodó kőzetalkotói, valamint 

ezek mállása során nagy mennyiségben képződő szilikátok (SZAKÁLL 

2011). A rétegszilikátok kristályrácsát, a SiO4-tetraéderek háromirányú 

összekapcsolódása révén felépülő, (Si2O5)
2–

 gyökű  rétegek alkotják. A 

tetraéderek kationja a Si
4+

 mellett leginkább az Al
3+

 lehet. (SZAKÁLL 

2011) Az így létrejött ún. tetraéderes réteghez a negatív töltésének 

kiegyenlítésére oktaéderesen koordinált kationok rétegének, a 

töltésegyensúly miatt gyakran további rétegek kapcsolódnak. Ilyen 

módon a tetraéderes és az oktaéderes rétegek együtteséből többféle ún. 

rétegkomplexum jöhet létre, a rétegkomplexumok között gyenge 

kötőerők (pl. van der Wals) hatnak (ANANDHAN-BANDYOPADHAY 2011). 

A rétegszilikátok közös tulajdonságai: réteges szerkezet, 

rétegkomplexumokkal párhuzamosan kitűnő hasadás, kis keménység és 

kis sűrűség. Kristályaik megjelenése a szerkezetnek megfelelően lemezes, 

vékony táblás (6.ábra). Azok a rétegszilikátok melyek kristálymérete 

rendkívül kicsi pásztázó elektronmikroszkóppal látható réteges szerkezete 

agyagásványoknak nevezzük.  Az agyagásványok rétegvastagsága kb. 1 

nm. A rétegek egyéb méretei mikrométer nagyságrendűek, ezért a 

töltőanyag hossz/vastagság aránya nagy, sokszor több mint 1000. A 

rétegek szorosan, kis rést hagyva helyezkednek el egymás mellett. 

 

 
6.ábra Rétegszilikátok lemezei (BENTONIT.INFO) 

 

A montmorillonit a következő összegképlettel írható le: 

(Na,Ca0,5)0,33(Al,Mg)2Si4O10(OH)2 • nH2O.  Az MMT rétegei között 

kicserélhető ionok (Na
+
, Ca

+
, Mg

+
) és a hidratációs víz található (7.ábra). 
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Ezeknek az ionoknak a jellege alkálifém, vagy alkáliföldfém, de főleg 

kalcium és nátrium (BORASZATISEGEDANYAGOK.HU).  A szmektit 

csoport tagjainak, így a montmorillonitnak is két különlegesen fontos 

tulajdonságuk van. Az egyik ilyen jellemzőjük, hogy a rétegközi kationok 

és részben a vízmolekulák sokféle kationnal kicserélhetők (növelhető a 

rétegek közötti távolság). A másik speciális tulajdonságuk a reverzibilis 

duzzadó képesség (NORRISH 1954). Ha a száraz montmorillonitot magas 

páratartalmú közegbe helyezzük, a MMT képes a légköri nedvesség 

rétegközi részben való adszorbeálására. A duzzadás során az adott 

nyomáshoz tartozó egyensúlyi szeparációig válnak el egymástól a 

rétegek. A rétegek szétválásának mértékét a rétegek között elhelyezkedő 

kationok határozzák meg (például az általuk meghatározott taszítóerők). 

Vízzel alkotott kolloidja stabil, tixotrop sajátságú, a rétegközi víz 

mennyisége jelentősen megnövelhető vagy lecsökkenthető anélkül, hogy 

a szerkezet összeomlana.  A víz mellett egyéb a szerves és szervetlen 

anyagok adszorptív megkötésére való hajlam és az ioncserélőképesség is 

jellemzi a szmektit csoportot. (LUCKHAM-ROSSI 1999) 

 

 

 
 

7.ábra Montmorillonit kristályszerkezete (LUCKHAM-ROSSI 1999) 
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A montmorillonitot földes, porszerű vagy összeállóbb vaskos 

tömegek alkotják (8. ábra). (SZAKÁLL 2011) Fizikai megjelenését 

tekintve lehet szürkésfehér, szürkészöld, halvány rózsaszín; fénytelen 

vagy viaszfényű; zsíros tapintású. Magyarországon az Alföldön és a 

Dunántúlon egyaránt fellelhető a montmorillonit (KOCH 1985). A 

montmorillonitot főként a cserép és téglagyártáshoz használják fel, 

emellett egyéb kerámiaipari, papíripari, kozmetikai ipari, gyógyszeripari 

(kontakt dermatitisz kezelésére, nehézfémek megkötésére), valamint más 

alkalmazásai is jelentősek – biogazdálkodásokban mint hordozóanyagot, 

élelmiszeriparban a gyümölcslevek, mustok, borok derítésére használják. 

A kereskedelmi forgalomban kapható, papíripari és műanyagipari célokat 

szolgáló montmorillointok gyártóit, elnevezéseit és felületmódosító 

anyagait az 5.táblázat tartalmazza. 

 

 

   
8.ábra Montmorillonit agyagszerű megjelenése, és görbült pikkelyes kristályai 

(SEM felvétel) (SZAKÁLL 2011) 
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5.táblázat Kereskedelmi forgalomban kapható montmorillonitok 

gyártó név anion felületmódosító anyag 

Southern Clay Cloisite 10A klorid 
dimetil, benzil, dehidrogenizált zsírsav, 
kvaterner ammónium só 

 
Cloisite 15A klorid 

dimetil, dehidrogenizált zsírsav, 
kvaterner ammónium só 

 
Cloisite 20A klorid 

dimetil,dehidrogenizált zsírsav, 
kvaterner ammónium só 

 
Cloisite 30B klorid 

metil, zsírsav, bisz-2-hidroxietil, 
kvaterner ammónium só 

 
Cloisite 93A HSO4 

metil, dehidrogenizált zsírsav 
kvaterner ammónium só 

 
Cloisite CA++ klorid természetes montmmrillonit 

 
Nanofil 5 NA 

dimetil, dehidrogenizált zsírsav, 
kvaterner ammónium só 

 
Nanofil 15 klorid 

dimetil, dehidrogenizált zsírsav, 
kvaterner ammónium só 

 
Nanofil 116 NA természetes montmmrillonit 

Nanocor Nanomer I. 44 P NA dimetil-dialkil (C14-C18) amin 

 
Nanomer I.34MN NA 

metil dihidroxietil hidrogenizált zsírsav 
alumínium 

 
Nanomer I.28E NA trimetil-sztearil ammónium 

 
Nanomer I.31PS NA 

amino-propil-trietoxiszilán, 
oktadecilamin 

 

3.3.1.2 Cellulóz, mint erősítőfázis 

 
A tudomány jelenlegi állása szerint a cellulóz a legnagyobb 

mennyiségben előforduló szerves polimer a Földön, melyből évi 1,5x10
12

 

tonna termelődik, így a cellulóz csaknem kifogyhatatlan 

nyersanyagforrása a környezetbarát, biokompatibilis termékeknek 

(KLEMM et al. 2005). Noha a cellulózt a legnagyobb mennyiségben fából 

nyerik ki, a cellulóz egyéb növényekben (gyapotban, a lenben, a 

kenderben) szintén jelentős mennyiségben fellelhető, mint fő szerkezet 

erősítő anyag, emellett a cellulózt nemcsak növények képesek előállítani, 

hanem algák, baktériumok és zsákállatok is.  

A cellulóz szubmikroszkópos szerkezete látható a 9.ábrán. Az elemi 

fibrillákat alkotó cellulóz lánc β-1,4 kötéssel kapcsolódó D-glükóz 

alapegységekből épül fel (10.ábra). Az elemi fibrillák mikrofibrillákat 

alkotnak, ahol a cellulóz láncok inter- és intramolekuláris hidrogén 
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kötéssel kapcsolódnak egymáshoz. A mikrofibrillák nem homogének, 

megtalálhatók bennük rendezetlen amorf és nagy rendezettségű kristályos 

részek egyaránt. A természetes cellulóz (cellulóz I) legalább két 

kristályos módosulatból áll (cellulóz Iα és cellulóz Iβ – utóbbi nagyobb 

mennységben megtalálható), amik a szilárd fázisban megjelenő polimorf 

módosulatok (BÉNYEI 2003). 

A cellulóz fehér színű, szilárd polimer, nem oldódik vízben, szerves 

oldószerben, híg savakban, híg lúgokban, alkoholban. Bomlási 

hőmérséklete ~230°C. A cellulóz elsődleges felhasználója a papíripar, de 

élelmiszeripari alkalmazásai is jelentősek. E460i néven 

térfogatnövelőként és stabilizátorként használják.  

 

 
 

9.ábra A cellulóz szubmikroszkópos szerkezete (MOON et al. 2010) 

 
10.ábra A cellulózlánc felépítése (KLEMM et al. 2005) 

 
A cellulóz erősítőanyagént való alkalmazása különböző polimer 

mátrixokban számos előnnyel jár. SAMIR et al. (2006) a következő 

érveket sorolja fel a celullóz mellett: megújuló természet, nem élelmiszer 

alapanyag, alacsony feldolgozási energia igény, alacsony ár, alacsony 

sűrűség, nagy szilárdság és modulus, relatív reaktív felület, szervetlen 

erősítőanyagokkal szemben alacsonyabb keménység, így nem okoz 

sérüléseket, kopást a feldolgozó berendezéseken, mely lehetővé teszi a 

nagy hányadban való alkalmazást is. Jól lehet a cellulóz alkalmazásának 

számos pozitívuma van, mégis néhány nehézséggel is számolni kell a 

cellulóz felhasználása során. Mivel a cellulóz poláris és hidrofil 

természetű annak kompaundálása olyan apoláris és hidrofób 

polimerekkel, mint a legtöbb hőrelágyuló műanyag gyakran 

nehézségekbe ütközik. A létrejövő kompozitban a cellulóz részecskék 
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sokszor nem tudnak megfelelően eloszlani, végeredményben gyenge 

tulajdonságokkal rendelkező anyag keletkezik. (WANG-DRAZAL 2012) A 

cellulóz nagyfokú nedvességmegkötő képessége szintén problémát 

jelenthet mind a gyártás során, mind a késztermék alaktartósága esetén. 

Az ömledékes eljárással kialakított kompozitok mátrixául szolgáló 

műanyagok körét szűkíti a cellulóz termikus degradációs hőmérséklete, 

mivel a cellulóz hőbomlása relatív alacsony, 230°C körüli hőmérsékleten 

bekövetkezik. (SAMIR et al. 2006) 

A feldolgozási paraméterek és a mátrix optimális megválasztásával a 

többnyire növényi sejtfalból kinyert cellulóz részecskék különféle 

formákban alkalmazhatók mint erősítőfázis a kompozitokban, 

nanokompozitokban. Ilyen például a mikrokristályos (MCC), a 

mikrofibrillált (MFC), a nanofibrillált (NFC) cellulóz és a cellulóz 

nanokristály (CNC) (11.ábra).   

A mikrokristályos cellulóz (MCC) (11.ábra/b) α-cellulózból 

állítható elő ásványi savak segítségével, melyek kioldják a cellulóz 

mikrofibrillák amorf régióit, visszahagyva a mikrokristályos 

szegmenseket.  Az MCC magas cellulóz tartalmú, és nagy kristályosságú 

anyag, melynek szemcsemérete többnyire 10-50µm között mozog. A 

szemcsék között ható erős hidrogénkötésnek köszönhetően multi-méretű 

cellulóz mikrofibrillákba aggregálódnak, a kompozitok kialakítása során 

1-10 µm-es pálcika szerű elemekre bomlanak fel  (MOON et al. 2011).  A 

cellulózhoz hasonlóan vízben, acetonban, etanolban, toluolban, 

hígsavakban és lúgokban nem oldódik. Az MCC engedélyezett élelmiszer 

adalék, emellett gyógyszerek és kozmetikumok összetevője is. Mind a 

cellulóz mind a mikrokristályos cellulóz mennyiségi korlátozások nélkül 

alkalmazható a különféle élelmiszerekben.  

A mikrofibrillált cellulóz (MFC) (11.ábra/c) mechanikai kezeléssel 

állítható elő nagy tisztaságú fa és növényi cellulóz rostból. Az MFC 

részecskék több elemi fibrillát tartalmaz, melyek mindegyike 36 Iβ-

kristály szerkezetbe rendeződött cellulóz láncot tartalmaz. Az MFC 

~100%-ban cellulóz, amorf és kristályos részeket is tartalmazó, nagy 

hossz-vastagság aránnyal rendelkező (10-100 nm vastag, 0,5-10 µm 

hosszú) anyag. (MOON et al. 2011)  
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11.ábra Különféle cellulóz részecske típusok,  

facellulóz rost (a), MCC (b), MFC (c), TEMPO-NFC (d), CNC (e), (MOON et al. 2011) 
 

A nanofibrillált cellulóz (NFC) vagy cellulóz nanofibrilla (CNF) 

(11.ábra/d)   olyan finomabb cellulóz fibrilla, mely a mechanikailag 

finomított növényi rostok további speciális kezelésével állíthatók elő. A 

legelterjedtebb technológia a 2,2,6,6-tetrmetil-piperidinil-l-oxil gyökkel 

(TEMPO) végzett oxidáció. Az NFC-k a növényekben található elemi 
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fibrillákhoz hasonlítanak, akárcsak az MFC, 36 Iβ-kristály szerkezetbe 

rendeződött cellulóz láncból épülnek fel. A négyzetes keresztmetszetű 

nanofibrillált cellulóz szintén nagy hossz-vastagság aránnyal rendelkezik, 

ahol a vastagság 4-20nm, a hosszúság 500-2000nm. Az NFC ~100%-ban 

cellulóz, mely tartalmaz kristályos és amorf részeket egyaránt.  (MOON et 

al. 2011) 

A cellulóz nanokristályokat (CNC) (11.ábra/e) (vagy más néven 

nanokristályos cellulóz (NCC), cellulóz tűkristály (CW), cellulóz 

nanotűkristály (CNW)) elsősorban savas (H2SO4, HCl) hidrolízissel 

állítják elő (SAMIR et al. 2004, BONDESON et al. 2006, ELAZZOUZI-

HAFRAOUI 2008, HASANI et al. 2008, MAJOINEN et al. 2012) 

mikrokristályos, mikrofibrillált vagy nanofibrillált cellulózból. A cellulóz 

nanokristály ~100%-ban cellulózból áll, magas kristályossággal (54-88%) 

rendelkezik, és nagy arányban (68-94%) tartalmaz Iβ kristályfrakciókat. 

A CNC jellemzően pálcika, illetve tűkristály alakú, nagy hossz-vastagság 

arányú, ahol a vastagság 3-5 nm, hosszúság pedig 50-500 nm. A CNC 

négyzetes keresztmetszetű és leginkább az elemi fibrilla kristályos 

részeihez hasonló. A cellulóz nanokristályok a jellegzetes tűkristály 

megjelenés mellett gömbszerű alakot is ölthetnek. FILSON et al. (2009) és 

WANG et al (2008) cellulóz nanoszferolitokat állított elő ultrahangos 

kezeléssel. FILSON et al.(2009) reciklált papírrostból és Avicell 

márkanevű MCC-ből hoztott létre desztillált vizes közegben ultrahangos 

kezeléssel (1500W, 20kHz, 5/10 min) cellulóz nanorészecskéket. A 10 

perces kezelés eredményei láthatók a 12.ábrán, ahol az ultrahangos 

kezelés hatására a cellulóz nanokristályok gömbszerű nanorészecskékké 

fragmentálódtak. Az Avicelből előállított nanorészecskék átlagos 

átmérője 21 nm, a reciklált rostból nyert nanorészecskék átlagos átmérője 

23 nm volt. WANG et al. (2008) kénsav, sósav és desztillált víz 

keverékével (3:1:6 v/v) és ultrahang (50 kHz) segítségével állított elő 

cellulóz nanokristályokat MCC-ből. A különböző ultrahangozási idők 

mellett létrejött cellulóz nanokristályok láthatók a 13.ábrán. 10 órás 

kezelést követően a cellulóz nanorészecskék megjelenésükben leginkább 

a fém/fémoxid nanorészecskékre hasonlítanak. 
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12.ábra 10 perces ultrahangos kezelés során keletkezett gömbszerű cellulóz 
nanokristályok, balra: Avicel, jobbra: reciklált rost (FILSON et al. 2009) 

 
 

 
 

13.ábra TEM felvételek a mikrokristályos cellulózról (a), sav keverékkel 
hidroliázált és ultrahanggal 2 órán át (b), 4 órán át (c) és 10 órán át (d) kezelt 

cellulózról (WANG et al. 2008c) 
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3.3.2 AZ ERŐSÍTŐFÁZIS ÉS A POLIMER MÁTRIX KÖZÖTT 
KIALAKULÓ HATÁRFÁZIS 

 
A nanométeres tartományba eső erősítőanyagot tartalmazó 

nanokompozitok tulajdonságait, csakúgy mint a hagyományos 

kompozitokéit, négy fő jellemző  határozza meg: az összetétel, a mátrix 

és töltőanyag szerkezete, fázisok tulajdonságai és a fázisok határfelületén 

fellépő kölcsönhatások (RITTIGSTEIN ET AL. 2007, DÁNYÁDI 2009, 

PARVAIZ ET AL. 2010). Ez utóbbi a nanokompozitok esetén különösen 

nagy jelentőséget kap, hiszen erősítőanyagaik óriási fajlagos felülettel 

rendelkeznek, így az interakciós zóna nagyságrendekkel nagyobb, mint a 

mikrométeres tartományba eső erősítőanyagokat tartalmazó kompozitok 

esetén. A nanoerősítőanyagot tartalmazó heterogén rendszerek sajátos 

tulajdonságai a részecskék nagy fajlagos felületéből adódó speciális 

tulajdonságoknak, a mátrix és a részecskék között kialakuló 

kölcsönhatásoknak, a határfelületi rétegben elhelyezkedő polimernek 

köszönhető. 

A határfelület első közelítésben kétdimenziósnak tűnhet, azonban a 

valóságban egy véges vastagságú réteg, ezért gyakran a határfelület 

elnevezés helyett a határfázis elnevezés az alkalmazott (AJAYAN et al. 

2005). Számos modell próbálja leírni a határfázis kialakulását, minőségét 

polimer mátrix esetén. Ilyen például a LEWIS-, a TSAGAROPOULOS- vagy 

a TANAKA-MODELL. A 14.ábrán CIPRARI et al. (2006) határfázis 

ábrázolása látható. A határfázis adszorbeált flexibilis vagy korlátozott 

mozgású polimerláncokból és nem adszorbeálódott szegmensekből áll, 

mely szegmensek a környezetükben lévő, adszorbeált láncokba 

gabalyodnak. A határfázis vastagsága egy adott részecske-polimer 

rendszerben nem egy konstans érték, és bár a határfelület egy véges 

vastagságú réteg, a határfázisnak nincs egy jól meghatározható határa a 

tömbi polimerben. A határfelületi réteg vastagsága függ a láncok 

mobilitásától, az adszorpciós energiától és a felületen megkötött láncokba 

gabalyodott láncok mennyiségétől, ezeket a jellemzőket meghatározzák a 

polimer és a nanorészecske felületi energiái (CIPRARI et al. 2006). Bár a 

modellek a jelenség leírásában kissé eltérnek, abban megegyeznek, hogy 

a határfelületek (vagy határfázisok) módosult régiók, melyeknek 

szignifikáns hatása van a polimer mátrix tulajdonságaira. (PITSA et al. 

2011). A határfelületi rétegben, a polimer erős felületi kötődése esetén, a 

tömbpolimer jellemzőtől eltérő tulajdonságú anyag jön létre (BÁNHEGYI 

2007).  

A határfázis hatásának erősségét a kompozit tulajdonságaira 

befolyásolja, hogy az milyen mértékben van jelen és tulajdonságai 

mennyire térnek el a tömbanyagok jellemzőitől, melyet a határfázisok 
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kialakulásának mechanizmusa és a komponensek egymáshoz viszonyított 

jellemzői döntenek el (AJAYAN et al. 2005). A határfelület nagysága 

összefüggésben van a töltőanyag fajlagos felületével, ami fordítottan 

arányos a részecske méretével (PITSA et al. 2011). A hátárfázisban 

jelenlévő polimer mennyisége nemcsak a részecske méretétől, hanem a 

részecske mennyiségétől is függ (15.ábra) (SCHADLER et al. 2007).  

A mátrixként alkalmazott polimer és a töltőanyag is a legkülönfélébb 

fizikai és kémiai szerkezetű lehet, ennek köszönhetően más és más 

kölcsönhatások léphetnek fel köztük. Létrejöhet: kovalens kötés, mely 

azonban mégis ritkán alakul ki spontán, viszont speciális felületkezeléssel 

elősegíthető; vagy az ennél gyengébb másodrendű, van der Waals 

kötések. A gyakorlatban a kölcsönhatások erőssége valahol kovalens 

kötés (60-80kJ/mol) és a van der Waals kötés (20-40kJ/mol) kötési 

energiája között van, vagyis a két kötés közötti átmenetet képező H-kötés 

is kialakulhat. Ezen kötések mellett számos más faktor befolyásolhatja a 

kölcsönhatást, ilyen például az adhéziós kötés is. (MOCZÓ-PUKÁNSZKY 

2008) Ahhoz, hogy számos helyen jöhessen létre a tömbi anyagtól eltérő 

tulajdonságokat lehetővé tevő határfázis, elengedhetetlen a 

nanorészecskék megfelelő diszpergációja és disztribúciója az anyagban. 

A részecskék nagy fajlagos felülete, nagy reakcióképessége gyakran 

megnehezíti a finomdiszperz rendszer kialakulását. Az 

aggregálódott/agglomerálódott részecskék gyenge pontként (feszültség 

koncentráló helyekként) lehetnek jelen az anyagban, a mátrix és az 

agglomerátum között az agglomerátum felületi érdessége miatt kialakuló 

üregek tovább ronthatják a kompozit tulajdonságait (PITSA et al. 2011). A 

mátrix és a töltőanyag közötti kölcsönhatás fokozása, illetve a 

töltőanyagot alkotó elemek közötti kölcsönhatás, az agglomeráció 

fékezése különféle felületmódosítással érhető el. Az erősítőanyagok 

tulajdonságain felül a polimer/részecske interakciókat befolyásolja a 

polimer láncok mobilitása és konformációja (PITSA et al. 2011, 

BÁNHEGYI 2007). A nanoerősítőanyagok mátrixban való diszpergáltsági 

fokát a fázisok közötti összeférhetőség, de nagymértékben az előállítás 

paraméterei is meghatározzák. 
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15.ábra Határfázis a mátrix és a nanorészecske között (CIPRARI et al. 2006) 
 

 
 

16.ábra A nanorészecskék térfogathányadának hatása az határfázisban 
jelenlévő polimer térfogathányadára (SCHADLER et al. 2007) 
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3.3.3 NANOKOMPOZITOK ELŐÁLLÍTÁSA 

 
A nanoméretű részecskék a mátrixban való tökéletes diszpergálása a 

méret csökkenésével egyre nehezebben valósítható meg, így több 

módszert is kifejlesztettek a részecskék homogén eoszlatására a 

szintetikus polimerben. Ezek: in-situ eljárás, oldószer és ömledékes 

módszer. 

Az in-situ eljárás során a polimer folyékony monomerében vagy 

annak oldatába történik az erősítőfázis diszpergálása. A homogenizálást 

követően megy végbe a polimerizáció hő, sugárzás vagy iniciátor 

hatására. Az in-situ eljárás jól alkalmazható réteges szilikátok esetén, 

melyek a diszpergálás során képesek a monomerben való duzzadásra. A 

duzzadás során a monomer a rétegek közé vándorol és így a 

polimerizáció a rétegek között is lejátszódik, eltávolítva, immár 

végérvényesen a lemezeket egymástól (SINHA RAY-OKAMOTO 2003, 

SCHULENBURG 2004) 

Oldószeres módszer esetén a polimeroldatot és az oldat oldószerében 

diszpergált erősítőfázist elegyítik. Az eljárás során ultrahangos kezeléssel 

segíthető az erősítőfázis eloszlása az oldószerben, illetve a polimer 

oldatban. Amennyiben az erősítőanyag réteges szilikát, az oldószerben 

való duzzadás képessége ez esetben is nagymértékben elősegíti a rétegek 

szétválását (ALEXANDRE-DUBOIS 2000). Az oldószer emellett növeli a 

láncok mobilitását melyek könnyebben jutnak be a rétegközi térbe 

(ANANDHAN-BANDYOPADHAY 2011). Az elegyítést követően az oldószer 

elpárologtatásával alakítható ki a polimer alapú nanokompozit. A 

módszer nagy hátránya a nagymennyiségű (és általában agresszív, 

környezetre káros) oldószer igény és a nanokompozit előállításának 

időigényessége. Előnye, hogy kismennyiségű polimer esetén is 

alkalmazható, végrehajtható alacsony hőmérsékleten és lehetőséget nyújt 

kis polaritású vagy egyáltalán nem poláris polimeralapú nanokompozitok 

előállítására (OKSMAN-MATHEW 2007).  

Ömledékes eljárás során a nanotöltőanyag a megömlött polimerbe 

keveredik. A feldolgozást elsősorban belsőkeverőkben, ikercsigás 

extruderek segítségével végzik, melyek elég nagy nyíróerőt képesek 

kifejteni ahhoz, hogy az agglomerálódott részecskék szét tudjanak válni 

(SINHA RAY-OKAMOTO 2003, ANANDHAN-BANDYOPADHAY 2011). A 

módszer előnye, hogy nem szükséges oldószer használata, hátránya hogy 

a nanoerősítőanyagok homogén eloszlatása nehezebb feladat mint a két 

fent említett eljárás esetén. Az ömledékes eljárás jól alkalmazható az 

iparban, megfelelő paraméterek mellett, nagy nyíró erejű termikus 

feldolgozással sikeresen gyárthatók nanokompozitok, akár nagy 

mennyiségben is. 
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A feldolgozási eljárások, paraméterek, nem utolsó sorban a 

részecske felületi tulajdonságai és összeférhetősége alapján különféle 

szerkezetek jöhetnek létre. Nanolemezek esetén négy féle szerkezet 

alakulhat ki (LUO-DANIEL 2003), ahogy az a 16. ábrán látható. A 16/a 

ábra azt az esetet szemlélteti, amikor a lemezek nem válnak el egymástól, 

vagyis taktoidok vannak jelen az anyagban. Ekkor tulajdonképpen 

hagyományos kompozit előállítása történik. A (c) esetben interkalált 

szerkezet jött létre, vagyis a polimerláncok a lemezek közé jutottak, 

létrehozva egy krisztallográfiailag rendezett szerkezetet. Az interkaláció 

függ a polimer és szilikát közötti termodinamikai kapcsolattól, valamint 

attól, hogy mennyire képesek a polimerláncok az ömledékből a 

szilikátrétegek közé vándorolni. A 16/d ábrán az exfoliált (delaminált) 

szerkezet látható. A rétegesszilikát ~1 nm vastag lemezei ekkor teljesen 

szétváltak és tökéletesen diszpergálódtak a folytonos mátrixban. A 

tökéletes rétegszétválás a gyakorlatban ritkán valósul meg, legtöbbször a 

(b) szerkezet jön létre, mely egyaránt tartalmaz interkalált és exfoliált 

részeket.  

 

16. ábra Lehetséges szerkezetek polimer/réteges szilikát társítások esetén 
(LUO-DANIEL 2003) 

A réteges szilikátok esetén rétegek szétválása, illetve a felületek 

összeférhetőségének növelése segíthető a rétegek közti szervetlen 

kationok más kationokkal történő helyettesítésével. Az alkil-ammónium 

felület aktív anyagok pl. növelik a rétegek közötti távolságot, és 

csökkentik a töltőanyag felületi energiáját is. A felületaktív anyagokkal 

módosított szerves agyagásvány lemezkék rétegszétválása fokozottabban 

végbemegy, jobb összeférést mutatnak a polimerrel, ezzel megkönnyítve 

a mátrixban való homogén eloszlatást. A mindhárom dimenzióban 
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nanométeres részecskék esetén szintén kulcsfontosságú a diszpergáció és 

a disztribúció mértéke, mely a réteges szilikátokhoz hasonlóan 

felületmódosítással javítható (AJAYAN et al. 2005). A nanorészecskék jó 

és gyenge eloszlását mutatja be a 17. ábra. A 17/a ábrán a gyenge 

disztribúció, de jó diszpergáció, a 17/c ábrán a jó disztribúció, de gyenge 

diszpergáció, a 17/b ábrán a gyenge disztribúció és gyenge diszpergáció 

és a 17/d ábrán a jó disztribúció és a jó diszpergáció esete figyelhető meg. 

Adott részecskemennyiség esetén, elérve a megfelelő diszpergációt és 

disztribúciót, egy perkolációs háló jöhet létre, mely tovább módosíthatja a 

polimer mechanikai, termikus és (vezető részecskék esetén) elektrmos 

vezetőképességbeli tulajdonságait. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

17.ábra Jó és gyenge disztribúció és diszpergáció sematikus ábrája (AJAYAN et al. 2005) 

c a 

b d 
 

17.ábra Jó és gyenge disztribúció és diszpergáció sematikus ábrája  
(AJAYAN et al. 2005) 

 

Bármelyik úton is legyen előállítva a nanokompozit elengedhetetlen 

a tulajdonságok javításához, módosításához a megfelelő finom diszperz 

rendszer létrehozása, az előző alfejezetben bemutatott határfelület nagy 

mennyiségben való jelenléte érdekében.  
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3.3.4 NANOERŐSÍTŐ ANYAGOK HATÁSA A POLIMER 
MÁTRIXRA 

3.3.4.1 Kristályosság, Optikai tulajdonságok 

A legtöbb irodalom a nanométeres tartományba eső erősítőanyagok 

kristálygócképzőként való jelenlétéről, a kristályosság és a kristályosság 

sebességének növekedéséről, valamint a polimer szferolitok méretének 

csökkenéséről számol be, különösképpen kis erősítőfázis koncentrációk 

esetén (SAUJANYA-RADHAKRISHNAN 2001, NAM et al. 2003, TJONG 

2006, SCHADLER et al. 2007). Réteges szilikátok esetén a 

kristálygócképző hatás 1-5t% között érvényesül, ezen érték felett a 

lemezek akadályozhatják a polimer láncok mozgását, gátolva ezzel a 

szferolitok kialakulását (TJONG 2006, PAUL-ROBESON 2008). Jól 

megfigyelhető 5t% montmorillonit poli(etilén-oxid) (PEO) 

kristálymorfológiájára gyakorolt hatása a 18.ábrán. Az ábrán látható (a) 

és (c) állapot a kristályosság kezdeti, a (b) és (d) a kristályosodási 

folyamat végén kialakult állapotát szemlélteti. 

A mikrométeres részecskék jellegzetesen szórják a látható 

tartományban lévő sugárzást, melynek következményeként az átlátszó 

polimer opálossá válik. Ha a nano-erősítőanyagok nem állnak össze 

agglomerátumokká/aggregátumokká és eloszlásuk egyenletes, kis (fény 

hullámhosszánál kisebb) méretükből adódóan nem vagy csak kis 

mértékben szórják a fényt, így azok alkalmazásával nagy transzparenciájú 

anyag nyerhető (BEECROFT-OBER 1997, WANG et al. 2005, LAGASHETTY 

-VENAKATARAMAN 2005, PARLAK 2011,). Az átlátszóság sokszor 

nemcsak a kis méretből származtatható, hanem a nanorészecskék, 

nanolemezek, nanocsövek fent bemutatott szferolit méret csökkentő 

hatásból is (TJONG 2006). Nanoerősítőanyagok alkalmazásával akár 

olyan műanyagok is átlátszóvá tehetők, mint az opálos átnézetű 

polipropilén (19.ábra). 
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18.ábra Kereszt-polarizációs optikai mikroszkóp felvételek a tiszta PEO (a,b) 
és az 5t% montmorillonitot tartalmazó PEO (c,d) kristályosodásáról (STRAHECKER-

MANIAS 2003) 

 
 

 
 

19.ábra 200µm vastagságú PP fóliák átlátszósága SiO2 részecske tartalom 
mellett és anélkül (ASUKA et al. 2006) 
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3.3.4.2 Üvegesedési hőmérséklet 

A nano-erősítőanyagok és a mátrix anyag közötti interakciók nagy 

jelentőséggel bírnak a polimerláncok mozgékonyságának és relaxációs 

dinamikájának megváltoztatásában. Ha az alkotók között erős kapcsolat 

alakul ki, korlátozódnak a szegmensmozgások, nő az üvegesedési 

hőmérséklet (Tg). Ha a komponensek között csak gyenge határfelületi 

kölcsönhatás alakul ki, gyakran az üvegesedési hőmérséklet csökkenése 

tapasztalható. Ezt figyelte meg BECKER et al. és ASH et al. (2002) 

PMMA alapú nanokompozitok esetén, ahol szilícium-dioxid és 

alumíniumoxid nanorészecskéket alkalmaztak. ASH et al. azt is 

megállapította, hogy egy bizonyos erősítőanyag tartalomnál a Tg 

csökkenése következik be (20.ábra). 

 

 

20.ábra PMMA nanokompozitok üvegesedési átmeneti hőmérséklete 
különböző Al2O3 tartalmak mellett (ASH et al. 2002) 

 
 Ezt a csökkenést a vékonyfilm jelenséggel magyarázta, mely 

szerint, ha a részecskék közti távolság elég kicsi és az interakció nem 

megfelelő, a köztük elhelyezkedő polimer egy vékony filmként kezd el 

viselkedni. A vékony filmek esetén a vastagság csökkenésével csökkenő 

üvegesedési hőmérséklet tapasztalható.  

A mátrix molekulatömegének is nagy hatása lehet a Tg változására 

nanométeres tartományba eső erősítőanyagok alkalmazása esetén. Az 
21.ábra BANSAL et al. (2006) különböző molekulatömegű polisztirol mátrixba 

diszpergált SiO2 részecskéket Tg módosító hatását mutatja be, különböző SiO2 

tartalmak mellett. A 6.táblázatban látható az üvegesedési hőmérsékletek 
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változása különféle nanoerősítőanyagok különböző mátrixokba való 

diszpergálását követően. 

 

21.ábra Tg változása az SiO2 tartalom és a molekulatömeg függvényében 
(BANSAL et al. 2006) 

 
6.táblázat Üvegesedési hőmérsékletek változása különféle 

nanoerősítőanyagok különböző mátrixokba való diszpergálását követően 

mátrix nanoerősítőanyag változás (°C) referencia 

epoxi SiO2 (40 t%) -30 SUN et al. (2004) 

poli(dimetil-

sziloxán) 
SiO2(9,7-23,6t%) 

nincs (Tg lépcső 

alaki változása) 

FRAGIADAKIS et al. 

(2005) 

poli(Ɛ-

kaprolakton) 

CNW (30 t%) 

CNW-g-PCL (30t%) 

+1,69   
+ 2,63           

HABIBI et al. (2008) 

poli(metil-

metakrilát) 
SiO2 (13 t%) -5  KASHIWAGI et al. (2003) 

poli(metil-

metakrilát) 
TiO2 (3,5-17 t%) +12-16 KHALED et al. 2007) 

poli(propilén-

karbonát) 

organofilizált MMT 

(4t%) 
+13 SHI – GAN (2007) 

poli(vinil-

klorid) 
organofilizált MMT  

-1 – -3  XU et al. (2004) 

polisztirol arany (1 t%) +10 OH - GREEN (2009) 

polisztirol SWCNT +3 PHAM et al. (2003) 

politejsav 
CNW (1t%) 

CNW (5t%) 

+2 

+3 

LUIZ DE PAULA et al. 

(2011) 

  



100 

TiO2 – titán-dioxid, SiO2 – szilícium-dioxid, MMT-montmorillonit, 

SWCNT - egyfalú szénnanocső, CNW- cellulóz tűkristály, CNW-g-PCL 

- poli(Ɛ-kaprolakton)-nal ojtott cellulóz tűkristály 

TSAGAROPOULOS et al. (1995) DMA vizsgálattal azt is 

megállapította, hogy a tömbi polimertől eltérő tulajdonságú határfázis 

jelenléte kettős üvegesedési hőmérsékleti átmenetet is okozhat, 

amennyiben a határfázis nagy mennyiségekben van jelen a mátrixban.  A 

táblázatban a különböző nanorészecskék különböző mátrixok 

üvegesedési hőmérsékletére gyakorolt hatásai láthatók. 

 

3.3.4.3 Mechanikai tulajdonságok 

A külső terhelés hatására a többféle alkotóból álló kompozit 

heterogenitásainak környezetében koncentrálódik a feszültség, melynek 

nagysága függ az erősítőanyag alakjától, az összetevők rugalmas 

jellemzőinek relatív nagyságától, valamint a két vagy több komponens 

között kialakuló kölcsönhatás erősségétől (RENNER et al. 2005). A 

heterogén feszültség-eloszlás és a kompozitban létrejövő helyi feszültség 

koncentrációk jelentősen befolyásolják. A nanokompozitoknál 

alkalmazott erősítőanyagok körül, azok kis méretéből adódóan, nem 

alakulnak ki nagy feszültség koncentrációk, így a nanokompozitok 

rugalmassági modulusa, szilárdsága, szívóssága egyaránt nőhet 

(SCHADLER et al. 2007,RENNER et al. 2008). A nanokompozitok 

modulusa valahol az erősítőanyag és a polimer modulusa között 

helyezkedik el a nanoerősítőanyagok homogén eloszlásának, valamint az 

erősítőanyag és a mátrix közötti kölcsönhatás erősségének függvényében. 

A szilárdsági tulajdonságok (pl. hajlító-, húzó-, tépőszilárdság) a 

kompozitok esetén a mátrix és a részecske közti feszültség transzfer 

hatékonyságán múlik (FU et al. 2008). A nanokompozitok esetén a 

feszültség transzfer a nagy fajlagos felület miatt sokkal hatékonyabb, 

mint a nagyságrendekkel nagyobb erősítőfázist tartalmazó hagyományos 

kompozitok esetén. A nanokompozitok szilárdsága a részecskeméret 

csökkenésével nő. (FU et al. 2008).  

Az erősítő anyagok mátrixra gyakorolt erősítő hatását a 

mikrokompozitok esetén számos elmélet írja le. A legelterjedtebb MORI-

TANAKA -, HALPIN-TSAI -, VOIGT – és REUSS-, valamint az ezekre épülő 

elméletek. Ezeknek az elméleteknek nanokompozitokra való átültetése 

nem egyszerű feladat. LUO és DANIEL (2003) MORI-TANAKA modelljét 

alakította át montmorillonitot tartalmazó nanokompozit esetére, melyet 

háromfázisú rendszerként vizsgál, ahol a fázisok: a mátrix, az exfoliált és 

az interkalált réteges szilikát. Az elméleti úton kapott Young-

modulusokat összehasonlította a szakítóvizsgálat során kapott 

modulusokkal (22.ábra). A nanokompozitok kétfajta epoxi mátrixba 
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diszpergált 5t% Cloisite 30B márkanevű organofilizált montmorillonitot 

tartalmaztak. Az exfoliáltság mértékét transzmissziós 

elektronmikroszkópos felvételek alapján 10%-osra adták meg.   Az 

ábrákból kitűnik, hogy a DER 331 epoxi esetén az általuk felépített 

háromfázisú modell nagy egyezést mutat a vizsgálati eredményekkel. A 

Ciba-Geigy epoxi esetén szintén nagy az elméleti és a vizsgálati értékek 

közötti hasonlóság, noha nagyobb eltérés mutatkozik. Bár az itt 

alkalmazott összetétel mellett az új modell jól használható az eredmények 

megjósolásában, valószínűsíthetően nem minden mátrix/réteges szilikát 

nanokompozitok esetén alkalmazható, ugyanis az interkalált réteges 

szilikát fázisnál a rétegek közé interkalálódott polimer tulajdonságait a 

tömbi polimer tulajdonságaival megegyezőnek tekintik.  

 

 
22.ábra A Voigt, a Reuss és a három fázisra módosított Mori-Tanaka modell, 

valamint a tényleges vizsgálati eredmények során kapott Young.modulusok 
összehasonlítása különböző Cloisite 30B tartalmak mellett, DER 331(fent) és 

Ciba-Geigy (lent) epoxi mátrixok  esetén (LUO-DANIEL 2003)   
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A nanoerősítőanyagok hatása a szakadási nyúlásra is különféle lehet. 

A szakadási nyúlás többnyire csökken az erősítőanyag tartalom 

növekedésével (FORNES et al. 2001, DUFRENSE et al. 2002, ISIK et al. 

2003, JIANG et al. 2007), de olykor, főként a mindhárom dimenzióban 

nanométeres részecskék esetén, ennek ellenkezője is jelentkezhet (ZORAN 

et al. 2000, ASH et al. 2000, YAO et al. 2002, JIANG et al. 2007). ASH et 

al. (2000) ~40 nm átmérőjű alumínium-oxid részecskékkel módosított 

poli(metil-metakrilát) (PMMA) mátrixot. 5t%-os erősítőfázis jelenléte 

csökkentette a polimer Young-modulusát, azonban drasztikusan, 800%-

kal megnövelte a PMMA szakadási nyúlását (23.ábra). 

 
23.ábra PMMA/alumínium-oxid (5wt%) nanokompozit és  a tiszta PMMA  

feszültség-nyúlás diagramja (ASH et al. 2000) 

 
A gyakorta megfigyelhető rideg, merev részecskék szívósság növelő 

hatásának ZUIDERDUIN et al. (2003) a következő 

mikromechanizmusoknak tulajdonítja (24.ábra) (melyek közül 

elsősorban a II és a III okozhat a nanokompozitok esetén nagy 

szívósságot):  

I. Feszültéség koncentráció: a mátrixtól eltérő elasztikus 

tulajdonságokkal rendelkezvén, a részecskék feszültség 

koncentráló elemekként viselkednek 

II. Határfelületi elválás: a feszültség koncentráció hatására triaxiális 

feszültségek jönnek létre a részecske körül, mely hatására a 

részecske-polimer határfázis felbomlik.  

III. Nyírási folyás: A határfelületek elválása során létrejött üregek 

megváltoztatják az üreg körüli mátrix polimer feszültség 

állapotát, mely lecsökkenti a crazing kialakulásának esélyét, de 

elősegíti a nyírási folyás létrejöttét. 

 

A nanoérősítőanyagok nemcsak a húzó igénybevétellel szemben 

tehetik ellenállóbbá a polimert. Az ütésállóság, a tépőszilárdság, a 
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behajlási hőmérséklet, a tárolási modulus szintén javítható 

alkalmazásukkal (KUROKAVA ET AL. 1997, SCHMIDT ET AL. 2002, 

CHANG ET AL. 2002, CHEN 2004, YANG ET AL. 2006, YUAN-MISRA 

2006). 

 
24.ábra Szívósság növelő hatás mechanizmusa rideg részecskék alkalmazása 

esetén (ZUIDERDUIN et al. 2003) 

3.3.4.4 Zárótulajdonságok  

Nanométeres tartományba eső erősítőanyagokkal csökkenthető a 

polimer által áteresztett vízgőz és gáz mennyisége. A nanoerősítőanyagok 

közül a réteges szilikátok a legtöbbet vizsgált zárótulajdonságot növelő 

adalékok. Ha a rétegek megfelelően szétváltak és homogénen eloszlottak 

a mátrixban, úgynevezett labirintus szerkezet alakul ki, ahogy azt a 

25.ábra illusztrálja. A vízgőz és gáz molekulák útját megnövelik az 

anyagban lévő fizikai akadályok, lassul a diffúziójuk az anyagon át.  

 

 
 

25.ábra A vízgőz és gáz molekulák útja az erősítőanyagot nem tartalmazó 
(a) és a réteges szilikátot tartalmazó mátrix esetén (b) (DUNCAN 2011) 
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Nielsen (1967) az elsők között írta le a réteges szilikátot tartalmazó 

polimer vízgőz- és gázzáró tulajdonságának változását (Ps/Pp), melyhez 

bevezette a labirintus faktort (τ): 

 

      (1) 

 
Ahol d a legrövidebb út, amelyet a molekulának meg kell tennie 

(tkp. a minta vastagsága), d’ a lemezek közti távolság, L és W a 

nanolemez hossza és vastagsága és ϕs a nanolemezek hányada a 

kompozitban. 

 

       (2) 

 
Ahol Ps a nanokompozit, Pp a tiszta mátrix permeabilitása. 

 
NIELSEN (1967) szerint a réteges szilikát lemezek csak abban az 

esetben tudják drasztikusan javítani a zárótulajdonságokat, ha a 

nanolemezek teljes exfoliáltságot mutatnak és oly módon orientálódnak a 

mátrixban, hogy a felületük párhuzamos a minta felületével. BHARADWAJ 

(2001) a lemezek orientáltságával (S) (26. és 27.ábra)módosította 

Nielsen (1) egyenletét: 

 

      (3) 

 
 

A relatív permeábilitásra nemcsak az orientáltság van hatással, 

hanem az exfoliáltság mértéke is. BHARADWAJ (2001) a 28.ábrán látható 

módón számol az aggregátumok jelenlétével. 
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26.ábra A nanolemezek rendezettségi fokai (BHARADWAJ 2001) 

 
 
 
 

 
27.ábra A rendezettség és a lemez hossz hatása a relatív permeabilitásra 

(BHARADWAJ 2001) 
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28.ábra A különböző vastagságú aggregátumok hatása a relatív 
permeábilitásra (BHARADWAJ 2001) 

 
NIELSEN és BHARADWAJ modellein túl FREDERICKSON és 

BICERANO (1999), GUSEV és LUSTI (2001), LAPE et al. (2004) is 

felállítottak egyenleteket a rétegesszilikátot tartalmazó polimerek 

permeábilitásának meghatározására. A réteges szilikáttal módosított 

polimerek zárótulajdonságait ezek alapján öt fő faktor határozza meg: a 

nanolemezek hányada, eloszlása, orientációja és hossz/vastagság aránya 

és exfoliáltsága (PAUL-ROBESON 2008, DUNCAN 2011, THOMAS et al. 

2012). A réteges szilikátok esetén elsősorban a labirintus szerkezet 

felelős a zárótulajdonságok javulásáért, azonban a lemezkék és a mátrix 

között kialakult határfázisnak is nagy hatása van a nanokompozit 

permeábilitására  (DUNCAN 2011). Ha a polimer és a nanorészecske 

(mindhárom dimenzióban nanométeres részecske esetén is) között erős 

határfelületi interakciók jönnek létre, a részecskék körül a polimer láncok 

részlegesen immobilissá válhatnak, mely következményeként a lyukszerű 

szabad térfogat mérete lecsökken, alakja megváltozik, a határfázison 

áthaladó kis molekulák egyik lyukról a másikra való ugrása 

korlátozottabbá válik (DUNCAN 2011, WANG et al. 2005). A 

szabadtérfogat csökkentésével csökkenthető a kis molekulák 

permeabilitása, azonban emellett az ütésállóság is gyakran csökkenést 

mutat (BÁNHEGYINÉ 2002).   

A nanokompozitok zárótulajdonságainak megjósolása szintén 

meglehetősen nehéz feladat, hogy a fent említett paraméterek mellett a 

nanoerősítóanyagok okozta kristályosság változás (DUNCAN 2011), 
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valamint a különféle felületmódosítóanyagok, lágyítók 

zárótulajdonságmódosító hatásával is számolni kell. 

3.3.4.5 Hőstabilitás, éghetőség 

A polimerek adott hő hatására bomlásnak indulnak, a keletkező 

illékony gáznemű anyagok távozása során a polimer tömegvesztése, 

bomlása jelenkezik. BLUMSETEIN már 1965-ben megfigyelte, hogy 

montmorillonit poli(metil-metakrilátba) (PMMA) való keverésével 

nagymértékben növelhető a polimer termikus stabilitása. Azóta is számos 

irodalom foglalkozik a nanoerősítőanyagok (elsősorban a réteges 

szilikátok és a szénnanocsövek) hőstabilitás növelő hatásával polimer 

nanokompozitok esetén. QIN et al. (2004) kutatásai során megállapította, 

hogy a polipropilén hőbomlásának hőmérséklete 50°C-szal növelhető 

5t% organofilizált montmorillonit (OMMT) alkalmazásával. SHI et al. 

(2007) hasonló hatást tapasztalt poli(propilén-karbonát) (PPC)/OMMT 

társítás esetén (29.ábra).  

 

 
29.ábra PPC/OMMT nanokompozitok TG görbéje (N2 atmoszférában) (SHI et 

al. 2007) 

LI et al. (2005) csakugyan a termikus stabilitás növekedését 

tapasztalta organofilizált MMT polisztirol mátrixba való diszpergálásást 

követően, ahol a legnagyobb Tons -beli(bomlás kezdeti hőmérséklete) 

növekedés elérte a 46°C-t. HAPUARACHCHI et al. (2013) szepiolit és 

többfalú szénnanocső (MWCNT) polipropilén hőbomlási tulajdonságaira 

gyakorolt hatását vizsgálta. Nitrogén atmoszférában a bomlás kezdeti 

hőmérsékletét a szapiolit csökkentette, legnagyobb mértékben 49°C-kal, 

10t%-ban alkalmazva. Levegő atmoszférában hasonló csökkenést 

tapasztaltak. A szénnanocső ezzel szemben kimagasló módon növelte a 
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bomlás kezdeti hőmérsékletét, nitrogén atmoszférában már 0,5 t% 

alkalmazása esetén 25°C-os növekedés volt megfigyelhető. A MWCNT 

tartalom növelésével a kezdeti hőmérséklet tovább növekedett, 10t% 

esetén 45°C-szal. Oxigént tartalmazó atmoszférában a MWCNT jelenléte 

(0,5t%-nál) először csökkentette bomlás hőmérsékletét, azonban növelve 

a MWCNT tartalmat a bomlási hőmérséklet magasabb értékek felé 

tolódott el – 10t% esetén 53°C-szal. A kutatók nemcsak a hőstabilitást 

növekedését figyelték meg, hanem az éghetőség csökkenését is az 

MWCNT és a szapiolit együttes alkalmazása esetén, ahol a maximális 

hőkibocsátás (HRR) 82%-kal csökkent (30.ábra). 

 
 

 
30.ábra PP/MWCNT/szapiolit nanokompozit és a tiszta PP hőkibocsátási 

görbéje (HAPUARACHCHI ET AL. 2013) 

 
HAPUARACHCHI et al. (2013) tudományos cikkéhez hasonlóan sok 

irodalom számol be a termikus stabilitás növekedése mellett az éghetőség 

csökkenéséről különféle nanoerősítőanyagok alkalmazásakor (PORTER et 

al. 2000, YOUSEFI et al. 2011, LU et al. 2011, HUANG et al. 2012). A 

nanokompozitok jobb hőstabilitása, fékezettebb éghetősége a molekula 

láncok mobilitásának korlátozottságának, az illékony komponensek 

diffúziójának gátlásának és a nanokompozit felületén a nanoerősítőanyag 

által létrehozott védőrétegnek tulajdonítják (BLUMSTEIN 1965, SHI et al. 

2007, PORTER et al.  2000).  A nanoégésgátlók alkalmazása kedvező az 

ipar számára, hiszen azok kis mennyiségben is jelentős javulást idéznek 

elő a hőstabilitásban, valamint éghetőség csökkentésében, a termék így 

olcsóbb, könnyebb és gazdaságosabban dolgozható fel. A 
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nanokompozitokkal kiküszöbölhetők a hagyományos égésgátló 

rendszerek hátrányai – költségesség, nagy mennyiségben való alkalmazás 

szükségessége, sűrűség növelő hatás, átlátszóság és mechanikai 

tulajdonságok rontása.   

3.3.5 POLITEJSAV MÓDOSÍTÁSA 
NANOERŐSÍTÓANYAGOKKAL  

3.3.5.1 PLA/montmorillonit nanokompozitok 

Az irodalomban számos példa van a politejsav réteges szilikátokkal 

történő módosítására irányuló kutatásokra. Az első politejsav alapú 

nanokompozitok, melyek oldószeres eljárással készültek OGATA nevéhez 

fűződnek, a kezdeti kutatások során azonban a rétegszilikátok 

interkalációja nem valósult meg, így nem volt érezhető különbség a 

mechanikai tulajdonságokban sem.  

Cloisite 30B elnevezésű organofilizált montmorillonittal módosított 

politejsavat állított elő BOURBIGOT et al. (2008). A PLA/MMT 

nanokompozitok ez esetben is ömledékes eljárással készültek, extruder 

segítségével. A politejsav granulátumot DSM mikroextruder segítségével 

hozták ömledék állapotba és változtatva a nyíróerőt (25, 50 és 100 rpm) 

alakították ki a PLA/MMT nanokompozitot 185°C-on, a 

következőképpen: az extruderbe táplálták a PLA/MMT keveréket 100 

rpm csigafordulatszámot alkalmazva minimalizálva a betáplálási időt 

(~1min) (kis nyírással a betáplálás 5 percet is igénybe vehet), ezután 

beállították a kívánt nyírási sebességet, mely alapján az extruderben 

töltött idő 1, 5, 10, 15 min volt.  A TEM-mel készült felvételekből 

(31.ábra) megállapították, hogy a nagy mechanikus energia rövid idejű 

(~1min) alkalmazása, melyet alacsony nyírás követ (~ 5 min), az 

agyagásvány rétegeinek delaminálódását eredményezi, magas 

homogenitási fokkal (97%). Hosszabb tartózkodási idők és nagyobb 

nyíróerő használata újra-agglomerálódáshoz vezet. 

MAITI et al. (2002) felület módosított szaponitot, montmorillonitot 

és szintetikus csillámot alkalmazott PLA alapú nanokompozitok 

töltőanyagául. Tanulmányozták a réteges szilikátok diszpergálhatóságát, 

interkalálódását. Megállapították, hogy az n-dodecil-tri-n-butil-

foszfónium-bromiddal organofilizált szmektit jobban növeli a PLA 

moduluszát, mint a hasonló anyaggal kezelt csillám, mivel az utóbbi 

esetén a csillám rétegei nem váltak el egymástól. A nanokompozitok O2 

zárása jelentősen javult, 4t% alkalmazása mellett MMT és szmektit 

esetén ~40%-kal, a csillám esetén 28%-kal.  

Ömledékes eljárással, ikercsigás extruderrel készített 

politejsav/NPCC (nanométeres kicsapatott kálciumkarbonát) és 

politejsav/montmorillonit nanokompozitokat JIANG et al. (2007). A 
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nanokompozitok előállítása Leistritz típusú extruderrel történt, melynek 

csigaátmérője 17.8 mm volt az L/D aránya pedig 40. Az extruder nyolc 

állítható hőmérsékletű zónával rendelkezett. A hőmérséklet profilt a 

150°C (behúzási zóna) és 190°C tartományra állították be. A 

csigasebessége a művelet során 150 rpm volt. Az extrudálást megelőzően 

a PLA granulátum az NPCC és a MMT 12 órán át 90°C-on volt szárítva. 

A mechanikai tulajdonságok vizsgálatához szükséges próbatesteket 

fröccsöntéssel állították elő. A transzmissziós elektronmikrószkóppal 

(TEM) készült felvételekből kitűnt, hogy az erősítőanyagokat ≤5 t%-nál 

jól tudták diszpergálni a PLA mátrixba, viszont mennyiségük növelésével 

agglomerátumok is megjelentek. A mechanikai tulajdonságok terén 

eltérést mutatott a két kompozit. Például az NPCC tartalom emelésével a 

PLA nanokompozitok szakadási nyúlása nőtt, míg MMT-t adagolva a 

mátrixhoz, 2,5 t% felett, csökkent (25. ábra).  
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31.ábraPLA/NPCC és PLA/MMT nanokompozitok szakadási nyúlásának 

változása (JIANG et al. 2007) 

 
BALAKRISHNAN et al. oktadecil-aminnal módosított MMT-ot 

alkalmazott PLA alapú nanokompozitok előállításához. A kutatásuk célja 

a kis sűrűségű, lineáris polietilénnek (LLDPE) az anyag ridegségére 

gyakorolt hatásának vizsgálata volt. A nanokompozitokat Brabender 

Plasticorder PL2000 típusú szembeforgó, ikercsigás keverőextruderrel 

készítették. Az LLDPE-t 2 és 4 t%-ban, míg az MMT-t 2 és 4 pph-ban 

adagolták a PLA-hoz. Mindegyik keverék esetén az alkalmazott csiga 

sebesség 35 rpm volt, a berendezés hőmérséklete pedig a behúzó zónában 

190°C, a kiszállító zónában 175°C. Az extrudált anyagot ezt követően a 

vizsgálatok előírásainak megfelelő méretű és alakú próbatestté 

fröccsöntötték. 
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32.ábra  TEM felvételek a különböző extruder beállításokkal (nyírási sebesség 

a b 

c d 

 
32.ábra  TEM felvételek a különböző extruder beállításokkal (nyírási 

sebesség, tartózkodási idő) kapott PLA/MMT nanokompozitok szerkezetéről, 
(a) 25 rpm, 5 min, (b) 25 rpm, 15min, (c) 100 rpm, 5 min, (d) 100 rpm, 15 min 

 
A mérések eredményeiből kiderült, hogy a MMT tartalom 

növelésével nőtt a kompozitok Young- és hajlító modulusa, valamint, 

hogy az LLDPE alkalmazásával javult az anyag ütőszilárdsága is. 

Ugyanakkor megfigyelték azt is, hogy szakító és a hajlító szilárdság is 

csökkent a csak MMT-t, valamint a LLDPE-t is tartalmazó 

nanokompozitok esetén egyaránt. Szintén csökkenés volt megfigyelhető a 

kristályosodási hőmérsékletben is mindkét típusú nanokompozit DSC 

görbéjén, melynek oka BALAKRISHNAN et al. szerint az MMT gócképző 

hatása. A hő hatására bekövetkező bomlás vizsgálata során megfigyelték, 

hogy az MMT-t  és LLDPE-t is tartalmazó kompaundok esetén a 

hőbomlás hőmérséklete magasabb hőfok irányába tolódott el, vagyis nőtt 

az anyag hőstabilitása. A TEM felvételek és az XRD analízis szerint a 

lemezkék közötti távolság 2 pph MMT tartalom és LLDPE jelenlét 

mellett nőtt és interkalált szerkezet jött létre. 

RAY et al. (2003) négy féle, szerves vegyülettel módosított réteges 

szilikátokat (OMLS) használt fel PLA alapú nanokompozitok 

előállításához. A réteges szilikát módosításához a következő szerves 

sókat alkalmazták: oktadecilammónium-kation (montmorillonit esetén) 

(ODA), oktadecil-trimetil-ammónium-kation (montmorillonit esetén) 

(SBE), hexadecil-tributil-foszfónium-katon (saponit esetén) (SAP), 

dipolioxietilén-alkil-metilammónium-kation (csillám esetén) (MEE). A 
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4t%-ban szilikátokat tartalmazó nanokompozitokat ikercsigáás extruderen 

alakították ki 210°C-on, 100rpm csigasebesség és 120 g/min adagolási 

sebesség mellett. A vizsgálatokhoz használt próbalapokat hőpréseléssel 

hozták létre (3 percig tartó 1,5 MPa nyomással, 190°C-on, majd 110°C-

on 1,5 órán át üveglapok között temperálták). RAY et al. a 

nanokompozitokon elvégzett vizsgálatok eredményei alapján 

megállapította, hogy mindegyik erősítőanyaggal szembetűnő javulás 

idézhető elő a PLA hajlító, behajlási hőmérsékleti (HDT) és O2 

áteresztési tulajdonságaiban. A PLA alapú kompozitoknak nőtt a 

hajlítórugalmassági modulusza (kivéve a PA/SAP összetételnél) és a 

hajlító szilárdsága is, legnagyobb mértékben a montmorillonitokat 

tartalmazó mintáknál. A HDT minden mintánál nagyobb hőmérsékletet 

mutatott, a legnagyobb, 22°C-os növekedés a PLA/SAP esetén volt 

megfigyelhető. Az O2 áteresztés drasztikusan csökkent az MEE tartalmú 

nanokompozit esetén, ekkor az áteresztett O2 mennyisége 200ml-ról 68 

ml-re változott (a két montmorillonit tartalom esetén 20 és 12 ml-rel, a 

szaponit tartalom esetén 31 ml-rel kevesebb O2-t eresztett át PLA alapú 

fólia).  

 
 

33.ábra A különböző rétegesszilikátok hatása a PLA biodegradációjára  
(RAY et al. 2003) 

Ahogy az a 33.ábrán látható, a biodegradációt (komposztálási 

körülmények között, 58°C-on) az ODA jelenléte valamelyest, az SAP és 

az MEE jelenléte pedig nagymértékben fokozta, a PLA biológiai úton 

való lebomlását egyedül az SBE fékezte kis mértékben. 

PLUTA et al. (2007) Cloisite 30B (3 és 10 t%) és kompatibilizátor 

(Exxelor VA1803) (3t%) segítségével állított elő PLA alapú 
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nanokompozitokat ömledékes eljárással belsőkeverőben 50 rpm csiga 

fordulatszám, 20 min tartózkodási idő mellett, 180°C-on nitrogén 

atmoszférában. A 100 µm és 0,5 mm vastagságú vizsgálati próbatesteket 

185°C-os hőprésen alakították ki. A WAXD mérések alapján a 3t%-ban 

Cloisite 30B-t tartalmazó minta exfoliált szerkezetet mutatott. Az 

exfoliáltság mértékét továbbjavította a kompatibilizáló szer jelenléte. 

10t%-ban használva a montmorillonitot (mely nem tartalmazott 

kompatibilizálót) az interkalált és exfoliált szerkezet együttesen 

jellemezte a nanokompozitot, feltehetően az erősítő fázis nagy 

koncentrációban való jelenléte miatt. A Cloisite 30B-vel módosított PLA 

minták üvegesedési hőmérséklete nem változott nagymértékben, enyhe 

(néhány °C-os) csökkenést mutatott. A hidegkristályosodási hőmérséklet 

a csak montmorillonitot tartalmazó minták esetén szintén csökkent az 

erősítő tartalom emelésével. PLUTA et al. ezt azzal magyarázza, hogy a 

rétegesszilikát kristálygócképzőként van jelen a mátrixban, illetve, hogy 

jóllehet a Cloisite 30B felületmódosító anyaga lágyítóként viselkedik a 

mátrixban, mely szintén okozhatja az alacsonyabb hidegkristályosodási 

hőmérsékletet.  A reológiai vizsgálat eredményei alapján, a megömlött 

PLA nagyobb viszkozitással és ömledékszilárdsággal rendelkezett az 

eloszlatott montmorillonit lemezkéknek köszönhetően. Ezt a hatást a 

montmorillonit koncentrációjának növekedése és kompatibilizáló szer 

jelenléte tovább növelte.  

Clositie Na+, valamint Closities20B és Cloisite 30B márkanevű 

organofilizált montmorillonitot (2,5; 5; 10 és 15t%-ban) használt fel 

RHIM et al. (2009) PLA alapú nanokompozitok előállításához. A réteges 

szilikátot tartalmazó politejsav fóliákat oldószeres eljárással alakították 

ki. A montmorillonit diszperzióját a PLA kloroformos oldatában 

mágneses keverővel és ultrahanggal segítették. RHIM et al. kutatásuk 

során megállapították, hogy Cloisite 20A alkalmazásakor a PLA 

könnyebben tudott a rétegek közé beépülni, mint a Cloisite 30B vagy a 

Cloisite Na+ alkalmazásakor. 5t%-ban adagolva a réteges szilikátokat az 

átlátszóságot a legjobban a Cloisite 30B rontotta, ahol az átlátszóság 

81,3%-ról 14,2%-ra csökkent. A legkevésbé a Cloisite 20A csökkentette 

a transzmittált sugárzást 660nm-nél. A kompozitok húzó-, vízgőzzáró- és 

antimikrobiális tulajdonságai nagymértékben függnek az alkalmazott 

montmorillonit típusától és koncentrációjától. A húzószilárdsági 

vizsgálatok szerint a szakítószilárdság minden esetben csökkenést 

mutatott, a szakadási nyúlás szintén romlott a réteges szilikátok 

adagolásakor, kivéve a Cloisite 30B esetén, ahol enyhén javult. A 

vízgőzáteresztést legjobban az 5t%-ban alkalmazott Cloisite 30B 

javította, 1,8-ról 1,15 gm/m
2
sPa-ra csökkent az áteresztett vízgőz 

mennyisége.  A legnagyobb antimikrobiális hatással a Listeria 
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monocitogénekkel szemben szintén a Cloisite 30B-t tartalmazó fólia 

rendelkezett.  

Különböző organiofilizált montmorillonitokkal (Clositie 30B, 15A, 

20A, 25A, 93A és nem organofilizált Cloisite NA+) állított elő 

KRISHNAMACHARAI et al. (2009) politejsav alapú nanokompozitokat 

ikercsigás belsőkeverőben (180°C, 20 rpm mellett). A röntgen diffrakciós 

mérések szerint egyedül a leghidrofóbabb Cloisitie 30B rétegei váltak 

szét tökéletesen a politejsav mátrixban (34.ábra). Vizsgálataik során 

megállapították, hogy a Closite 30B nagymértékben növelte a PLA 

termikus stabilitását - 1 t%-nyi Cloisite 30B 27°C-szal, 2t%-nyi 37°C-

szal, 3t%-nyi 46°C-szal növelte a maximális tömegvesztéshez tartozó 

bomlási hőmérsékletet (Tmax). 

 

 
 

34.ábra Különböző montmorillonitokat tartalmazó PLA alapú minták 
röntgendiffraktogramjai (KRISHNAMACHARAI et al. 2009) 
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35.ábra TEM felvételek a PLA nanokompozitokról, (a) és (b) 0,5t% MMT, (c) 

és (d) 2,5t% MMT esetén (GAMEZ-PEREZ et al. 2011) 

 
 

GAMEZ-PEREZ et al. (2011) ömledékes eljárással, ikercsigás extruder 

segítségével (80 rpm, 145-195°C-os zónahőmérsékletek mellett) állított 

elő PLA 2002D mátrixból és Cloiste 30B (0,5 és 2,5t%) erősítőanyagból 

álló nanokompozitot. A vizsgálatokhoz fröccsöntéssel állították elő a 

próbatesteket. A TEM felvételekből kitűnt (35.ábra), hogy az 

alkalmazott feldolgozási paraméterek mellett az MMT lemezei a PLA 

mátrixban részben szétváltak, azonban aggregáció is megfigyelhető volt a 

felvételeken. A DSC mérések alapján az organofilizált montmorillonitot 

tartalmazó nanokompozitok nagyobb láncmobilitással rendelkeztek. A 

húzóvizsgálatok eredményei szerint az MMT jelenléte növelte a PLA 

szívósságát, anélkül, hogy rontotta volna a szilárdságát (a szakadási 

nyúlás 4%-ról 11%-ra nőtt).  

 

3.3.5.1.1 Lágyított PLA/montmorillonit nanokompozitok 

 
PLUTA (2004) politejsav/montmorillonit (Cloisite 25A, 3t%) 

nanokompozitok lágyításához poli(etilén-glikol)t (Mw=1500) (10t%) 

alkalmazott. A lágyított nanokompozitot ömledékes eljárással állította elő 
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belsőkeverőben. Megállapította, hogy a PEG1500 fokozta a rétegek 

szétválást, noha a lágyító nélkül is interkalálódott szerkezet jött létre. A 

lágyító jelenlétének köszönhetően nőtt a PLA és a PLA/MMT 

nanokompozitok kristályossága is. A dinamikus mechanikai vizsgálat 

(DMA) kimutatta, hogy a plasztifikált PLA tárolási modulusát növelte az 

MMT jelenléte. 

THELLEN et al. (2005) a Cloisite 25A (5t%) acetil-trietil-citráttal 

(10t%) lágyított poli(L-tejsav)-ra (4041D) gyakorolt hatását vizsgálta. Az 

összetevők nanokompozittá formálása ikercsigás extruderen valósult 

meg. A granulálást követően a lágyítót is tartalmazó PLA alapú 

nanokompozitból fóliát fújtak. THELLEN et al. hogy megfigyelje a 

feldolgozási paraméterek hatását, mind a tiszta, mind az MMT-vel 

módosított fújt fólia esetén négy féle beállítást alkalmazott (a csiga 

sebességét 80, 110 és 130 rpm-re változtatva, a zónahőmérsékleteket 150-

155-160 és 165°C-on tartva, a szerszám hőmérsékletét 165 és 175°C-ra 

beállítva). A kutatók a fújt nanokompozit fóliákon végzett vizsgálatok 

eredményeiből megállapították, hogy a réteges szilikát jelenléte nem 

befolyásolta a PLA feldolgozhatóságát, a fújt fólia minőségére sem 

gyakorolt hatást. A WAXD felvételekből kiderült, hogy a különböző 

feldolgozási paraméterek nem okoztak szignifikáns eltérést az MMT 

politejsav mátrixban való eloszlásában. A nanokompozitok tulajdonságai 

szintén nem tértek el szembetűnő módon. A diffraktrogramok alapján a 

nanokompozitok szerkezete interkalált szerkezetet mutattak, az MMT 

nagyfokú eloszlással rendelkeztek a lágyítót is tartalmazó PLA-ban. A 

nanokompozitok O2 és a vízgőzzárása, valamint a hőstabilitása és 

mechanikai tulajdonságai is javultak a csak lágyítót tartalmazó PLA-hoz 

képest. A húzóvizsgálatok alapján mind a szakítószilárdság, mind a 

Young-modulus, mind a szakadási nyúlás nőtt, a szakadási nyúlás 

legnagyobb mértékben mintegy 40%-kal (a csak acetiltrietil-citrátot 

tartalamzó PLA-hoz képest). A nanokompozitok talajban való lebomlása 

ugyanolyan lassúnak bizonyult, mint a módosítatlan politejsav lebomlása.  

A szakadási nyúlást növelte jelentősen SHIBATA et al. (2005) 

diglicerin-tetraacetát (10t%) és oktadecil-aminnal organofilizált 

montmorillonit (3t%) együttes alkalmazásával. A mintákat öledékes 

eljrással állítoták elő 190°C-on, 50 rpm és 5 min tartózkodási idő mellett, 

a kompaundálást követen a vizsgálati próbatesteket fröccsöntéssel 

állították elő.  A csak lágyítót tartalmazó PLA szakadási nyúlása 4,3% 

volt, míg a montmorillonitot is tartalmazóé 250%. A montmorillonitot is 

tartalmazó minta Young-modulusbeli növekedést is mutatott. A 

diglicerin-tetraacetát mellett lágyítás céljából poli(etilén-glikol)-t 

(Mw=1000) (PEG1000) is alkalmaztak. A PEG1000 jól lágyította a 

politejsavat, a montmorillonit adagolásával azonban valamelyest 

csökkent a szakadási nyúlás.   
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TANOUE et al. (2006) két féle (S-Ben és S-BenW) organofilizált 

rétegesszilikáttal (5t%-ban) és két féle poli(etilén-glikol)-lal (PEG500k, 

PEG2k) (szintén 5t%-ban) módosította a politejsavat ömledékes 

eljárással. Vizsgálataik során megállapították, hogy a réteges szilikátok 

növelték, a PEG jelenléte azonban csökkentette a PLA Young-modulusát. 

A szakadási nyúlás és a szakítószilárdság az S-BenW/PEG2k együttes 

alkalmazásával mutatott javulást. A szakadási nyúlás ekkor ~1,4%-ról 

2%-ra, a szakítószilárdság  ~29MPa-ról ~35MPa-ra nőtt. TANOU et al. 

rávilágított arra, hogy a poli(etilén-glikol) alkalmazása nem minden 

típusú organofilizált rétegesszilikát esetén segíti a rétegek szétválását, 

ugyanis a WAXD eredmények alapján a d-távolságok csak a S-BenW –

PEG kombinációk esetén nőttek. A TEM felvételek szerint PEG2k és 

PEG500k alkalmazásával az agglomerátumok nagyobbak, mint a PEG 

alkalmazása nélkül. A kutatók véleménye szerint a teljes exfoliáció nem 

érhető el a PEG segítségével sem az ömledékes feldolgozás esetén.  

Kétféle kereskedelmi forgalomban kapható montmorillonit 

(Cloisite30B és Nanofil2, 5-5t%) valamit PEG6000 lágyítót tartalmazó 

PLA nanokompozitok záró tulajdonságait vizsgálta ZENKIEWICZ és 

RICHERT (2008). A PLA módosítása ikercsigás extruderen történt, a 

vizsgálatok tárgyát képező fóliák előállítása fóliahúzással. A 

montmorillonitot nem tartalmazó, lágyított politejsav fóliák vízgőzzárása 

(WVT) 11 és 95%-kal csökkent 10 és 20t%-nyi PEG6000 tartalom 

esetén. A legnagyobb mértékben, 43%-kal, a Cloisite30B jelenléte az 

anyagban azonban javította a vízgőzzárást. 10t%-nyi PEG6000-rel együtt 

alkalmazva azonban a vízgőzzárás elérte a tiszta PLA értékét, 20t%-nyi 

lágyító tartalom mellett a tiszta PLA-hoz képest a WVT mintegy 20%-kal 

nőtt. A Nanofil2 és PEG6000 alkalmazása mellett hasonló értékek 

születettek a vízgőzáteresztés terén, azzal a különbséggel, hogy tisztán a 

Nanofil2 25%-kal növelte a PLA vízgőzzárását. Az oxigén és CO2 zárás 

javítása terén is a Cloisite30B bizonyult hatékonyabbnak, ekkor az O2 

zárás 39%-kal a CO2 zárás 82%-kal javult a tiszta PLA-hoz képest. A 

Nanofil 2 szintén javította, bár kisebb mértékben a PLA mindkét gázzal 

szemben való záró képességét. A PEG6000 az O2 zárást csökkentette, 

míg a CO2 zárást növelte 33 és 56%-kal. Érdekes módon a lágyított PLA 

nanokompozitok mindegyike alacsonyabb O2 gáz áteresztést mutatott 

mint a csak nanolemezeket tartalmazó PLA, míg ennek ellenkezője volt 

igaz a CO2 áteresztés esetén, kivéve 20t% PEG és Cloisite 30B együttes 

alkalmazásakor.  

OZKOC ÉS KEMALOGLU (2009) a Cloisite 30B-vel (1,3 és 5t%-ban), 

és PEG-gel (Mw=1000) (20t%-ban) módosította a politejsav mátrixot. A 

nanokompozitokat ömledékes eljárással állították elő ikercsigás 

laboratóriumi kompaundálóval (220°C-on, 5 perc tartózkodási idő és 100 
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rpm csigasebesség mellett, nitrogén atmoszférában), majd laboratóriumi 

fóliahúzó hengerekkel 25 mm széles, 0,25mm vastag fóliát hoztak létre.   

 

 
36.ábra WAXD felvételek a (A) Cloisite30B réteges szilikátról, (B) 3t% 

Cloisite30B/PLA és (C) 3t% Cloisite30B/PLA/PEG  nanokompozitokról (OZKOC- 

KEMALOGLU 2009) 

 
Az XRD diffraktogramok (36.ábra) és a TEM felvételek szerint a 

lágyítót is tartalmazó nanokompozitok esetén az exfoliáció dominál (a 

diffraktogramon nem észlelhető csúcs), míg a lágyítót nem tartalmazó 

nanokompozitoknál az interkalált szerkezet és az aggregátumok jelenléte 

a jellemző.  A húzósziárdsági vizsgálatok alapján az MMT jelenléte a 

tiszta PLA mátrixban nem befolyásolta a szilárdságot, a Young-modulust 

ellenben növelte. A PLA/PEG keverék Young modulusához képest 

szintén javulás volt megfigyelhető azoknál a mintáknál, melyek réteges 

szilikátot is tartalmaztak. A legnagyobb szakadási nyúlása a csak 

PEG1000-et tartalmazó mintának volt, a Cloisite 30B enyhén 

csökkentette a poli(etilén-glikol) lágyító hatását (37.ábra). Vizsgálataik 

során a kutatók azt is megállapították, hogy a rétegesszilikát csökkentette 

a PLA alapú minták biodegradációjának sebességét.  
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37.ábra PEG1000 és Cloisite 30B hatása a PLA húzási tulajdonságaira (OZKOC 

-KEMALOGLU 2009) 

 
RODRIGUEZ-LLAMAZARES et al. (2012) PLA alapú Cloisite30B-t 

(3t%-ban) és kompatibilizálás, plasztifikálás céljából PEG3350-at (1,2 és 

3 t%-ban) tartalmazó nanokompozitokat állított elő szintén ömledékes 

eljárással belsőkeverőben (190°C-on, 8 perc tartózkodási és 60 rpm 

mellett). A vizsgálatokhoz használatos 1,4 mm vastagságú minták 

kialakítása hőprésen történt. Az XRD és TEM mérés eredményeiből 

megállapították, hogy a PEG beépült a szilikát rétegek közé, segítve a 

PLA főláncok interkalációs/exfoliációs folyamatait. A PEG lágyítókénti 

és kompatibilizátorkénti jelenlétét a kompozitokban az üvegesedési 

hőmérséklet és a hidegkristályosodási hőmérséklet csökkenésével 

támasztották alá. A PEG politejsav és montmorillonit közötti 

kompatibilitás növelő hatását két fő okra vezették vissza: a poli(etilén-

glikol) hidroxil csoportjai képesek H-kötés útján reakcióba lépni a réteges 

szilikát hidroxil-csoportjaival, ezáltal összekötve a PLA láncokat és 

szilikát rétegeket, a PLA és a poli(etilén-glikol) jó összeférhetősége okán 

a PEG segíti a PLA interkalálódását a rétegek közé. A PEG láncai sokkal 

mozgékonyabbak, hajlékonyabbak, mint a PLA láncai, a PEG 

könnyebben hatol a rétegesszilikát lemezei közé, ezáltal nagyobb helyet 

biztosítva a PLA láncok beépülésének a rétegek közé. Ezen felül, mivel a 

PEG lágyítóként nagyobb flexibilitást kölcsönöz a politejsav láncainak, 

azok könnyebben épülnek be a rétegek közé. A PEG3350 jelenléte a 

kutatók szerint kedvez az interkalált/exfoliált szerkezet kialakulásának.  
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A fokozottabb rétegszétválásnak tulajdonítja RODRIGUEZ-LLAMAZARES 

et al.  a lágyítót tartalmazó nanokompozitok jobb hőstabilitását is. 

 

3.3.5.2 Politejsav/cellulóz nanokompozitok 

3.3.5.2.1 PLA/MFC nanokompozitok 

IWATAKE et al. (2008) két különböző módszerrel előállított MFC-t 

tartalmazó PLA alapú nanokompozitok tulajdonságait vizsgálata. Az 

oldószeres eljárás esetén 3 g rostot tartalmazó MFC szuszpenziót és 270 g 

acetonból folyamatos keveréssel 1t%-os szuszpenziót készítettek. A 

szuszpenzióhoz ezt követően fokozatosan adagolták a politejsavat és a 

keveréket 5 órán át szobahőmérsékleten keverték. Az oldószer és a víz 

elpárologtatása 70°C-on vákuum alatt zajlott. A keveréket ezt követően 

ikercsigás belsőkeverővel kompaundálták 140°C-on, 40 rpm mellett. A 

másik eljárásnál a 10 t%-os MFC vizes szuszpenziót közvetlenül a már 

megömlesztett PLA-hoz adták, és hasonló paraméterek mellett 

kompaundálták. Mindkét módszer esetén a kompaundból gyártott 

granulámtumból 0.3 mm vastag lemezt préseltek. A próbatestek 

mechanikai tulajdonságait vizsgálva megállapították, hogy az acetonos 

keverést is tartalmazó eljárással előállított PLA nanokompozitok Young-

modulus- és szakítószilárdságbeli növekedést (40% és 25%) mutattak a 

szakadási nyúlás csökkenése nélkül. A közvetlen keveréssel előállított 

minták esetén szembetűnő változás Young-modulusban nem volt 

megfigyelhető, azonban ez utóbbi próbatestek esetén a szakadási nyúlás 

csökkenését tapasztalták, mely betudható az agglomerátumok 

jelenlétének. IWATAKE et al. szerint az MFC hatékony erősítő anyaga 

lehet a politejsavnak. 

NAKAGAITO et al. (2009) egy új, a papírgyártáshoz hasonló 

eljárással készített politejsav szálakból és MFC-ből nanokompozitot. Az 

eljárás során 3t%-os PLA-ból és MFC-ből álló vizes szuszpenziót 

készítettek, elsőként az MFC vízzel 30 s-ig történő keverésével, majd a 

politejsav szálak szuszpenzióhoz történő adagolásával és a keverék 

további 10 s-on át tartó keverésével. A víztelenedést segítendő, az MFC 

tömegének 1%-ának megfelelő mennyiségű PAM-ot (poliakrilamidot) 

adagoltak a rendszerhez. A szálak megfelelő diszpergálását követően a 

szuszpenziót fémszitán vízmentesítették a JIS P 8209 papírgyártási 

technológiának megfelelően. A kialakított lapokat itatós papírok között 

szárították tovább 98°C-on 15 percig, 26 kg terhelés alatt. A szárítás után 

a lapok négyzetméter tömege 50g/m
2
 körül alakult. Ezt követően az 

MFC/PLA lapok további szárítása történt 105°C-on 1 órán át, hogy a 

visszamaradt nedvesség eltávozzon. A lapokból 180°C-on préseléssel 

lemezeket állítottak elő, majd a próbatestek mechanikai tulajdonságát 
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vizsgálták. NAKAGAITO et al. vizsgálatai alapján a kompozit 

szakítószilárdsága megháromszorozódott, Young modulusa a 

kétszeresére változott az MFC mennyiségét 10-ről 70 t%-ra emelve. 

Emellett a szakadási nyúlás esetén is kisebb mértékű növekedést figyeltek 

meg. 

3.3.5.2.2 PLA/CNF nanokompozitok  

QU et al. (2010) kemo-mechanikai úton állított elő PLA 

nanokompozit erősítőfázisául szolgáló cellulóz nanofibrillákat. A cellulóz 

rost lapokat kénsavas fürdőben kezelték 4 órán át, 80°C-on, 200 rpm 

mellett. A rostok desztillált vizes mosását, DMAc-vel való mosás 

követte. A rostpogácsát ezután DMAc-be merítették és nagy nyomás alatt 

(100MPa) homogenizálták, a mechanikai kezelés hatására a az 50 nm 

átmérőjű és néhány mikrométer hosszúságú CNF finomeloszlást mutatott 

a DMAc-ben. A mátrixhoz, az alkotók összeférhetőségének növelése 

céljából, poli(etilén-glikol)t (Mw=1000) is adagoltak. A kompozitokat 

DMAc segítségével, oldószeres eljárással alakították ki. A 

húzószilárdsági vizsgálatok alapján megállapították, hogy a csak cellulóz 

nanofibrillát tartalmazó PLA kompozit szakítószilárdsága és szakadási 

nyúlása is lecsökkent, míg a PEG1000-et is tartalmazó kompozit 

húzótulajdonságai javultak a tiszta PLA-hoz képest (38.ábra). PLA/CNF 

gyengébb mechanikai tulajdonságait azzal magyarázzák, hogy a PLA és a 

CNF között feltételezhetően gyenge a határfelületi kölcsönhatás, a 

cellulóz nanofibrillák elválasztják a PLA láncokat egymástól, és ahogy 

nő a távolság a láncok között, úgy csökkennek az őket összetartó erők. A 

poli(etilén-glikol) ellenben segítette a hidrofób PLA és a hidrofil cellulóz 

nanofibrillák közti interakciók kialakulását, a PEG egyfajta 

kompatibilizáló szerként volt jelen az anyagban. 

 

 
38.ábra A különböző összetételű kompozitok szakítószilárdsága és szakadási 

nyúlása (QU et al. 2010) 
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KOWALCZYK et al. (2010) 2t% CNF és a mikrométeres átmérőjű 

cellulóz fibrillák (CSF) PLA mechanikai és termikus tulajdonságaira 

gyakorolt hatását hasonlította össze. A kompozitokat két lépésben, 

oldószeres eljárással (diklórmetánnal) mesterkeverék kialakításával, majd 

ömledékes eljárással belsőkeverőben hozták létre. A 0,5 – 1 mm vastag 

mintatesteket hőprésen alakították ki. A 20-80°C-os hőmérséklet 

tartományon a 2t%-nyi CNF, a nagy fajlagos felületnek köszönhetően a 

PLA tárolási modulusát 14%-tól 25%-ig növelte, míg a hasonló 

mennyiségű CSF nem volt hatással a modulusra, noha 20t%-ban 

adagolva a mátrixhoz a CNF-nél is nagyobb javulást idézett elő. 25°C-on 

a kompozitok Young-modulusa 2t% CNF és 20t% CSF tartalom esetén 

mutatott növekedést, mely közel azonos mértékű volt a két erősítőanyag 

esetén, noha a CNF mennyisége a CSF mennyiségének tizede volt. A 

szakítószilárdság enyhén nőtt 2t% CNF jelenlétekor, CSF adagolásakor 

azonban csökkenést mutatott, akárcsak a szakadási nyúlások mindkét 

erősítőanyag esetén. A DSC vizsgálatok szerint az erősítőfázis nem volt 

nagy hatással a kompozit termikus tulajdonságaira, sem a CNF sem a 

CSF nem változtatta meg a PLA kristályossági jellemzőit.  

 

3.3.5.2.3 PLA/CNW nanokompozitok 

OKSMAN et al. (2006) elsőként állított elő ömledékes eljárással 

cellulózt tartalmazó politejsav mátrixú nanokompozitot. A cellulóz 

tűkristályokat mikrokristályos cellulózból szintetizálták N,N-

dimetilacetamid (DMAc) ,LiCl és ultrahang (3h/nap, 5 napon keresztül) 

segítségével (39.ábra). A kapott 10t%-os CNW szuszpenziót a 

feldolgozás előtt 17t%-ra sűrítették, majd így adagolták oldal adagolóval 

a megömlött PLA-hoz. A PLA és a cellulóz összeférhetőségét növelendő 

a politejsavat malensav-anhidriddel (MA) kezelték, ezen felül egyek 

keverékeknél poli(etilén-glikolt) (Mw=1500) is alkalmaztak. Az 

alkotókat  

extruderen kompaundálták, az extruder hőmérsékletét 170-200°C-ig 

beállítva és 150 rpm fordulatszámot alkalmazva.  Az extrudált anyagból 

hőprésen ~1,3 mm vastagságú lemezzé formálták. A cellulózt minden 

esetben 5t%-ban, a PEG1500-at 15%-ban adagolták a tiszta vagy MA-val 

kezelt politejsavhoz. A kutatók megállapították, hogy az MCC a CNW 

megfelelő kiindulási alapanyaga, valamint, hogy a CNW szuszpenzió 

oldalcsigán való PLA ömledékhez keverése jól alkalmazató feldolgozás 

technikának tekinthető.  A vizsgálatok eredményei alapján a várt 

nagyfokú mechanikai javulás elmaradt, egyedül a PEG használatakor 

tapasztaltak nagymértékű (800%-os) szakadásnyúlásbeli javulást 

(40.ábra). A javulást a tűkristályok PEG-gel való bevonódásának 

tulajdonították. 
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39.ábra Mikrokristályos cellulóz DMAc/LiCl keverékében dusszasztva és 
eloszlatva, ultrahangos kezelés nélkül (a), ultrahangos kezeléssel (b) 

 
 

 
 

40.ábra Szakadási nyúlások különböző összetételek esetén (OKSMAN et al. 
2006) 

 
WANG és MOHINI (2007) kísérleteinek célja az volt, hogy 

felkutassák azokat a felületmódosító anyagokat, melyek megkönnyítik a 

cellulóz tűkristályok (CNW) diszpergálását a PLA mátrixban. A 

módosító anyagok sztirol-maleinsav-anhidrid és etilén-akrilsav voltak. A 

töltőanyagok 5t%-ban alkalmazták és a nanokompozit előállítása 

Brabender belsőkeverő segítségével, ömledékes eljárással történt. A 

vegyszerek hatására részlegesen diszpergálódtak a mátrixban, emiatt a 

mechanikai tulajdonságok várt javulása elmaradt. 
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BONDESON és OKSMAN (2007a) anionos felületkezelő anyagot 

(etoxilált nonil-fenol-foszfát-észterét) 5, 10 és 20t%-ban használt a 

cellulóz tűkristályok diszpergálódásának megkönnyítésére.  A CNW-t 

mikrokristályos cellulózból savas hidrolízissel állították elő. Annak 

érdekében, hogy a feldolgozás során a sav maradékok ne indukálják a 

degradációt nátrium-hidroxiddal semlegesítették a cellulóz 

nanokristályokat. A CNW-t liofilizálták és az extrudálást megelőzően 

szárazon, 5t%-ban keverték a PLA granulátumhoz.  A nanokompozitok 

előállítása belsőkeverőben valósult meg 175°C-on, 100 rpm mellett, a 

kapott anyagból ez követően hőpréseléssel alakították ki a vizsgálati 

próbatestet. A kutatók megállapították, hogy míg a tiszta CNW 

felhasználásával mikrokompozitot állítottak elő a cellulóz részecskék 

nem váltak el egymástól nem oszlottak el megfelelően a mátrixban, addig 

5t%-nyi felületkezelő anyag hatására CNW agglomerátumok nem 

észlelhetők a PLA-ban. A kutatók szerint a felületkezelő anyag és a PLA 

gyenge összeférhetősége és a nem megfelelő feldolgozási körülmények 

miatt azonban a CNW tökéletes diszpergálódása nem valósult meg. A 

vizsgálatokból kiderült, hogy a felületkezelt CNW jelenléte rontotta a 

mechanikai tulajdonságokat, kivéve a 20t%-nyi felületkezelő anyagot 

tartalmazó CNW esetén, ahol a szakadási nyúlás magasabb volt 100%-

nál.  

PETERSSON et al. (2007)  csakugyan etoxilált nonil-fenol-foszfát-

észterével, valamint terc-butanollal kezelt CNW-t használt fel  (S-CNW, 

B-CNW) a PLA módosításához. A CNW savas hidrolízissel való 

előállítását és felületmódosítását követően a szuszpenzió közegét 

fagyasztva szárítással távolították el, majd a CNW-t kloroformban 

diszpergálták és a PLA kloroformos oldatához adva alakították ki a 

nanokompozit filmeket. A vizsgálatok során megállapították, hogy a terc-

butanol nagymértékben gátolta a cellulóz részecskék aggregálódását a 

fagyasztva szárítás során, noha a kloroformban való diszpergálás 

alkalmával az ultrahangos kezelés után csak az S-CNW mutatott 

kettőstörést. Az oldószeres eljárással előállított kompozitok közül így 

egyedül az S-CNW esetén nem keletkeztek aggregátumok. A TG –vel 

kapott görbék tanúsága szerint mindhárom kompozit stabil volt a 25-

220°C-ig terjedő tartományban. Mind a sima CNW, mind az S-CNW és 

B-CNW növelte a PLA tárolási modulusát a plasztikus tartományban. A 

DMT mérések szerint a megfelelően diszpergált cellulóz tűkristályok 

képesek nagymértékben növelni a PLA mechanikai tulajdonságait.  

FORTUNATI et al. (2012) szintén etoxilált nonil-fenol-foszfát-észterét 

alkalmazta a CNW felületkezelőjeként és vizsgálta a felületmódosított 

CNW hatását a PLA zárótulajdonságaira.  A CNW-t MCC-ből savas 

hidrolízissel nyerték, majd NaOH-val semlegesítették, valamint a 

mégjobb eloszlás eléréséért ultrahanggal is kezelték a CNW-t tartalmazó 
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szuszpenziót. A cellulóz tűkristályokat tartalmazó PLA 

nanokompozitokat oldószeres eljárással, kloroform segítségével 

alakították ki a CNW eloszlását a PLA oldatban 1 perces ultrahangos 

kezeléssel segítették. Méréseik során megfigyelték, hogy a felületkezelő 

anyag fokozta a CNW PLA mátrixban való diszpergálódását, a CNW 

javította a PLA O2 és vízgőzzárását, utóbbit 1t%-nyi módosított CNW 

34%-kal növelte. FORTUNATI et al. szerint a felületmódosított CNW-t 

tartalmazó PLA fólia biztonsággal alkalmazható élelmiszeripari termékek 

csomagolásához, mivel a fólia migrációs értéke nem érte el az előírt 

migrációs határt. A módosított CNW esetén a migráció értéke 

alacsonyabb volt, mint a módosítatlan CNW esetén, melyet FORTUNATI 

et al. a mátrix-szal való jobb határfelületi interakcióknak, az erősebb 

adhéziónak tulajdonít. 

BONDESON és OKSMAN (2007b) következő kutatásukban CNW 

eloszlásának könnyíthetőségét vizsgálták a PLA mátrixban.  Az MCC-ből 

savas hidrolízissel előállított CNW vizes szuszpenzióhoz vízoldható 

polimert - poli(vinil-alkohol)-t (PVOH)  adtak, annak érdekében, hogy a 

cellulóz nanorészecskéket a PVOH körülvegye és ezzel megakadályozza 

azok újra aggregálódását.    A CNW-t (5t%) kétféleképpen adagolták a 

PLA-hoz: a liofilizálást követően, az extruziós feldolgozás előtt a 

szárazon keverve a granulátummal és szuszpenzió formájában 

(liofilizálás nélkül) a polimer ömledékhez. A kutatók azt tapasztalták, 

hogy a PLA és a PVOH elegyedése nem volt megfelelő, köztük gyenge 

határfelületi interakciók jöttek csak létre, a CNW elsősorban a PVOH-

ban volt lokalizálható. A TEM felvételekből kiderült, hogy a tűkristályok 

jobban eloszlottak a PVOH-ban és a részben a PLA-ban is a szuszpenziós 

adagoláskor. A nanokompozitok termikus stabilitása romlott, a Young-

modulus enyhén nőtt, a szakítószilárdság és a szakadási nyúlás csökkent a 

tiszta PLA-hoz képest, azonban a PLA/PVOH keverékhez képest enyhén 

nőtt. BONDESON és OKSMAN szerint a CNW inkább a PVOH fázist 

erősítette és nem a PLA-t. Több gyúró modullal rendelkező 

csigakonfigurációval véleményük szerint javítható mind a PVOH, mind a 

CNW disztribúciója. 

SANCZHEZ-GARCIA és LAGARON (2010) cellulóz nanotűkristály 

PLA zárótulajdonságaira gyakorolt hatását vizsgálta. A CNW-t kénsavas 

hidrolízissel állították elő mikrokristályos α-cellulózból. A neutrálizálást 

követően a CNW-t fagyasztva szárították, majd ezt követően 

kloroformmal szuszpenziót készítettek, melyet 30 s-ig ultrahanggal 

kezeltek. A szuszpenzót a PLA kloroformos oldatához adták és 30 percen 

át 40°C-on homogenizálták. Az oldószeres eljárás végén, az oldószer 

elpárologtatásával 100µm vastag filmet képeztek. Szintén oldószeres 

eljárással, de a fagyasztvaszárítás lépését kihagyva, a CNW-t tartalmazó 

neutralizáló folyadék kloroformos oldószer cseréjével, majd a 
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szuszpenzió centrifugálásával, az elválasztott CNW szeparálásával, majd 

acetonos szuszpenzió készítésével, a fent leírt módon filmet képeztek. A 

nanokompozitok CNW tartalma 1, 3 és 5t% volt. A kutatók nagy 

különbségeket tapasztaltak a fagyasztvaszárított (FD) és az oldószer 

cserével (SE) nyert CNW-t tartalmazó PLA alapú nanokompozitok 

tulajdonságai között. A nanokompozitok, melyek FD CNW-t tartalmaztak 

nagyobb kristályossági aránnyal (χc) rendelkeztek, mint az SE CNW-t 

tartalmazók, noha mindkét esetben az χc növekedése volt megfigyelhető, 

legnagyobb mértékben az 5t%-ban FD CNW-t tartalmazó minta esetén, 

ahol a kristályosság 9,1%-ról 22,9%-ra nőtt. A vízgőz áteresztést mindkét 

típusú CNW csökkentette, de eltérő mértékben. Az FD CNW 1t%-ban 

64%-kal, 2t%-ban 78%-kal, 3t%-ban 82%-kal és 5t%-ban 81%-kal 

csökkentette a WVT-t, míg az SE CNW ugyanekkora t%-ok mellett 

sorban 44, 49 és 21%-kal. A javulást a kutatók a magas kristályosságú 

cellulóz „nanopajzsnak”, a PLA megnövekedett kristályosságának és a 

megkötött vízgőz szabadtérfogat csökkentő hatásának tulajdonították. A 

nanokompozitok húzótulajdonságai szemben a zárótulajdonságokkal 

romlást mutattak, az SE CNW tartalmúak Young-modulusa, 

szakítószilárdsága és szakadási nyúlása is nagymértékben lecsökkent. Az 

FE CNW tartalmú nanokompozitok szintén kisebb szakítószilárdsággal és 

modulussal rendelkeztek, azonban szakadási nyúlás 1,2, 3 és 5t%-ban 

történő adagolás esetén 6,03%-ról sorban 6,87; 7,64; 12,57 és 8,19%-ra 

nőtt, melyet a kutatók a megkötött nedvesség lágyító hatásának tudtak be.  
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4 ÖSSZEGZÉS 

 
A kompozitok tulajdonságait általánosságban az összetétel, a mátrix 

és töltőanyag szerkezete, fázisok tulajdonságai és a fázisok határfelületén 

fellépő kölcsönhatások határozzák meg. A mátrix és az erősítős fázis 

határfelületén létrejövő interakcióknak különösen nagy szerepe van a 

nanokompozitok esetén, mivel rendkívül kis méretükből adódóan óriási 

fajlagos felülettel rendelkeznek, így számos határfázis kialakulására van 

lehetőség. A nanoerősítőanyagot tartalmazó heterogén rendszerek 

különleges tulajdonságai sokszor a tömbi polimer tulajdonságaitól eltérő, 

a határfelületi rétegben elhelyezkedő polimernek köszönhető.  

A különféle polimer mátrixú nanokompozitok kapcsán sok irodalom 

számol be a kristályosság és a kristályosodási sebesség növekedéséről, a 

polimer szferolitok méretének csökkenéséről, különösképpen kis 

erősítőfázis koncentrációk esetén. A kisebb szferolitoknak köszönhetően 

javul az anyag átlátszósága, olyan opálos műanyag mint a polipropilén 

átlátszóvá válhat néhány tömegszázaléknyi erősítőanyag hatására. A nagy 

transzparenciájú anyagok sem veszítenek átlátszóságukból a nanométeres 

tartományba eső erősítőanyagok alkalmazásával, mivel azok kis 

méretükből adódóan nem vagy csak kis mértékben szórják a látható 

sugárzást. A részlegesen kristályos polimerek esetén a gyorsabb 

kristályosodás előidézheti a kristályhibák létrejöttét is, vagyis a 

különböző szferolitokat összekötő polimerláncok kialakulását, mely 

hatására javulhatnak a polimer szilárdsági tulajdonságai (pl. szakító-, 

ütőszilárdság). A nano-erősítőanyagok és a polimer közötti interakciók 

nagy hatással vannak a polimerláncok mozgékonyságára, így a polimer 

viszkozitására, ömledékszilárdságára, relaxációs dinamikájára, termikus 

tulajdonságaira egyaránt. Ha a nanokompozit fázisai között erős 

kapcsolat alakul ki, korlátozódnak a szegmensmozgások, gyakran az 

üvegesedési hőmérséklet (Tg) növekedése figyelhető meg, noha olykor, 

főként nagy mennyiségű nanoerősítőanyag alkalmazásakor, a Tg 

csökkenése is bekövetkezhet. A nanoerősítőanyagokkal jelentősen 

növelhető a polimer termikus stabilitása, emellett sok irodalom számol be 

az éghetőség csökkenéséről is. A nanokompozitok jobb hőstabilitását, 

fékezettebb éghetőségét a molekula láncok mobilitásának 

korlátozottságának, az illékony komponensek diffúziójának gátlásának és 

a nanokompozit felületén a nanoerősítőanyag által létrehozott 

védőrétegnek tulajdonítják. A polimerbe diszpergált nanoerősítőanyagok 

körül, azok kis méretének köszönhetően, nem alakulnak ki nagy 

feszültség koncentrációk, így a nanokompozitok rugalmassági modulusa, 

szilárdsága, szívóssága egyaránt nőhet.  A szilárdsági tulajdonságok (pl. 

hajlító-, húzó-, tépőszilárdság) a kompozitok esetén sokszor a mátrix és a 
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részecske közti feszültség transzfer hatékonyságán is múlik, mely a 

nanokompozitok esetén a nagy fajlagos felületnek köszönhetően sokkal 

hatékonyabb, mint a nagyságrendekkel nagyobb erősítőfázist tartalmazó 

hagyományos kompozitok esetén. A polimerek képlékenysége általában 

csökken az erősítőanyag tartalom növekedésével, azonban sok példa 

mutatja, hogy ennek ellenkezője is tapasztalható, főként mindhárom 

dimenzióban nanométeres részecskék esetén. Nanométeres tartományba 

eső erősítőanyagokkal csökkenthető a polimer által áteresztett vízgőz és 

gáz (pl. CO2, O2) mennyisége. A leggyakrabban vizsgált 

zárótulajdonságot növelő adalékok a réteges szilikátok, melyek fizikai 

akadályt, labirintus szerkezetet, hoznak létre a gáz, illetve vízgőz 

molekulákkal szemben, így fékezve azok diffúzióját az anyagon át. A 

mindhárom dimenzióban nanométeres részecskéket tartalmazó 

nanokompozitok esetén szintén tapasztalható a zárótulajdonságok 

javulása, ekkor elsősorban a szabadtérfogat csökkentő hatás a felelős a 

változásért. A tulajdonságokat módosító nagy mennyiségű határfázis csak 

a nanoerősítőanyagok megfelelő diszpergációja révén jöhet létre, a 

részecskék nagy fajlagos felülete, nagy reakcióképessége azonban 

nehézzé teszi a finomdiszperz rendszer kialakulását. A 

nanoerősítőanyagok mátrixban való diszpergáltságának mértékét a 

fázisok közötti összeférhetőség és az előállítás paraméterei is 

nagymértékben befolyásolják.  

A megújuló forrásból származó, biodegradábilis politejsav kitűnő 

optikai tulajdonságokkal, jó UV-állósággal, zsírállósággal, 

nyomtathatósággal hegeszthetőséggel rendelkezik. Záró-, termikus és 

egyes mechanikai tulajdonságai viszont nem kielégítőek bizonyos 

alkalmazások esetén, mely szükségessé teszi az polimer módosítását. Az 

LA/CL kopolimerek készítésével például növelhető a rugalmasság és a 

hidrofóbitás. Az L-, D- és mezo-laktid arányának megválasztásával, 

sztereo kopolimerek előállításával hatékonyan állítható be a polimer 

kristályossága, termikus és mechanikai tulajdonságai. A politejsav 

ridegsége csökkenthető a megfelelő lágyító politejsavhoz való 

adagolásával. A szakirodalmak különféle lágyítók, úgy mint oligotejsav, 

glicerin, triacetin, tributil-citrát, acetil-tributil-citrát és különböző 

molekultömegű poli(etilén-glikol)-ok (PEG400, PEG1000, PEG 1500, 

PEG2000, PEG3400, PEG10000) PLA-ra gyakorolt hatását vonultatják 

fel. A leghatékonyabb lágyítók az oligotejsav, a tributil-citrát (TBC), az 

acetil-tributil-citrát (ATBC) és az alacsonyabb molekulatömegű 

poli(etilén-glikol)-ok. 20t%-nyi ATBC például 1,8%-ról 298%-ra növelte 

a politejsav szakadási nyúlását, ugyanekkora mennyiségű PEG1500 pedig 

235%-ra. A lágyított politejsav általánosságban kisebb üvegesedési 

hőmérséklettel, szakítószilárdsággal és Young-modulusszal rendelkezik. 
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Gyakran a PLA kristályosságának növekedése is tapasztalható a lágyító 

jelenlétekor.  

A politejsav rugalmasságának növelésére egy lehetséges megoldás a 

termoplasztikus keményítővel (TPS) és egyéb hőrelágyuló polimerrel 

való keverés. A TPS hatására nőhet a PLA szilárdsága, rugalmassági 

modulusa, szakadási nyúlása és a biodegradáció sebessége is. Intenzíven 

kutatott terület a politejsav poli(e-kaprolakton)-nal (PCL) való keverése, 

kompatibilizáló anyag alkalmazásával a PCL növeli a PLA 

rugalmasságát.  

A politejsav módosításának, a tulajdonságainak javításának egy 

másik útja erősítő anyagok alkalmazása. Természetes szálakkal 

elsősorban a PLA szilárdsági tulajdonságai növelhetők. A 

PLA/keményítő kompozitok előállításával fokozható a PLA 

lebonthatósága, a keményítő szemcsék lágyító nélkül azonban gyakran 

növelik a PLA rigiditását, merevségét. A cellulóz részecskék is ígéretes 

erősítőanyagai lehetnek a PLA-nak, melyek szintén növelhetik a PLA 

szilárdsági jellemzőit.  

A PLA alapú nanokompozitok terén a legtöbb kutatás a politejsav 

réteges szilikátokkal, azon belül is a montmorillonittal való módosításra 

fókuszál. A nanolemezek esetén a tulajdonságok javulása a rétegek 

szétválása, interkalált, exfoliált szerkezet kialakulása révén valósul meg. 

A legtöbb irodalom szerint az MMT növeli a PLA törékenységét, 

azonban néhány esetben az MMT hatására nőtt a PLA deformálhatósága.  

Az MMT a legtöbbször gócképzőként van jelen az anyagban, növelve a 

PLA kristályosságát, csökkentve a szferolitok méretét. Az MMT 

alkalmazásával nő a PLA alapú nanokompozitok Young- és hajlító 

modulusa, behajlási hőmérséklete, ömledékszilárdsága, hőstabilitása. Már 

1 t%.nyi Cloisite 30B 27°C-szal, 2t%-nyi 37°C-szal, 3t%-nyi 46°C-szal 

növelte a maximális tömegvesztéshez tartozó bomlási hőmérsékletet. A 

politejsav zárótulajdonságait, mind a vízgőz, mind az O2 és CO2 gázok 

áteresztését nagymértékben csökkenti az MMT jelenléte. MAITI et al. 

(2002) vizsgálatai alapján 4t%-nyi MMT alkalmazásakor az O2 zárást 

~40%-kal nőtt. A rétegesszilikátok többnyire fékezik a lebomlás 

sebességét, azonban egyes szakirodalmak szerint növelhetik is azt. A 

kompozitok mechanikai-, termikus, záró-, lebomlási és antimikrobiális 

tulajdonságai nagymértékben függnek a felhasznált montmorillonit 

típusától, annak felületmódosító anyagától és koncentrációjától. A 

montmorillonit ridegséget növelő hatását ellensúlyozandó, megfelelő 

lágyítók alkalmazásával növelhető a PLA/MMT nanokompozitok 

deformációs képessége, illetve fokozható a rétegek szétválása, eloszlása a 

mátrixban. A különböző molekulatömegű poli(etilén-glikol)ok 

hatékonyan fokozzák a rétegek szétválását és elősegítik az interkalált, 

exfoliált szerkezet létrejöttét, ugyanakkor TANOU et al. (2006) rávilágított 
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arra, hogy a poli(etilén-glikol)-ok nem minden típusú organofilizált 

rétegesszilikát esetén segítik az delaminációt. A PLA/Closite25A(5t%) 

nanokompozit szakadási nyúlása 40%-kal nőtt (a csak acetiltrietil-citrátot 

tartalamzó PLA-hoz képest) 10%-nyi acetil-trietil-citrát alkalmazása 

mellett THELLEN  et al. (2005) kísérletei alapján. THELLEN et al. azt is 

megfigyelte, hogy az MMT nem befolyásolta a PLA feldolgozhatóságát, 

a fújt fólia minőségére sem gyakorolt negatív hatást. A PLA/MMT-ATC 

nanokompozitok O2 és a vízgőzzárása, valamint a hőstabilitása és 

mechanikai tulajdonságai is javultak a csak lágyítót tartalmazó PLA-hoz 

képest. 10t% diglicerin-tetraacetát hatására a 3t%-ban oktadecil-aminnal 

organofilizált montmorillonitot tartalmazó PLA nyúlása 250%-ra nőtt. 

SHIBATA et al. (2005) a diglicerin-tetraacetát mellett PEG1000 hatását is 

vizsgálta és megállapította, hogy a PEG1000 jól lágyította a politejsavat, 

az MMT adagolásával azonban valamelyest csökkent a szakadási nyúlás. 

OZKOC ÉS KEMALOGLU (2009) tapasztalatai hasonlóak voltak a 

PEG1000-rel, noha az XRD diffraktogramok és a TEM felvételek szerint 

a lágyítót is tartalmazó nanokompozitok esetén az exfoliáció dominált, a 

legnagyobb szakadási nyúlással a csak PEG1000-et tartalmazó mintának 

rendelkeztek.  Az MMT-lágyító párosítással nemcsak a szakadási nyúlást 

növelhető, hanem a lágyító szilárdság és vízgőz-, gázzáró tulajdonság 

csökkentő hatása is kompenzálható. 10t%-nyi PEG6000-et és 5t%-nyi 

MMT-t tartalmazó nanokompozit vízgőzzárás elérte a tiszta PLA értékét, 

az O2 zárása 39%-kal CO2 zárása 82%-kal javult. 

Sok irodalom foglalkozik a nanométeres tartományba eső cellulóz 

erősítőanyagok PLA tulajdonságaira gyakorolt hatásával is. A cellulóz 

nanokristályok előállítása többnyire vizes közegben, savas hidrolízissel 

történik, melyet rendszerin liofilizálás követ. A fagyasztva szárítás esetén 

a nanokristályok könnyen agglomerálódnak a köztük létrejövő H-

kötésnek köszönhetően, így a cellulóz nanorészecskék diszpergálása a 

PLA mátrixban nehéz feladat, különösen az ömledékes eljárás esetén. A 

finomdiszperz rendszer létrehozásához szükséges a feldolgozási 

paraméterek, technológiák helyes megválasztása, részecskék 

felületmódosítása, vagy mátrix és az erősítőfázis összeférhetőségét 

növelő anyagok alkalmazása. A leghatékonyabb adagolási eljárásnak a 

cellulóz részecskék mátrixhoz oldószeres, vizes szuszpenzióban való 

adagolás bizonyul, illetve az ömledékes feldolgozást megelőző 

oldószeres mesterkeverék készítés, ezeknek az eljárásoknak a hátránya 

azonban a nagy mennyiségű oldószert igény, mely összeegyeztethetetlen 

a PLA természetbarát mivoltával. Ömledékes eljárás során a CNW 

eloszlását segítendő WANG és MOCHINI (2007) sztirol-maleinsav-

anhidriddel és etil-akril savval módosította a CNW felületét, a módosítás 

ellenére a cellulóz tűkristályok csak részlegesen diszpergálódtak a 

mátrixban, így a mechanikai tulajdonságok javulása nem következett be. 
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BONDESON és OKSMAN (2007), valamint PETERSSON et al. (2007) és 

FORTUNATI et al. (2012) anionos felületkezelő anyaggal (etoxilált nonil-

fenol-foszfát-észterével) kezelte a CNW felületét a jobb diszpergálódás 

érdekében. OKSMAN et al. (2006) vizsgálatai során megállapította, hogy 

PEG1500 szintén segíti a CNW eloszlását a PLA-ban, a PEG1500 

jelenlétének köszönhetően a nanokompozit szakadási nyúlása 15%-ra 

nőtt, mely 800%-os javulást jelentett a kiindulási PLA nyúlásához képest. 

A nagymértékű javulást a kutatók a cellulóz tűkristályok PEG1500-zal 

való bevonódásával magyarázták. QU et al. (2010) szerint a kemo-

mechanikai eljárással előállított CNF használata esetén a PEG1000 is 

hatékony segítője a PLA és a cellulóz közötti interakciók kialakulásának, 

a CNF jobb diszpergálásának, a PLA/CNF nanokompozitok mechanikai 

tulajdonságának javításának. A cellulóz nanoerősítőanyagok előállítási 

eljárásának is nagy hatása van a nanokompozit jellemzőire. SANCZHEZ-

GARCIA és LAGARON (2010) kutatásából kitűnik, hogy a különböző 

módon előállított CNW, legyen szó csupán egy technológiai lépés 

kihagyásáról, különböző módon, mértékben változtatja meg a politejsav 

tulajdonságait. Ha a cellulóz nanorészecskék interakciója megfelelő a 

politejsav mátrix-szal, a nanokompozitokban jó diszpergációt és 

disztribúciót mutatnak, nemcsak a mechanikai és termikus 

tulajdonságokat és kristálygócképző hatásukból adódóan a 

kristályosságot növelik, hanem a PLA zárótulajdonságait is.  

A feltárt szakirodalmak alapján megállapítható, hogy a cellulóz 

nanokrsitályok és a montmorillonit nanolemezek hatékonyan 

alkalmazhatók a PLA egyes tulajdonságainak javítására. A 

montmorillonit alkalmazása esetén a ridegség csökkentése érdekében 

ajánlatos a lágyítószerek használata. A legtöbbet vizsgált lágyítók a 

poli(etilén-glikol)-ok, melyek széles molekulatömeg spektrumban 

kerültek felhasználásra. A szakirodalomban ezidáig a kis 

molekulatömegű PEG400-at nem alkalmazták PLA alapú MMT-t 

tartalmazó nanokompozitok előállítása során. Mivel a PEG400 folyadék 

halmazállapotú ezért az MMT képes lehet a bene való duzzadásra, 

melynek hatására a réteges szilikát rétegei könnyebben elválnak 

egymástól és az ömledékes feldolgozás során a politejsavban való 

nagyobb mértékű diszpergáltság valósítható meg. A PLA 

cellulóznanokistállyal való módosításáról szóló kutatások során 

felhasznált CNC előállítása savas hidrolízissel zajlik. A savas hidrolízis 

reakcióközegének eltávolítása többnyire liofilizálással valósítható meg, 

amely azonban agglomerálódáshoz vezet, ami nagymértékben 

megnehezíti a cellulóz nanokristályok megfelelő diszpergációját és 

disztribúcióját a polimer ömledékben az extruderen/belsőkeverőben való 

feldolgozás során. A PEG400 alkalmazása a cellulóz esetén is ígéretes 

lehet, ha reakcióközegként alkalmazzuk a cellulóz nanokristályok 
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ultrahangos előállítása során, hiszen ennek a reakcióközegnek az 

eltávolítása nem szükséges, mivel a szakirodalmak szerint jelenléte segíti 

a PLA és a cellulóz összeférhetőségét, emellett csökkenti a PLA 

ridegségét. 
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