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Összefoglalás 

 Ezen kutatási munka célja biodegradálható alifás poliészterek előállítása 
különböző szerves disavak és diolok polikondenzációjával. Az elkészült poli-
észtereket széles körben jellemeztük Fourier transzformációs infravörös spekt-
roszkópiával, gélpermeációs kromatográfiával, funkciós csoport analízissel és 
termoanalitikai módszerekkel (TGA, DSC, DMTA). A reakció termékekből 
politejsavval belső keverővel keverékeket készítettünk. Az elkészült poliészte-
rek és keverékeik biodegradálhatóságát komposztálással ellenőriztük. A vizs-
gált anyagok mindegyike degradálódott a komposzt hatására. 

Kulcsszavak 

polikondenzáció, alifás poliészterek, politejsav keverékek, molekula tömeg, biodegradálhatóság 

Bevezetés 

 A mai modern társadalom egyik jelentős problémája a hulladék mennyi-
sége, annak folyamatos növekedése és kezelése. A hulladék jelentős részét a 
műanyagok teszik ki, nevezetesen a települési szilárd hulladék 15-20 m/m%-
át. A műanyagok közel felét csomagolásra használják, a csomagolóanyagok 
legjelentősebb része rövid időn belül hulladékká válik. Mivel a műanyagterme-
lés gyakorlatilag exponenciálisan növekszik, így a hulladék mennyisége is fo-
lyamatosan nő. A felhasznált műanyagok jelentős részét a tömegműanyagok 
jelentik, ezeken belül is a poliolefinek (PE, PP, PS), amelyek nagy része cso-
magolóanyag. Külön említést érdemel a PET, amely ásványvizek, üdítőitalok 
és egyéb folyadékok csomagolóanyaga. Ezen műanyagok jelentős része előállí-
tásuk után rövid időn belül hulladékként jelenik meg. Manapság a csomagolás-
ra felhasznált műanyagok nagy része biológiailag nem lebontható, a környe-
zetben hosszú ideig stabilan megmarad, a poliolefinek eltűnése akár több száz 
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évig is tarthat, így egyre nagyobb problémát jelent ezen műanyaghulladékok 
kezelése. Több megoldás is lehetséges a műanyaghulladékok kezelésére (Var-
gha et al. 2006):  

Deponálás: szemétlerakó helyek létesítése ma már egyre nehezebb, egyre maga-
sabb díjakkal és követelményekkel, de még így is a legelterjedtebb eljárás 
ma is.  

Föld feltöltése épületek alá („reclamation”): épületek alapjául szolgáló földet mű-
anyag-hulladékkal töltik meg, amely stabil, szilárd alapot biztosít, egyben 
olcsó eljárás a műanyaghulladéktól való megszabadulásra.  

Égetés („incineration”): a poliolefinek égéshője a fűtőolajjal egyenértékű, így 
energia-termelésre is hatékony tüzelőanyagok. Elégetésük hátránya a káros 
anyag kibocsátásuk (PVC).  

Újrahasznosítás („recycling”): két részre bontható, az egyik az újrafeldolgozás, 
amelynek során a szelektíven gyűjtött műanyaghulladékot újra feldolgoz-
zák, a másik a kémiai lebontás, amelynek során monomerekre bontják le a 
műanyagot, amit nyersanyagként újra fel tudnak használni műanyag előállí-
tásra.  

Munkánk célja biológiai úton lebomló alifás poliészterek előállítása 
polikondenzációval. A keletkezett termékek és politejsavval készített keveréke-
ik mechanikai, termikus tulajdonságainak és biodegradálhatóságának vizsgála-
ta. 
A műanyagok biodegradációja organizmusok által okozott degradáció, amely 
végbe mehet aerob és anaerob körülmények között. Aerob esetben általában 
víz és szén-dioxid, anaerobnál víz, szén-dioxid és metán keletkezik (Barlaz et 
al., 1989). A biodegradáció alapjában véve egy elektron-átadási folyamat. Bio-
lógiai energia az oxidált anyag redukált állapotba vitelével keletkezik enzimek 
segítségével (elektrontranszfer lánc, terminális oxidáció). Ennek két útja van, 
aerob és anaerob. Az előbbi során oxigén redukálódik, utóbbi esetben másik 
atom (pl. kén, vas, stb.). Az aerob elterjedtebb, ugyanis jóval hatékonyabb, az 
anaerob út csak egyes baktériumokra jellemző. A biodegradációt különböző 
tényezők befolyásolják, mint a polimer jellemzői, az organizmus típusa és a 
környezeti előkezelés. A degradáció során először monomerekre 
(oligomerekre) bomlik le a polimer (depolimerizáció), majd ezek alakulnak át 
ásványi anyagokká (mineralizáció). Mineralizáció a biodegradáció azon folya-
mata, amikor az összes szénforrás (szénatom) szén-dioxiddá (anaerob esetben 
metánná is) alakul (Frazer et al., 1994; Hamilton et al., 1995). Gyakran 
biofragmentáció előzi meg (abiotikus degradáció). A mineralizáció általában a 
sejtben játszódik le, de mivel a polimer túl nagy ahhoz, hogy a sejtet határoló 
membránon átjusson, ezért előbb depolimerizálni kell, ami gyakran abiotikus 
úton történik (pl. oxidáció, hidrolízis), vagy extracelluláris enzimekkel. A poli-
merek (bio)degradációja meglehetősen komplex, kezdetben nem is Michaelis-
Menten, hanem Freundlich vagy Langmuir kinetikát követ (Faber et al., 179). 
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A legtöbb esetben az első lépés az észter-, amid- vagy uretánkötés hidrolízise. 
Minél nagyobb a polimer molekulatömege, annál nehezebb a mikroorganiz-
musok általi lebontás (Kyrikon et al., 2007; Shah et al., 2008; Eubeler et al., 
2009).  
 A biodegradáció folyamata bonyolult, gyakran párosul vagy követi az 
abiotikus degradációt. A műanyagok degradációja több útvonalon is végbeme-
het, egymás után vagy egyszerre. A polimer fragmentálódhat fizikai erőhatáso-
kon keresztül is. Ezeket általában abiotikus tényezők okozzák. A kémia reak-
ció hatására történő degradáció során főleg a lánc kötései szakadnak rövidebb 
láncokat eredményezve. Ennek egyik fajtája a felületi erózió, amely során hid-
rolízissel szakadnak a kötések. Egyes polimerek bizonyos helyeken mikroorga-
nizmusok által támadhatóak, amely aktiválja a biodegradációt. A biodegradáció 
során nem-enzimatikus és enzimatikus hidrolízis történik. Az enzimek (extra- 
és intracelluláris) kisebb egységekre hasítják a láncokat. Az endoenzimek a lánc 
belső kötéseit random módon, az exoenzimek a terminális monomereket ha-
sítják le a láncokról. Ez a folyamat gyors molekulatömeg csökkenést okoz. 
Ezeken a folyamatokon keresztül a mikroorganizmusok gyakorlatilag meg-
emésztik a polimert (Schmitt et al., 1998).  
 A biodegradáció végbemeneteléhez szükséges a vizes közeg, ez az egyik 
oka, hogy a hagyományos hőre lágyuló műanyagok (PE, PP) hidrofóbítás kö-
vetkeztében nehezen bonthatóak, nagy molekulatömeg esetében pedig szinte 
sehogy. Az adalékanyagok ezt még tovább nehezítik. A biodegradáció sebessé-
gét elsősorban a különböző tápanyagok és a jelenlévő oxigén mennyisége hatá-
rozza meg, és nem a mikrobák „mennyisége”. Ezeken kívül még számos té-
nyező befolyásolja, mint például a talaj nedvességtartalma, porozitása, hőmér-
séklete, pH, oxigén elérhetősége, alkalmas mikrobák jelenléte, szennyezők 
jelenléte és koncentrációjuk, tápanyagok elérhetősége, elektron akceptorok 
jelenléte, redoxpotenciál, stb. Mivel ennyi tényező befolyásolja a biodegradáció 
sebességét, maga a biodegradáció ezekre rendkívül érzékeny, kedvezőtlen kö-
rülmények között közel nullára is csökkenhet a reakciósebesség (Kyrikon et 
al., 2007). 

Anyag és módszer 

Felhasznált anyagok:  

Adipinsav, 99% (Fluka Chemicals AG.),  
Tereftálsav, 98% (Sigma-Aldrich),  

1,4-butándiol, 99% (Sigma-Aldrich),  
Etilénglikol, 99% (Reanal);  

Borostyánkősav, 99% (Sigma-Aldrich),  
Borostyánkősav-anhidrid, 99% (Sigma-Aldrich),  

Katalizátorok:  
para-toluolszulfonsav (Reanal) [62],  
Cink-acetát dihidrát, 99% (Lach:ner),  
Titán(IV)-butoxid, 97% (Sigma-Aldrich),  
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Cirkónium-oxid, 99% (Alfa Aesar);  

Oldószerek:  
Tetrahidrofurán, THF, 99,9% (Merck),  
N,N-dimetil-formamid, DMF, 99,87% (Molar Chemicals); 

Keverék készítéséhez 
Ingeo 4032D (Nature Works) 

A szintézisek kivitelezése 

A poli(butilén-szukcinát) (PBS) szintézis megkezdése előtt megmértük a 
borostyánkősav-anhidrid savtartalmát. Ezután hőmérővel, reflux hűtővel, 
argon gáz bevezetéssel és mechanikus keverővel felszerelt, előre letárázott 
250 ml-es négynyakú gömblombikba bemértük a számított mennyiségű boros-
tyánkősav-anhidridet (1 mol) és 1,4-butándiolt (1 mol). A katalizátort egyenlő-
re nem adagoltuk be. Elindítottuk a hűtővizet, és folyamatos kevertetés mellett 
fűtőkráterrel 80°C-ra melegítettük az anyagot (gyorsabb oldódás érhető el 
magasabb hőmérsékleten), közben megkezdtük az argon gáz bevezetését kis 
sebességgel, hogy ne vigye magával az illékony reagenseket. A borostyánkősav-
anhidrid feloldódása után a kiindulási elegyből mintát vettünk, és megmértük a 
savtartalmát. Kezdeti savtartalmat csak akkor mértünk, ha már homogén volt 
az elegy. A mért savtartalmat összehasonlítottuk a számítottal. Folyamatosan 
figyeltük, hogyan változott a reakcióelegy külső megjelenése. Amennyiben az 
anhidrid nem reagált el, fél órán át 80°C-on tartottuk a rendszert, majd mintát 
vettünk a savtartalom ellenőrzésére. Ha a savszám alapján az anhidrid addíció-
ja lezajlott, beadagoltuk a katalizátort (0,02 mol%), majd desztillációra szerel-
tünk és 210°C-ra fűtöttük az anyagot. Megfigyeltük, mikor kezdett el ledesztil-
lálni a reakcióvíz. Minden időt feljegyeztünk. Figyeltük a keletkező víz távozá-
sát. 210°C elérésétől számítottuk a reakcióidőt, mindaddig, amíg víz már nem 
távozott a rendszerből, ekkor megmértük a keletkezett víz tömegét, majd vá-
kuum alá helyeztük a rendszert olajszivattyú segítségével, és vákuum alatt foly-
tattuk a reakciót. Amint a savtartalom nulla (vagy ahhoz nagyon közeli), befe-
jeződött a reakció. Megmértük a keletkezett víz mennyiségét. Ezután leállítot-
tuk a fűtést, majd miután az anyag kb. 150°C-ra hűlt, megszüntettük a vákuu-
mot, leállítottuk a keverést, az argon gáz bevezetést, majd eltávolítottuk a 
lombikot, gyorsan lemértük, majd előre letárázott mintatartó edénybe kiöntöt-
tük a tartalmát és újra megmértük. Amennyiben a lombikban visszamaradt 
valamennyi anyag, az anyagmérleg számításánál ezt is figyelembe vettük. Ezt 
követően lezártuk a hűtővizet.  
A poli(butilén-adipát) (PBA) szintézisénél annyi volt a különbség, hogy az 
addíciós lépés kimaradt, mivel dikarbonsav formájában használtuk az 
adipinsavat, így a reakció megkezdésekor a katalizátort is hozzáadtuk a reak-
cióelegyhez. A reakciót végig 210°C-on végeztük, és már kezdetben desztillá-
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cióra állítottuk. A savszám méréséhez THF-ben vagy DMF-ben oldottuk fel 
az anyagot. 
A savtartalom meghatározását a MSZ 3633-81 szabvány szerint végeztük. 
Csiszolatos lombikba négy tizedes jegy pontossággal bemértünk 1,6-1,8 g min-
tát. Ezután hozzáadtunk 15 cm3 tetrahidrofuránt, és a minta feloldódása után 
három csepp fenolftalein indikátor jelenlétében az oldatot 0,5 mólos metano-
los kálium-hidroxid oldattal átmeneti színig titráltuk. A savtartalmat az alábbi 
képlettel számítottuk:  
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A gélpermeációs kromatográfia (GPC) analízis vizsgálatokat az MTA 
TTK AKI Polimer Kémiai Kutatócsoportja végezte. Az eluens 
tetrahidrofurán, a termosztát Jetstream 2 plus, a pumpa Waters HPCL Pump 
515, és az oszlopok Waters Styragel oszlopok voltak. Az analízishez Agilent 
1260 Infinity RI és viszkozitás detektort használtak, a kiértékelés WinGPC 
szoftverrel történt univerzális kalibrációt alkalmazva. A GPC-s vizsgálat az 
elkészített poliészterek átlagos molekulatömegéről és molekulatömeg-
eloszlásáról adott információt. 
A Fourier-transzformációs infravörös spektroszkóp Bruker Tensor 27 típusú 
készülék volt. A hullámszám tartomány 4000 – 400 cm-1, a felbontás: 2 cm-1 
(két azonos intenzitású vonal közötti minimum távolság), a pásztázások száma 
(scan szám): 16 volt. A minták mérése KBr-pasztillákon történt. Az FT-IR 
vizsgálat az elkészített poliészterek szerkezetéről, funkciós csoportjairól szol-
gáltatott információt. 

A differenciális pásztázó mikrokalorimetria (DSC) analízis vizsgálatok 
Perkin Elmer DSC7 berendezésen történtek -60-+220°C hőmérséklet-
tartományban, 5 mg mintán, 40 ml/min sebességgel áramló nitrogénben.  
Az 1. felfűtés, a hűtés és a 2. felfűtés sebessége 10°C/min volt. A DSC vizsgá-
lattal az előállított poliészterek termikus tulajdonságairól (üvegesedési hőmér-
séklet (Tg), hideg kristályosodás, lágyulási vagy olvadási hőmérséklet-
tartomány, utópolimerizáció) kapunk információt. 

A dinamikus mechanikai termikus analízis (DMTA) vizsgálatok Perkin 
Elmer Pyris Diamond DMA berendezésen történtek kb. 5 mm széles, 5,5 cm 
hosszú és 0,6-0,7 mm vastagságú próbatesteken. A mérés az első minta eseté-
ben (PBA/PLA keveréken) -100°C és +200°C közötti, a második minta 
(PBS/PLA keverék) mérése során az 1. minta elfolyása miatt -100°C 
és +150°C közötti hőmérséklet-tartományban történt. A felfűtés sebessége 
2°C/min volt, 1 Hz igénybevételi frekvenciával és 5 μm amplitúdóval. A mé-
rést csak a két – fizikai tulajdonságaik alapján legjobbnak ítélt                               
– minták keverékein végeztük el, azaz egy PBS/PLA 50/50 tömegarányú és 
egy PBA/PLA 50/50 tömegarányú keveréken. A DMTA vizsgálattal érzéke-
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nyen kimutathatók a relaxációs átmenetek (pl. az üvegesedési hőmérséklet), 
valamint a hideg kristályosodás és az olvadás. 

A keverékekhez a NatureWorks LLC Ingeo 4032D márkajelű politejsavát 
használtuk. A keverékek elkészítése Brabender Internal mixer gyúrókamrában 
történt. Az elkészített poli(butilén szukcinátot (PBS) és poli(butilén-adipátot 
(PBA) kevertük politejsavval, mindegyikkel 50 tömeg%-os keveréket készítet-
tünk. Mivel a PLA és az általunk készített alifás poliészterek sűrűsége közel 
megegyezik (az Ingeo 4032D 1,24 g/cm3, a PBS 1,26-1,34 g/cm3, a PBA 1,23 
g/cm3), így közel ugyanakkora tömeget adagoltunk mindkét anyagból, össze-
sen kb. 60-70 g-ot a gyúrókamrába. Az adagolás kevertetés mellett történt, 
amelynek során a keverő fordulatszáma 4 min-1 volt. A homogenizálást 180°C-
on végeztük 10 percen át, 50 min-1 fordulatszámmal. 

A komposztálási kísérletre a Zöld Híd Régió Kft. telephelyén került sor. 
A komposztálás folyamán a prizmában különböző pontokon elhelyezett hő-
mérséklet érzékelők óránként mérik a prizma magjának, közepének és felüle-
tének hőmérsékletét. A külső környezet hőmérsékletét is rögzítik. A komposzt 
prizmát rendszeresen levegőztetik. Az így felhalmozott anyag 4-6 hét elteltével 
a spontán jelen lévő mikrobák tevékenységének következtében kész kom-
poszttá alakul. Az előállított poliészterekből és a poliészter/politejsav 
50/50 tömeg%-os keverékeiből készült 10x10 cm-es 0,5-0,6 mm vastagságú 
lapok tömegét analitikai mérlegen lemértük, hiszen komposztálásuk után tö-
megcsökkenésükkel kívántuk jellemezni bomlásukat. A mintákat két, tűzőgép-
pel párhuzamosan összetűzött üvegszálas szúnyoghálóból és fenyő szegélyléc-
ből készített mintatartó keretbe helyeztük. A minták azonosítása a keretben 
való elhelyezkedésük sorrendjében történt. A mintatartókat a komposztprizma 
felső rétegébe ágyaztuk be, azonosításukhoz erős zsineget vezettünk róluk a 
siló oldalához. 

Eredmények 

A poliészterek GPC eredményei 
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1. ábra. Kétféle katalizátorral készült PBA 

gélpermeációs kromatogrammja 

Az elkészített polimerek 
oldhatóságát két oldószerre 
(tetrahidrofurán és N,N-
dimetil-formamid) vizsgál-
tuk, ugyanis csak ezekhez 
volt elérhető gélpermeációs 
kromatográfia (GPC) és a 
savszám meghatározásához 
is ezek voltak alkalmasak. A 
PBA mind THF-ben és 
DMF-ben oldódott, míg a
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PBS nem oldódott egyik oldószerben sem. E miatt GPC-t csak a PBA minták-
ról tudtunk készíteni. A kétféle katalizátor (titánIV-butoxid, cirkónium-oxid) a 
vizsgált körülmények között nem okozott különbséget a polikondenzációs 
(1. ábra). termék molekulatömegében. A titánIV-butoxidos reakció során egy 
kis molekulatömegű melléktermék keletkezett, ami megnehezítette a reakció 
végének pontos meghatározását. A desztillátum kétfázisú volt, a 
polikondenzációból keletkező víz mellett megjelent egy szerves komponens is. 
A szerves fázist valószínűsíthetően a katalizátor hidrolíziséből származó 
butanol megjelenése okozhatta.  

A poliészterek FTIR eredményei 

Az előállított poliészterek FTIR spektrumát a 2. és a 3. ábra mutatja, a csú-
csokhoz rendelhető funkciós csoportokat az 1. táblázatban foglaltuk össze. 

1. táblázat. ZrO2 katalizált PBA és PBS minták FTIR spektrum elnyelési csúcsai 

Rezgés 
típusa 

PBA 
elnyelés [cm-1] 

PBS 
elnyelés [cm-1] 

 3680-3100 3680-3100 

CH2asym CH2sym 2957, 2922, 2899, 2874 2983, 2968, 2947, 2926, 2903, 2858 

CH2ip 1464 1450, 1475 

CH2rocking 735 807 

C=O 1733 1717 

C-O-asym 1170, 1259 1157 

C-O-sym 1067 1046 

A kapott spektrumok és a spektrumatlaszban (Hummel et al., 1968) található 
spektrumok összehasonlítása alapján elmondható, hogy a termékek valóban 
poliészterek (PBS, PBA), a csúcsok alakja és helye is megegyezik. 
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2. ábra. A PBA FTIR spektruma 
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3. ábra. PBS FTIR spektruma 

Továbbá a reakciótermékekben nem maradt a felhasznált monomerekből. 

A Poliészterek DSC vizsgálati eredményei 

 Az előállított PBA és PBS DSC termogramjait a 4. ábra szemlélteti. Lát-
ható a PBS és a PBA szemikristályos jellege, határozott olvadási csúcsot mu-
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tattak a fűtési görbék. A PBS esetében az olvadási csúcsok kettőződtek, ennek 
oka valószínűleg a krisztallit frakciók szeparált olvadása lehet, vagy esetleg 
polimorfia, a PBA esetében csak egy olvadási csúcsot kaptunk.  
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4. ábra. PBA és PBS DSC görbéi 

Megfigyelhető a PBS fűtési görbéjén egy exoterm csúcs is az olvadás előtt, ezt 
valószínűleg hideg kristályosodás okozta. A második fűtés során a PBS-nél a 
csúcsok mérete és alakja hasonló, de néhány fokkal eltolódtak negatív irányba, 
ezt a termikus igénybevétel és a más hőmérsékleten történő kristályosodás 
okozhatta, míg a PBA-nál az olvadási csúcs kettőződött valószínűsíthetően 
átkristályosodás történhetett. A hűtés során mindkét polimer esetében egyetlen 
éles kristályosodási csúcs volt megfigyelhető. Az üvegesedési hőmérsékletek 
nem látszódnak, ugyanis a PBS-é -40 °C körül (Rudnik et al., 2008), a PBA-é 
pedig -60°C-nál található, ezek pedig a mérési tartomány határán vagy azon 
kívül vannak. 

2. táblázat. Az előállított poliészterek termikus jellemzői 

Minta 
Tm1 
(°C) 

Tm2 
(°C) 

Tc 
(°C) 

Olvadási 
tartomány (°C) 

Kristályosodási 
tartomány (°C) 

PBS 
Ti-butoxid 107,5 102 61,3 92-119 85-53 

ZrO2 116,5 111,4 72,3 101-126 84-63 

PBA 
Ti-butoxid 56,7 47,5 23,8 40-63 29-14 

ZrO2 57,2 55,2 28,5 30-64 36-8 

Tm1: az első felfűtés során kapott olvadási csúcshőmérséklet,  
Tm2: a második felfűtés során kapott olvadási csúcshőmérséklet  
Tc: kristályosodási csúcshőmérséklet 

A poliészter/PLA keverékek DMTA eredményei 

A termomechanikai görbéken (5. és 6. ábra) jól látszódnak az üvegesedési 
hőmérsékletek (tan δ görbe első csúcsai), ezek mellett a politejsav hideg kristá-
lyosodása. PBA/PLA keverék esetében az olvadás is jól látszódik.  
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5. ábra. PBA/PLA keverék tárolási és 
veszteségi modulusa 
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6. ábra. PBA/PLA keverék tárolási és 
veszteségi modulusa 

A PBS/PLA keverék esetén korábban elkezd jelentősen csökkenni a tárolási 
modulus a hideg kristályosodásból származó megnövekedés után, valószínűleg 
itt olvad meg a PBS fázis. A PBA/PLA keverék esetében ez nem figyelhető 
meg, ugyanis a PLA üvegesedési hőmérséklete átfed a PBA olvadási tartomá-
nyával, ez lehet a magyarázata a tan δ görbe lefutásának is itt. Jól látható, hogy 
nem elegyedett egymással a két polimer, de részleges oldhatóság, lágyító hatás 
megfigyelhető az üvegesedési hőmérsékletek változása miatt (a PLA üvegese-
dési hőmérséklete több mint 10°C-al csökkent a PBS-os keverékben). Az 
eredmények a 3. táblázatban találhatóak. 

3. táblázat. A keverékek termikus jellemzői (DMTA) 

Minta 

Veszteségi modulusból tan deltából Tárolási modulusból 

Tg1 
(°C) 

Tg2 
(°C) 

Tg1 
(°C) 

Tg2 
(°C) 

Hideg kr. (°C) Olvadás (°C) 

PBA + PLA -60,6 45,9 -57,6 66,3 67,8-83,4 149,6-164,3 

PBS + PLA -28,1 45,9 -22,7 51,5 65,9-83 101-116* 

Tg1: PBA/PBS üvegesedési hőmérséklete 
Tg2: PLA üvegesedési hőmérséklete  
*csak a PBS olvadása (nem a teljes keveréké) 

Komposztálási eredmények 

 A komposztálás eredményeit a 4. táblázatban foglaltuk össze. A majdnem 
5 hét (34 nap) komposztálás alatt mind a poliészterek, mind a keverékek is jól 
láthatóan összetöredeztek, az anyagok mennyisége csökkent, sőt a PBA (ZrO2, 

Ti-butoxid) és PLA-s keveréke is láthatóan teljesen eltűnt. 

4. táblázat. Komposztálási eredmények 

Polikondenzáció termékei Keverékek PLA-val 

PBA 
Ti-butoxid Nincs maradék 

PBA/PLA 
1/1 

Nincs maradék 
ZrO2 Nagyon kevés maradék 

PBS 
Ti-butoxid Kevés maradék PBS/PLA 

1/1 
Kevés maradék 

ZrO2 Kevés maradék 
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A PBS esetén jóval több anyagtörmelék maradt mind a tiszta poliészter, mind 
a PLA-s keveréknél is. Irodalmi adatok alapján a PBS kristályossága nagyobb a 
PBA-hoz képest. Ez nagyban lassította a lebomlás mértékét. A mikroorganiz-
musoknak kevésbé hozzáférhetők a láncok, a nagyobb kristályossági fok növe-
li a biodegradációhoz szükséges időt.   

Következtetések 

Az irodalom tanulmányozása és a tanszéken korábban végzett kísérletek 
tapasztalatai alapján megállapítható, hogy eldobható csomagolóanyagként nem 
tanácsos poliolefineket (PE, PP) alkalmazni, mivel azok nem 
biodegradálhatók, hulladékuk terheli a környezetet. Ezért kísérleteinket a bio-
lógiailag lebomló anyagok kidolgozása irányába folytattuk. Az irodalom alapos 
tanulmányozása alapján az alifás poliészterek mellett döntöttünk. Annak elle-
nére, hogy manapság a kereskedelemben forgalmaznak hasonló anyagokat 
(Ecovio, Bionolle, Ma-ter-Bi), amelyek fő komponense alifás poliészter, fon-
tosnak tartottuk ez utóbbiak előállítási körülményeinek pontos meghatározá-
sát, az előállított polimerek tulajdonságainak megismerését, és legfőképpen 
komposztban való viselkedésük vizsgálatát.  
Ebből a célból alifás poliésztereket állítottunk elő borostyánkősavból illetve 
borostyánkősav-anhidridből és 1, 4 -butándiolból, valamint adipinsavból és 
1,4-butándiolból. A reakciókat a savtartalom mérésével követtük, és ebből, 
valamint a keletkezett reakcióvíz mennyiségéből határoztuk meg a konverziót. 
Változtattuk az észterezési katalizátort, nevezetesen para-toluolszulfonsavat, 
cink-acetátot, titán(IV)-butoxidot és cirkónium-oxidot használtunk. Vizsgáltuk 
ezek hatását az észterezés körülményeire. Megállapítottuk, hogy a para-
toluolszulfonsav 1,4-butándiol jelenlétében nem alkalmazható, mert ez utóbbi 
gyűrűzáródás mellett tetrahidrofuránná alakul. Borostyánkősav-anhidriddel 
végezve a szintézist, a savanhidrid addíciója után a már észterkötésben lévő 
1,4 - butándiol tovább reagált a másik hidroxilcsoportjával, aminek eredmé-
nyeképpen szabad butándiol maradt a reakcióelegyben. A szabad butándiol 
szintén gyűrűvé záródott a para-toluolszulfonsav katalizátor jelenlétében 
tetrahidrofuránt eredményezve. Ezért a továbbiakban más katalizátorokat 
használtunk. A legnagyobb molekulatömeget és konverziót a cirkónium-oxid 
eredményezte. Az előállított poliésztereket oldhatóság, Fourier transzformáci-
ós infravörös spektroszkópia, gélpermeációs kromatográfia és termikus analí-
zis módszerekkel jellemeztük. A poliészterekből politejsavval 50/50 tö-
meg%-os keverékeket készítettünk gyúrókamrában. Mind a poliészterekből, 
mind a keverékekből 0,6 mm vastagságú lapokat préseltünk. Vizsgáltuk a ke-
verékek termikus tulajdonságait DSC és DMTA módszerekkel. Az előállított 
poliészterek nem elegyedtek, mivel mindkét komponens üvegesedési hőmér-
séklete detektálható volt, a poliészter komponens lágyító hatását igazolta a 
politejsav Tg-jének csökkenése. A poliészterekből és a keverékekből készült 
lapok 5 hétig komposztban voltak. A komposztból való kivétel után a lapok 
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széttördelődtek, az adipinsavból készült poliészterek eltűntek, politejsavas 
keverékéből alig maradt. Megállapítható, hogy a szintetizált poliészterek és a 
belőlük készített politejsavas keverékek biológiailag bonthatóak, legfeljebb 
egyes esetekben kicsit több komposztálási időre van szükség.  

Köszönetnyilvánítás 
Köszönjük Selmeci Józsefnének az FTIR mérések, és Ignát Tamásnak a GPC 
mérések elvégzésében nyújtott segítségét.  

 

Synthesis of Biodegradable Polyesters 

Abstract 

 Aim of this research work was the synthesis of biodegradable aliphatic 
polyesters by the reaction of different dicarboxylic acids and and diols.  
The resulted aliphatic polyesters have been characterized for structure by 
FTIR-spectroscopy, for molecular mass by gel-permeation chromatography, 
for functional groups by wet analysis, and for relaxational transitions by 
thermal analytical methods such as differential scanning calorimetry (DSC), 
and dynamic mechanical thermal analysis (DMTA). 
The reaction products were blended with poly(lactic acid (PLA) in an internal 
mixer. Biodegradability of the polyesters and of their blends with PLA was 
tested in compost. Both the the aliphatic polyesters and their blends with PLA 
degraded in compost. 

Keywords 

polycondensation, aliphatic polyesters, poly(lactic acid) blends, molecular mass, biodegradation 
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