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Biológiailag lebomló polimer keverékek előállítása és jellemzése 
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Összefoglalás 

A kutatási munka célja olyan biodegradálható polimer keverékek előállítá-
sa, amelyek komposztálhatóak, a tömegműanyagokhoz hasonló tulajdonsá-
gokkal rendelkeznek, és feldolgozhatók. Gazdaságossági okok miatt hőre lá-
gyuló keményítőt (TPS) használtunk alapanyagként, és ezt kevertük közismer-
ten biodegradálható polimerekkel. A TPS-t kétcsigás extrúderen, a keverékeket 
Brabender gyártmányú belső keverőn készítettük el. Ezt követően lapokat 
préseltünk (100x100x0,5 mm), amelyeket komposztáltunk.  
A TPS/polikaprolakton (TPS/PCL) keverékek esetén a préselt lapokból kivá-
gott piskóta alakú próbatesteken a minták mechanikai és termikus tulajdonsá-
gait vizsgáltuk és meghatároztuk az összeférhetőségüket. Ezen kívül több 
mintán vizsgáltuk a komposztálás hatására bekövetkező szerkezeti változáso-
kat Fourier-transzformációs infravörös spektrószkópiával. 

Kulcsszavak 

polimer keverékek, összeférhetőség, termoplasztikus keményítő, lebomló műanyagok,  
FT-IR spektroszkópia 

Bevezetés 

A múlt és a jelen évszázadban a műanyagok jelentősége egyre jobban nö-
vekszik, napjainkban a műanyagok a legfontosabb szerkezeti anyagok közé 
tartoznak a fémek, kerámiák, vagy a különböző faféleségek mellett. Különleges 
szerkezetük rendkívül ellenállóvá teszi a műanyagokat a különböző környezeti 
behatásokkal szemben, de ez az előny egyben hátrány is, hiszen a belőlük ké-
szülő termékeket hasznosságuk befejeztével nehezen dolgozza fel a természet 
és a társadalom; sajnos nagy részüket elássák a föld alá, és itt évszázadok, vagy 
akár évezredek kellenek a lebomlásukhoz. A műanyagok felhasználásának 
növekedésével egyre nagyobb probléma az emiatt keletkező hulladék kezelése. 
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A hulladék mennyiségét csökkenteni többféleképpen lehet, az egyik lehe-
tőség például a termékek élettartamának és ellenálló képességének növelése, 
amellett, hogy a társadalmat arra tanítjuk, vagy rendeletek útján arra szorítjuk, 
hogy többször használja ezeket a termékeket. Egy másik út, hogy a műanyag 
termékeket a környezetben, azaz például talajban, vagy komposztban, esetleg 
vízben lebonthatóvá tesszük, így azok egyszeri használat után „eldobhatóak” 
lennének elvileg. A választott út függ a termék rendeltetésétől, valamint a helyi 
szokásoktól is. 

A kutatómunka az utóbbi lehetőséggel foglalkozik. Célja olyan polimer 
keverékek előállítása, és közülük a legígéretesebbek kiválasztása, amelyek egy-
részt mutatnak valamilyen szintű lebonthatóságot, főleg komposztálási körül-
mények között, másrészt rendelkeznek olyan mechanikai, termikus, és feldol-
gozhatósági tulajdonságokkal, mint a hagyományos polimerek, vagy legalább 
megközelítik azokét. Fontos emellett, hogy árban se haladják meg a hagyomá-
nyos polimereket, mivel így nehéz lenne bevezetni azokat, legfeljebb központi 
támogatásokkal, rendeletekkel. Ezen polimer keverékek jellemzése is a munka 
célja, hiszen fontos a polimerek összeférhetősége a keverékekben, továbbá az 
előállított keverékek mechanikai-, termikus-, és szerkezeti tulajdonságainak 
vizsgálata. 

Anyag és módszer 

A felhasznált anyagokat egy táblázatban foglaltuk össze (1. táblázat). 

1. táblázat. A felhasznált anyagok és gyártóik 

Anyag Típus Gyártó 

Keményítő Kukoricakeményítő Agrana GmbH. 

Poli(kaprolakton) (PCL) CAPA 6800 Perstorp 

Politejsav (PLA) Ingeo 4032-D NatureWorks 

Poli(hidroxi-butirát) (PHB) M2100 Mirel 

Glikolban módosított PET (PETG) EcoZen SE SK Chemicals 

Poli(etilén-glikol) (PEG) PEG 35000 Fluka 

A keményítőből hőre lágyuló keményítőt készítettünk, amelyhez kukoricake-
ményítőt, technikai glicerint (87%), és desztillált vizet használtunk alapanyag-
ként. A kívánt tömegarányok 100, 30 és 10 volt a keményítőből, a glicerinből, 
és a vízből, rendre. A TPS elkészítésének első lépése az alapanyagok homoge-
nizálása, elkeverése volt „Henschel” típusú porkeverővel. A keverőbe 2000 g 
kukoricakeményítő, 600 g glierin és 200 g desztillált víz került, a kívánt 
100:30:10 arány szerint. Meg kell jegyezni, hogy mivel a glicerin 13% vizet 
tartalmazott, ezért az aránya a keverékben az elméletinél kisebb lesz. A keve-
rőbe először a keményítőt, majd a glicerint öntöttük bele, végül a vizet, amivel 
bemostuk a glicerin maradékát. A keverés szobahőmérsékleten történt, a súr-
lódás miatt 40-45°C-os hőmérséklet volt maximálisan mérhető. 15 perc keve-
rés után elég homogénnek ítéltük meg a nedvesített anyagot. Az anyagot ezek 
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után kétcsigás extruderen dolgoztuk tovább. Az extrúzió kb. 2 órán át tartott, 
a fordulatszám 50 1/perc volt, a beállított hőmérséklet a garattól a fejig rendre 
120, 130, 140 és 130°C volt. A terméket a levegőn hűtöttük. A keletkező, kö-
rülbelül 2,5 kg TPS terméket klimatizált szobában tartottuk. Ez a szoba 50% 
páratartalomra, és 23°C-ra volt beállítva. 
A keverékeket Brabender gyártmányú belső keverőn készítettük el. A kamrá-
ban két, szorosan illeszkedő gyúrókar között keveredik el az anyag. A kamra 
térfogata körülbelül 42 cm3 volt. Az összes gyúrás percenkénti 50-es fordulat-
számmal történt, a hőmérséklet változó volt. A berendezés rögzítette a hőmér-
séklet és a forgatónyomaték változását az idővel, a méréseket próbáltuk addig 
végezni, amíg ezek az értékek már nem változtak (vízszintesbe hajlottak), de 
nem túl sokáig, mert a feldolgozott érzékenyebb anyagok magas hőmérsékle-
ten degradálódhatnak.  
 Az előállított TPS-PCL keverékek mintáinak (10-90 m/m% TPS-t tar-
talmazó minták 10 m/m%-onként és a tiszta anyagok) segítségével vizsgáltuk 
a mechanikai tulajdonságok változását az összetétel függvényében, valamint a 
polimerek összeférhetőségét. A préselt lapokból 80 mm hosszú, piskóta alakú, 
a középső részen ~4 mm x ~0,7 mm-es próbatesteket stancoltunk, majd egy 
Instron 5566 típusú szakítógépen határoztuk meg a szakadási feszültséget, 
nyúlást, illetve a modulust. Minden keverékből legalább 3 próbatest készült. A 
szakítás sebessége minden esetben 10 mm/perc, a befogási távolság 50 mm 
volt. Vizsgáltuk a folyási jellemzők (ha lehetett ilyet értelmezni), a szakítószi-
lárdság, és a szakadási nyúlás változását az összetétel függvényében. A kapott 
szakítószilárdságok, és nyúlások segítségével B és C kölcsönhatási paramétere-
ket számoltunk (Pukánszky, 1990). A próbatesteket szakítás előtt szobahőmér-
sékleten tároltuk.  
 A minták komposztálása a Zöld Híd Régió Kft. eljárása szerint történt, 
több sorozatban, de mindig 5-6 héten át. A beállított hőmérséklet 80°C volt, 
és rendszeresen levegőt fúvattak be a rendszerbe. 
 Mind a kiindulási (kontroll), mind a komposztált anyagokból vettünk 
mintadarabokat Fourier-transzformációs infravörös (FT-IR) spektroszkópiai 
vizsgálatokra. Ahol a komposztált mintákból nem tudtunk kinyerni darabokat, 
nem volt mivel összehasonlítani a kontroll mintákat. A méréseket egy „Bruker 
Tensor 27” típusú készüléken végezték. A vizsgált hullámszám tartomány 
4000 és 400 cm-1 között volt. A felbontás 2 cm-1, a pásztázások száma 16 volt. 
A célunk ezekkel a mérésekkel az volt, hogy összehasonlítsuk a kontroll és 
komposztált minták spektrumait, és az eltérésekből következtessünk a szerke-
zeti változásokra, illetve a lezajlódó reakciókra a komposztálás alatt. Igyekez-
tünk azonos módszerrel mérni a kontroll és komposztált mintákat. A legtöbb 
esetben KBr pasztillába dörzsöltük be a mintákat, és ezt világítottuk át, de 
történt fólián átvilágító mérés is. Ha a spektrumokon nagy különbség tapasz-
talható a spektrumok intenzitása között, az a fólia vastagság különbözőségé-
nek tulajdonítható, az elnyelés eltolódása nem következik be emiatt. Ekkor 
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korrekcióként egy konstanssal fel lehet szorozni az alacsonyabb intenzitású 
spektrumot. 

Eredmények 

A minták tömegének változását egy táblázatban (2. táblázat) foglaltuk 
össze. Itt látható, hogy a legtöbb minta jól teljesített, csak a PETG nem muta-
tott számottevő lebonthatóságot. Ahol a komposztálás után a visszamaradt 
szennyezésből nem tudtunk polimert kinyerni, ott 100%-osnak feltételeztük a 
lebomlott anyag mennyiségét. Érdekes hogy a PHB és a TPS keveréke rosszul 
teljesített a komposztálásnál, ennek okait a későbbiekben érdemes lenne vizs-
gálni. 

2. táblázat. Tömegváltozások a komposztálás során 

Minta 
Tömeg komposztálás 

előtt (g) 
Tömeg komposztálás 

után (g) 

Lebomlott 
anyag 

(m/m%) 

TPS 9,63 0,65 93,3 

PCL 7,13 0,39 94,5 

PHB 7,46 0,91 87,8 

PETG 5,38 5,6 0 

PLA 8,73 0,82 90,6 

TPS/PCL 50/50 7,59 0,14 98,2 

TPS/PLA 50/50 7,96 0 100 

TPS/PHB 50/50 7,55 5,78 27,4 

PEG35000 11,79 0 100 

TPS/PCL 10/90 7,63 0 100 

TPS/PCL 30/70 7,41 0 100 

TPS/PCL 70/30 8,26 0 100 

TPS/PCL 90/10 5,09 0 100 

 

FT-IR spektroszkópiai vizsgálatokat a tiszta polimerekre, és a TPS:PCL 
50:50 arányú keverékére végeztünk. Az eredmények az 1. ábrán láthatók.  
A tiszta TPS spektrumait (1.a. ábra) összehasonlítva látható, hogy a komposz-
tált mintában a hidroxil csoportokra jellemző sávok intenzitása 3000 és 
3500 cm-1 közt jelentősen csökken. Emellett a karbonil csoportokra jellemző 
csúcs, 1700 cm-1 körül a komposztalt mintában megjelent, elég erős intenzitás-
sal. Ez a két megfigyelés arra enged következtetni, hogy az oxigénben gazdag 
komposztálási környezetben a keményítőn levő nem glikozidos hidroxil cso-
portok oxidálódtak karboxil csoportokká. Emellett látható a C-H vegyérték-
rezgésekre jellemző sávok eltolódása, es új sávok (azaz csoportok) megjelenése 
2800 és 3000 cm-1 között. A poliszacharidokra jellemző glikozidos C-O-C 
éterkötés sávjának intenzitása is csökkent és eltolódott, ez lánctördelődésre 
utal. 
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A kiindulási (kontroll) és komposztált minták valamint a TPS:PCL 50:50 tö-
meg arányú keverékének kiindulási és komposztálás utáni minta FTIR spekt-
rumait az 1. ábrán mutatjuk be. A TPS kiindulási (kontroll) és komposztált 
minta FTIR spektrumainak összehasonlításakor (1.a. ábra) szembetűnő, hogy 
a komposztált mintában a hidroxil csoportokra jellemző sávok intenzitása 
3000 és 3500 cm-1 között jelentősen csökkent. Emellett a karbonil csoportokra 
jellemző csúcs, 1700 cm-1 körül a komposztált mintában megjelent, elég erős 
intenzitással. Ez a két megfigyelés arra enged következtetni, hogy az oxigén-
ben gazdag komposztálási környezetben a keményítőn lévő nem glikozidos 
hidroxil-csoportok oxidálódtak karboxil-csoportokká. 
Emellett látható a C-H vegyértékrezgésekre jellemző sávok eltolódása, és új 
sávok (azaz csoportok) megjelenése 2800 és 3000 cm-1 között. A 
poliszacharidokra jellemző glikozidos C-O-C éterkötés sávjának intenzitása is 
csökkent, és eltolódott, ez lánctördelődésre utal. 

A PCL minták spektrumain (1.b. ábra) az látszik, hogy a hidroxil csopor-
tok sávjainak intenzitása 3200 és 3600 cm-1 között megnőtt, ez oxidációra utal. 
A C-H vegyértékrezgések sávjai eltolódtak, új csúcsok jöttek létre. A karbonil 
csoportokra jellemző csúcson egy váll jelent meg, ez egy új környezetben lévő 
karbonil csoport létrejöttét jelzi. A C-O-C vegyértékrezgések csúcsainak helye 
és intenzitása is változott, több új csúcs látható, ez lánctördelődésre utalhat. 
Ezeken kívül új észterekre és karbonsavakra jellemző csúcsokat is találtunk a 
spektrumon. 
Az előző két esetben jelentős változásokat vettünk észre, de volt néhány 
anyag, amelynél nem történt jelentősebb változás, például a PETG. A spekt-
rumokból (1.c. ábra) kivehető, hogy a hidroxil-csoportokra jellemző sávok 
intenzitása kicsit nőtt, és eltolódtak 3200 és 3600 cm-1 között. Ezen kívül az 
látható, hogy a karbonil csoportokra jellemző csúcsokból (1700 cm-1 körüli 
csúcsok) 1 csúcs lett a komposztált mintáknál. Ebben a PETG-ben többféle 
alkoholt használtak a polimerizációnál, ezért volt több féle észter-karbonilra 
jellemző csúcs a kontroll mintában, a komposztálás alatt ezek közel azonos 
szerkezetűvé alakultak. Ezen a két dolgon kívül más, jelentős különbséget nem 
találtunk itt. 
A PLA esetében bár a polimer nagy része elbomlott a PETG-vel ellentétben, a 
spektrumok (1.d. ábra) között még sincsenek nagy különbségek. Látható, hogy 
a hidroxil-csoportok intenzitása lecsökkent a rájuk jellemző tartományban, 
valamint 1620 cm-1 körül egy csúcs eltűnt. 2200 és 2400 cm-1 között egy kettős 
csúcs jelent meg a komposztált minta spektrumán. Ezen a három dolgon kívül 
nincs jelentős különbség a spektrumok között. 
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f) 

1. ábra. A különböző minták kontroll és komposztált spektrumai.  
a:TPS; b:PCL; c:PETG; d:PLA; e:PHB; f:PCL és TPS 50:50 tömegarányú keveréke 
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A PHB spektrumok (1.e. ábra) közti különbség nagyon hasonló a PLA minták 
spektrumai közti különbségekhez. A hidroxil-csoportokra jellemző sávok, és 
egy 2350 és 2400 cm-1 közti csúcs komposztált spektrumon való megjelenésén 
kívül nincsenek nagy különbségek. Az utóbbi csúcsot nem tudtuk egyértelmű-
en azonosítani. 
A TPS-PCL keverék esetében (1.f. ábra) látható, hogy a C-H-
vegyértékrezgésekre jellemző csúcsok 2800 és 3100 cm-1 között eltolódnak, 
feltehetőleg új szerkezetek jönnek létre. A karbonil csoport vegyértékrezgésére 
jellemző sáv eltolódik, és intenzitása jelentősen növekszik 1700 cm-1 környé-
kén. Az 1000-es és a 1400-as hullámszám közti területen is erőteljes intenzi-
tásnövekedést tapasztaltunk, ezeket az új csúcsokat új észter és észter kötés 
melletti éter-csoportok megjelenése okozhatja. Elképzelhető, hogy a komposz-
tálás alatt átészterezés történik a két poliészter között.  
A FT-IR spektroszkópiai méréseket összefoglalva megállapítható, hogy jelen-
tős változások mentek végbe a TPS, a PCL és a keverékük esetén a komposz-
tálás alatt. A PETG, a PLA és a PHB esetén jelentős változások nem történ-
tek, annak ellenére, hogy utóbbi kettő nagy része lebomlott. 

A mechanikai vizsgálatok eredményeiből első körben kiszámítottuk a kü-
lönböző összetételű TPS/PCL keverékek szakítószilárdságának, szakadási 
nyúlásának, és rugalmassági modulusának változását az összetétel függvényé-
ben (3. táblázat). Látható, hogy a TPS tartalom növekedésével erősen csökken 
a szakítószilárdság, és a szakadási nyúlás is. A modulus esetében nem állítható 
fel általános tendencia. 

3. táblázat. A TPS/PCL keverékek mechanikai méréseinek eredményei 

TPS 
tartalom 

Szakítószilárdság 
(Mpa) 

Szórása 
Szakadási 
nyúlás (%) 

Szórása 
Modulus 

(Gpa) 
Szórása 

0% 34,5 2,8 513,0 37,4 0,34 0,00 

10% 14,7 4,1 298,0 92,2 0,22 0,03 

20% 13,6 1,9 297,0 14,1 0,32 0,05 

30% 9,1 0,9 103,0 84,0 0,32 0,05 

40% 10,3 0,2 12,0 5,7 0,42 0,02 

50% 11,9 0,3 10,0 1,7 0,47 0,01 

60% 9,9 0,1 114,0 27,3 0,39 0,03 

70% 10,3 1,0 9,0 1,4 0,66 0,04 

80% 12,5 1,2 4,0 1,2 1,00 0,10 

90% 6,3 0,4 48,0 11,2 0,41 0,10 

100% 5,5 0,7 38,0 13,5 0,29 0,05 

 

A szakítási adatok ismeretében kiszámíthatók a keverékre jellemző „B” illetve 
„C” paraméterek. A B paraméterhez a számított szilárdságot át kell alakítani 
először valódi szilárdsággá (σT), majd ezt redukálni kell (σTred). A redukált sza-
kítószilárdság és a keverék térfogattörtje közti összefüggés logaritmizálásával 
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kapott lineáris egyenletet ábrázolva a meredekségből megkapható a B paramé-
ter. 
A „B” paraméter kiszámításának módja: 

 B

TTred e0  

     Blnln 0TTred  

Itt a második egyenletet kell ábrázolni. A redukált szakítószilárdságot a követ-
kező képlettel kaphatjuk meg: 











1

5,21
n
T

Tred  

A valódi szilárdságot a mért szakítószilárdság, és a relatív megnyúlás szorzata-
ként kapjuk meg: 

)1
100

(
L

L y

0T 










  

Itt λ a relatív megnyúlás, L a szakadási hossz, L0 a kezdeti hossz, és εy a mért 
szakadási nyúlás, φ a térfogattört, σ a mért szakítószilárdság, n pedig egy pa-
raméter, ami a nyúlási felkeményedés mértékét jellemzi. Kis szakadási nyúlá-
sok esetén (~100% alatt) ez egynek tekinthető, de itt a következő egyenlet 
logaritmizálásával és ábrázolásával határozható meg:  

n
T   

    lnnln T  

A következő két ábrán látható a „B” (2. ábra) illetve az ehhez szükséges n 
paraméter (3. ábra) grafikus meghatározása. 
A kölcsönhatási paramétereket leíró modell feltételei között található az, hogy 
a diszperz fázis mennyiségének növelésével a mechanikai tulajdonságok javul-
nak. Így abban az esetben, mikor az illesztett egyenes meredeksége negatív (a 
tulajdonságok romlanak) a modell nem érvényes. Ez akkor áll fenn, ha a PCL 
mennyiségét növeljük a keverékben 0%-tól kezdve, ekkor nő a szakítószilárd-
ság. A számított „B” paraméter maga a meredekség, 4,235. 
A „C” paraméter egy egyszerű számítással megkapható a „B” paraméterből. A 
D illetve M indexek a mátrix, illetve a diszpergált polimerre vonatkoznak, a σ 
pedig számított szakítószilárdságot jelent a megfelelő indexű tiszta anyagra. 
Annál a paraméternél, ahol TPS-ből van több, azaz a TPS a mátrix, a PCL a 
diszpergált polimer. „C” paraméter kiszámítva: 11,039. 
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3. ábra. Az n paraméter meghatározása 

A két paraméter abszolút értékével sokat nem tudunk kezdeni, de ha más ke-
verékek paramétereit kiszámítjuk, illetve azonos keveréket készítünk, de más 
alapanyagokból, akkor van mit összehasonlítani ezzel. Maga a „B” paraméter a 
komponensek kölcsönhatásának erősségét, a fázisok által viselt terhelés relatív 
nagyságát, a „C” paraméter a feszültség átvitelének mértéket jellemzi. 

M

DC
lnB




   

D

MBeC



  

A töltőanyaggal töltött polimerek világában például aggregáció, felületkezelés, 
a határfelület nagyságának változtatása hatására láthatóan változik a B paramé-
ter. Itt a különböző polimerek közti interakció jellemezhető vele. 

Következtetések 

A munka során hőre lágyuló keményítőt állítottunk elő, majd abból gyú-
rókamrában különböző biopolimerekkel keverékeket készítettünk. Az alap-
anyagokból és a keverékekből lapokat préseltünk, amelyeket komposztálásra 
elküldtük, és összehasonlítottuk a kiindulási (kontroll) és a komposztált mintá-
kat. Vizsgáltuk továbbá a TPS/PCL keverék összeférhetőségét és meghatároz-
tuk a „B” és „C” összeférhetőségi paramétereket.  
A „B” paraméter (B = 4,235) alapján megállapítható, hogy a két polimer vi-
szonylag jól összeférhető, de nem oldódnak egymásban. 
A TPS/PCL keverék készítésének fő célja volt a két polimer egyenként elő-
nyösebb tulajdonságainak kombinálása. A PCL fő előnye a jó, már majdnem a 
poliolefinekhez is felérő mechanikai tulajdonságai, legfőbb hátránya viszont a 
60°C körüli olvadási hőmérséklete. A hőre lágyuló keményítő ugyan ennél 
sokkal magasabb lágyulási hőmérséklettel rendelkezik és olcsóbb, viszont me-
chanikai tulajdonságai rosszabbak és vízérzékeny. 
A gyakorlatban a TPS/PCL keveréket főként például fóliaként lenne célszerű 
felhasználni. A tiszta PCL fólia hátránya, hogy alacsony az olvadáspontja. 
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TPS-el keverve várhatóan elfogadható tulajdonságok érhetők el viszonylag 
kedvezőbb áron. 
A tiszta TPS önmagában nagyon rideg és gyenge a szilárdsága, de PCL-t hoz-
záadva javíthatóak lennének a mechanikai tulajdonságai, viszont drágább is 
lenne a keverék, mint a tiszta TPS. Mivel a TPS:PCL keverék komposztban 
majdnem teljesen lebomlott, fel lehetne használni a keveréket fröccsöntött 
termékként is. 
Az előzetes vizsgálatokból, főleg a lineáris összefüggés alatti szakítószilárdsági 
értékekből úgy tűnik, hogy  nem a legjobb a két polimer összeférhetősége. Ezt 
megerősíteni egy Flory-Huggins paraméter kiszámítása után tudjuk (Kim, 
1987, Nishi, 1975). Általában ha az negatív és nagy érték, az jót jelent az össze-
férhetőség szempontjából. 

Általánosságban elmondható, hogy érdemes lehet a keményítőt keverni 
bizonyos biopolimerekkel, így a komposztálhatóságuk nem romlik néhány 
nagyon speciális esettől eltekintve (PHB), az áruk kedvezőbb lesz. Nagyon 
fontos viszont a két polimer összeférhetőségét és feldolgozhatóságát alaposan 
megvizsgálni mielőtt az iparba kerülnének az ilyen keverékek, és érdemes a 
lehetséges felhasználási területeket is átgondolni. 
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Biodegradable Polymer Blends 

Abstract 

Aim of the research work is the preparation of biodegradable polymer 
blends, which decompose in compost, their physical properties are 
comparable with those of commodity plastics and processable with 
conventional plastics processing methods. 

For economical reasons thermoplastic starch (TPS) was selected and it 
was blended with polymers, which are known as biodegradable (PCL, PLA, 
PHB). TPS was prepared in twin-screw extruder, the blends were made in a 
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Brabender internal mixer. Plates of 100x100x0,5 mm were pressed from the 
blends and composted. The blend made from TPS and polycaprolactone 
(PCL) were tested for compatibility on a mechanical tester and „B” and „C” 
parameters were determined (Pukánszky, 1990). Further experiments are 
planned to determine relaxational transitions, melting properties and 
compatibility of the blends (Kim, 1987, Nishi, 1975). In addition the effect of 
composting on the structure of all blends was examined by FTIR 
spectroscopy. 
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polimer blends, compatibility, thermoplastic starch, biodegradable plastics, FTIR spectroscopy 
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