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Poliolefin fóliák viselkedése talajban és komposztban 

VARGHA VIKTÓRIA, MENYHÉRT BALÁZS, CSOKNYAY TAMÁS, 
KÁRPÁTI LEVENTE 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,  
Vegyész- és Biomérnöki Kar,  

Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék,  
H-1111 Budapest, Műegyetem rkp.3. 

vvargha@mail.bme.hu 

Összefoglalás 

Kereskedelmi közepes sűrűségű polietilén (MDPE) film, pro-oxidánst és 
hőre lágyuló keményítőt tartalmazó MDPE film talajban való viselkedését 
vizsgáltuk egy éven át havi mintavételezéssel. A külső megjelenés, a vastagság, 
a mechanikai tulajdonságok és a szerkezet változását követtük FTIR-
spektroszkópiával, a morfológiát pásztázó elektronmikroszkópiával (SEM), a 
molekulatömeg változását gélpermeációs kromatográfiával (GPC). Valamennyi 
polietilén film csekély mértékben degradálódott a talajban, amely semmikép-
pen nem nevezhető biodegradációnak. Kereskedelmi MDPE és pro-oxidánst 
és hőre lágyuló keményítőt tartalmazó MDPE film viselkedését vizsgáltuk 6 
hetes komposztálás után biodegradálható filmeket használva referenciaként. A 
polietilén filmek külső megjelenése gyakorlatilag nem változott, míg a 
biodegradálható filmek szétmálltak a komposztban. Vastagságuk és mechani-
kai tulajdonságaik szintén alig változtak, míg a biodegradálható filmek vastag-
sága biofilm képződés eredményeképpen növekedett, mechanikai tulajdonsá-
gaik drasztikusan romlottak. Az FTIR-spektroszkópia karbonil csoportok 
keletkezését igazolta a poliolefin filmekben, a biodegradálható filmek szerkeze-
te teljesen megváltozott elsősorban oxidáció következtében. A poliolefin fil-
mek szám szerinti átlagos móltömege csökkent, polidiszperzitásuk megnőtt 
komposztálás után. A SEM felvételek alapján a kereskedelmi MDPE film 
felületén több mikroorganizmus volt kimutatható, mint a pro-oxidánst tartal-
mazó filmek felületén. A biodegradálható filmek felületén viszont lényegesen 
több és egészen más típusú mikroorganizmusok jelentek meg, felületük póru-
sossá, lyukacsossá vált. A poliolefin filmek sem talajban, sem komposztban 
nem degradálódtak, csekély bomlásuk semmiképpen nem biodegradáció. Élet-
hű kísérletünk azt igazolta, hogy a bio-csomagoló anyagoknak van jövője. 

Kulcsszavak 

poliolefin fóliák, degradáció talajban, degradáció komposztban, anyagvizsgálatok  

Bevezetés 

A műanyagok jelentősége és felhasználásuk a 21. században tovább növekszik. 
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A poliolefinek (PE, PP) a mű-
anyagtermelés kb.48 % -át teszik 
ki, és ennek is kb. 40 %-át csoma-
golásra használják (1. ábra).  
Ez komoly környezet-szennyezési 
problémát jelent. Európában a 
műanyag hulladék deponálását 
igyekeznek megszüntetni, ehelyett 
az újrafelhasználást és energiává 
való átalakításukat részesítik 
előnyben. Jó egynéhány európai 
országban ezt sikerült is megvaló- 

 
1. ábra. A tömegműanyagok felhasználása (2011) 

(http://www.plasticseurope.org) 

sítani, mégis a műanyag hulladék kb. 38%-a még mindig deponálásra kerül 
(Final Plastics-the Facts-2013, http://www.plasticseurope.org). A probléma 
tehát változatlanul fennáll, hogy mi történik a deponált polietilén vagy poli-
propilén hulladékkal. Nagyszámú irodalom található a polietilén degradációjára 
vonatkozóan. Albertsson és munkatársai szisztematikusan tanulmányozták a 
polietilén bomlási mechanizmusát (Albertsson et al., 1987). Koutny és munka-
társai összefoglalták és áttekinteték a polietilén bomlási mechanizmusára vo-
natkozó irodalmat (Koutny & Lemaire, 2006).  
Átfogó ismertetést adnak a műanyagok biológiai degradációjáról Shah és 
Hasan (Shah et al., 2008). Eubeler és munkatársai a szintetikus polimerek 
biodegradációjára vonatkozó ismereteket foglalja össze (Eubeler et al., 2009; 
Eubeler et al., 2010) Kimerítő áttekintést adnak a polietilén és a polipropilén 
biodegradációjára vonatkozóan Arutchelvi és munkatársai (Arutchelvi et al.,  
2008). A polietilén fólia használata pl. rendkívül elterjedt a mezőgazdaságban. 
Kyrikou és Briassoulis szerint a biodegradációt sok szerző különböző módon 
értelmezi, igen sok az ellentmondás (Kyrikou & Briassoulis, 2007). Számos 
próbálkozás történt a polietilén lebomlásának elősegítésére hőre lágyuló ke-
ményítő hozzáadásával (Huang et al., 2005), Nakamura et al., 2005), vagy pro-
oxidatív adalékok alkalmazásával (Corti et al., 2010; Muthukumar et al.,  2010; 
Ojeda et al., 2009). 

Az irodalom tanulmányozása alapján arra a következtetésre jutottunk, 
hogy a poliolefinek biodegradációjára vonatkozóan igen sok az ellentmondás. 
Bizonyos mértékű biodegradáció csak abban az esetben érhető el, ha a polimer 
láncot termikusan vagy besugárzással előkezelik, amelynek következtében 
csökken a molekulatömege, és még ebben az esetben is speciális mikroorga-
nizmusok kellenek a lebontásához. Még kevesebb az ismeret arra vonatkozó-
an, hogy a bomlástermékek milyen hatással lesznek a talajra és általánosságban 
a környezetre. A poliolefinek degradációjára vonatkozó eddigi kísérletek nem 
életszerűek, ezért azt a célt tűztük ki, hogy megvizsgáljuk, hogyan viselkedik 
egy kereskedelemben kapható polietilén a talajban (Vargha et al., 2016) és 

http://www.plasticseurope.org/
http://www.plasticseurope.org/
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komposztban (Vargha et al., 2016). Vizsgáltuk továbbá a hőre lágyuló kemé-
nyítő és pro-oxidánsok hatását a lebomlásra. 

Anyag és módszer 

A talajból havonta történt mintavételezés során vizsgáltuk a fóliák külső 
megjelenését, a filmvastagság változását, a filmek mechanikai tulajdonságait 
(szakítószilárdság, szakadási nyúlás), a szerkezetben történt változást FTIR 
spektroszkópiával, morfológiai változásukat pásztázó elektronmikroszkópiával 
(SEM) valamint a molekulatömeg változását gélpermeációs kromatográfiával.  

1. táblázat. Talajban vizsgált fóliák 

Minta 
jele 

Összetétel 

PE 340 kereskelmi közepes sűrűségű polietilén, Phillips típusú MDPE (TVK) 

PE 238 PE 340 + pro-oxidáns összes fém tartalom 0,124 %) (BME-Qualchem Zrt) 

PE 242 PE 340 + pro-oxidáns  összes fém tartalom  0,144 %)(BME-Qualchem Zrt) 

PE 297 
PE 340 + 8,75% hőre lágyuló keményítő + pro-oxidáns összes fém tartalom  

0,0197 %) (BME-Qualchem Zrt) 

BASF poliészter + politejsav keverék (Ecovio - BASF) 
 

A komposztálást a Zöld Híd Régió Kft. végezte Gödöllőn.  
Vizsgáltuk a minták tömegváltozását, külső megjelenését, a filmvastagság, 

a mechanikai tulajdonságok, a szerkezet (FTIR), a molekulatömeg (GPC) és a 
morfológia (SEM) változását komposztálás előtt és után. 

2. táblázat. Komposztban vizsgált fóliák 

Minta 
jele 

Minta összetétele 

PP kereskedelmi polipropilén (TVK) 

LDPE kereskedelmi kissűrűségű polietilén (TVK) 

MDPE kereskedelmi közepes sűrűségű polietilén, Phillips típusú (TVK) 

HDPE kereskedelmi nag sűrűségű polietilén Phillips típusú (TVK) 

Zöld híd 
kereskedelmi közepes sűrűségű polietilén, Phillips típusú + pro-
oxidáns (Qualchem) 

PE 238 
kereskedelmi közepes sűrűségű polietilén, Phillips típusú + pro-
oxidáns (Qualchem + BME) 

PE 242 
commercial middle-density polyethylene containing pro-oxydant 
(Qualchem + BME) 

PE 264 
kereskedelmi közepes sűrűségű polietilén, Phillips típusú + pro-
oxidáns (Qualchem + BME) 

PE 297 
kereskedelmi közepes sűrűségű polietilén, Phillips típusú + pro-
oxidáns + hőre lágyuló keményítő (Qualchem + BME) 

BASF poliészter + politejsav keverék (Ecovio - BASF) 

Mater Bi Bioplasztik keményítő + biodegradálható poliészter (Novamont) 

Celofán Celofán film 

PLA Politejsav (Nature Works) 
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Eredmények 

A talajban való vizsgálatok eredménye 

Sem a polietilén filmek külső megjelenése, sem a filmvastagság, sem a 
mechanikai tulajdonságok nem változtak jelentős mértékben a talajban még 
11 hónap után sem. Mind a filmvastagság, mind a szakítószilárdság, mind a 
szakadási nyúlás jelentős szórást mutatott. A biodegradálható  filmek széttöre-
deztek a talajban. Polarizációs optikai mikroszkóppal csak a biodegradálható 
mintákon volt látható repedés, lyuk. Pásztázó elektronmikroszkópiával a polie-
tilén filmeken csak alig volt felfedezhető mikroorganizmus jelenléte, legtöbb a 
kereskedelmi polietilénen volt, több, mint a pro-oxidatív adalékot és a hőre 
lágyuló keményítőt tartalmazó filmeken. A polietilén filmek molekulatömegé-
nek változását a talajban töltött idő függvényében a 3. táblázat szemlélteti. A 
táblázatból jól látható, hogy jelentős molekulatömeg csökkenés nem történt a 
talajban még 7 hónap után sem. Megállapítható, hogy a polietilén alapú minták 
degradációja a talajban igen csekély, azon az adalékok sem segítettek és a deg-
radáció semmiképpen nem nevezhető biodegradációnak. 

3. táblázat A polietilén filmek szám- és tömeg szerinti átlagos molekulatömege és polidiszperzitása 
igénybevétel előtt és 7 illetve 11 hónap talajban való tárolás után 

Minta Mw Mn Pd 

PE 340-0 120765 13320 9,066 

PE 340-7+3 140375 10492 13,379 

PE 340-11 128844 15887 8,110 

PE 238-0 126108 9831 12,827 

PE 238-7+3 89420 10608 8,429 

PE 238-11 36420 5925 6,114 

PE 242-0 107019 4960 21,572 

PE 242-7+3 109004 6995 15,582 

PE 242-11 113092 3319 34,072 

PE 297-0 128770 10274 12,533 

PE 297-7+3 121608 7852 15,486 

PE 297-11 117404 6895 17,026 

0: kiindulási minta 
-7: 7 hónap után a talajban 

-11: 11 hónap után a talajban 

A komposztálás hatásának eredménye 

A poliolefin filmek szemmel láthatóan nem sokat változtak a komposztá-
lás hatására, míg a biodegradálható filmek darabokra estek szét. Vastagságuk 
szintén nem változott jelentősen, a biodegradálható filmeké növekedett, 
biofilm képződés következtében. A poliolefin filmek szakítószilárdsága kis-
mértékben csökkent, a biodegradálható filmek mechanikai tulajdonságai drasz-
tikusan leromlottak a komposztálás hatására. FTIR spektrumuk alapján a 
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poliolefin filmek oxidálódtak, a biodegradálható filmek szerkezete a kiindulá-
sihoz képest drasztikusan megváltozott. A poliolefin filmek molekulatömegé-
nek változását a komposztálás hatására a 4. táblázat mutatja. A táblázatból jól 
látható, hogy mind a szám szerinti, mind a tömeg szerinti átlagos molekulatö-
meg kismértékben csökkent a komposztálás után, a polidiszperzitás szórása 
nagy. 

4. táblázat A poliolefin filmek molekulatömegének változását a komposztálás hatására 

Minta Mw Mn Pd 

FS340-03 kiindulási 120675 13320 9,066 

FS340-03 6 hét komposzt 124146 8320 14,920 

238 kiindulási 126108 9831 12,827 

238 6 hét komposzt 73281 7057 10,383 

242 107019 4960 21,572 

 78361 3222 24,317 

297 128770 10274 12,533 

 105949 4940 21,447 

PP (H649F) 321946 50943 6,320 

 258856 53861 4,806 

LDPE FA… (FA 244) 120364 15943 7,550 

 118908 4176 28,469 

MDPE (FS 471) 129466 14507 8,924 

 118733 7401 16,043 

264 kiind. 101085 9361 10,798 

264 6 hét komposzt 99358 7755 12,811 

A Pásztázó elektronmikroszkópos felvételek komposztálás előtt és után a 
2. ábrán láthatók. Megállapítható, hogy a poliolefin filmek nem hajlamosak a 
biodegradációra. Meglepő, hogy a kereskedelmi közepes sűrűségű MDPE film 
(PE340) felületén több mikroorganizmus volt látható, mint a pro-oxidatív 
adalékot(PE242) és a hőre lágyuló keményítőt tartalmazó (PE264) filmén. 

Végső következtetések 

 A biodegradációt reális, életszerű környezetben kell vizsgálni. 

 Megállapítható, hogy sem a polietilén, sem a vizsgált poliolefin minták 
nem biodegradálhatók. 

 A biodegradálható anyagokat csak egyszer használatos termékekhez cél-
szerű felhasználni. 

 Hosszú távú célra tartós, kiváló minőségű anyagot célszerű használni. 

 Az elhasznált poliolefin alapú termékeket célszerű pirolizálni új monome-
rek vagy fűtőanyag előállítására, vagy elégetni energia hasznosítására. 

 Életszerű vizsgálataink azt igazolták, hogy a biodegradálható anyagok az 
egyszer használatos csomagoló anyagok alapanyagai. 
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PE 242 composted PE 340 composted 

  

PE 264 composted PE 340 composted 

  

2. ábra Pásztázó elektronmikroszkópos felvételek komposztálás előtt és után 

Köszönetnyilvánítás 

Szerzők köszönik a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Tech09-BDREVAM-2 
Pályázat támogatását. 

Behavior of Polyolefin Films in Soil and in Compost 

Abstract 

Commercial middle-density polyethylene (MDPE) films, MDPE films 
containing pro-oxidants and thermoplastic starch were monitored in soil 
monthly for one year. Visual changes, film thickness, mechanical tests, FTIR 
and ESR spectroscopy, scanning electron microscopy (SEM) and gel-
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permeation chromatography (GPC) were used for monitoring the changes. All 
the polyethylene films suffered poor degradation in soil and definitely not 
biodegradation.  

Commercial MDPE film and MDPE films with pro-oxidants and 
thermoplastic starch were composted for six weeks together with 
biodegradable films as reference. Visual appearance of the polyolefin films did 
not change, the biodegradable films fell apart. Thickness and mechanical 
properties of the polyolefin films did not vary, while the thickness of 
biodegradable films increased due to biofilm formation and their mechanical 
properties drastically dropped. FTIR proved the formation of carbonyl 
absorption of polyolefin films due to oxydation. The structure of the  
biodegradable films drastically changed. The number-average molecular mass 
of polyolefin films somewhat decreased in compost, polydispersity diversed. 
SEM revealed that commercial MDPE film was covered with microorganisms 
more than films containing pro-oxidants. Biodegradable films were densly 
covered with microorganisms of different type and their surface became 
porous with holes. Polyolefin films did not degrade in compost nowise they 
underwent biodegradation. Our life-like experiments suggest that biopacking 
will be the future. 

Keywords 

polyolefin films, degradation in soil, degradation in compost, material testing 
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