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Bevezetés 

A világ műnyagipara jelentős mértékű fejlődésen ment keresztül az utóbbi évtizedekben. Ennek következtében a 

műanyagok mindennapi életünk meghatározó részévé váltak, azok az élet minden területén megtalálhatóak. A 

XXI. század elején a világon évente előállított acél mennyisége 900 000 000 t körüli, ezzel szemben a 

műanyagoké 230 000 000 t. 1950-ben ugyanez a mutatószám 200 000 000 t volt az acél és alig 3 000 000 t a 

műanyagok esetében. A műanyag fogalma alatt általában monomerekből polimerizációval előállított szerves 

anyagokat értünk. Ha csak a kémiai szerkezetet tekintjük mérvadónak a műanyagok osztályozásánál csaknem 80 

csoportot tudunk megkülönböztetni. Amennyiben viszont az adalékanyagokat is figyelembe vesszük, ez a szám 

megközelíti a hatszázat. A modern műanyagok a speciális tulajdonságaik következtében nélkülözhetetlen 

szerkezeti anyagokká váltak, amelyek felhasználási területe a természetes anyagoktól teljesen független, sőt sok 

esetben azokat sokoldalúságuk miatt felül is múlják. 

Jelen összeállításunkban a főbb műanyagtípusokat, azok legfontosabb jellemzőit, gyártástechnológiájukat, 

alkalmazási területeiket, alapanyagaikat, újrahasznosításának lehetőségeit foglaljuk össze néhány kiválasztott 

szakirodalmi hivatkozásra támaszkodva. 

A jegyzet a TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 program, „Hiányszakmák és munkaadói igényekre épülő 

képzések környezetbarát és fenntartható kialakítása, fejlesztése a Pannon Egyetemen” című pályázat 

műanyagipari mérnökasszisztens képzés keretében készült. 
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1. fejezet - Makromolekuláris 
anyagok, műanyagok [1-10,90] 

Ha a különböző anyagokat halmazállapot szerint csoportosítjuk, akkor általában három különböző csoportot 

lehet megkülönböztetni attól függően, hogy milyenek a környezeti jellemzők: gáz, folyadék és szilárd. Ismert 

ugyanis, hogy egyazon anyagnak a hőmérséklet függvényében több formája is lehetséges. A műanyagokat is 

magában foglaló makromolekuláris anyagokat a fémekkel és a kerámiákkal együtt a szilárd anyagok csoportjába 

sorolhatjuk. Ezen a csoporton belül pedig meg tudunk különböztetni természetes eredetű és mesterséges 

„polimereket” is. A polimer ilyen értelemben sokkal tágabb fogalom, mint a műanyag, hiszen a polimer 

kifejezés például a műanyagokat és a gumikat is magában foglalja. Megemlítendő, hogy néhány mesterséges 

polimer a természetben megtalálható polimerek mesterségesen előállított változata. Ilyen például a szintetikus 

gumi. A polimerekre általában igaz az, hogy kisebb molekulák kémiai összekapcsolásával jöttek létre. 

A műanyagok makromolekuláris anyagok, melyek olyan óriásmolekulák (makromolekulák), melyek 

szerkezetében azonos vagy különböző atomcsoportok (monomerek) ismétlődnek. A makromolekuláris 

anyagokon belül a műanyagok, a polimereknek nevezett anyagok részét alkotják. Számos meghatározás létezik 

a műanyag fogalmának értelmezésére. Léteznek olyanok, melyek viszonylag széles körben határozzák meg 

azokat az anyagokat, melyeket műanyagoknak lehet nevezni, míg mások jelentősen leszűkítik azt, például 

valamilyen tulajdonság hangsúlyozásával. 

A legelterjedtebb definíció szerint műanyagoknak nevezzük azokat a makromolekuláris anyagokat, melyeket 

mesterségesen állítottak elő, vagy valamilyen természetes eredetű makromolekula jelentős átalakításával jöttek 

létre. A műanyag meghatározás a magyar nyelvben jól tükrözi azt, hogy azokat más anyagok pótlására, 

helyettesítése érdekében állítanak elő. Más nyelvekben ez nem jelenik meg. A polimer elnevezés görög eredetű, 

a poli (sok) és a meros (rész) szavakból eredeztethető. A műanyagok másik sajátossága az, hogy az 

alappolimeren kívűl mindig tartalmaznak valamilyen adalékanyagot, melyekkel a kívánt tulajdonságot tudják 

biztosítani. 

A polimerek jellemző molekulatömeg tartománya tágabb, mint a műanyagoké (104-107 D, illetve 105-108D). A 

makro görög eredetű szó (makros), mely hosszút, nagyot jelent. Abban az esetben, ha csak néhány molekula 

kapcsolódik össze, oligomerről beszélünk. Az oligomerek és a polimerek között gyakran jelentős fizikai 

különbségeket is meg lehet figyelni. Például a szobahőmérsékleten szilárd halmazállapotú polimerek 

oligomerjei hasonló körülmények között folyadékok. Ennek tulajdonsága az anyagok alkotta monomerek 

számától függ. Az oligomerek esetén általában néhány száz monomermolekula összekapcsolódásáról, míg 

polimer óriásmolekuláiban esetében ez a szám több ezer, tíz-, vagy százezer. Jelentős különbségek adódnak a 

makromolekulákat felépítő monomerek szerkezetének tekintetében is, mivel ha a makromolekula felépítésében 

csak egyfajta monomer vesz részt, homopolimerről, két vagy több monomer esetében kopolimerről beszélünk. 

Abban az esetben pedig, ha két monomer kapcsolódik össze, dimer, három esetén trimer, négy esetén tetramer 

stb. fog keletkezni. Megjegyzendő, hogy a műanyagok átlagos molekulatömeg-tartománya alatti tartományban 

is polimerekről beszélünk. 

Minden molekula atomokból jön létre, melyek alapvetően meghatározzák a molekula viselkedését, 

reakcióképességét, tulajdonságait. Emellett nagy jelentősége van annak is, hogy a molekulát alkotó atomok 

milyen helyet foglalnak el egymáshoz képest. Ha figyelembe vesszük ugyanis a molekulák sztereokémiáját, 

nagy különbségeket tudunk megállapítani az egyes elrendezések között, mely nagy hatással van pl. a 

reakciókészségre is. 

A makromolekulákat és a műanyagokat számos szempont alapján lehet csoportosítani (eredet, az azokat felépítő 

atomok, a molekulaalak, a feldolgozhatóság stb.). Makromolekulák tekintetében beszélhetünk szerves, 

szervetlen és elemorganikus vegyületekről. A műanyagok a szerves és az elemorganikus vegyületek közös 

részeként definiálhatjuk, továbbá ide tartoznak bizonyos természetes makromolekulák (poliszcharidok, 

poliprének és a fehérjék) átalakítási termékei is. A műanyagokat további csoportokba sorolhatjuk: elasztomerek, 

plasztomerek és szálképzők   (1.1. ábra)   [3,4]. 

1.1. ábra - A makromolekulák csoportosítása 



 Makromolekuláris anyagok, 

műanyagok [1-10,90] 
 

 2  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

Molekulaalak szerint meg tudunk különböztetni lineáris, síkhálós, térhálós makromolekulákat   (1.2. ábra)   

[3,4]. 

1.2. ábra - A makromolekulák csoportosítása alak szerint 

 

a) alap lánc, b) alaplánc rövid elágazásokkal, c) alaplánc hosszú elágazásokkal, d) lánc gyűrűkkel, e) létra 

polimer, f) elágazott polimer, g) ritka térhálós polimer, h) sűrű térhálós polimer 
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A hőre lágyuló (termopaszt) és a hőre keményedő (duroplaszt) csoportokba való besorolás inkább a 

feldolgozhatóság körébe tartozik, míg a molekulaszerkezet szerinti besorolás alatt az amorf és a kristályos 

szerkezetet értjük [5,6]. 
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2. fejezet - A polimerek fizikai 
állapotai és jellemzői [1,3,4-8,10,90] 

1. A polimerek szerkezete 

A polimerek szerkezetében a főláncon lévő szubsztituensek alapvető módon tudják befolyásolni a 

makromolekula szerkezetét. Tipikus példa erre az un. fej-láb, fej-fej vagy vegyes kapcsolatok. Ezeket 

napjainkban egyre inkább katalizátorokkal befolyásolják. Ilyen katalizátor lehet az adott térszerkezettel 

rendelkező metallocén katalizátor is. A polipropilén esetében többek között ez azt eredményezi, hogy ha a 

láncban a metilcsoportok közvetlenül egymás mellé kerülnek, akkor az ún. fej-fej kapcsolódás. 

Amennyiben a molekula már asszimetrikus szénatomot is tartalmaz, akkor a polimer felépítése már nem írható 

le pusztán az előbb említett módon. Ugyanis az oldalcsoportok elhelyezkedésétől függően különböző 

szerkezetek alakulhatnak ki. Ez azért fontos, mert a polimer tulajdonságait nagymértékben befolyásolja azok 

elhelyezkedése, vagyis hogy az aszimmetrikus atomok azonosan, váltakozóan, vagy rendszertelenül követik 

egymást a molekulán belül. Térbeli elrendeződés alapján megkülönböztetünk izotaktikus (azonos elrendeződés), 

szindiotaktikus (monomeregységenként szabályosan változó) és ataktikus (térben rendezetlen) polimereket. 

Mindez kiemelkedő fontosságú kérdés lett a műanyagiparban, mert a különböző térbeli elrendezésű szerkezetek 

tulajdonságai is jelentősen különbözhetnek egymástól. Az izotaktikus polipropilénnek például mintegy 100°C-

kal magasabb az olvadáspontja, mint az ataktikus polipropiléné. Azt, hogy melyik térszerkezet alakuljon ki, 

sztereospecifikus katalizátorokkal, vagy katalizátor-rendszerekkkel lehet befolyásolni. Jó példa erre a Ziegler 

Natta katalizátor, vagy a metallocén katalizátorok. 

Szintén tulajdonságmódosító szerepe van az un. elágazási izomériának. Ennek másik neve a helyzeti izoméria. 

Ekkor a kettős kötések, vagy egyes funkciós csoportok molekulán belüli helyzete tér el egymástól. 

Abban az esetben, ha nem csak egyféle monomerről beszélünk, hanem két-, három- többféle monomer egység 

található meg abban, akkor kopolimerekről beszélünk. A polimerek esetében szerkezetileg különböző 

makromolekula szerkezetek alakítható ki kopolimerizáció útján: monomeregységenként szabályosan váltakozó 

(alternáló) kopolimer; monomeregységenként szabálytalanul váltakozó (statisztikus) kopolimer; szakaszos 

(blokk) kopolimer és ojtásos kopolimer. Az ojtásos kopolimerekben az egyik monomerből álló láncra utólag 

viszik fel elágazások formájában a másik polimer láncot. Az ojtásos kopolimerek előállításánál az előzően 

kialakított szabad gyökökre tetszőleges nagyságú oldalláncok kapcsolhatók. 

2. A polimerek fizikai tulajdonságai 

A makromolekuláris anyagoknak sajátos fizikai jellemzőiből és kémiai felépítéséből adódóan számos jellemző 

tulajdonságuk van. A polimerek nem rendelkeznek meghatározott molekulatömeggel, hanem polidiszperzitás 

jellemző rájuk, amely azt jelenti, hogy a molekulatömegüknek eloszlása van. A polimereket leggyakrabban az 

átlagos molekulatömegükkel és annak eloszlásával jellemzik. 

A műanyagoknak nincs pontos molekulatömege, hanem molekulatömeg eloszlása van, mert a polimerizáció 

során nem csak egy adott polimerizációs fokú polimer, hanem különböző mértékben polimerizálódott polimerek 

elegye keletkezik. A polimerek molekulatömege 10 000 – 10 000 000 g/mol között van. A polimerek jellemzése 

különböző típusú molekulatömegekkel történhet: számátlagos, viszkozitásátlagos, tömegátlagos és ún. Z átlagos 

molekulatömeg. A különböző molekulatömegek a molekulatömeg-eloszlás görbén különböző helyeken 

találhatók   (2.1. ábra)  . 

2.1. ábra - A polimerek jellemző molekulatömegei 
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A molekulatömegek fizikai leírása az alábbi összefüggések segítségével történhet. A felsorolt molekulatömegek 

a Mn < Mv < Mw < Mz sorrendet követik. 
 

 

(2.1) 

Gyakorlati jelentősége a tömeg- és a számátlagos molekulatömegeknek, illetve a kettő hányadosából képzett, 

polidiszperzitási foknak (α) nevezett hányadosnak van. Minél kisebb az α értéke, annál kedvezőbbek a polimer 

tulajdonságai és annál szűkebb az eloszlásgörbe alakja is. Az átlagos polimerizációs fok a polimer láncában lévő 

monomer egységek számát adja. 
 

 
(2.2) 

Szilárd halmazállapotú anyagok esetében beszélhetünk amorf vagy kristályos fázisokról. A különböző fázisok 

alapvetően a részecskék elrendeződésében különböznek egymástól, emiatt a fázisokat termodinamikai és 

szerkezeti szempontból is lehet értelmezni. Így adott halmazállapotú anyagi rendszernek különböző fázisai 

lehetnek. A két fázis között alapvetően az a különbség, hogy kristályos fázisállapotban a részecskék egymáshoz 

viszonyítva szigorú szabályozottságban vannak és ez a rendezettség a tér három dimenziójában fennáll. Ha a 

rendezettség nagy távolságokban is kimutatható, akkor hosszú távú rendezettségről beszélhetünk. Az amorf 

fázisban ezzel szemben nincs ilyen mértékű szigorú rendezettség. Az amorf anyagokban ugyanis a rendezettség 

a részecskék méretének nagyságrendjébe esik. A fázisátalakulási hőmérsékleten a rendezettség ugrásszerűen 

megnő, az amorf anyagból kristályos anyag lesz. A halmazállapotváltozási hőmérséklet a fázisváltozási 

hőmérséklettel bizonyos mértékig rokon fogalom, de a fizikai tartalmuk jelentősen különbözik, mivel a 

halmazállapot változás hőmérsékletén a halmazállapot is megváltozik, a fázisváltozási hőmérsékleten viszont 

nem. Megjegyzendő, hogy tisztán kristályos polimerek nem léteznek, mert a háromdimenziós rendezettség nem 

terjed ki az anyag egészére. Ezért általában a kristályos részek között mindig található amorf hányad is. Ezért 

inkább részlegesen kristályos polimereket tudunk megkülönböztetni. Ennek az az oka, hogy a polimerek 

molekuláris polidiszperz karaktere folytán a kristályosodási hajlamuk kicsi. 

Mivel a polimerek különböző méretű, alakú és szerkezetű molekulák elegyei ezért azok molekulárisan diszperz 

anyagok, amely következtében hosszabb távú rendezettség esetenként csak viszonylag nehezen alakul ki 

bennük. A polimer anyagok szilárd halmazállapotának leírása sokkal bonyolultabb, mint például az ionos, 

fémes, vagy akár a kisebb kovalens molekulákat tartalmazó anyagi rendszereké. 

A szilárd halmazállapot jellemzője, hogy sok szilárd anyagnak többféle kristályos és amorf állapota létezik, 

amelyek szerkezetükben és fizikai tulajdonságokban is lényegesen eltérnek egymástól. Ezt a jelenséget hívjuk 

polimorfiának. A polimorf módosulatok között az a különbség, hogy azok meghatározott hőmérséklet- és 

nyomástartományban stabilisak, és egymásba átalakíthatók. Ezeket nevezzük allotróp módosulatoknak. A 

halmazállapot-változásokat és a polimorf átalakulásokat mindig hőeffektus kíséri. 
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A műanyagok nem szublimálhatók, nem desztillálhatók, nagy fajlagos felülettel rendelkeznek, nehezen vihetők 

oldatba, oldataik valódi oldatok, annak ellenére, hogy kolloid sajátosságokat mutatnak. Nincs olvadáspontjuk, 

csak olvadási tartományuk van, ami a kristályossági tulajdonságokkal van összhangban. A polimerek molekulái 

között másodlagos kötések is kialakulhatnak (van der Waals kötés és/vagy hidrogénhíd kötés), mely kötések 

összesített energiatartalma szerint meg tudunk különböztetni elasztomereket, plasztomereket és szálképző 

anyagokat. Az elasztomerekre az alacsony energiatartalom, vagy kis kohéziós erő a jellemző, ezért a 

szerkezetük rendezetlen. A plasztomerek rendezettsége és a láncok közötti kohéziós erő nagysága is nagyobb, 

mint az elasztomerek esetében megfigyelhető értékek, bár a tulajdonságok hőmérsékletfüggése nagymértékű. A 

legnagyobb láncok közötti másodlagos erőkkel a szálképző anyagok rendelkeznek, melyek nagyfokú 

rendezettséget mutatnak. 

A műanyagok ömledékének általában magas a viszkozitása, emiatt a folyadék állapot helyett inkább az ún. 

viszkózusan folyós állapot kifejezést használjuk. Mint arról már a fentiekben is szó volt, szilárd halmazállapot 

esetében a makromolekula szerkezete sohasem 100%-ban kristályos, hiszen a műanyag mindig tartalmaz amorf 

fázist is. A két fázis arányának függvényében amorf vagy kristályos műanyagokról beszélhetünk. Az amorf fázis 

elasztikus, üvegszerű, vagy viszkózusan folyós lehet. 

A polimerek fázis- és fizikai állapotváltozásait legkönnyebben az ún. termomechanikai görbéken követhetjük 

nyomon, melyek a polimer feszültség hatására bekövetkező degradációját mutatják a hőmérséklet 

függvényében. Az amorf és a kristályos szerkezetű polimerek termomechanikai görbéi különbözőek (2.4.-2.6. 

ábrák). 

2.2. ábra - Amorf polimerek termomechanikai görbéinek polimerizációs foktól való 

függése 

 

2.3. ábra - Kristályos polimerek termomechanikai görbéje 
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2.4. ábra - Kristályos polimerek termomechanikai görbéje 

 

A polimer mindkét esetben az üvegesedési hőmérséklete alatt üvegszerű állapotban van, ami azt jelenti, hogy az 

atomok, atomcsoportok csak rezgőmozgást, vagy oldalláncok esetében rotáló mozgást végeznek. 

Az üvegesedési hőmérséklet alatt elasztikus, az üvegesedési és az olvadási hőmérsékletek között pedig 

nagyrugalmas tartományról beszélünk. 

Az üvegesedési hőmérsékleten válik az anyag a lágy állapotból kemény, üvegszerű állapotúvá. Ennek a 

változásnak az a sajátossága, hogy ennek során nem történik kristályosodás. A fajlagos térfogat folyamatos 

változása ugyanis az amorf, míg a fajlagos térfogat nem folyamatos változása a kristályos polimerekre jellemző. 

Az üvegesedési hőmérsékleten a polimerben végbemenő relaxációs folyamatok sebessége összemérhető a 

hőmérséklet-változás sebességével. Minél nagyobb a hőmérséklet, annál nagyobb a relaxáció sebessége. Szintén 

jelentős hatással van az üvegesedési hőmérsékletre a polimerhez adagolt segédanyag, adalékanyag. Például a 

lágyítók csökkentik az üvegesedési hőmérsékletet, a térhálósítók növelik azt. A lágyítók ugyanis elősegítik a 

polimerek relaxációs folyamatait, a térhá1ósodás, pedig akadályozza azt. A kristályos polimerek üvegesedési 

pontja alacsonyabb, mint az amorf polimereké. 

Az elasztikus tartományban inkább a polimerszegmens mozgás jellemző. 

A műanyagok Tg, Tf és Tm hőmérsékletei határozzák meg a feldolgozhatóságukat. Van olyan műanyag melyet a 

Tg alatt alkalmaznak (pl. PS, PA, PVC, PC, PET stb.), vannak olyanok amelyeket a Tg és a Tf között (pl. SAN, 

ABS, PIB stb.) és vannak olyanok is, melyeket a Tg és a Tm között (pl. PE, PP, POM stb.). 
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A műanyagok fajlagos térfogata jelentősen változik annak hőmérsékletével. A   2.7. ábra   azt mutatja, hogy 

amorf polimerek esetében miképp változik a fajlagos térfogat a hőmérséklet növelésével. Az ábra adatai szerint 

a fajlagos térfogat a felmelegítés alkalmával nem ugyanolyan görbe szerint változik, mint a lehűtéskor. Látható, 

hogy az 1-2 és a 2-3 pontok által meghatározott szakaszok különböznek egymástól. Ugyanakkor megjegyzendő, 

hogy adott idő elteltéven a fajlagos térfogat a 3 pontból visszaáll az eredeti (1) értékre, vagyis a különbségek 

alapvetően időlegesek. 

2.5. ábra - Amorf polimer fajlagos térfogatának összefüggése a hőmérséklettel 

 

A görbék által határol terület a polimer hiszterézisére ad információkat. A hiszterézis adott rendszerek azon 

tulajdonsága, hogy az érzéketlen, vagyis nem azonnal reagál a rájuk ható erőkre. Ekkor késleltetéssel térnek 

vissza az eredeti állapotokba, vagy pedig egyáltalán nem térnek teljesen vissza az eredeti állapotukba. 

Megjegyzendő, hogy az ilyen rendszereknek az állapota nagyban függ az előéletüktől. Számos adat létezik, 

mely szerint a polimerek hiszterézise függ a felmelegítés és a lehűtés sebességétől. 

A polimerek esetében az sem mindegy, hogy milyen a hőmérséklet-változás sebessége. A   2.8.ábra   azt 

mutatja, hogy milyen a polimer fajlagos térfogat változása hirtelen hőmérséklet-változás hatására. 

2.6. ábra - A fajlagos térfogat változása a hőmérséklet hirtelen változásának hatására 
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Az ábra adatai szerint a hőmérséklet adott ideig állandó, majd „t0” időpillanatban a hőmérsékletet és a fajlagos 

térfogat hirtelen növekedik, majd utóbbi eléri az egyensúlyi értéket. A hirtelen térfogatnövekedés okát polimert 

alkotó molekulák közötti távolságok növekedésében kell keresni, melyet az okoz, hogy a hőmérséklet 

növelésének hatására a hőmozgás jelentősen megnöveli a kötéstávolságokat. A térfogatot a hőmérséklet és a 

hőmérséklet-változás sebességének függvényében (r) lehet megadni. 
 

 
(2.3) 

Erre mutat példát a   2.9.ábra  , mely a polisztirol melegítésekor és lehűtésekor mutatja a térfogat-hőmérséklet 

összefüggéseket. 

2.7. ábra - Térfogat- hőmérséklet görbék polisztirol melegítésekor és lehűtésekor 

 



 A polimerek fizikai állapotai és 
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Gyors melegítés és lehűtéskor a görbék nagyobb mértékben eltérnek az egyensúlyi állapottól, illetve a polimer 

hiszterézise minimális, ha lassú a lehűtés. Ez is azt támasztja alá, hogy a polimerek üvegesedési hőmérséklete 

nagyban függ a felmelegítés és a lehűtés sebességétől. Amennyiben a hűtési és a melegítési sebesség nagy, az 

üvegesedési hőmérséklet magasabb hőmérsékletre tolódik. 
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3. fejezet - Szerkezeti anyagok, 
műanyagok [11-30] 

Az anyagtudomány jelenleg nagyjából 50.000 különféle szerkezeti anyagot tart számon, amelyeknek nagy része 

évszázadok óta rendelkezésre áll. Ilyenek például a fémek, műanyagok, kerámiák és a természetes alapú 

anyagok (pl. fa), valamint a nemrég felfedezett különleges anyagok (speciális kompozitok, kerámiák). Adott 

probléma megoldásához megfelelő anyag kiválasztása nagy körültekintést igényel, mert a különböző 

alkalmazások egyre szigorúbb követelményeket támasztanak a szerkezeti anyagokkal szemben. A szerkezeti 

anyagok kiválasztásakor a mechanikai tulajdonságok (szilárdság, merevség, ütésállóság) mellett fontos 

szempont az élettartam, valamint a gazdaságosság is. Amennyiben az anyag felhasználási területre speciális, de 

legalább is eltér az átlagostól, követelmény, hogy az adott anyag jó tűzállósági tulajdonságokkal rendelkezzen, 

antisztatikus, jó elektromos vezető, vagy éppen szigetelő legyen. Az anyagokat tulajdonságaik alapján 

csoportosíthatjuk. 
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4. fejezet - Műanyagok főbb 
tulajdonságai [1-24] 

A műanyagok az előbb bemutatott szerkezetbeli tulajdonságok miatt igen bonyolult rendszereknek tekinthetőek. 

Emiatt a feldolgozási körülmények nagyban befolyásolják az elkészített tárgy tulajdonságait, ugyanakkor az 

alappolimer tulajdonságai is nagyban tudják befolyásolni a feldolgozási technológiát és azok paramétereit. Ezért 

nagyon fontosak azok a többé-kevésbé jól mérhető fizikai, mechanikai-szilárdsági jellemzők, melyek 

segítségére lehetnek a műanyag-feldolgozó szakemberek részére. Ezek alapján meg tudunk különböztetni un. 

feldolgozási jellemzőket és felhasználási jellemzőket. 

A műanyagfeldolgozás során alkalmazott mérési módszereket külön tárgy keretében ismertetjük. Jelen 

összeállításunkban nem célunk a méréstechnika mélyreható ismertetése, csupán néhány fontosabb alapfogalom 

és összefüggés áttekintésére térünk ki. 

1. Feldolgozási jellemzők 

1.1. Molekulatömeg és polimerizációs fok 

Az előzőekben már szóba került a molekulatömeg és a polimerizációs fok fogalma, melyek az ömledék 

tulajdonságait nagyban befolyásolják. Általában igaz, hogy a nagyobb molekulatömegű és nagyobb 

polidiszperzitási fokkal rendelkező anyagok kedvezőtlenebbül viselkednek, mint a kisebb molekulatömegű 

anyagok, mert ugyanolyan körülmények között nagyobb a viszkozitásuk. Amennyiben azonos kémiai 

összetételű anyagunk van a molekulatömeg növekedésével a mechanikai tulajdonságok, a kémiai ellenálló 

képesség, időjárásállóság kedvezőbb, mint ugyanezen jellemzők kisebb átlagos molekulatömegű polimer 

esetében. 

1.2. Térfogatsúly, tömörítési tényező 

A műanyagok feldolgozása előtti előkészítés során fontos ismerni a műanyaggranulátum, mint halmaz un. 

halmaztulajdonságait. Erre azért van szükség, mert nem mindegy, hogy egységnyi halmaztérfogatnak mekkora a 

tömege. A szállítás során ugyanis a szemcsézett anyagokat általában térfogatadagolókkal adagolják. Léteznek 

ugyan tömegmérés alapján működő berendezések is de azok jellemző módon drágábbak, mint a térfogatmérésen 

alapuló adagolók, emiatt nem terjedtek el széles körben. Ugyanakkor előbbiek pontosabb adagolásra képesek. A 

térfogatsúly, vagy térfogattömeg általában g/cm3 egységben adja meg az adott anyagi halmaz egységnyi 

térfogatának tömegét. 

A tömörítési tényező ezzel szemben egységnyi tömegű szemcsézett anyag és adott körülmények között sajtolt 

tömör anyag térfogatának a hányadosa. Ez a jellemző a leginkább alkalmazott polimerek esetében 2,2 és 2,4 

között van. A tömörítési tényező a feldolgozás során a töltőtér pontos meghatározásához szükséges. 

1.3. Folyásindex 

A hőre lágyuló műanyagok folyásindexe szabványosított és igen gyakran alkalmazott jellemző, mely 

tájékoztatást ad adott típusú műanyagfeldolgozó berendezés beállítási paraméterire. A folyásindex az egyik 

leginkább használt anyagi jellemző a műanyagok feldolgozása során. 

Mérésére és ismeretére azért van szükség, mert a műanyagok folyásviselkedése egyaránt nagyban függ a 

makromolekula szerkezetétől, az anyag hőmérsékletétől és a folyási sebességtől. Megjegyzendő, hogy a 

folyásviselkedés viszkozitásfüggése viszonylag bonyolult modellekkel írható le, emiatt is fontos, hogy van 

olyan gyorsan mérhető jellemző, mely segítségével a fenti nehézség kezelehtő, a vizsgálat során mért értékek 

segítségével össze lehet hasonlítani különböző anyagok folyásviselkedését. Az   4.2.ábra   az MFI mérő 

berendezés működési elvét mutatja. 

4.1. ábra - Az MFI mérés működési elve 
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(2-terhelő tömeg, 3-közvtítőrúd, 7-minta, 8-dűzni, 11-fűtőtest, 12-hőmérséklet mérő egység) 

A folyásindex mérése során az anyagot adott hőmérsékleten, adott nyomással meghatározott ideig szabványos 

méretű hengeres nyíláson sajtolják át és mérik a kiáramlott anyag mennyiségét. Általában g/10perc vagy 

cm3/10perc mértékegységekben adják meg, megjelölve a mérés hőmérsékletét és az alkalmazott terhelést N vagy 

kg mértékegységben megadva. Az MFI érték növekedésével a folyásviselkedés javul. 

1.4. Hőre keményedő műanyagok folyásviselkedése 

A hőre keményedő műanyagok folyásviselkedése lényegesen eltér a hőre lágyuló műanyagok hővel szemben 

mutatott viselkedésétől, mert azokban a hőközlés hatására térhálósodási folyamat is végbemegy. Ezért ezen 

anyagok adott hőmérséklet-tartományban a hő hatására keményednek, nem pedig lágyulnak. Például a 

felmelegítés hatására viszkozitásuk csökken ugyan, de az adott hőmérséklettől függően térhálósodás is 

lejátszódik, emiatt az eredő viszkozitás mindig a két folyamat erdőjeként értelmezendő. Ugyanis a hőmérséklet-

növelés hatására bekövetkező viszkozitáscsökkenést, és a térhálósodás következtében létrejött 

viszkozitásnövekedést egymástól függetlenül nem lehet meghatározni. A hőre keményedő műanyagok 

folyásviselkedésének meghatározására szintén léteznek szabványos jellemzők. Ezek mérési elvben sok 

hasonlóságot mutatnak a hőre lágyuló műanyagoknál bemutatott dolgokkal. 
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1.5. Gyúróvizsgálat 

A gyúróvizsgálat során az anyag fizikai állapotának megváltozását mérik az idő függvényében. A meghatározás 

során az anyagot a meghatározott hőmérsékletre felmelegített térbe helyezik, amelyben adott gyúrókarokat 

forgatva a gyúrókarok forgatásához szükséges nyomatékot határozzák meg. A forgatás során általában változik 

a forgatás során mért nyomaték, mely adott körülmények között végbemenő "lágyulásra" térhálósodásra ad 

információt. 

2. Szilárdsági jellemzők 

2.1. Szakítószilárdság 

A szakítószilárdság az anyagnak a húzóerővel szembeni ellenállását jellemzi. A szakítóvizsgálat során a 

próbatestet a hosszirányú főtengelye mentén állandó sebességgel addig húzzuk, amíg a próbatest szétszakad, 

vagy a feszültség (terhelés), illetve a hosszváltozás (nyúlás) elér egy előre meghatározott értéket. Ezen eljárás 

során a próbatestre ható erőt és a nyúlást mérik. A szakítószilárdság mértékegysége N/mm2. 

A húzófeszültség a mérőhosszon belüli, az eredeti keresztmetszetre vonatkoztatott húzóerő, amelyet a próbatest 

bármely adott pillanatban elvisel. A húzófeszültség megfolyáskor értelmezett értéke a folyáshatár amely az az 

első feszültség, ahol a nyúlás a feszültség növekedése nélkül növekszik. Ez kisebb lehet, mint az elérhető 

legnagyobb feszültség. A szakítószilárdság, az a húzófeszültség, amelynél a próbatest elszakad. A 

húzószilárdság, a legnagyobb húzófeszültség, amelyet a próbatest még elvisel a húzóvizsgálat során. A nyúlás a 

hosszúság megnövekedése az eredeti mérőhosszhoz viszonyítva. A húzási rugalmassági modulus a 

húzófeszültség-különbségnek nyúláskülönbségre vonatkoztatott viszonyszáma. Húzóvizsgálatkor, a szakadás 

pillanatában mért nyúlás és a kiindulási mérési hossz hányadosa a szakadási nyúlás. Rideg műanyagoknál a 

szakadási nyúlás értéke mindössze néhány százalék, a szívós műanyagok nyúlása viszont akár 100-200% feletti 

is lehet. Különböző anyagok húzóvizsgálata során felvett szakítógörbéket az   4.3.ábra   mutat. 

4.2. ábra - Különböző anyagok húzóvizsgálata során felvett szakítógörbék 
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A műanyagok szakítószilárdság-értékei igen széles tartományban helyezkednek el. A kis sűrűségű polietilén 

szakítószilárdsága 10-15 MPa, míg például az üvegszálas műszaki műanyagoké 80-100 MPa, vagy például a 

réteget műanyagoké elérheti a 200-280 MPa-t is. 

2.2. Nyomószilárdság 

A nyomószilárdság a húzóterhelésse1 ellentétes irányú nyomóterhelésnek alávetett test eltöréséhez szükséges 

nyomóerő és a test eredeti keresztmetszetének hányadosa; mértékegysége N/mm2. A nyomóvizsgálatok során is 

számos kitüntetett értéket lehet megfigyelni. A nyomófeszültség megfolyáskor az első feszültség, amelynél az 

alakváltozás a feszültség növekedése nélkül növekszik; ez kisebb lehet, mint az elérhető legnagyobb feszültség. 

Nyomószilárdság a legnagyobb nyomófeszültség, amelyet a próbatest elvisel a nyomóvizsgálat során. Nyomási 

modulus a nyomófeszültség különbségnek az alakváltozás-különbségre vonatkoztatott viszonyszáma. A 

nyomószilárdság értéke általában nagyobb, mint a szakítási szilárdság. Különböző anyagok nyomóvizsgálata 

során felvett terhelés-alakváltozás görbéket az   4.4.ábra   mutat. 

4.3. ábra - Különböző anyagok húzóvizsgálata során felvett szakítógörbék 
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2.3. Hajlítószilárdság 

A hajlítószilárdság az anyagnak az a tulajdonsága, mely a húzó- és nyomóerő kombinált hatásával szembeni 

ellenállását jellemzi, mértékegysége N/mm2 jele. Jellemző módon az értéke általában a szakítószilárdság és 

nyomószilárdság között van. A hajlításra igénybe vett próbatesten a húzó- és nyomófeszültségek egy időben 

hatnak. Különböző anyagok hajlítóvizsgálata során felvett terhelés-alakváltozás görbéket az   4.5.ábra   mutat. 

Az   4.6.ábra   pedig az egyik jellegzetes un. három pontos hajlítóvizsgálat során alkalmazott alátámasztásokat 

és terhelési pontokat szemlélteti. 

4.4. ábra - Különböző anyagok húzóvizsgálata során felvett szakítógörbék 
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4.5. ábra - Különböző anyagok húzóvizsgálata során felvett szakítógörbék 

 

2.4. Ütvehajlítószilárdság 

A műanyagok dinamikus igénybevétellel szembeni viselkedését leginkább az un. ütővizsgálattal jellemezik. Erre 

a célra leginkább a Charpy-vizsgálatot alkalmazzák. Ennek során a vízszintes rúdként, a végeihez közel 

alátámasztott próbatestet egy ütőtest (kalapács) egyetlen ütéssel megüti a tartók között félúton lévő 

ütésvonalban, és meghajlítja nagy, névlegesen állandó sebességgel. A meghatározás során a próbatest 

keresztmetszetére vonatkoztatott fajlagos ütőmunkát határozzák meg. Mértékegysége kJ/m2. A hornyolt 

próbatest alkalmazásakor az ütés vonala közvetlenül szemben van az egyetlen bemetszéssel. A hornyolásra azért 

van szükség, mert az ilyen próbatesten kapott mérési eredmények jobb tájékoztatást adnak a műanyagok 

ütésállóságára, mint a hornyolatlan próbatesteken mért adatok. 

2.5. Keménység 

A keménységmérést sokféle szempont szerint osztályozhatjuk: alakváltozás létrehozásával mérő (v. klasszikus) 

eljárások, az alakváltozás előidézésének módja szerint, a külső behatásra bekövetkezett alakváltozás mérésének 

módja szerint, a vizsgálatra kiválasztott felületelem szerint, a vizsgálat lefolytatásának hőmérséklete szerint, a 

mérőkészülék kivitelét tekintve stb. 
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A szúrószerszámmal végzett keménységmérés esetében a terhelő erő megszűnte után a mintában hátrahagyott 

lenyomatot értékeljük. Ez alól ugyanakkor kivételt képeznek az egyéb fizikai hatások, pl. az ultrahangterjedés 

mérésen alapuló vizsgálati módszerek. A különböző, néha eltérő fizikai hatásokon alapuló keménységmérési 

eljárások mérőszámai csak korlátozott módon, bizonyos megszorítások figyelembevételével hasonlíthatók össze. 

3. ldőtartamfüggő tulajdonságok 

A műanyagok bizonyos jellemzői időben különböző módon írhatóak le. Az egyik leginkább alkalmazott 

időtartamfüggő tulajdonság a kúszás. A polimer anyagok ugyanis ugrásszerű feszültségterhelésre ugrásszerű 

deformáció változással reagálnak, majd annak ellenére, hogy a terhelés ráadása után a feszültségterhelés 

konstans lesz, a nyúlás, deformáció időben nő. A kúszással rokon fogalom a feszültségrelaxáció. Ekkor azonban 

nem a terhelés állandó, hanem az anyag nyúlása lesz konstans. Ekkor az állandó nyúlás mellett a polimer 

anyagban ébredő feszültség időben csökken, azaz relaxál. 

4. Termikus tulajdonságok 

Mivel a műanyagból készített termékeket általában emelt hőmérsékleten formázzák, ezért a mechanikai és 

egyéb tulajdonságainak a kialakulásában igen fontos szerepe van a hőmérsékletnek. A hőmérséklet 

változtatásával a szilárd testek hosszméretei megváltoznak, mégpedig melegítéskor általában növekednek. Ez 

azzal magyarázható, hogy a szilárd testet alkotó molekulák rezgőmozgásának az amplitúdója növekszik, és 

ezáltal a test nagyobb teret tölt ki. Azokat a testeket, melyek esetében a viselkedés a tér minden irányában 

azonos izotróp testeknek nevezzük. A termikus tulajdonságok közül a lineáris hőtágulási együtthatónak, a 

hővezetési tényezőnek és a fajhőnek van gyakorlati jelentősége. 

4.1. Hőtágulási együttható 

A testek egyirányú méretének a hőmérsékletváltozás hatására bekövetkező változását lineáris hőtágulásnak 

nevezzük. Ismeretes un. térfogati vagy köbös hőtágulási együttható is, melynek értéke izotróp anyagok esetében 

az anyag lineáris vagy vonalas hőtágulási együtthatójának köbe, mivel az izotróp testek mérete a tér minden 

irányában azonos törvényszerűség szerint változik. A dilatáció mérőszáma a hőtágulási együttható (α), amely az 

1 °C hőmérsékletváltozás hatására bekövetkező fajlagos alakváltozást jelenti. A lineáris hőtágulási együttható az 

egységnyi hosszra (l0) vonatkoztatott hosszváltozást (Δl) jelenti 1 °C hőmérsékletváltozás hatására, 

meghatározott hőmérsékleti intervallumra vonatkozóan. 

4.2. Hővezetés 

A hővezetés az energia terjedésének az a formája, amikor a hő az anyag egyik (magasabb hőmérsékletű) 

részéről annak másik (alacsonyabb hőmérsékletű) része felé „áramlik”, mely során a közeget alkotó részecskék 

elmozdulása nem számottevő. A hővezetés lényege abban áll, hogy az energiacsere a test részecskéi között 

közvetlen érintkezés útján megy végbe, mely a különböző közegek esetében lényegesen eltérhet egymástól. A 

hővezetés jelenségét a Fourier-törvény írja le. A Fourier-törvény szerint egy homogén testben a hőáram a 

csökkenő hőmérsékletek irányába mutat, és az arányos a terjedési irányba értelmezett hosszegységenkénti 

hőmérséklet-változással és erre az irányra merőleges keresztmetszettel. Hővezető egysége a W/(m·K). A 

műanyagok alapvetően nagyon rossz hővezetők. Ennek a feldolgozandó anyag fröccsgépen vagy extruderen 

való felmelegítésekor van jelentősége. 

4.3. Fajhő 

A fajhő 1 kg műanyag hőmérsékletének 1 K-kal való növeléséhez szükséges hőmennyiség J/(kg·K). 

Megjegyzendő, hogy az anyagok fajhője függ a hőmérséklettől. 

5. Vegyszerállóság 

Adott testeket érő különféle vegyi hatások, igénybevételek nagymértékben csökkenthetik a termék élettartamát, 

melyek esetenként azok a gyors tönkremenetelét okozhatják. Vegyszerállóság azt jelenti, hogy adott termékek 

különféle vegyi anyagok hatásával szembeni milyen ellenállóképességgel rendelkeznek. Műanyagok esetében 

számos esetben találkozhatunk igen jó vegyserállósággal, de sok esetben a különböző kémiai ágensek azok 
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tömeg- és méretváltozásait, külső elváltozásokat, pl. szín, repedezés stb okozhatnak. A vegyszerállósági 

vizsgálat során az anyagot különféle vegyi behatásoknak teszik ki, és mérik a fenti jellemzők időbeni változását. 

6. Öregedési tulajdonságok 

A műanyagok öregedési tulajdonságai hasonlóak mint az előbb említett vegyszerállóság, azzal a különbséggel, 

hogy ez esetben nem kémiai ágensek károsító hatásáról van szó, hanem a műanyagból készített termékek 

szabadtéri alkalmazásával kapcsolatos problémák vizsgálatáról. Ezek leginkább a levegő nedvessége, a fény, a 

hő, az oxigén, a nagy energiájú sugárzások együttes vagy külön-külön hatására következnek be. A különböző 

típusú műanyagok időjárásállósága azonos feltételek között igen különböző, a károsító hatások csökkentése 

érdekében a gyártás során oxidációgátló, öregedésgátló stb adalékokat kevernek az alappolimerhez. 

A műanyagok tulajdonságainak a felhasználási idő során bekövetkező változásait öregedési vizsgálatokkal 

határozzák meg. Ezek a mérések szintén szabványok előírásai alapján történnek. Megjegyzendő, hogy számos 

esetben nem vizsgálják a teljes időintervallumot, hanem annak csak egy részét, de a károsító behatás ekkor 

nagyobb intenzitású, mint normál esetben. Az ilyen esetekben a gyorsított vizsgálati eredmények alapján 

extrapolálással lehet következtetni a vizsgált termék várható élettartamára. Az öregedés mértékére különféle 

jellemzők változásának nyomonkövetéséből lehet következtetni: szilárdsági, villamos, optikai stb. tulajdonságok 

időbeli változásából. 
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5. fejezet - A műanyagok szerpe 
mindennapi életünkben [9,90] 

Amint azt részben már az előzőek alapján kiderült, a műanyagok mindennapi életünk szerves részévé váltak, 

melyek szinte mindenhol megtalálhatóak a háztartásoktól, az ipari alkalmazásokig bezárólag. Az alábbiakban 

kategorizálva néhány példát mutatunk be a műanyagok különböző területeken történő jellemző alkalmazására. 

Csomagolás 

• Több ezer féle étel csomagolása. A csomagolóanyagok rugalmasak vagy ridegek lehetnek. Egyszerű 

műanyagokból vagy többrétegű fóliákból készülnek, melyek 7 vagy annál több műanyag típust is 

tartalmazhatnak. 

• A palackok és más dobozok tejek, szénsavas italok, samponok, gyógyszerek, folyékony mosószerek, 

tisztítószerek, rovarölő szerek, desztillált vizek, mikrózható ételek, motorolajok (melyek oldalán van egy csík, 

melyen keresztül láthatjuk, hogy mennyi folyadék maradt a palackban), valamint vér tárolására. 

• Buborékfóliák szerszámok vagy kis fém tárgyak csomagolására. 

• Szemetes zsákok és élelmiszerbolti zsákok. 

• Zsugorfóliák raklapos árukhoz, kártya kijelzők, proaktív hajózási burkolatok. 

• Habcsomagolás törékeny műszerekhez, pl. számítógépek, elektromos eszközök, vagy bútorok 

csomagolásához. 

Orvosi eszközök 

• Katéterek és más csövek, melyek segítségével az emberi szervekhez kapcsolódhatunk. 

• Csípő protézisek részei. 

• Műlábak, kezek és ujjak. 

• Röntgen táblák és más termékek melyeken áthatolnak a röntgensugarak. 

• Eldobható sebészeti ruhák és eszközök. 

• Műszívek,- tüdők és egyéb szervek valamint szintetikus véredények, - szelepek, valamint bőrátültetéshez 

használt alapanyagok. 

• Szemüveg lencsék és keretek. 

• Fogkefék, fésűk, és más higiéniai kellékek. 

• Fogászati tömések, hidak, bevonatok. 

• Diagnosztikai berendezések és eszközök. 

Rekreációs eszközök 

• Hajótestek, árbocok, kajakok, szörfdeszkák, kenuk, vitorlák. 

• Ütők, golfütők, rúdugráshoz használt rudak és kocsik. 

• Bobok, gokartok, versenyautók, homokfutók, motoros hó szánok. 

• Atlétika cipők. 

• Sílécek, jet-skik, síbotok, és sífelvonó székek. 
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• Golf labdák külső rétegei, golfütő nyelek és golfütő fejek. 

• Bicikli alkatrészek, sisakok, párnák. 

Textíliák 

• Ruhák 

• Kárpitok 

• Szövetlen textíliák 

• Pelenkák és más eldobható pelenkák 

• Műszálas vagy csak részben műszálas ruhák. 

• Sporthálók (baseball, futball). 

• Kárpitos szövetek bútorokhoz, drapériáik, tapéta alapanyagok. 

Berendezések, szerelvények valamint háztartási kellékek 

• Telefonok és más kommunikációs eszközök. 

• Számítógépek, kis készülékszekrények vagy házak. 

• Habbal kipárnázott vagy formázott termékek. 

• Poggyászok. 

• Festékek. 

• Padló burkolatok (kárpitok, PVC padlók) 

• Intézményi padozatok. 

• Mosók, szárítók, hűtőszekrények, asztallapok, képkeretek, ruhás szennyes tartók, gyepszékek alkatrészei. 

Szállítás 

• Autóipari alkatrészek, felépítmények, belső berendezések, ülések valamint motroalkatrészek. 

• Repülőgép alkatrészek. 

• Lövedékek, rakéták. 

• Vonatok, egysínű vasutak, belvárosi vonatok. 

• Üléshuzatok, műszerfalborítások. 

• Teherautó ágy aljazatok. 

• Gáztartály. 

• Szabadidős autók belső alkatrészei. 

Ipar 

• Csövek, szelepek és tartály (különösen a korróziós védelemnél) 

• Fogaskerekek, házak, aktiváló rudak. 

• Ragasztók és bevonatok. 
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• Rezgéscsillapító alátétek. 

• Nyáklapok. 

• Vezetékszigetelések, és eszközök (konnektorok, dugók, aljzatok) 

• Tömítések, tömítő anyagok. 

Szórakozás 

• Hangszerek (gitárok, hegedűk, dobok) 

• Lemezjátszó és TV alkatrészek. 

• Rádióborítások, magnók, magnó kazetták, CD-k. 

• VCR szalagok és házak. 

• Játékok. 

Építkezés és házibarkács 

• Díszlécek. 

• Locsolók és csövek. 

• Munkalapok. 

• Mosogatók, zuhanyzótálcák, vízvezeték szerelvények. 

• Padlók (PVC, kárpitok) 

• Csészék, tányérok 

• Festékek. 

• Ponyvák, kötöző madzagok, kötelek, zsinórok. 

• Kültéri táblák, világító fedelek. 

• Szemetes kukák és vödrök, tartályok. 
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6. fejezet - Műanyagok felhasználása, 
piaci helyzete [57-59] 

A világ műanyag igénye, és ezzel párhuzamosan az előállított műanyagok mennyisége is az elmúlt közel 50 

évben jelentősen növekedett és a növekvő tendencia egészen napjainkig nyomon követhető, valamint 

előreláthatóan a következő években az eddigiektől is nagyobb mértékben fog folytatódni (  7.1.ábra  ). A 

növekedés több okra vezethető vissza. Ezek közül a legjelentősebbek a világnépesség és annak 

életszínvonalának növekedése, továbbá a műanyagok eddig ismeretlen, új alkalmazási területeinek felismerése. 

6.1. ábra - A világ műanyagtermelésének változása 1950 és 2010 között 
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7. fejezet - A műanyagok előállítása 
[1-12,33-38,52-55,90] 

A termodinamika második főtételének megfelelően a kémiai reakciók csak abban az esetben mennek végben az 

negatív szabadenergia változással jár, vagyis ΔG=ΔH-TΔS. Ahol a „G” a szabadenergia, „H” a belső energia, 

„T” a hőmérséklet és „S” az entrópia. 

A polimerek mindig exoterm reakcióban keletkeznek, mely során a rendezettség mindig nő. Emiatt az 

entrópiaváltozás negatív előjelű, a belső energia változása pedig nagyobb, mint a hőmérséklet és az 

entrópiaváltozás szorzata. Az egymást követő reakciók sebességének megfelelő értéken tartása a polimerek 

előállítása során kiemelten fontos tényező a gazdaságos üzemvitel biztosítása miatt. A reakciósebességet növelni 

a hőmérséklet adott értékig történő emelésével, iniciátorok vagy katalizátorok alkalmazásával lehet. 

A polimerizációs reakciók lehetnek egylépcsős, többlépcsős, vagy un. polimeranalóg reakciók. A 

makromolekula képződéséhez a monomereknek legalább két funkciós csoporttal, vagy kettős kötéssel kell 

rendelkeznie. Abban az esetben, ha a monomer funkcionalitása nagyobb mint kettő, térhálósodás jön létre. 

Megjegyzendő, hogy a kialakult polimer makromolekulája további reakciókban vehet részt: reagálhatnak az 

esetleges oldalcsoportok, vagy oldalcsoportokat kapcsolhatunk a főlánchoz, a polimerek térhálósodhatnak, vagy 

bomolhatnak. A   8.1.ábra   a polietilén előállítását mutatja polimerizációs reakciósémában. 

7.1. ábra - A polietilén előállítása 

 

Az előbb ismertetett polimerizációs eljárásokat két nagy csoportba sorolhatjuk: poliaddíció és polikondenzáció. 

Más csoportosítás szerint meg tudunk különböztetni láncpolimerizációt és lépcsős polimerizációt. A 

láncpolimerizácós eljárásokat a növekvő aktív centrum jellege alapján további csoportokba sorolhatjuk: gyökös, 

anionos, kationos és sztereospecifikus polimerizáció. 

Poliaddíciós reakcióknál a makromolekulát két, vagy több funkciós csoportot tartalmazó vegyület melléktermék 

nélküli reakciójában kapjuk. Sajátossága a poliaddíciós reakcióknak, hogy általában kis hőmérsékleten mennek 

végbe, s hogy katalizátorra nincs szükség. A kialakult polimerek szerkezetét tekintve egyaránt lehetőség van 

lineáris és elágazó szerkezetű óriásmolekulák létrejöttére. A szerkezetet a reakcióban részt vevő vegyületek 

funkciós csoportjainak száma határozza meg. 

A polikondenzáció olyan kémiai reakció, melyben a reaktánsok reagáltatása során valamilyen kis molekulájú 

vegyület, általában víz, kilépése mellett alakul ki a makromolekula szerkezete. A reakció egyensúlyi amelyből 

ebből adódik, hogy a reakciósebességet a melléktermék eltávolításával jelentősen lehet befolyásolni. Könnyen 

belátható az, hogy a reakcióelegy viszkozitásának jelentős hatása van a reakciósebességre, hiszen minél 

viszkózusabb a reakcióelegy, annál nehezebben lehet eltávolítani a mellékterméket. Ezért, ilyen esetekben 

általában vákuumot alkalmaznak a melléktermékek eltávolítása végett. 

A polikondenzációs reakciók sajátossága az, hogy kezdetben igen nagy a reakciósebesség, mely azonban a 

reakcióidővel fokozatosan csökken az egyensúlyi állapot beálltáig. A polikondenzációval kialakult 
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makromolekula szerkezete jelentős mértékben függ a reaktánsok funkciós csoportjának számától. Amennyiben 

ha az összetevők csak kétfunkciós csoportot tartalmaznak lineáris (fonalszerű) szerkezetű lesz a makromolekula. 

Ellenben térhálós polimerszerkezet jön létre a kettőnél több funkciós csoportot tartalmazó reaktánsok 

reakciójával. A polimer molekulatömegét a reaktánsok mólarányával is lehet befolyásolni. Ugyanis ha két 

bifunkciós vegyületet reagáltatunk ekvimoláris arányban a keletkező makromolekula moláris tömege a 

melléktermékek folyamatos eltávolítása mellett igen nagy lesz. Ezzel szemben, ha az egyik komponens 

feleslegben van, a polimer lánca hamarabb fog lezáródni s így az átlagos moláris tömeg csökken. 
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8. fejezet - A műanyagok 
nyersanyagai 

A   9.1.ábra   a műanyagok előállításnak lehetőségeit mutatja. Az ábra közel sem teljes, azon csak azok a főbb 

műanyagtípusok szerepelnek, melyek nagy jelentőséggel rendelkeznek mindennapi életünk során. 

8.1. ábra - A műanyagok előállításnak folyamata 

 

A műanyagokat legnagyobb mennyiségben fosszilis energiahordozókból állítják elő: a kőolaj, a földgáz és a 

kőszén. Emellett egyre nő azoknak a műanyagoknak a mennyisége, melyet elhasznált műanyagok, vagy 

műanyagipari melléktermékek újrafelhasználásával nyernek. Ez utóbbi már a műanyagok újrafelhasználási 

irányát képviseli. Megjegyzendő, hogy a világszerte kitermelt mintegy 3500 millió tonna kőolajnak csupán 7%-

a kerül műanyagok előállítására. 

Napjainkban hozzávetőleg 300 milliót tonna műanyagot állítanak elő. A kitermelt kőolajból a finomítóban 

állítanak elő olyan könnyű (kis molekulatömegű) szénhidrogéneket melyeket a műanyagokat előállító 

petrolkémiai ipar dolgoz fel. A kőolajfinomító műanyaggyártás szempontjából fontos termékei közül az 

aromások (pl. benzol, toluol, xilol), a gázfrakció, a vegyipari benzin és a gázolaj említhető meg. Utóbbiakat a 
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petrolkémiai üzemekben – jellemző módon vízgőzös – pirolízissel alakítják olyan krakkgázokká melyek 

momomereket szolgáltatnak a műanyaggyártás polimerizációs reakcióihoz. Azokon a területeken, ahol sok 

földgáz, vagy például, a kőolaj kitermelésénél mellektermékként sok gáz halmazállapotú könnyű szénhidrogén 

áll rendelkezésre (pl. arab országok), azokat is felhasználják a makromolekulák előállítása során. A világ azon 

vidékein pedig, ahol nagy mennyiségben áll rendelkezésre kőszén, különböző eljárásokkal a kőszénből állítják 

elő a műanyaggyártás alapanyagait. 

A kőolaj a kitermelést követően tárolótartályokba, majd stabilizálásra kerül. A kitermelt kőolajat vagy a 

kitermelés helyszínén stabilizálják, vagy kisebb mezők esetén onnan un. gerincvezetékeken keresztül jut el a 

stabilizálás helyszínére. E műveletet elsősorban szállítási, feldolgozási, gazdasági tényezők indokolják, és 

részben az, hogy a szennyeződéseket és a részben még értékes anyagokat előzetesen leválasszák az olajból. E 

művelet során a nyersolajban lévő abszorbeált gázokat, mechanikai szennyeződéseket, és a vizet nyerik ki. 

A stabilizált kőolajat ezután tárolótartályokba teszik, majd csővezetéken keresztül juttatják el a finomítóba. A 

feldolgozás első lényeges pontja az atmoszférikus, majd az azt követő vákuum desztilláció. A finomítókban a 

legnagyobb kapacitással a desztillációs műveletek rendelkeznek. A sómentesített kőolajat folyamatos üzemű 

atmoszférikus desztilláció során választják szét megfelelő forrásponttartománnyal jellemezhető frakciókra; mely 

során gázok és a következő párlatok keletkeznek: könnyűbenzin, nehézbenzin, petróleum, könnyűgázolaj és a 

nehézgázolaj. Természetesen itt is visszamarad valamilyen nehéz termék, ez esetünkben a pakura. Az 

atmoszférikus desztilláció tulajdonképpen egy fizikai elválasztó művelet, mely során a komponenseket eltérő 

forráspontjaik alapján választjuk szét. 

Az atmoszférikus desztilláció maradéka, a pakura, további feldolgozása vákuumban történik, mivel le kell 

csökkenteni valamilyen módon a komponensek forráspontját. Így elérik azt, hogy a komponensek szétválasztása 

azok hőbomlásuk nélkül menjen végbe. A vákuumkolonnában alkalmazott nyomás 5000-6000 Pa. Az 

atmoszférikus desztilláció maradékát csőkemencében melegítik fel a kívánt hőmérsékletre, majd innen kerül az 

oszlopba. A könnyű termék az oszlop tetején elvezetett könnyű vákuumgázolaj. Ezt követi a közép-, majd a 

nehéz vákuumgázolaj. A kolonna alján vezethető el a desztillációs maradék, ez esetünkben a gudron. Az 

alkalmazott vákuum előállítása történhet gőzsugár ejektorokkal. A cél az, hogy olyan konstrukciókat 

alkalmazzunk amiben nincsen mozgó alkatrész, mivel elég nagy anyagmennyiségekről van szó, s ezek 

mechanikai úton való mozgatása igen költséges volna. 

A kőolaj alkotóira bontása után még számos olyan eljárás van a finomítókban, melyekkel további frakciókat 

lehet előállítani a petrolkémiai ipar számára. Például az aromástartalmat reformálással lehet növelni. 

Krakkolással könnyebb részekre bonthatjuk mind a párlatok, mint pl. a nehézbenzin, gázolajpárlatok, mind a 

maradékokat. Ennek eredményeképpen egy aromásokban dús frakciót nyerünk, amit egyedi aromások 

előállítására használnak fel (BTX). Ezenkívül jelentős mennyiségű hidrogén forrása, amit más, hidrogénező 

eljárásokban használnak fel. 

A könnyű olefinek előállítására és kinyerésére alapvetően un. pirolizáló technológiák segítségével lehetséges. 

Ez lehet pl. a benzin pirolízise, amikor a benzint és a bevezetett vízgőzt a reaktor egy keverési pontjában 

összekeverik, majd különböző szeparációs lépésekben szétválasztják az olajos fázist, a pirolízisgázt, és a BTX 

frakciót. A pirolizáló csövek hossza általában 100-250 m, átmérője kb. 50-150 mm, az anyaga pedig un. Incolay 

ötvözet (25% Cr, 20% Ni). 3 t benzin feldolgozásához kb. 2,1 t vízgőz kell. 

A könnyű olefinek előállítására számos technológia létezik. Az egyik ilyen megoldás az ABB Lummus Global 

eljárása, mely során többféle melléktermék keletkezik: propilén, butilén, C6-os, és C8-as aromások, illetve igen 

nagy tisztaságú hidrogén. Az eljárás során a szénhidrogén áramot előmelegítőn keresztül vezetik be a pirolizáló 

kemencébe, ahol 1500-1600 °F a hőmérséklet. Az innen távozó elegyet gyorsan lehűtik, és meglehetősen magas 

nyomású árammá alakítják. A legújabb generációs ilyen reaktor az SRT IV. A kemencéből távozó áram a 

kvencselés után egy frakcionáló kolonnába kerül, ahol a nehéz részeket visszavezetik a folyamat elejére. Így 

ezeket elválasztják a könnyebb komponensektől. Az elvezetett könnyebb termékeket ismét egy kvencs 

kolonnába vezetik, majd az innen távozó gázelegyet többfokozatú centrifugál kompresszorral 500 psi nyomásra 

komprimálják. A komprimált gázelegyet ezután szárítják és hűtik, illetve leválasztják belőle a hidrogént. Az 

elegyet egy metánmentesítőbe vezetik, ami 100 psi nyomáson üzemel. A fenéktermék ezután a etánmentesítőbe 

kerül, amelynek a fejterméke az acetilén. Ezt vagy hidrogénezik, vagy kinyerik a termékek közül. A 

hidrogénezés utáni fenékterméket, ami etánt és etilént tartalmaz egy következő kolonna segítségével választják 

szét egymástól. Az etánmentesítő fenékterméke egy propánmentesítőbe kerül, mely fejterméke, (metilacetilén és 

propadién) hidrogénezés után a propilén és a propán, ami további elválasztásra szorul. A fenéktermék 

tartalmazza a magasabb forrásponttal rendelkező komponenseket, amit C4-es frakcióra és pirolízis benzinre 

szednek szét. 



 A műanyagok nyersanyagai  

 28  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A technológia energiafelhasználása 3300 kcal/kg etilén etánra nézve, és 5000 kcal/kg etilén kőolajra nézve. Az 

energiafogyasztás 4000 kcal/etilén (kőolajra vonatkoztatva) értékre módosul, ha gázturbinával van integrálva az 

üzem. A világ etiléntermelésének megközelítőleg 40%-a ilyen technológiával állítódok elő. 

Magyarországon a Linde AG eljárásával állítanak elő vegyipari benzinből alapanyagokat a polimergyártáshoz. 

Az etilén főtermék mellett butadiénben dús C4 frakciót és aromásokban dús C6-C8 termékeket is nyernek. Az 

etilén kihozatal az alapanyagok függvényében jelentősen különbözhet: 25% (gázolaj), 35% (vegyipari benzin), 

45% (LPG) és 83% (etán). 

Nagy jelentősége az alifás vegyületek közül az olefineknek van, hiszen ezek azok, melyek kettős kötései 

polimerizációs reakcióban a monomerek makromolekulákká való átalakításában óriási szerepet játszanak. A 

világszerte legnagyobb mennyiségben előállított polietilén és polipropilén esetében ez a következőt jelenti. A 

szükséges etilént és a propilént csaknem kizárólagos jelleggel szénidrogének pirolízisével állítják elő, melyhez 

alapanyagként finomítói gázokat és könnyűbenzint használnak fel. Ezt vízgőzzel keverve 750-900°C-on etilénné 

bontják. A pirolízisgáz etiléntartalma közel 30%. A keletkezett pirolízisgázokat frakcionálják, majd a 

monomereket polimerizálják. 

A felhasznált butilén jelentős része származik kőolajfinomítói C4 frakcióból. A metán forrása általában földgáz, 

a benzol, toluol és a xilolok pedig részben a kőolajfinomításból részben pedig a petrolkémiai szegmensből 

származnak. 
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9. fejezet - Természetes alapú 
műanyagok [1,3,4,7,9,50-56] 

A természetes alapú műanyagok közös jellemzője az, hogy azok makromolekulája más, a természetben is 

megtalálható makromolekulák átalakításával alakul ki. Ilyen, un. természetes eredetű műanyagok a természetes 

kaucsuk-, fehérje-, vagy a cellulózszármazékok. Megjegyzendő, hogy léteznek un. természetes polimerek is, 

melyek a természetes alapú műanyagokkal ellentétben teljes egészében természetes folyamatok által állítódtak 

elő, anélkül, hogy azt bármilyen emberi beavatkozás érte volna. 

1. Természetes kaucsukszármazékok [1,3,4,7,9,50-56] 

A természetes kaucsuk (a kaucsuk 98-99% 1,4-cisz poliizoprén) nyersanyaga a trópusi kaucsukfa (Hevea 

braziliensis) tejszerű nedve, a latex, mely mintegy 30-40% kaucsukot tartalmaz vizes kolloid rendszerben. Az 

izoprén a természetben enzimatikus úton polimerizálódik. A kaucsuk a kolloid állapotú latexből savakkal 

(általában valamilyen egyértékű karbonsav), vagy füstöléssel könnyen kicsapható (koagulálható), melyet vízzel 

történő mosás után szárítanak. A kaucsuk felépítésében izoprén egységek vesznek részt, melynek szerkezetét 

Faraday tisztázta a XIX. században. A természetes kaucsukból – poliizoprén – először 1858-ban Charles 

Goodyear állított elő természetes gumit egy véletlenek köszönhetően. A folyamatos kutatómunka 

eredményeképpen 1860-ban már sikerült a vulkanizált gumiból pirolízissel visszanyerni a monomert, majd 

1879-ben Bouchardot az előállított izoprénből poliizoprént állított elő (  10.1.ábra   és   10.2.ábra  ). 

9.1. ábra - A kaucsuk előállítása 

 

9.2. ábra - 1,4-transz-poliizoprén 

 

A kaucsuk molekulatömege 100.000-1.000.000 D, szénhidrogénekben jól oldódik, és a kettős kötések jelenléte 

miatt igen reakcióképes anyag. A természetes kaucsuknak számos származéka ismeretes: klórkaucsuk, 



 Természetes alapú műanyagok 

[1,3,4,7,9,50-56] 
 

 30  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

keménygumi, cikokaucsuk, vagy például a hidroklórkaucsuk (  10.3.ábra   és   10.4.ábra  ). A ciklokaucsuk 

előállításánál a latexből nyert kaucsukot tömény kénsavval, vagy aromás szulfonsavval reagáltatják. Az enyhén 

sárgás színű, szagtalan klórkaucsukot, mely lakkipari alapanyag és jól ellenáll a savaknak a kaucsuk 80-120°C-

on szén-tetrakloriddal történő klórozásával állítják elő. Ezzel szemben a színtelen, gyantaszerű 

hidroklórkaucsukot a kaucsuk benzolos oldatából kiindulva 10°C hőmérsékleten hidrogén-klorid gáz 

átbuborékoltatásával állítják elő. 

9.3. ábra - A ciklokaucsuk előállítása 

 

9.4. ábra - A klórkaucsuk szerkezete 

 

Mint ismeretes, a kén képes keresztkötések kialakítására kettős kötéseket tartalmazó molekulák között. Mivel az 

izoprén szerkezetében is találhatóak telítetlen kötések, ezért a kén az izoprénlácok kettős kötései között un. 

kersztkötéseket hoz létre. Ezt a folyamatot nevezzük vulkanizálásnak. A gumi megjelenését és tulajdonságait a 

benne lévő kén mennyisége nagymértékben befolyásolja. A lágy gumi jelentősen kevesebb kenet tartalmaz, mint 

a kemény gumi. A kemény gumi előállításánál a kaucsukot ¼-ed rész kénnel keverik össze s a masszát – 

általában sajtolással – a kívánt alakúra formázzák. Az ebonit (keménygumi) tulajdonságait különböző 

adalékanyagokkal (pl. korom) állítják be a kívánt paramétertartományba. A vulkanizálás tulajdonképpen a 

térhálósítás egyik formája, mely során a lineráis polimerláncok között keresztkötések alakulnak ki és megszűnik 

az un. Brown mozgás. Az eljárás elnevezése Vulkán isten nevéből ered, utalva arra, hogy a vulkanizálást 

eredetileg kén jelenlétében, melegen hajtották végbe. Ma már a vulkanizálás alatt olyan térhálósító eljárásokat is 

értünk, melyekhez nincs szükség kénre; pl. az etilén-propilén peroxiddal (dikumil-peroxid) végzett térhálósítása. 
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Sajátossága még a vulkanizálásnak az is, hogy azt mindig a formázási eljárás után végzik. Annak ellenére, hogy 

a kénes vulkanizálást már 1858 óta ismerjük, pontos mechanizmusa nem ismert. Egyes elméletek szerint diének 

kénes meleg vulkanizálásakor a térhálósításban polimer láncának kettős kötései és allil-hidrogének (α-helyzet) 

vesznek részt. A nyolctagú gyűrűs elemi kén először poliszulfid kötéseket alakít ki a polimerláncok között, majd 

tovább bomlik szulfid és diszulfid kötésekké (  10.5.ábra  ). 

9.5. ábra - A vulkanizálás folyamata 

 

A vulkanizálás ionos folyamat, mely során kb. 50 atomra jut egy keresztkötés, míg ugyanez a mutatószám 

katalitikus esetben 1,7 keresztkötés. Tehát katalizátorokkal jelentősen nagyobb mennyiségű kén építhető be a 

gumi szerkezetébe. Mivel a tisztán kénes vulkanizálással előállított gumik tulajdonsága nem megfelelő és a 

folyamat jelentős energia és időigényes, ezért az eljárást ilyen formában napjainkban már nem alkalmazzák. A 

vulkanizálás hőmérsékletét és a reakcióidőt akcelerátorok (szerves aminok, ditiokarbamát, tiazol, xantogenátok 

stb.) és aktivátorok (fém-oxidok és zsírsavak) segítségével csökkentik, melyek alkalmazásával a kevesebb 

számú poliszulfid keresztkötés miatt javul a termék mechanikai és öregedésállósági tulajdonsága is. Látható, 

hogy a kén mennyisége mellett nagy jelentősége van annak is, hogy mennyi kén atom kapcsolódik egymáshoz. 

A túlságosan hosszú poliszilfid hidak ugyanis gyengébb kémiai, fizikai, mechanikai stb. tulajdonságokkal 

rendelkeznek, mint a rövidebbek. 

A hideg vulkanizáláskor dikén-dikloridot alkalmaznak, így a reakció szobahőmérsékleten is végbemegy. Az 

eljárással azonban csak vékonyfaló termékek állíthatók elő a formázott tárgy szén-diszlfidos oldatba történő 

merítésével. 

2. Fehérjeszármazékok [1,3,4,7,9,50-56] 

Az állati és a növényi világban egyaránt előforduló fehérjék közös sajátossága az, hogy felépítésükben 

aminosavak vesznek részt. Az összetett fehérjék nukleinsavakon kívül poliszacharidokat és nehézfémionokat is 

tartalmaznak. A fehérjékből oly módon lehet makromolekulákat előállítani, hogy azokat valamilyen 

oxocsoportot tartalmazó vegyülettel (pl. formaldehid) reagáltatják, amikor is a fehérjék amio- és 

imonocsoportjai között vízkilépéssel metilénhidak jönnek létre. Így egy hőre keményedő, térhálós szerkezetű 

makromolekula alakul ki. 
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Ipari szempontból legnagyobb jelentősége talán a tejből kivont kazeinnek (tejfehérje) van, melyből az un. 

műszarut állítják elő. A tejből kivont, megfelelően adalékolt (lágyító, színező stb.) és formázott (rúd vagy lap) 

kazeint 5-10% koncentrációjú formaldehiddel kezelik. 

3. Cellulózszármazékok [1,3,4,7,9,50-56] 

A Földön legnagyobb mennyiségben előforduló makromolekuláris anyag a cellulóz, mely a növényi sejtek falát 

alkotja. A cellulózt, mely tulajdonképpen D-glükóz egységekből felépülő poliszacharid, leggyakrabban fából 

állítják elő, de a legnagyobb cellulóztartalma a gyapotnak van (85-95%). A mintegy 50.000-700.000 D 

számátlagos molekulatömegű cellulózmolekulák közül a legnagyobb polimerizációs foka az α-cellulóznak van. 

A β- és a γ-cellulóz polimerizációs foka kisebb, de azok oldhatósága jobb. Ez azért fontos, mert a feldolgozás 

során a cellulóz a kísérő anyagoktól lúgos, savas illetve semleges mosással tisztítható meg. Műanyagipari 

célokra az α-cellulózt használják. Az   10.7.ábra   különböző cellulózegységekből felépülő szerkezeteket mutat 

be. 

9.6. ábra - A cellulózmolekula szerkezete 
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A legismertebb cellulózból előállított természetes alapú műanyagok a viszkózszál (műselyem), a viszkózfólia, a 

viszkózszivacs és a vulkánfiber, A viszkóz előállításánál a cellulózból először alkáli-cellulózt állítanak elő, majd 

a felaprított és megfelelő hőmérsékleten előérlelt alkáli-cellulózból szén-diszulfiddal és híg lúggal állítják elő a 

viszkózoldatot, mely tulajdonképpen a cellulóz-xantogenát lúgos oldata. Ebből az oldatból állítják elő általában 

szálhúzó berendezés segítségével a viszkózszálat, fóliahúzó berendezéssel a viszkózfóliát, vagy amennyiben a 

nyers cellulózoldatba glaubersót kevernek a lyukacsos szerkezetű viszkózszivacsot. A szivacs szárazon kemény, 

de vízzel nedvesítve megpuhul. Ezt a tulajdonságát használják ki alkalmazása során is. A fényes, hosszú 

cellulózszálakat gyapjúhoz keverve használják a ruhaiparban. A főleg a csomagolóiparban használt celofán 

egyik előnyös tulajdonsága, hogy az aromaanyagokat csak kismértékben ereszti át, s amennyiben a celofán 

felületét polietilénnel vagy nitrolakkal vonják be a többrétegű műanyag a vízgőzt sem fogja keresztülengedni. A 

vulkánfibert, melyet elsősorban a műbőripar, a járműipar, az elektronikai ipar és a gépipar alkalmaz, a cellulóz 

cink-kloriddal való kezelésével állítják elő. 

Nagy jelentőséggel rendelkeznek még a cellulóz-észterek és a cellulóz-éterek. Előbbiek közül legfontosabb a 

cellulóz nitrát, melyet gyakran helytelenül nitrocellulóznak neveznek. A szárazon igen tűzveszélyes cellulóz-

nitrátot, mely tulajdonképpen a salétromsav észtere, a cellulóz nitrálásával és a hidroxil csoportjainak kénsavas 

közegen történő észterezésével állítják elő. A tűzveszélyesség csökkentése céljából a cellulóz-nitrátot 

alkoholokkal (pl. etanol, butanol) és lágyítókkal (kámfor) kevert formában hozzák forgalomba. Ragasztók 

sporteszközök, celluloid előállításánál használják. 

A kevésbé tűzveszélyes és a lakkiparban nagy mennyiségben alkalmazott cellulóz-acetátot a cellulóznak 

esetsavanhidrid, ecetsav és ásványi sav (kénsav, perklórsav) jelenlétében végzett acetilezésével állítják elő. Ez a 

homogén acetilezés. Ekkor az alacsony hőmérsékleten végzett homogenizálás és vízzel történő hígítás majd 

kicsapás után homogén anyagot kapnak. Ezzel ellentétben a heterogén acetilezésnél megmarad a szálas 

szerkezet. 

A cellulóz-aceto-butirátot a cellulóznak vajsavval és ecetsavval történő reagáltatása útján állítják elő, a cellulóz-

propionátot pedig propionsavval és propionsavanhidridel való reakcióval. A cellulóz-észterek nagyon jól 

fröccsönthetőek, vízfelvevőképességük kicsi, könnyű szerves oldószerekkel szemben ellenállóak és kiválóan 

alkalmasak rugalmas lakkok előállítására. A cellulóz-éterek közül a vízoldható termékeknek van a legnagyobb 

jelentősége. Ezek a metil-, hidroxi-etil- és a karboxi-metil-cellulóz. A metil- és az etil-cellulózt alkáli-

cellulózból állítják elő metil- és etil-klorid segítségével. A tapétaragasztóként használt karboxi-metil-cellulózt 

alkáli-cellulózból monoklór-ecetsavval állítják elő. 
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10. fejezet - Hőre lágyuló 
tömegműanyagokműanyagok 
[1,3,4,7,9,50-56] 

1. Polietilén [1,3,4,7,9,50-56] 

A poliolefinek (polietilén és polipropilén) a tömegműanyagok csoportjába tartoznak, melyek a legnagyobb 

mennyiségben előállított műanyagok. A poliolefinek közös jellemzője az, hogy azokat α-olefinek homo-, vagy 

kopolimerizációs reakcióival állítják elő. 

A polietilén a legnagyobb mennyiségben előállított poliolefin. A polietilén monomere a legnagyobb 

mennyiségben előállított petrolkémiai termék, az etilén. A különböző polietilén típusokat a gyakorlatban 

sűrűségük alapján csoportosítják, mivel a sűrűség szorosan összefügg a molekulaszerkezettel, és ezen keresztül 

az anyag alkalmazástechnikai tulajdonságaival, emellett pedig jól meghatározható anyagjellemző. A különféle 

polietiléntípusok előállítására különböző gyártási eljárásokat alkalmaznak. Az iparban legelterjedtebb 

polimerizációs módszerek a nagynyomású, közepes nyomású és a kisnyomású eljárások. 

A nagynyomású eljárások nagy nyomáson (1500-2000 bar), magas hőmérsékleten (180-200°C), játszódnak le, 

általában oxigén vagy peroxid iniciátorokkal (ICI eljárás). Ekkor a gázfázisú gyökös polimerizáció során 

10.000-50.000 D átlagos molekulatömegű, kis sűrűségű polietilén keletkezik. 

A közepes nyomású eljárások 30-300 bar nyomástartományban, 130-180°C-on, fém-oxid (CrO3/Cr2O3) 

katalizátorokkal, szénhidrogénes közegben (Phillips eljárás) mennek végbe. Megjegyzendő, hogy ilyen 

eljárással állít elő polietilént a TVK Rt. is. 

A kis nyomású eljárások esetében a nyomás igen alacsony, mivel az jellemző módon 2-5 bar közötti, emellett a 

hőmérséklet is alacsony (50-80°C). A kémiai folyamatok ilyen körülmények között általában Ziegler-Natta 

katalizátorokkal (Ziegler-eljárás), nitrogén atmoszférában mennek végbe. Az exoterm reakcióban keletkező 

nagy sűrűségű polietilén molekulatömege 30.000-90.000 D. A lineáris kis sűrűségű polietilént 1-hexénnel 

kopolimerizálva állítják elő, mely kevésbé kristályos, s lágyabb szerkezetű. 

A polietilén előállításának általános reakciósémáját a   11.1.ábra   mutatja. 

10.1. ábra - A polietilén előállítása 

 

A kis- és középnyomású eljárással gyártott polietilénben az elágazások száma kevesebb, mint a nagynyomású 

polietilénben, amelynek molekulaláncán rövid és hosszú, a főlánccal összemérhető hosszúságú elágazások is 

létrejönnek Minél kevesebb az elágazás, annál nagyobb az anyag kristályosodási hajlama és sűrűsége. A 

nagyobb kristályos hányad nagyobb szilárdságot, merevséget, és jobb hőállóságot, vegyszerállóságot 

eredményez. A polietilén különböző típusait sűrűségük alapján különböztetjük meg; növekvő sűrűség, azaz 
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csökkenő elágazottság sorrendjében beszélhetünk ultra kis sűrűségű, nagyon kis sűrűségű, lineáris kis sűrűségű, 

kis sűrűségű, közepes sűrűségű, nagy sűrűségű és ultra nagy sűrűségű polietilénekről. 

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

műanyag. A kis nyomáson gyártott lineáris PE (HDPE) kristályossági foka, és ezért sűrűsége is nagyobb, mint a 

nagynyomású polietiléné. A lineáris, kissűrűségű polietiléné (LLDPE) a kettő közé esik. Az amorf részek kis 

üvegesedési átmeneti hőmérséklete (Tg = –80°C) miatt hidegállósága kiváló, a tömegműanyagok között a 

legjobb. 

A polietilén mechanikai tulajdonságai gyengék, például az LDPE rugalmassági modulusza és szakítószilárdsága 

a hőre lágyuló műanyagok között a legkisebb. A nagysűrűségű polietilén olvadási tartománya magasabb (130-

140°C), mint a kissűrűségű polietiléné (110-120°C). A HDPE hőállósága is kb. 10-15°C-kal magasabb. A 

polietilén kiváló vegyszerállósággal rendelkezik. Szobahőmérsékleten nincs oldószere. Koncentrált, oxidáló 

jellegű erős savak megtámadják, különösen magasabb hőmérsékleten. Időjárás-állósága gyenge-közepes, 

villamos szigetelőképessége igen nagy, éghetőségi tulajdonságai gyengék, vagyis könnyen ég. Gázzáró 

képessége rossz, különösen az oxigénnel szemben. 

A polietilén felhasználásának részaránya a többi műanyaghoz képest nagy. Alkalmazási területei közül 

legjelentősebb a csomagolástechnika, és ezen belül is a fóliagyártás vezet. A kis sűrűségű és a lineáris kis 

sűrűségű polietilénből túlnyomórészt fóliákat gyártanak, a nagy sűrűségű polietilén felhasználása sokkal 

szerteágazóbb. A kis sűrűségű polietilén alkalmazási területei: fóliák, háztartási fóliák, élelmiszerfóliák, 

zsugorfóliák, zsugorcsövek, stretch fóliák (poliizobutilénnel, vagy etilén vinil-acetát kopolimerrel keverve) 

fröccsöntött ipari alkatrészek, kábel és huzalszigetelés, ivóvíz és olajvezetékek, műszálak. Nagy- és közepes 

sűrűségű polietilén alkalmazási területei: gáz- és ivóvíz szállítására szolgáló csővezetékek, nagyméretű 

üzemanyagtartályok, fúvással előállított üreges testek, rekeszek, ládák, konténerek, kukák, fröccsöntött ipari 

alkatrészek, csomagolt fóliák. 

2. Polipropilén [1,3,4,7,9,50-56] 

A polipropilén volt az első olyan műanyag, melyet sztereospecifikusan állítottak elő Ziegler-Natta (alumínium-

trietil és etán-tatraklorid) katalizátor segítségével szénhidrogénes közegben kis nyomáson (10-40MPa). Ma már 

50-70°C-on, 3-5 bar nyomás mellett végzik a polimerizációt szénhidrogénes közegben s a reakció végén, a 

szubsztituensek irányításában is részt vevő katalizátorokat alkohol adagolásával bontják el. Ez az oldószeres 

technológia tette lehetővé, hogy egy polimer láncon a metil-csoportokat szabályos térbeli elrendeződés szerint 

lehessen elhelyezni. 

10.2. ábra - A poliropilén előállítása 

 

Lehetséges polipropilén szerkezetek 

Gyakorlati alkalmazása inkább az izotaktikus polipropilénnek van, például a csomagolóiparban, de újabban a 

szindiotaktikus polipropilént is egyre szélesebb körben alkalmazzák. A gyártás során keletkező kisebb értékű 

ataktikus polipropilén mennyiségét megfelelő szelektív katalizátor alkalmazásával 0,5 % alá lehet csökkenteni. 

Napjainkban egyre jobban terjed a metallocén katalizátorokon történő poliolefin szintézis. A metallocén 

katalizátorok átmenetifémek (pl. Zr, Si) ciklopentadienil-ligandumokkal alkotott komplexei, melyek előnyös 

tulajdonsága abban nyilvánul meg, hogy szinte tetszőlegesen lehet a keletkezett termékek megoszlását 

befolyásolni. Lehetőség van polietilén-polipropilén blokk kopolimerek előállítására is, melyek polidiszperzitása 

is jelentősen csökkenthető, mivel a komonomerek eloszlása nagyon egyenletessé tehető. 
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A szinte teljesen kristályos izotaktikus polipropilén olvadási hőmérséklete 170°C, további jellemzője, hogy nagy 

szilárdsággal rendelkezik. Hőállósága a tömegműanyagok között a legjobb. Mechanikai szilárdsága jó. 

Hidegállósága az amorf részek viszonylag magas Tg-je (-5…-10°C) miatt gyenge, ezért 0°C alatt a 

homopolimer rideg, törékeny. 

A részlegesen kristályos szerkezetű (kristályossági foka 65%) ataltikus polipropilén mechanikai tulajdonságai 

valamivel rosszabbak. A hőre lágyuló műanyagoknál szokásos valamennyi eljárással jól feldolgozható. 

Megjegyzendő azonban, hogy tiszta homopolimer polipropilént csak ritkán állítanak elő. Általában 3-5% 

polietilént tartalmazó polietilén-polipropilén random kopolimerek kerülnek kereskedelmi forgalomba, s ezáltal 

csökken a polipropilén kristályossága, a ridegsége és javul a feldolgozhatósága. 

A random kopolimerek mellett ismert és használt az un. heterofázisú kopolimerek fajtája is, melyet a 

polipropilén polimerizációs reakciótermékének etilénnel való reakciójával állítanak elő. Ezáltal több etilén 

bevitelére van lehetőség, s kompatibilitási problémák sem jelentkeznek. Különböző növényi és mesterséges 

szálakkal szilárdsága javítható. Villamos szigetelőképessége a polietilénhez hasonlóan nagyon jó. 

Vegyszerállósága közepes, erősen oxidáló közegben kevésbé ellenálló. Jól színezhető, de csak a felület kémiai 

módosítása után festhető. Gázzáró képessége rossz, éghetősége gyenge. Időjárás-állósága gyenge-közepes, de 

adalékanyagokkal javítható. 

3. Olefin kopolimerek [1,3,4,7,9,50-56] 

Az α-olefinekből előállított kopolimerek jelentősége a polimerek megváltozott tulajdonságaiban keresendő. A 

kopolimerek között meg tudunk különböztetni az olefinek egymással alkotott kopolimerjeit és a poláris 

monomerekkel (vinil-acetát, akrilát, vinil-klorid) alkotott kopolimereket. A kopolimer szerkezetének 

függvényében beszélhetünk plasztikus és elasztikus műanyagokról. Például, ha az etilént kis mennyiségű 

propilénnel, vagy a propilént kis mennyiségű etilénnel, illetve butilénnel kopolimerizálják a polietilénhez, vagy 

a polipropilénhez hasonló tulajdonságú kristályos elrendezésű, plasztikus tulajdonságú kopolimereket nyernek. 

A szabályos szerkezet és a kristályosság egyaránt csökken amennyiben a komonomer mennyisége növekszik. 

Természetesen mindezzel együtt megváltoznak a kopolimer szilársági és egyéb jellemzői is. Ha a komonomer 

koncentrációja nagyobb mint 25%, a keletkezett műanyag amorf gumiszerű lesz (ilyen például a 30-50% 

propilént tartalmazó etilén-propilén kopolimer). 

Az olefinek kopolimerizációját általában Ziegler-Natta típusú katalizátorokon végzik. Az utóbbi évek 

kutatómunkájának eredménye következtében ma már metallocén katalizátorokon is elő lehet állítani olefin 

kopolimereket. Napjainkban már a cikloolefin kopolimereket is lehet iparilag metallocén katalizátorokon 

előállítani. Megjegyzendő azonban, hogy a tömegműanyagok előállításához használt monomerek 

felhasználásával előállított kopolimerek már a műszaki műanyagok csoportjába tartoznak. 

4. Poliizobutilén [1,3,4,7,9,50-56] 

A poliizobutilén szintetikus, folyékony halmazállapotú szénhidrogén polimer, melyet a C4 olefinek 

polimerizációjával állítanak elő exoterm reakcióban általában folyadékfázisú kationos polimerizációban (-50-

70°C). Az előállítás alapanyaga olyan C4 olefin és paraffin frakciók, melyek 15-60% izobutilén tartalommal 

rendelkeznek. Az alkalmazott reaktorok anyaga valamilyen polimer (polietilén, polipropilén vagy teflon). A 

kationos polimerizációval előállított termék internális helyzetű kettős kötés tartalma nagyobb, mint 90%, 

polidiszperzitási foka 2-5. Ezeket elsősorban viszkozitás módosítóként alkalmazzák. Újabb eljárás az un. HV-

PIB eljárás, melyben katalizátorként BF3-ot és/vagy módosított BF3-ot alkalmaznak. A hőmérséklet (-60) – 

40°C, a reakcióidő néhány perc, a nyomás pedig 1-10 bar. A termék általában kis molekulatömegű (Mn 

<10000), a terminális helyzetű kettős kötések mennyisége 80% feletti, a polidiszperzitási fok kisebb, mint 2. A 

termék klórmentes és azt elsősorban PIB-aminok, poliolefin-szukcinimidek előállításánál használják. A 

poliizobutilének előállításának általános reakcióegyenletét a   11.6.ábra   mutatja. 

10.3. ábra - A poliizobutilén előállítása 
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A polimerre a nagy viszkozitás tartomány és a széles körű felhasználás jellemző. A kereskedelemben különböző 

molekulatömegű poliizobutilének kerülnek forgalomba. A polimer színtelen (víztiszta), nem száradó, szerves 

oldószerek széles skálájában oldódik, szerves anyagokkal kompatibilis, tökéletesen hidrofób, ragadós és 

emulgeáló hatású. 

5. Polisztirol [1,3,4,7,9,50-56] 

A polisztirol monomere a sztirol, melyet először 1827-ben izolált Simon a sztirax nevű gyanta hevítésekor. 

Polimerizált változata már az 1900-as évek elején ismert volt; de mindennek ellenére a kereskedelmi 

felhasználására még évéket kellett várni. Gyártásában és felhasználásában az első áttörést a Dow Chemical-nak 

és a BASF-nak sikerült elérnie. Az 1930-as években e két vállalat szinte egyszerre, de egymástól függetlenül 

állított elő sztirolt etil-benzolból. A nagy mennyiségben előállított polisztirol típusok a következők: polisztirol 

homopolimer, polisztirol kopolimerek, habosítható polisztirol. A polisztirolt gyökös iniciátorok segítségével 

tömb, szuszpenziós és emulziós polimerizációval állítják elő. A tömb- és szuszpenziós eljárással gyártott 

polisztirol tiszta, jellemzőik hasonlóak, az emulziós típusok az emulgeátor maradványok miatt eltérő 

tulajdonságúak. A polisztirol kopolimerek közül legnagyobb jelentőségű az ütésálló polisztirol, ami a sztirol és 

butadién kaucsuk kopolimerje. A polisztirol előállításának reakciósémáját a   11.7.ábra   szemlélteti. 

10.4. ábra - A polisztirol előállítása 

 

A polisztirol homopolimer fej-láb kapcsolattal rendelkező, ataktikus szerkezetű, amorf, üvegszerű, rideg anyag. 

Szakítószilárdsága közepes, mérettartása jó. Hőállósága korlátozott, villamos tulajdonságai jók. Savaknak, 

lúgoknak jól ellenáll, aromás oldószerekben oldódik. Időjárás-állósága gyenge. Főleg olyan termékek 

előállítására használják, amelyek nincsenek jelentős igénybevételnek kitéve, így átlátszó házak, fedelek, 

villamos alkatrészek, játékok, optikai lencsék, csomagolóanyagok. 

A sztirol könnyen polimerizálódik, ezért a polisztirol mind a négy ipari eljárással előállítható belőle. A 

polimerizációs reakcióban felszabaduló hő mintegy 300 Btu/lb polimer. A reakció kinetikájából adódóan igen 

fontos a megfelelő paraméterek és reaktáns-arányok beállítása. A reakcióarány többek között a kialakuló 

mikrostruktúráért felelős, ami pedig számos fizikai tulajdonságot fog meghatározni. Emellett még a polimer 

molekulatömege fontos paraméter, mivel ennek növelésével általában a kialakuló szál hosszabbodásával kell 

számolni. Természetesen nem szabad figyelmen kívül hagyni a kapcsolódó csoportok számát, minőségét, a 

szennyezettség mértékét, az alkalmazott iniciálási módot, vagy például az eljárást. Ennek a reakciónak is, 

hasonlóan a többihez, szüksége van valamilyen iniciátorra. Ez az esetek zömében valamilyen hőhatás vagy 

peroxid. Az iniciálás után láncvivő és lánczáró reakciók következnek. A termikus iniciálás bonyolult 

folyamatban, kondenzált többgyűrűs vegyületeken keresztül zajlik. A peroxidos módszernél leginkább aromás 

peroxidokat használnak. A láncvivő lépésben leginkább a kapcsolódó pontok számának és a molekulatömegnek 

van kiemelkedő szerepe. A sztirol polimerizálása során újabban egyre nagyobb előszeretettel alkalmaznak t-

butil-katakolt (TBC), melyet mintegy 10-20 ppm-es mennyiségben adagolnak a monomerhez. 
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A polisztirol előállítására alapvetően kétféle eljáráscsoport ismeretes. Az egyik az un. oldószeres 

tömbpolimerizáció, a másik a szuszpenziós polimerizáció. Az első eljáráscsoport is további eljárásokat 

tartalmaz, mint folyamatos és szakaszos technológiák. Ezek közül a folyamatos eljárás a gyakrabban 

alkalmazott, mivel ennek az átalakulási foka és a termékre vonatkozó egyéb mutatói kedvezőbbek mint a 

szakaszos technológiáé. Ez kb. 85%-ot jelent a 80%-kal szemben. A folyamatos technológia talán legfontosabb 

és legismertebb része a tökéletesen kevert üstreaktor (CSTR). 

A másik igen gyakran alkalmazott polimerizációs eljárás a szuszpenziós eljárás, mely különleges tulajdonságú 

polimer előállítására alkalmas. Az eljárással mind kristályos, mind ütésálló polisztirolt elő lehet állítani. A 

polimerizációs lépés során szerkezetátalakulások mennek végbe. A polimerizáció után itt is leválasztják a 

polimerizálódott terméket a többi komponens mellől, majd ezután szárítják, extrudálják. A habosítható 

polisztirol 100°C körüli szuszpenziós előállításakor a monomerhez valamilyen alacsony forráspontú 

szénhidrogént (pl. pentánt) kevernek, mely a habosítószer szerepét is betölti. 

6. Szirol-kopolimerek [1,3,4,7,9,50-56] 

A polisztirol kopolimerek előállítását a polisztirol nagyon rossz ütésállósága tette szükségessé. Ez lényegében 

kétfázisú rendszer, amely üvegszerű polisztirol és nagy rugalmasságú butadién kaucsuk fázisokból áll. A 

homopolimer tulajdonságaival összevetve ezen típusok merevsége, szakítószilárdsága, hőállósága némileg 

kisebb, ütésállóságuk sokkal jobb. Egyéb tulajdonságaik közel azonosak a homopolimerével. Főleg nagyobb 

mechanikai igénybevételeknek kitett termékek előállítására használják, villamosipari alkatrészek, irodaszerek, 

hűtőszekrények burkolata, élelmiszeripari csomagolóeszközök. 

Az ütésálló polisztirol előállítása során cisz és/vagy transz polibutadiént kevernek a monomerhez, ami a 

polimerizációs lépés során feloldódik. A butadién tartalom növelésével nő az ütésállóság, de csökken az 

ellenállóság. E lépésben a termék számos szerkezetátalakuláson megy keresztül. A termék ütésállóságát 

elsősorban a szemcseméret (1-10μm), a rácsszerkezet és a butadién sztirolhoz képesti százalékos mennyisége 

határozza meg. A polimer számos tulajdonságából lehet következtetni a későbbi tulajdonságára. Ilyen az 

olvadék folyási tulajdonsága és a viszkozitása. 

A polisztirol nem-newtoni folyadékként viselkedik, mely viszkoelasztikus tulajdonsággal bír. Hőállóságot 

tekintve 180-210°F a határérték. Kémiai tulajdonságai alapvetően a felhasznált alapanyag és a 

gyártástechnológia függvénye. Ütésálló polimer állítható elő az SBR ojtásos, gyökös iniciálású 

kopolimerizációval, melyben 10-20% szintetikus gumit oldanak sztirolban. Hasonló eredményre vezet a 

polisztirol és az SBR keverékének 150-200°C-on való intenzív keverése, mely során mechanokémiai úton jön 

létre a kopolimer, mely tulajdonsága azonban elmarad az ojtásos polimerizációban előállítottétól. 

A habosítható polisztirol sajátos szerkezete és tulajdonságai révén ipari jelentősége nagy. Formatartó, közepesen 

gyenge. Hőállósága gyenge, hőszigetelő tulajdonsága kiváló. Elsősorban építőiparban és 

csomagolástechnikában használják. A habosított polisztirolt szuszpenziós eljárással állítják elő, amikor is a 

polimerizálandó rendszerhez viszonylag alacsony forráspontú szénhidrogént (általában pentánt) adnak, mely a 

likacsos, habos szerkezet kialakításáért lesz felelős. A polimerizációt ekkor jellemzően 80-120°C hőmérséklet-

tartományban végzik. 

Az akrilnitril-butadién-sztirol terpolimer kedvező mechanikai tulajdonságokkal rendelkezik, nagy felületi 

keménységgel, hőállósággal és kémiai ágensekkel szembeni ellenállással bír, bár UV fény hatására idővel 

változik a felülete. Tömb-, emulziós-, vagy szuszpenziós polimerizációval történő előállításánál sztirol-

akrilnitril kopolimert kevernek butadién-akrilnitril kopolimerhez. 

A sztirol-akrilnitril kopolimerek önmagukban is jó ütésállósággal és oldószerállósággal rendelkeznek. Évente 

mintegy 0,005 Mt sztirol-akrilnitrilt és 0,05 Mt akrilnitril-butadién-sztirolt használnak fel. A sztirol-akrilnitrilt 

szuszpenziós, vagy oldatban gyökös polimerizációval állítják elő, mely során az akril-nitril részaránya 10-40%. 

Az akrilnitril-butadién-sztirol terpolimer előállításának másik módja az, hogy polibutadiénre sztirolt és akril-

nitrilt ojtanak. Az akrilnitril-butadién-sztirol tulajdonsága és felhasználhatósága jelentősen módosítható a 

felépítésében részt vevő polimerek arányának változtatásával. A sztirol-akrilnitril kopolimer szerkezet és a   

11.11.ábra   szemlélteti, az akrilnitril-butadién sztirol terpolimer szerkezete pedig a   11.12.ábrán   látható. 

10.5. ábra - A sztirol-akrilnitril szerkezete 
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10.6. ábra - Az akrilnitril-butadién-sztirol szerkezete 

 

Az akrilnitril-butadién-sztirol kopolimerek összetétele nagyban befolyásolja azt, hogy a műanyagnak milyenek 

lesznek fizikai és a kémiai tulajdonságai. Az ugyanis az alkotók aránya szerint lehet gumiszerű, kristályos, 

üvegszerű stb. 

7. Polivinil-klorid [1,3,4,7,9,50-56] 

Az iparban többféle eltérő tulajdonságú polivinil-klorid típust használnak, közülük a legjelentősebbek a 

következők: kemény polivinil-klorid, lágy polivinil-klorid, utánklórozott polivinil-klorid, ütésálló polivinil-

klorid, polivinil-klorid kopolimerek. A monomer vinil-klorid előállítása vagy etilénből, vagy acetilénből 

történik. A két módszert általában kombinálva alkalmazzák, mivel az etilén alapú eljárásban keletkező HCl az 

acetilén eljárásban előnyösen hasznosítható, bár az acetilén alapú eljárás az etilénbázisú eljárás kisebb 

költségvonzata miatt egyre inkább háttérbe szorul. Ma a vinil-kloridot kb. 90%-ban etilén alapon állítják elő. A   

11.13.ábra   a polivinil-klorid előállításának reakcióit mutatja. 

10.7. ábra - A vinil-klorid előállításának módszerei 
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A polivinil-kloridot a vinil-klorid gyökös polimerizációjával állítják elő, szuszpenziós, emulziós vagy 

tömbpolimerizációs módszerrel. A polivinil-klorid közel 2/3 részét szakaszos szuszpenziós eljárással állítják elő. 

Az eljárásnál a vizes vinil-klorid rendszerben diszpergensként metil-cellulózt alkalmaznak, iniciátorként pedig 

szerves peroxidokat. A polivinil-klorid igen instabil műanyag, termikus hatásra változik a színe, mely annak a 

következménye, hogy a belőle sósav szakad le és ezáltal a láncon konjugált kettős kötések jönnek létre. Emiatt a 

polivinil-kloridhoz a feldolgozás előtt stabilizátorokat kell adagolni. 

A kemény polivinil-klorid (mely nem tartalmaz lágyítókat) amorf, hőre lágyuló műanyag, üvegesedési 

hőmérséklete magas (85°C). Hőállósága az alkalmazási igénybevételtől függően 60-80°C. Mechanikai 

szilárdsága közepes, merevsége viszonylag nagy. Meglehetősen rideg műanyag ütőhajlító szilárdsága alacsony. 

Folyóképessége kicsi nehezen feldolgozható polimer. Éghetőségi tulajdonságai nagyon jók, a tömegműanyagok 

közül a legjobbak. Ez azt jelenti, hogy nehezen ég, az égést nem táplálja. Gázzáró képessége jó- közepesnek 

mondható, vegyszerállósága kitűnő, a polivinil-kloridot a legtöbb szerves oldószer nem támadja meg. Ismert 

oldószerei: cilkohexanon, dioxán, tetrahidrofurán, dimetil-formamid, és egyes klórozott szénhidrogének. 

Időjárás állósága jó. 

A lágyított polivinil-klorid lágyító (szulfonsav-észter, epoxidált zsírsav-észter, foszforsav, dibutil-ftalát) 

tartalma igen jelentős lehet. A termék tulajdonsága a lágyítók összetételének és koncentrációjának 

függvényében jelentősen változik, például a lágyítók miatt az üvegesedési hőmérséklet akár -20°C-ra is 

változhat. A lágyító tartalom növelésével nő az alakíthatóság, de nő az éghetőség is. Ezeket a polimereket főleg 

kábelek szigetelésére, fóliák előállítására, lágy habok, padlóburkolók vagy vékony falú használati tárgyak 

előállítására használják. 

8. Polivinilidén-klorid [1,3,4,7,9,50-56] 

A polivinilidén-kloridot a polivinil-klorid klórozásával állítják elő, melyre a nagy kristályosodási hajlam és az 

alacsony üvegesedési hőmérséklet a jellemző. Az alacsony üvegesedési hőmérséklet annak a következménye, 

hogy a C-Cl dipólusmomentum kompenzációja miatt van, mert a lánc hajlékonysága a két klóratom jelenléte 

következtében meg fog növekedni. A polivinilidén klorid hőállósága jobb mint a polivinil-kloridnak, de 140-

160°C hőmérsékleten sósav lehasadása mellett bomlik ezért kereskedelmi forgalomba inkább polivinil-kloriddal 

alkotott kopolimerjei kerülnek. A polivinilidén-kloridot vinilidén klorid polimerizációs reakciájával állítják elő 

az alábbi reakcióséma szerint (  11.14.ábra  ). 
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10.8. ábra - A polivinilidén-klorid előállítása 
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11. fejezet - Hőre lágyuló műszaki 
műanyagok [11,3,4,7,9,50-56] 

1. Poliamidok [1,3,4,7,9,50-56] 

A poliamidok olyan nitrogéntartalmú heteroláncú polimerek, melyek főláncukban -CO-NH- kötéseket 

tartalmaznak. A poliamidok előnyös mechanikai tulajdonsággal rendelkező kristályos szerkezetű anyagok. A 

kristályosság a kopolimereknél a kisebb részarányú alkotó részarányának növelésével, vagy a polimer ömledék 

gyors hűtésével csökkenthető. A poliamidok műszaki műanyagok. Belőlük évente közel 5Mt-át használnak fel. 

Szakítószilárdságuk nagy, mely üvegszálak polimerhez való adagolásával jelentősen növelhető. A többi 

műanyaghoz hasonlóan, a kristályosság csökkenésével javulnak az optikai és romlanak a mechanikai 

tulajdonságok. Sajátossága a poliamidoknak a jó, de reverzibilis vízfelvevő képesség és a nagy 

nedvességtartalom (5-10%). A nedvességtartalom függvényében azonban jelentősen változnak a mechanikai 

jellemzők is. A feldolgozás előtt a granuátumot szárítják, a formázott tárgyat pedig vízbe mártják. A poliamidok 

jelölése az azokat felépítő monomerek kémiai szerkezetére utal. Minél kisebb a műanyagot jelző szám, annál 

jobbak a mechanikai tulajdonságok. 

A poliamidok előállítása dikarbonsavak és diaminok polimerizációjával, aminosavak 

homopolikondenzációjával, vagy laktámok hidrolízisével állítható történhet. A   12.1.ábra   a poliamid 66 

előállításának mutatja a reakcióegyenletét reprezentálja. 

11.1. ábra - A poliamid 66 előállításának módszere 

 

A poliamid 6 műanyagot az ε-kaprolaktám polimerizációjával állítják elő több lépésben végezve a reakciót. A 

hidrolízis során először egy ε-amino-kapronsav keletkezik, mely tovább reagálva alakítja ki a jellegzetes –CO-

NH- kötéseket is tartalmazó poliamid szerkezetet (  12.2.ábra  ). 

11.2. ábra - A poliamid 6 előállításának módszere 
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Az aromás poiamidok közül a p-fenién-diamin és az izo-ftalolil-klorid reakciótermékének van jelentősége (  

12.3.ábra  ). Hasonló reakcióban keletkezik a hexametilén-diamin és a tereftálsav reakciójából is. Utúbbinak 

kereskedelmi neve a Nylon 6T. Az aromás poliamidok általában kisebb hőállósággal, nagyobb átlátszósággal és 

szigetelőképességgel rendelkeznek, mint az alifás poliamidok. 

11.3. ábra - Aromás poliamidok előállítása 

 

11.4. ábra - A Kevlár előállítása 

 

2. Poliimidek [1,3,4,7,9,50-56] 

A poliimidek jó termikus, optikai és mechanikai tulajdonságokkal rendelkeznek. A szakítószilárdságuk sokkal 

jobb, mint a poliamidoké. A poliimidek diaminokból és savanhidridből általában több lépcsőben állíthatók elő. 

Az előállítás során első lépésben általában poliamid keletkezik, majd a második lépésben dehidratáción 

keresztül gyűrűzáródással juthatunk a poliimidekhez. Néhány jellemző poliimid típus előállítási reakcióját a   

12.5.ábra   és a   12.6.ábra   szemléltetik 

11.5. ábra - Poliimidek előállítása 
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11.6. ábra - Poliimidek előállítása 

 

3. Poliuretánok [1,3,4,7,9,50-56] 

A poliuretánok nitrogéntartalmú heteroláncú polimerek, melyekben a főláncban -NH-COO- kötések vannak. A 

poliuretánok habok (lágy és kemény), elasztomerek, lakkok, vagy szálak formájában kerülnek alkalmazásra. A 

poliuretánokat diizocianátból diolokkal való poliaddíciós reakciójával állítják elő (  12.7.ábra  ). 

11.7. ábra - A poliuretánok előállítása 
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A lágy poliuretán habokat elsősorban matracok, ülőgarnitúrák előállítására, a kemény habokat pedig az 

építőiparban szigetelésre és hőszigetelésre használják. 

A poliuretán szálakra a nagymértékű rugalmasság jellemző, mely vegyszerállósággal is párosul, ezért előnyösen 

alkalmazhatók műszaki szövetek előállítására. A Perlon U nevű poliuretán szál előállítása hexametilén-

diizocianát és tetrametil-glikol poliaddíciójával történik. 

A poliuretán elasztomereket elsősorban csövek, fóliák előállítására használják. Az elasztomerek előállítása 

leginkább hidroxil végű poliészterek és diizocianát reakciójával történik. 

A poliuretán ragasztók és lakkok egy-, vagy kétkomponensűek lehetnek. Jellemzőjük a jó tapadás, nagyfokú 

ellenállóképesség és a jó mechanikai tulajdonságok. Felhasználási területei a járműiparban, cipőgyártásban, 

illetve különböző anyagok (fém, fa, gumi, papír, textil, műanyag stb.) ragasztásában van. 

4. Szén-kén alapú műanyagok [1,3,4,7,9,50-56] 

A kéntartalmú műanyagok olyan makromolekulák, melyek főláncában -C-S-C- kötés található. Gyakorlati 

jelentőség a poliszulfidoknak és a poliszulfonoknak van. 

A poliszulfidokat általában szerves dihalogenidekből állítják elő Na2S, Na2S2 és Na2S4 polikondenzációs 

reakciójával állítják elő. A poliszulfidokban a kénatomok -S-S- kapcsolódásokkal egymáshoz is 

kapcsolódhatnak. A poliszulfonok előállításának reakcióegyenletét a   12.8.ábrán   mutatjuk be. 

11.8. ábra - A poliszulfonok előállítása 

 

A poliszulfonoknál a főláncban -S(OO)- csoportok találhatók. A poiszulfonok jó hőállósággal, jó mechanikai 

tulajdonsággal rendelkeznek. Amorf szerkezetük miatt átlátszóak, vegyszerállóak, jó villamos tulajdonsággal 

rendelkeznek. Fő alkalmazási területeik a villamos iparban vannak. 
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A polifenilén szulfidok a poliszulfidokkal szemben aromás jellegű, un. nagy teljesítményű műanyagok. 

Előállításuk p-diklór-benzol és nátrium-szulfid segítségével lehetséges. A polikondenzáció során speciális 

katalizátort alkalmaznak a reakció lejátszódásához (  12.9.ábra  ). 

11.9. ábra - A polifenilén-szulfidok előállítása 

 

5. Polialkilén tereftalátok [1,3,4,7,9,50-56] 

A lineáris poliésztereket kétértékű alkoholok segítségével állítják elő. Általában azok származékainak di-, vagy 

oxikarbonsavak kondenzációs reakcióival nyerhetőek. Az alifás lineáris poliészterek a főláncban csak alifás 

csoportokat tartalmaznak. Jellemző rájuk, hogy önállóan nem alkalmazhatók, mert túl lágyak, ezért ezeket (pl. 

etilén-glikol-adipinsav) lágyítószerként alkalmazzák. Az alifás lineáris poliészterek lánca aromás csoportok 

bevitelével merevíthető, ezáltal javíthatók a mechanikai tulajdonságok. Az aromások egyaránt bevihetők a 

diollal és a karbonsavval egyaránt. Néhány jellemző poliészter szerkezetet a   12.10.ábra   szemléltet. 

11.10. ábra - Hőre lágyuló poliészterek szerkezete 

 

A polietilén-tereftalátot etiléngiklból és dimetil-tereftalátból állítják elő katalizátorok jelenlétében végzett 

kodenzációs reakcióval. Gyakorlati jelentősége még a polibutilén-tereftalátnak van, mely tulajdonsága és 

hasznosítási területe hasonló a polietilén tereftalátéhoz, bár szálakat kevésbé húznak belőle. 

6. Polikarbonát [1,3,4,7,9,50-56] 

A polikarbonátot difenil-propánból (Biszfenol-A) állítják elő foszgénnel, vagy difenil-karbonáttal végzett 

átészterezéssel. A főleg digitális adathordozók előállításra használt polikarbonátokat Hermann Schnell állította 

elő először. Az aromás csoportok és a flexibilis C-O kötések miatt a polimer egyaránt hőálló és rugalmas. A 

polikarbonát 30-60%-ban kristályos, de a kristályok kis mérete miatt átlátszóak. Ütésállósága, mechanikai 

tulajdonságai kiválóak. A polikarbonátok ismétlődő egységét a   12.12.ábra   mutatja. 

11.11. ábra - A polikarbonát szerkezete 

 

A polikarbonát általában víztiszta, jó optikai tulajdonságokkal, hő- és ütésállóképességgel rendelkező, hőre 

lágyuló műanyag. Viszonylag szélesebb körben történő alkalmazásához nagyban hozzájárult az, hogy hidegen is 

hajlítható, rugalmas, UV-álló, bár kicsi a keménysége, ezért karcolódik. Sűrűsége 1,20 g/cm3, jó hangszigetelő, 

kültéren a várható élettartama 15-20 év, olvadáspontja 300°C körüli, gyulladáspontja 450°C. A 

kereskedelemben színezett változatai is beszerezhetőek, egyaránt gyártják tömör és légkamrás kivitelben is. A 

légkamrás megoldás előnye, hogy jó a hőszigetelése, illetve a lemez súlya sokkal kisebb. A légkamrás kivitelt 
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jellemzően hajlított formában, épületekhez esővédő fedélhez használják. A polikarbonát lapok nagyszerű 

statikai tulajdonságokkal, hőszigetelő és hangszigetelő képességgel rendelkeznek, kiválóan hajlíthatóak, íves 

felületek képezhető vele. Az anyag rendkívül ellenálló a külső mechanikai hatásokkal szemben. CD/DVD, 

előtető, teraszfedés, gépkocsi beálló fedések, buszmegállók, reklámtáblák, télikert, medence fedés, ipari 

tetővilágító, térelválasztó, átvilágítható álmennyezet, ipari gépek átlátszó védőburkolata. 

A polikarbonátok előállításának főbb reakcióegyenleteit a   12.13.ábra   mutatja. Megjegyzendő, hogy a 

polikarbonát gyártásnak az egyik kiinduló anyaga a foszgén az egyike a legmérgezőbb ipari gázoknak, emiatt a 

vele történő munkavégzés komoly környezetvédelmi előírások betartásával jár. 

11.12. ábra - A polikarbonát előállítása biszfenol-A-ból 

 

7. Polivinil actát [1,3,4,7,9,50-56] 

Polivinil-acetátot Fritz Klatte fedezete fel 1912-ben. Az ipari méretekben történő előállítása során a vinil-

acetátot állítják elő általában ecetsavból és acetilénből valamilyen higany (I) só, vagy palládium jelenlétében. A 

polivinil-acetát polimerizáció foka jellemzően 100-5000 alkáli ecetsav. Az észter csoport jelenléte miatt a 

polivinil-acetátok érzékenyek a lúgos ágensekkel szemben, és lassan polivinil-alkohollá alakulnak át. Alkalikus 

körülmények között, bór vegyületek, mint például a bórsav vagy bórax hatására a polimer a keresztkötések 

kilakításával gélesedésre hajlamos. A polivinil-acetát szerkezetét a   12.14.ábra   mutatja be. 

11.13. ábra - A polivinil-acetát szerkezete 

 

A polivinil actátot oldószeres, szuszpenziós és emulziós polimerizációs módszerrel állítják elő. Az amorf 

szerkezetű, hőre lágyuló műanyagot alacsony üvegesedési (29°C) hőmérséklete miatt leginkább ragasztóként, 

felületi kezelőanyagként vagy cementhez keverve adalékanyagként alkalmazzák. Leginkább kopolimerjei 

terjedtek el. A polivinil-acetátot használják ragasztókhoz porózus anyagok, különösen a fa- , papír- , és a ruha 

ragasztásához. 

8. Polivinil-alkolhol [1,3,4,7,9,50-56] 
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A polivinil-alkohol vízoldható és biológiailag lebontható polimer. Az oldékonyság a polimerizációfoktól és a 

hőmérséklettől függ. Minél több molekulaegység kapcsolódik, annál kevésbé oldódik. Tömény, hideg vizes 

oldatban gélszerű tulajdonságú, de 100°C fölött elbomlik. Antisztatikus, elektromososan nem feltöltődő film 

készíthető belőle. Rugalmatlan, erős szál húzható belőle. 

A lineáris szerkezetű polivinil-alkoholt polivinil-acetátból állítják elő metanolízissel. Annak ellenére, hogy 

polivinil-alkohol ataktikus szerkezetű, üvegesedési hőmérséklete 80-90°C, melynek az az oka, hogy a polimer 

szerkezetében még nagyszámú hidrogénhíd kötés marad, mely miatt az kristályos szerkezetű lesz. Az előállítás 

reakciósémáját a   12.15.ábra   mutatja. 

11.14. ábra - A polivinil-alkohol előállítása 

 

A PVA reakcióképes hidroxil csoportjai miatt jelentős annak gyógyszerkémiai és élelmiszeripari alkalmazása. A 

biológiailag lebontható csomagolóanyagok gyártásában alkalmazzák. Átlátszó, kellemes felületű, csillogó fólia. 

120-180°C-on lágyulva hegeszthető. Hulladék égetéskor nem keletkezik belőle halogén-vegyület, mint sok más 

műanyagból. Égéshője kb. fele a sok helyen alkalmazott polietilénének. Emellett tömítések, műszálak 

előállítására használják. 

9. Fluortartalmú polimerek [1,3,4,7,9,50-56] 

A fluortartalmú műanyagok fő polimerlánca alifás szénlánc, de oldalláncként fluor- és gyakran klóratomokat is 

tartalmaznak. A fluortartalmú műanyagok csoportjába mintegy 10 műanyagféleség tartozik. Gyakorlati 

jelentősége a politetrafluor-etilénnek és a politrifluor-klór-etilénnek van. 

9.1. Politetrafluor-etilén 

A poli-tetrafluor etilént, vagy közismert nevén a teflont, szuszpenziós, vagy emulziós polimerizációval állítják 

elő (  12.16.ábra  ). A polimer igen nagy sűrűséggel rendelkezik, erős savaknak, lúgoknak ellenáll mindemellett 

igen hőálló. Ennek az az oka, hogy a C-F kötés nagyon stabil kötés. Jelenleg a világon mintegy 0,130 Mt PTFE-

t állítanak elő, habár az idény irántuk már évek óta nagyobb, mint a gyártókapacitás. 
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A poli-tetraluor-etilént főleg vegyszerálló szerelvények előállítására, tömítések csapágyak kopásnak kitett 

felületeinek bevonására használják. Feldolgozása és formázása azonban nehézkes, mert a műanyag nem ömlik 

meg, hanem a viszkózus állapot elérése előtt bomlik (410-420°C). 

11.15. ábra - A PTFE előállítása 

 

9.2. Politrifluor-klór-etilén 

A gyökös emulziós polimerizációval előállított poli-trifluor-etilént elsősorban elektromos szigetelők gyártására 

használják. Kereskedelmi forgalomba azonban elsősorban kopolimerjei kerülnek. Jó vegyszerállósággal, 

közepes kristályos szerkezete és kis vízgőz áteresztőképességgel rendelkezik. Jellemző a műanyagra, hogy az 

üvegesedési hőmérséklet (47°C) felett rugalmas állapotba kerül s 250-300°C hőmérsékleten viszkózusan folyós 

lesz, ezáltal könnyebben feldolgozható mint a poli-tetrafluor etilént (  12.17.ábra  ). 

11.16. ábra - A politrifluor-klór-etilén szerkezete 

 

10. Polidiének [1,3,4,7,9,50-56] 

Polidiéneknek nevezzük azokat a műanyagokat, melyek monomerenként egy kettős kötést tartalmaznak a 

polimerláncban. Ezek a műanyagok diének polimerizációjával állíthatók elő. A diénekből előállított polimerek 

és kopolimerek elasztikus, kaucsukszerű anyagok, melyek általában alacsony üvegesedési hőmérséklettel, 

ezáltal széles hőmérséklettartományban való alkalmazhatósággal rendelkezik. A köznyelvbe műkaucsukként 

kerültek be a leginkább alkalmazott diének: a butadién, az izoprén, és a kloroprén. A világon 2005-ben csaknem 

20Mt gumit állítottak elő, melynek közel 65%-a szintetikus úton előállított gumi volt. Ha a szintetikus gumik 

összetételét tekintjük akkor annak kb. a fele SBR, 20%-a BR, 10%-a EPDM volt. A szintetikus kaucsukokat 

leginkább gyökös polimerizációval állítják elő oldószeres, vagy emulziós úton. Ha ezeket az anyagokat 

nyújtjuk, megnő a szakítószilárdságuk, és a kristályosságuk. Ugyanakkor a deformáció maradó alakváltozást is 

okozhat bennük, ezt plaszticitásnak nevezzük. Ezt úgy lehet csökkenteni, hogy a térhálósítják a polimer 

szerkezetét. Ezt általában kénnel érik el, amely folyamatot vulkanizálásnak nevezünk. A felhasznált diének 

szerkezete nagyban függ az előállítás módjától és körülményétől. 

10.1. Polibutadién és butadién-kopolimerek 

A polibutadiént a butadién polimerizációjával állítják elő. Előállítása több módszerrel is lehetséges, de a 

különböző módon előállított polimer tulajdonságai nagymértékben különböznek egymástól. Az emulziós 

polimerizáció során egyaránt keletkeznek cisz és transz izomerek, míg az oldószeres polimerizációnál zömében 

transz, a tömb polimerizációnál pedig cisz módosulat fog keletkezni. A polibutadién viszonylag könnyen 

kopolimerizálható, a koplomerizáció során komonomerként elsősorban sztirolt és akril-nitrilt használnak. 

Az egyik legnagyobb mennyiségben használt butadién kopolimer a poli-butadién-sztirol, melyet szintetikus 

kaucsukként alkalmaznak. A poli-butadién-sztirol kopolimer kis szakítószilárdsággal rendelkezik, amit korom 

(10-60%) adagolásával jelentősen lehet növelni. A poli-butadién-sztirolt butadién és sztirol emulziós 

polimerizációval állítják elő. A különböző hőmérsékleten lejátszódó gyökös mechanizmusú folyamat során a 

butadién/sztirol arányt 1 és 9 között változtatják. A hőmérséklet hatással van a termék tulajdonságaira, de 

változik az iniciátor típusa is. A monomerek arányának változtatása a monomerek kapcsolódásain keresztül a 
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kopolimer szerkezetét, molekulatömegét és térszerkezetét befolyásolja. Ezáltal a sztirol tartalmának növelésével 

jelentősen változnak a kopolimer fizikai és mechanikai tulajdonságai; például nagy sztiroltartalom esetében a 

gumi keménysége lesz nagy, kis sztiroltartalomnál a hidegállósága, míg az autók általános igénybevételnek 

kitett gumiköpenyét közepes sztiroltartalmú polimerekből állítják elő. 

Az un. nitrilkaucsukot, a polibutadién-akril-nitrilt szintén emulziós polimerizációval állítják elő. Az előállítás 

során a butadién/akril-nitril arány 1,5 és 4 között váltakozik. Ezeket a kopolimereket leginkább más műanyagok 

(pl. PVC) adalékanyagaként alkalmazzák. Hasonlóan a poli-butadién-sztirol kopolimerekhez ez esetben is a 

komonomer arányának csökkentésével jelentősen romlik a hidegállóság, de javul a szénhidrogénekkel szembeni 

ellenállóképesség. 

10.2. Poliizoprén 

A mesterségesen előállított izoprén polimerizációját gyökös szuszpenziós, anionos oldószeres módszerrel, vagy 

Ziegler-Natta katalizátorok segítségével végzik. A gyökös szuszpenziós eljárással előállított polimer csak 

mintegy 20% 1,4-cisz poliizoprént tartalmazott, az oldószeres eljárással előállított pedig közel 90%-ot. Az egyre 

fejlettebb technológiáknak köszönhetően a Ziegler-Natta katalizátorok segítségével előállított termék már közel 

95%-os tisztaságú 1,4-cisz poliizoprén, mely már nagymértékű hasonlóságot mutat a természetes kaucsukkal, 

így például nyújtás hatására kristályosodik. 

10.3. Polikloroprén 

A polikloroprént általában 2-klór-1,3-butadiénből állítják elő gyökös emulziós polimerizációval. A nagy 

szilárdságú és rugalmasságú műanyag kedvező egyéb tulajdonságai jelentősen csökkennek az idő 

függvényében, mivel a polimer kristályosodásra igen hajlamos. Ennek megakadályozására a gyártás során 

izoprén vagy sztirol komonomert adagolnak a reaktánshoz. A polikloroprént hasonlóan a poliizoprénhez 

elsősorban vulkanizált formában használják fel. Belőle leginkább csöveket, tömítéseket, viszonylag nagyobb 

igénybevételnek kitett eszközöket állítanak elő. 

11. Poliakrilátok [1,3,4,7,9,50-56] 

A poliakrilátok mind a négy ipari előállítással szintetizálhatók gyökös polimerizációval, a reakció során 

iniciátorként szerves peroxidokat alkalmaznak. A poliakrilátok közül gyakorlati jelentőséggel a polimetil-

metakrilát bír. A polimert önmagában és más műanyagokhoz keverve egyaránt alkalmazzák 

11.1. Polimetil-metakrilát 

A polimetil-metakrilát színtelen, kedvező optikai tulajdonságokkal rendelkező, amorf, üvegszerű, nagy 

szakítószilárdsággal, de rossz kémiai ellenálló képességgel bíró polimer. A kedvező fényáteresztő képessége 

miatt nagymértékben alkalmazzák szilánkmentes üvegek rétegközi ragasztóanyagaként, a repülőgépgyártásban 

(ablakok), illetve a világítástechikában. Mivel biológiailag inaktív és kedvező mechanikai tulajdonságokkal 

rendelkezik, ezért protézisek előállítására is használják. A polimetil-metakrilát előállításának technológiáját 

leginkább a késztermék alkalmazási területe határozza meg. A kis móltömegű, ragasztók előállítására használt 

polimert oldószeres eljárással szintetizálják, az extrudálható változatot gyöngy polimerizációval, a lemezek 

előállításához alkalmazott polimetil-metakrilátot pedig tömb polimerizációval. A polimetil-metakrilát 

előállítását a   12.18.ábra   szemlélteti. 

11.17. ábra - A polimetil-metakrilát előállítása 
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11.2. Poliakrilsav-észterek 

A poliakrilsav-észterek olyan polimerek, melyek monomerenként –CH(COOR)– egységeket is tartalmaznak. 

Ebbe a csoportba főleg a sztirol, az akrilátok és a metakrilátok kopolimerjei tartoznak. Az alkillánc főleg metil, 

etil, butil, izobutil és izooktil csoport szokott lenni. A polimer tulajdonság nagymértékben az észtercsoport 

minőségének a függvénye. Amennyiben a kopolimer lánca reaktív csoportokat tartalmaz, un. termoreaktív akril-

kopolimerekről beszélünk. Az ilyen kopolimerek ugyanis hő hatására térhálósodásra képesek, ezáltal sajátos 

egyedi tulajdonságokra tesznek szert. A termoreaktív polimer-akrilátrokat elsősorban vinil monomerek 

kopolimerizálásával állítják elő. A termoreaktív polimer-akrilátrok a komonomer típusai szerint lehetnek 

önreaktív vagy térhálósítható típusok. Az első esetben a térhálósodás a reaktív oldalláncok egymással való 

összekapcsolódása révén megy végbe, míg a másik esetben a polimer-akrilát térhálósodásához valamilyen más 

reaktánsra is szükség van (pl. epoxigyanta). A   12.19.ábra   a poliakrilsav-észterek általános képletét mutatja. 

11.18. ábra - A poliakrilsav-észterek általános képlete 

 

11.3. Poliakril-nitril 

A műszálgyártás alapanyagát, legnagyobb mennyiségben a poliakril-nitrilt az akril-nitril gyökös 

polimerizációjával állítják elő. A poliakril-nitrilből évente mintegy 4Mt-t állítanak elő. Tekintettel arra, hogy a 

polimer szerkezetében igen sok másodlagos kötés van, csak igen kevés anyag oldja. A polimerben lejátszódó 

orientálódási folyamatok miatta kristályossága húzás hatására változik, ugyanis növekszik a szakítószilárdsága 

is. Az akril-nitrilt gyökös polimerizációval, szuszpenziós, vagy dimetil-formamidos oldatban állítják elő. 

Műanyagipari felhasználás tekintetében az akrilnitril-butadién-sztirolnak és butadién-akril-nitrilnek van 

jelentősége. A poliakril-nitril szerkezetét a   12.20.ábra   szemlélteti. 

11.19. ábra - A polakril nitril szerkezete 

 

12. Poliéterek [11,3,4,7,9,50-56] 

A poliéterek heteroláncú polimerek, melyeknél a fő láncban -C-O-C- egységek találhatók. A poliétereket az 

alkilcsoportok milyensége szerint csoportosítjuk alifás és aromás poliéterekre. 

12.1. Alifás poliéterek 

A poliformaldehid hajlékony, szívós, alacsony súrlódási együtthatójú, szabályos szerkezetű polimer. Leginkább 

csúszócsapágyakat és fogaskerekeket állítanak belőle elő. A poliformaldehidet a formaldehid anionos 

polimerizációjával állítják elő. Legismertebb változata a Penton gyanta, melyet a 3,3-bisz-klór-metil-oxetánból 

állítanak elő kationos polimerizációval. 

A kristályos, vízoldható, nagy molekulatömegű, főleg a kozmetikai iparban sűrítőként használt polietilén-oxidot 

etilén-oxidból anionos polimerizációval állítják elő. 

A polipropilén-oxidot főleg poliuretánok előállításánál azok térhálósításához diolkomponensként használják. 

Előállításuk propilén-oxid bázikus katalizátorokkal végzett polimerizációjával állítják elő. 
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12. fejezet - Hőre keményedő 
műanyagok [1,3,4,7,9,50-56] 

1. Fenoplasztok [1,3,4,7,9,50-56] 

A fenoplasztok családjába azok a műanyagok tartoznak, melyek fenolból és homológjaiból, illetve aldehidekből 

állíthatók elő általában polikondenzációs reakcióval. Az első fenoplaszt és egyben az első műanyag, melyet 

mesterségesen állítottak elő a bakelit nevű fenoplaszt volt. A hőre keményedő bakelitet 1906-ban Beakland 

állította elő fenol és formaldehid reagáltatásával. A kemény és rideg fenoplasztok kiemelkedően jó elektromos 

és mechanikai szilárdsággal rendelkeznek. 

Ezek a bakelitgyantáknak nevezett anyagok. A termék szerkezete nagymértékben a reaktánsok arányának, a 

katalizátornak és a hőmérsékletnek a függvénye. A hőre keményedő gyanták feldolgozása céljából a polimerből 

un. sajtolóport állítanak elő. A rezolgyanta keményedése többlépcsős folyamat. A rezolgyantát először feloldják 

(általában acetonban vagy alkoholban), így az metilén-éter híd kapcsolódásokon keresztül síkhálós 

rezitolgyantává alakul át, mely alkoholokban már inkább duzzad mintsem oldódik, hőre lágyul és könnyen 

átalakul a hőre már nem lágyuló, térhálós rezitgyantává. Az iparban a novolakgyantát zárt rendszerben 60-70°C-

on állítják elő. Megjegyzendő, hogy a sötétebb színű, hőre lágyuló, poláris oldószerekben jól oldódó Novolakok 

is átvihetők rezitgyantává. 

A fenol-furfurol gyantákat a fenol furfurollal, katalizátorok jelenlétében 100-160°C-on végzett 

polikondenzációs reakciójával állítják elő. A polimer felhasználási területe hasonló a fenol-formaldehid 

gyantákéhoz, főleg présipari célra lakkgyantákat készítenek belőlük (rétegelt műanyag és farostmezek). 

Az éterezett femolgyanták gyakorlati jelentősége abban rejlik, hogy más kötőanyagokkal javul a rezol 

összeférhetősége (  13.3.ábra  ). 

12.1. ábra - Az éterezett fenolgyanták előállítása 

 

A módosított fenolgyanták, vagyis a természetes gyantákkal módosított alkil-fenolgyanták természetes 

gyantatartalma igen nagy, akár 80% is lehet. A természetes gyantákkal ugyanis a fenoplasztok előnyös 

tulajdonságait lehet erősíteni. 

2. Poliészterek [1,3,4,7,9,50-56] 

2.1. Alkidgyanták 

A poliészterek sajátossága az, hogy főláncuk észtercsoportot is tartalmaz. Ilyen poliészterek az alkidgyanták is. 

Az alkidgyanták olyan poliészter gyanták, melyeket valamilyen növényi olajjal módosítottak. Ezeket a 

poliésztereket zsírsavak hozzáadásával módosítják. Az alkidgyanták igen ridegek és vízérzékenyek, főleg 

lakkműgyanták előállítására használják. Az alkidgyanták zsírsavtartalma alapján beszélhetünk nem zsíros 

(zsírsavtartalom: ~40%), félzsíros (zsírsavtartalom: ~50%) és zsíros (zsírsavtartalom: ~70%) gyantákról. 

Előállításukra az egy-, vagy a többlépcsős eljárást alkalmazzák. Amennyiben a gyanta a levegő oxigénjének 

hatására polimerizálódik levegőn száradó gyantáról, amennyiben nem polimerizálódik nem száradó gyantáról 

beszélünk. 

Az alkidgyantákat leginkább festékek és bevonatok előállítására használják fel. A világon megközelítőleg 

200.000 tonna alkidgyantát használnak fel évente. 

2.2. Vízoldható alkidok 
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A vízoldható alkidgyanták sajátossága a vízoldhatóság, melyet leginkább az előbb említett alkidgyantákhoz 

hasonló módon trimellinsav adagolásával állítanak elő. Alkalmazási területe a festékgyártásban van, ahol 

elsősorban az un. beégetős festékek előállításánál alkalmazzák. Itt 180-210°C között égetik be a festéket, amikor 

is mintegy 20-30 perc alatt megy végbe az észtereződés, a zsírsavészterek további oxidációja és az 

aminoplaszttal való térhálósodás. A vízoldható alkidok szerkezetés a   13.4.ábra   mutatja. 

12.2. ábra - A glyptál nevű alkidgyanta előállítása 

 

2.3. Telítetlen poliészterek 

A leginkább alkalmazott poliésztergyanták a telítetlen poliészterek. A telítetlen térhálós poliészterek esetén a 

főláncban az észterkötés mellett C=C kötés is található. A telítetlen poliészterek egyik jellegzetes reakciója az, 

hogy vinil csoportot tartalmazó monomerekkel reakcióba léphet. Erre mutat példát a   13.5.ábra  . 

12.3. ábra - A telítetlen poliészterek reakciója vinil csoportot tartalmazó monomerrel 

 

A kettős kötések jelenléte miatt a láncok térhálósíthatóak. A telítetlen poliésztereket 180-200°C-on telített és 

telítetlen dikarbonsavakból (ftálsav, adipinsav), karbonsav-anhidridekből (maleinsav- és ftálsavanhidrid) és 

diolokból (etilén-, vagy dietilén-glikol) állítják elő polikondenzációs reakcióval. A térhálósítás elősegítésére 

komonomerként sztirolt, speciális esetekben α-metil-sztirolt használnak. A legjobb tulajdonságok elérése végett 

a poliészter/sztirol arányt 0,5-re állítják be, vagyis egy mól kettős kötésre két mól sztirol jut. A térhálósodási 

reakciókat az oxigén jelenléte elősegíti, a paraffinok viszont megakadályozzák. A térhálósodás során jellemző 

módon jelentősen csökken a térfogat. A térhálósított polimert vázanyagokkal (üvegszál, üvegszövet, szénszál) 

erősítik. A poliésztergyantákat leginkább tartályok, járművek karosszériaelemeiként, sajtolóanyagként 

alkalmazzák. 

2.4. Aromás poliéterek 

Az aromás poliéterek közül a közel 1,5Mt éves mennyiségben előállított epoxigyantáknak és a polifenil-oxidnak 

van nagy gyakorlati jelentősége. Az epoxigyanták a lánc végén poliaddíciós reakcióval kialakított térhálósodásra 

képes reaktív epoxicsoportot tartalmaz. Az epoxigyanták legjelentősebb képviselője az epiklóridrinből és a 

biszfenol-A-ból előállított prepolimer, majd az abból lúgos poliaddícióval szintetizált gyanta. Az előállítás során 

sok mellékreakcióval kell számolni. 

3. Aminoplasztok [1,3,4,7,9,50-56] 

Az aminoplasztok általában olyan térhálós gyanták, melyekben -CH2-, -CH2-O-CH2- hidak kapcsolják össze a 

polimer láncokat. Gyakorlati jelentősége karbamid-, melamin, és a tiokarbamid gyantáknak van. A két vegyület 
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között az a különbség, hogy a karbamid négy, a melamin hat funkciós csoporttal rendelkező molekula. A 

vízoldható karbamid-formaldehid gyantákat farostlemezek, pozdorja, OSB lapok gyártására használják. 

4. Vinilészterek (VE) [1,3,4,7,9,50-56] 

A vinilészterek a hőre keményedő műanyagok fontos csoportját képezik. Azok a teltetlen poliészterekkel rokon 

vegyületek. Ezek a műanyagok kicsit drágábbak, mint a telítetlen poliészterek, de kiváló a szilárdságuk és a 

korrózióállóságuk. A vinilészterek szén-szén kettős kötéseivel alakítják ki a térhálós szerkezetet, de ezek az 

aktív csoportok a vinilészter polimer molekulák végén vannak, nem pedig minden polimer egységben. Ezért a 

vinilészterekben a térhálókötések nem lesznek nagyszámúak. 

A vinilészterek ugyanolyan mechanizmussal keményednek ki, mint a telítetlen poliészterek, azaz szükség van 

peroxid iniciátorra, hogy a műanyag már szobahőmérsékleten kikeményedjen (általában akcelerátor 

hozzáadásával), vagy pedig hő hatására aktiválódó keményítőszerekre van szükség. Úgy, mint a telítetlen 

poliészterek, a vinilészterek eltarthatósága is rövid a véletlenszerűen keletkező szabadgyökök miatt, melyek 

hatására idő előtt elkezd a műanyag kikeményedni. Így ezekhez a műanyagokhoz is kell inhibitort adni. A 

vinilészterek felhasználása főként korrózióálló tulajdonságukon alapul, nagyteljesítményű fedőrétegek 

(általában poliésztereken) valamint csövek, reaktorok készülnek belőle. 

5. Epoxi műanyagok [1,3,4,7,9,50-56] 

Az epoxi műanyagok háromtagú gyűrűt tartalmaznak a polimer láncok végén. Ezek a gyűrűk számos anyaggal 

(ún. hálósítók) képesek kötés kialakítására, melyek hídmolekulaként viselkednek, így térhálókötéseket hoznak 

létre. Az epoxi műanyagok kemények és merevek, általában ragasztóként használják őket, sőt kompozitok 

előállítására is (szénszálas erősítésű kompozitok) alkalmazhatják azokat. 

Az aromás poliéterek közül az epoxigyantáknak és a polifenil-oxidnak van nagy gyakorlati jelentősége. Az 

epoxigyanták közös jellemzője az, hogy a lánc végén poliaddíciós reakcióval kialakított térhálósodásra képes 

reaktív epoxicsoportot tartalmaznak. Az epoxigyanták legjelentősebb képviselője az epiklóridrinből és a 

biszfenol-A-ból előállított un. előepolimer. 

6. Poliuretánok [1,3,4,7,9,50-56] 

A poliuretánok poliolok és izocianátok összekapcsolódásával jönnek létre. A két reaktánst egyszerűen 

összekeverik, így uretán kötés jön létre közöttük. Az uretánok lehetnek hőre lágyulók és hőre keményedők is, 

azonban az utóbbiak sokkal nagyobb jelentőséggel bírnak. Általában nagymértékű rugalmasság jellemző rájuk. 

Széles tartományban változtatható rugalmasságuk és egyéb tulajdonságaik a monomerek aromás tartalmának 

változtatásával van összefüggésben. A tulajdonságok megválasztásának lehetősége valamint a kiváló 

kopásállóság és tartósság a poliuretánok felhasználásának gyors növekedéséhez vezetett. Napjainkban talán az 

egyik legfontosabb felhasználási területük sportcipők gyártásában van. 

12.4. ábra - A poliuretánok szerkezete 
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7. Hőre keményedő poliimidek [1,3,4,7,9,50-56] 

A hőre keményedő poliimidek szinte kizárólag olyan területeken használatosak, ahol a magas hőmérséklet miatt 

az epoxi műanyagok nem használhatók. Ilyen alkalmazások a repülőgépek hajtóművének kipufogó vezetéke, 

szuperszónikus, vagy nagy sebességű repülőgépek külső panelei és olyan kisebb elemek, melyek 150°C feletti 

hőmérsékleten használatosak, például elektromos alkatrészek. A poliimidek kondenzációs mechanizmussal 

térhálósodnak. Az imid csoport hasonló, mint az aromás gyűrű, azonban nagyobb keménységet és merevséget 

kölcsönöz a molekuláknak. A poliimidek nagyon kemény, merev anyagok, kiváló termikus stabilitással. A hőre 

keményedő poliimidek szerkezetét a   13.10.ábra   szemlélteti. 

12.5. ábra - A hőre keményedő poliimdek szerkezete 
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13. fejezet - Műanyagok 
adalékanyagai [90] 

A műanyagok olyan makromolekulás anyagok, melyek adalékanyagokat is tartalmaznak. Az adalékanyagok 

alkalmazására azért van szükség, mert a polimerek önmagukban nem képesek megfelelni a velük szemben 

támasztott követelményeknek. Az adalékanyagok a makromolekulák meglévő előnyös tulajdonságait emelik ki, 

vagy annak teljesen új tulajdonságot adnak. Vannak olyan adalékanyagok, melyek nem csak egy adott 

tulajdonságot változtatnak meg, hanem többet. Ezek az un. multifukciós adalékok. Olyan eset is sokszor előáll, 

amikor a tulajdonságokat kedvezően módosító adalékoknak a többi jellemzőre nézve kedvezőtlen hatása van (pl. 

az égésgátlószerek csökkentik a műanyagok éghetőségét, de ezzel együtt csökkentik az anyag mechanikai 

szilárdságát és rontják a villamos jellemzőit is). Az adalékok együttes alkalmazásakor pedig mindezen 

túlmenően a különböző típusú adalékok között kölcsönhatások is létrejöhetnek (szinergikus vagy 

antagonisztikus). Ezért az adalékok együttes alkalmazása nagy körültekintést igényel, hogy a kívánt 

tulajdonságokat a műanyag teljesíteni tudja. Az un. műanyagkompozitok tulajdonságai nagyrészt az 

adalékanyagok minősége és mennyisége határozza meg. Az adalékok egy része a végtermék tulajdonságait 

változtatja meg, mások a feldolgozhatóságot befolyásolják. 

A műanyagok adalékanyagait leggyakrabban funkcióik szerint csoportosítják: erősítő, vagy töltőanyagok, 

tulajdonságmódosító adalékok és feldolgozást javító adalékok. Abban az esetben, ha a töltelékanyagok 

szilárdságnövelő tulajdonsággal rendelkeznek, aktív töltőanyagról beszélünk, egyéb esetekben vázanyagról. 

Utóbbit elsősorban gazdasági szempontból keverik a polimerhez. A tulajdonságmódosító adalékok csoportjába a 

lágyító, a térhálósító, a habosító, a stabilizátorok, az égésgátló, az antisztatizáló adalékok, továbbá a pigmentek 

és az optikai fehérítőszerek tartoznak. A feldolgozási tulajdonságokat leginkább a csúsztatókkal és a lágyulási 

hőmérséklet csökkentésére szolgáló adalékokkal lehet befolyásolni. Jelentős különbségek mutatkoznak az 

adalékok alkalmazott koncentrációiban is. A nagy mennyiségben (10% feletti koncentrációban) alkalmazott 

adalékok: a töltő- és erősítő anyagok, a lágyítók, az égésgátlók, a villamos vezetőképességet és elektromágneses 

árnyékolást biztosító adalékok. Kisebb (0,1-10% közötti koncentrációban) alkalmazott adalékok többek között: 

a stabilizátorok, a színezékek, a belső formaleválasztók, a habosítószerek, a csúsztatók, az antisztatizáló szerek, 

a gombaölő szerek, a térhálósítók, a gócképzők. Nem tartoznak tipikusan az adalékok közzé, de kis 

mennyiségben alkalmazzák a külső formaleválasztó szereket, a tapadásközvetítő anyagokat, a szerszám- és 

géptisztító anyagokat, vagy az inhibitorokat, melyeket un. műanyagipari segédanyagoknak nevezünk. 

Meg kell említeni azt is, hogy a műanyagok mindig tartalmaznak olyan vegyületeket is, amelyeket nem 

szándékosan kevertek be a rendszerbe: alapanyaggyártás melléktermékei vagy segédanyagai (pl. katalizátor 

maradékok, a polimerizáció melléktermékei), a gyártáskor, kompaundálás, szállítás során bekerülő 

szennyeződések stb. 

1. Váz- és töltőanyagok 

A váz- és töltőanyagok egyike a legnagyobb mennyiségben alkalmazott adalékanyagoknak, melyeket 

legtöbbször a műanyagok hőállóságának javítása, merevségének és mechanikai szilárdságának növelése 

érdekében alkalmaznak. A vázanyagok és a töltőanyagok között az a legnagyobb különbség, hogy utóbbinál a 

fizikai tulajdonságok módosításán túl fontos szerepet játszik a késztermék árának csökkentése is. Utóbbi esetben 

egyébként az is előfordulhat, hogy a töltőanyagok rontják a szilárdsági-mechanikai és egyéb jellemzőket. 

Megjegyzendő, hogy adott erősítőanyagnak különböző műanyagmátrixokban más és más lehet a kifejtett hatása. 

Az egyiknél még aktív vázanyag, a másiknál viszont csak inaktív töltőanyag, mely a tulajdonságokat még kissé 

rontja is (pl. a gumikba, vagy a tömegműanyagokban kevert korom). A vázanyagok általában szálas, vagy 

lemezes szerkezetű szervetlen adalékok, a töltőanyagoknak viszont mindhárom térirányban megközelítőleg 

egyforma a méretük. A műanyagok a duroplasztok, a poliuretánok és a bevonatok kivételével szinte mindig 

tartalmaznak váz- és töltőanyagokat, melyek koncentrációja általában 20-50%, de esetenként 70-80% is lehet. 

2. Tulajdonságmódosítók 

2.1. Lágyítók 
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A lágyítókat azért kevernek a műanyagba, hogy növeljék annak hajlékonyságát, nyújthatóságát, javítsák a 

feldolgozhatósági tulajdonságokat, azáltal, hogy csökkentik az ömledék viszkozitását, rugalmassági modulusát 

és az üvegesedési hőmérsékletet. A lágyítók kémiai szerkezetüket tekintve az oldószerekkel mutatnak 

hasonlóságot, bár azoknál lányegesen nagyobb, folyékony halmazállapotú szerves molekulák. Lágyítókat a 

műanyagok keménységének, rugalmassági moduluszának csökkentése miatt alkalmaznak, mely a kúszási 

hajlam, az ütés állóság növekedésével és a belső feszültségek csökkenésével járnak. Hátrányos tulajdonságként 

csökken a hőállóság és romlik az átlátszóság. 

2.2. Térhálósítók 

A térhálósító adalékokat, vagy segédanyagokat abban az esetben kell a polimer anyagához keverni, ha 

kersztkötéseket akarunk kialakítani a polimer láncai között. Térhálósítókat általában a hőre keményedő 

műanyagokhoz kevernek. Az ilyen esetebken gyakran un. kétkomponensű rendszerről beszélhetünk. Fontos 

tudni, hogy a hőre keményedő műanyagok kötés közben erősen melegszenek, a keletkező hő hatására pedig 

tovább gyorsul a reakció, és végül ellenőrizhetetlenné válhat. Ezért mindig csak kis mennyiségeket érdemes 

bekeverni a térhálósítókból. 

2.3. Habosítók 

A habosítás során a műanyagok sűrűsége csökken, s a megszilárdult habszerkezet jelentősen megváltozott 

tulajdonságot kölcsönöz a műanyagnak. Kémiai habosítószerként főleg diazo-vegyületek, fizikai habosításra 

pedig alacsony forráspontú szerves vegyületek, (pl. pentán, freonok) alkalmaznak. 

2.4. Égésgátlók 

A műanyagok égésgátló adalékokkal való adalékolására azért van szükség, mert azok kémiai szerkezetüknél 

fogva igen könnyen meggyújthatók, s nagyon jól is égnek, habár jelentős különbség adódnak egyes polimerek 

éghetőségi tulajdonságai között. A poliolefinek könnyen meggyulladnak és nagyon jól égnek, a PET, a PUR 

könnyen égnek, a hőre keményedő műanyagok pedig nagyon rosszul égnek. Léteznek olyan műanyagok is, 

melyek tűzből kivéve önmaguktól kialszik (PVC, halogéntartalmú polimerek). 

A leggyakrabbal alkalmazott szervetlen égésgátló anyagok csaknem a piac felét lefedik: antimon-trioxid, 

alumínium-oxi-trihidrát, magnézium-hidroxid. Azokat leginkább a poliolefinekhez, a polikarbonátokhoz, a 

PVC-hez, a polisztirolhoz, az akrilonitril-butadién sztirolhoz alkalmazzák. A klór és a brómtartalmú vegyületek 

szintén jelentős piaci részt tesznek ki, melyek leginkább a következőek: klór-paraffinok, tetraklór-

ftálsavanhidrid, HET-savanhidrid, tetraklór-biszfenol A, hexabróm-benzol, hexabróm-ciklo-dodekán, oktabróm-

difenil, dekabróm-difenil-éter, tetrabróm-biszfenol A, tetrabróm-ftálsavanhidrid. Ezeket a vegyületeket is 

leginkább a poliolefinekhez, a polikarbonátokhoz, a PVC-hez, a polisztirolhoz, az akrilonitril-butadién 

sztirolhoz alkalmazzák, illetve néhány hőre keményedő típushoz. 

2.5. Antisztatizáló adalékok 

A műanyagok kémiai szerkezetükből eredően nagyon jó villamos szigetelők. A nagyfrekvenciás 

elektromágneses sugárzással szemben áteresztők és az elektromágneses sugárzással szemben is árnyékolnak. 

Emiatt a műanyagok hajlamosak az elektrosztatikus feltöltődésre is, mely a feldolgozást és az 

alkalmazhatóságot gyakran kedvezőtlenül befolyásolja. Emiatt kell a műanyagok alappolimeréhez un. 

antisztatizáló, vagy más néven elektromos feltöltődést gátló adalékokat adni. 

Ezek az adalékok a vezetőképességet javítják, melyek közül a legfontosabbak a vezetőképes korom, a grafit, a 

szénszál. Emellett gyakran alkalmazzák az ultragyors hűtéssel előállított alumíniumpelyheket, réz- és nikkel 

porokat, fémbevonattal ellátott üveg- és szénszálakat stb. A fémadalékok és a szénszálak igen drágák. Jellemző 

módon a fémtartalmú adalékokból néhány tömegszázalék, a többiből akár 20% is lehet a szükséges mennyiség. 

2.6. Színezőanyagok, pigmentek 

A műanyagokat szinte kizárólagos jelleggel belülről színezik, ami azt jelenti, hogy nem a kész tárgyat látják el 

egy vékony színes fedőréteggel, hanem anyagában színezik azt. Ettől csak azokban az esetekben térnek el, ha 

szín az esztétikai szempontok mellett funkcionalitási szempontból is fontos (pl. a villamos kábelek 

szigetelése).A szénhidrogének, így belőlük előállított polimerek is önmagukban színtelenek, átlátszóak esetleg 

opálosak. A műanyagok színezésére színezékeket, pigmenteket alkalmaznak. A szervetlen pigmentekből 
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általában százalékos (<10%) nagyságrendben kell az alappolimerhez adalékolni, míg a szerves pigmentek 

esetében általában kis (0,01-1,5%) koncentráció is elegendő. 

2.7. Stabilizátorok 

A stabilizátorok feladata a különböző hatásra bekövetkező öregedési folyamatok megakadályozása, vagy 

lassítása. A különböző stabilizátorokat általában nem önmagukban, hanem egymással lehetőleg szinergetikus 

kölcsönhatásokat eredményező kombinációkban alkalmazzák. 

2.8. Antioxidánsok 

Az antioxidánsok a műanyagot a feldolgozás és a felhasználás során, a levegő oxigénje kiváltotta káros, 

degradációs hatást csökkentik. Az elsőrendű antioxidánsok a bomlásét felelős gyökök befogásában vesznek 

részt (pl. aromás aminok, fenolok). Ezek az un. peroxid gyökfogók. Ezzel szemben a másodrendű antioxidánsok 

a kialakult peroxid vegyületeket bontják (pl. tioéterek, foszfitok) innen a nevük is, peroxidbefogók. 

2.9. Optikai fehérítők 

Az optikai fehérítőket abban az esetben alkalmazzák, ha a fehér színű műanyag fehér színét kell tovább fokozni. 

Az optikai fehérítők jellemzője az, hogy valójában nem változik az anyag színe, csak különféle optikai hatások 

miatt mi érzékeljük azt más színűnek. Ezek az adalékanyagok ugyanis a fény UV részeit elnyelik, majd annak 

egy részét a kék-ibolya tartományban bocsátják ki. Ezzel pedig a műanyag eredeti fehér színét kompenzálják. 

3. Feldolgozási tulajdonságot módosító adalékok 

3.1. Csúsztatószerek 

A műanyagok feldolgozása során a polimerömledék molekulái mechanikai degradációnak vannak kitéve amiatt, 

hogy a gépfallal, vagy a szerszám falával érintkezve súrlódnak. Emiatt egyébként a feldolgozás is nehézkessé 

válik. Ennek elkerülése érdekében csúsztatószereket alkalmaznak, melyek javítják az anyag folyóképességét. 

Ezt általában azáltal tudják kifejteni, hogy elősegítik a polimer molekulák egymáson történő elmozdulását. A 

leggyakrabban alkalmazott csúsztatószerek a fémszappanok (kalcium-sztearát és cink-sztearát), paraffinok, és 

viaszok. 

3.2. Lágyulási hőmérsékletet csökkentő adalékok 

Ezek az adalékok leginkább kis molekulatömegű adalékok melyek a műanyagban jól oldódnak. Ezáltal pedig 

egyaránt csökkentik a műanyag átlagos molekulatömegét és a lágyuláspontját. 
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14. fejezet - A műanyagok 
jelölésrendszere [90] 

A műanyagok alkalmazásával kapcsolatban sokszor van szükség azok egyedi azonosítására. Ennek részben az 

az oka, hogy a műanyagok fizikai megjelenése igen hasonló. Azokat hagyományos érzékszervi úton nagyon 

nehéz megkülönböztetni. Emiatt és elsősorban a felhasználást követő könnyebb hasznosítás végett a műanyag 

tárgyakat egyedi jelölésekkel látják el. Az egyes szimbólumok jelentését a   15.1.ábra   tartalmazza. 

14.1. ábra - A műanyagtárgyak jelölésrendszere 

 

Emellett a különféle műanyagok egymással keveredve gyakran képeznek olyan keveréket melynek mechanikai 

tulajdonságai jelentős mértékben romlanak az egyik vagy a másik alkotóhoz képest. Részben ezért is szükség 

van a műanyagok azonosítására, megkönnyítve ezzel a fajtaszelektív gyűjtést. 

Emellett a műanyagok esetében sokszor alkalmaznak un. technikai kódokat, melyek általában a kémiai 

összetételre is utalnak. A 15.1. ábra azokat a rövidítéseket tartalmazza, melyekkel az egyes műanyagtípusok 

azonosíthatóak. 

15.1. Táblázat:   A műanyagokkal kapcsolatban alkalmazott technikai kódok 
 

Műanyag megnevezése Rövidítés 

Akrilnitril-butadiénlsztirol ABS 

Akrilnitrillmetillmetakrilát AIMMA 

Akrilnitril/sztirollakrilát AISIA 

Alkidgyanta AMC 

Cellulóz-acetát CA 

Cellulóz-aceto-butirát CAB 

Cellulóz-aceto-propionát CAP 

Epoxigyanta EP 

I Eooxi-novolak-ltVanta EPN 

Etilén/akrilsav E/AA 

EtilénJetil-akriIsav EIEAA 

EtilénJetil-metakrilát EIEA 

Etilénlmetil-akriIát EIMA 
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EtilénlmetakriJsav EIMAA 

Etilénklór-trifluor-etilén EICfFB 

Etilénlpropilén-dién EPDM 

Etilénltrifluor-etilén EIIFE 

Etilénlvínílacetát EN A (EV A) 

Etilénlvinila1kohol EN AL (EVOH) 

Fenol-fonnaldehid gyanta PF 

Furán-fonnaldebid gyanta FF 

Klórozott polietilén PE-C (CPE) 

Klórozott poli(vinil-klorid) PVC-C (CPVC) 

Krezol-fonnaldebid gyanta CF 

Me1amin-forma1debid gyanta MF 

Metil-metakrilátlbutadién!sztirol MBS 

Perfluor-aIkoxi-aIkán PF A 

Poliakrilnitril PAN 

Poliamid (nylon) PA 

Poliamid 6 PA6 

Poliamid II PA II 

Poliamid 12 PA 12 

Poliamid 46 PA 46 (PA 4,6) 

Poliamid 66 PA 66 (PA 6,6) 

Poliamid 610 PA 610 (PA 6,10) 

Poliamid 612 PA 612 (PA 6 12) 

Poliarilát PAR 

Poli(amid-imid) PAl 

Polibenzimidazol PBI 

PoliCbiszmalein-imid) PBMI 
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Poli(l-butén) (polibutilén) PB 

Poli(butilén-tereftalát) PBT (pBTP) 

Poli(diallil-ftalát) PDAP (DAP) 

Poli(észter-karbonát) PPC 
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15. fejezet - Műanyagok felhasználási 
területei [9,50-65,90,3] 

Az alábbiakban néhány, a gyakorlati életben is fontos felhasználási jellemzőkkel bíró műanyag főbb 

tulajdonságait és alkalmazási területeit foglaljuk össze. 

1. A polietilének (LDPE, HDPE) felhasználása 

A polietilének – a feldolgozási körülmények függvényében – kristályos anyagok, melyek vékony rétegben 

áttetszőek. Főbb jellemzője, hogy jó a hidegállóságuk és hőállóságuk, illetve hogy villamos szigetelő anyagok. 

Ezen kívül kiváló vegyszerállósággal rendelkeznek, de könnyen égnek. Időjárás állóságuk és gázzáró 

képességük szintén gyenge. A polietilén műanyagok főbb felhasználási területit az   16.1.ábra   szemlélteti. 

15.1. ábra - A polietilének felhasználására (2007) 

 

Az ábra adatai alapján ezek leginkább az alábbiak: zsákok, mezőgazdasági fóliák, zacskók, rekeszek, ládák, 

konténerek, kukák, élelmiszeripari csomagoló fóliák, zsugorfóliák, kábel- és huzalszigetelés, ipari szerelvények, 

csomagolóipari üreges testek (kozmetikumok, tisztítószerek, vegyszerek), csővezetékek (gáz-, víz-, 

olajvezetékek), nagyméretű üzemanyag tartályok, fóliák. 

2. A polipropilén felhasználása 

A polipropilén jellemzően kristályos szerkezetű anyag. A vegyszerállósága a legjobb a tömegműanyagok között. 

de gyenge a hidegállósága, a hőállósága. Könnyen ég. Időjárás állósága gyenge-közepes. Jó villamos szigetelő, 

de a gázzáró képessége rossz. A polipropilén műanyagok főbb felhasználási területit az   16.2.ábra   szemlélteti. 

15.2. ábra - A polipropilén felhasználására (2007) 
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Az ábra adatai alapján ezek leginkább az alábbiak: egy- és többrétegű fóliák, ragasztószalagok, üreges testek 

(tégelyek, palackok), vákuumformázott élelmiszer (vaj, margarin, joghurt) csomagoló dobozok, szőnyegek, 

geotextíliák, zsákok, zsinegek, szalagok, huzalszigetelés, kapcsolók, konnektorok, villamos- és háztartási 

gépburkolatok, lökhárítók, karosszériaelemek, spoilerek, belső burkolatok, műszerfal autóvillamossági 

alkatrészek, zárt tetőcsomagtartók. 

3. A polisztirol felhasználása 

A polisztirol amorf, üvegszerű, rideg, víztiszta műanyag, mely szakítószilárdsága, ütőmunkája, hő- és 

hidegállósága gyenge-közepes. Kormozó lánggal ég. Időjárás állósága gyenge. Villamos tulajdonságai jók. 

Savaknak és lúgoknak jól ellenáll. Továbbá jellemzője még, hogy a feldolgozott polisztirol mintegy 20-25%-át 

habosítva alkalmazzák (ipari szigetelésre és csomagolásra). A polisztirol műanyagok főbb felhasználási területit 

a   16.3.ábra   szemlélteti. 

15.3. ábra - A polisztirol felhasználására (2007) 
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Az ábra adatai alapján ezek leginkább az alábbiak: dobozok, tálcák, poharak, játékok, világítástechnikai elemek, 

búrák, optikai lencsék, prizmák, tükrök, vákuumformázott élelmiszercsomagoló eszközök, kozmetikai tégelyek, 

dobozok, villamos ipari alkatrészek, kapcsolók, gombok, TV hátlapok, háztartási gépek (hűtök), belső és külső 

burkolata, fóliák, dobozok, üreges testek. flakonok, kannák, hordtáskák, ragasztószalagok, játékok (pl. Lego), 

táskák, bőröndök, öv, hevedergyártás, gépkocsi és raktárponyvák, sátrak, sárfogók, rolók, öntözőcsövek, 

virágcserepek, irodai cikkek, bútorfóliák, könyvkötészeti anyagok, vértárolók, transzfuzió csövek. 

4. A PVC felhasználása 

A kemény PVC amorf, kis hőállóságú merev, rideg, közepes mechanikai tulajdonságú, kis folyóképességű, 

anyag. Emiatt az különösen nehezen feldolgozható műanyag. Nehezen ég, általában önkioltó. Időjárás állósága, 

gázzáró képessége, villamos szigetelőképessége, vegyszerállósága kitűnő. 

A lágy-PVC tulajdonságai alapvetően eltérnek a kemény PVC tulajdonságaitól, de azt elsősorban az alkalmazott 

lágyító típusa és koncentrációja határozza meg, mely 10-150% is lehet. A lágyító hatására a termék rugalmas 

lesz, lágyul, ütésállósága és hidegállósága növekszik. Szilárdsága és időjárás állósága azonban romlik. A PVC-

tárgyak használatát a lágyító, továbbá a nehézfémtartalmú stabilizátorok pigmentek jelenléte miatt sok támadás 

éri. Azonban a legújabb kutatások kimutatták, hogy a lágy-PVC termékekből a légtérbe kerülő lágyító káros 

hatásával nem kell számolni. A PVC műanyagok főbb felhasználási területit a   16.4.ábra   szemlélteti. 

15.4. ábra - A PVC felhasználására (2007) 
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Az ábra adatai alapján ezek leginkább az alábbiak: csövek, fittingek, ereszcsatornák, csomagolóanyagok, 

játékok, orvosi eszközök, ablak- és ajtókeretek, ajtók, burkoló lemezek, lambériák 

5. A poliamidok felhasználása 

A poliamidok sárgás színű kristályos, jó mechanikai tulajdonságú, vibrációálló műanyagok. Hőállóságuk jó. 

Kopásállóságuk és antifrikciós tulajdonságaik kiválóak. Vízfelvételük viszonylag magas (2-5%), ezért 

méretstabilitásuk kicsi. Fény és időjárás állóságuk kicsi. Dielektromos tulajdonságaik jók. Oxidálószerek 

károsítják. A poliamidokat savak oldják. Benzin és olajállóságuk jó. A poliamid műanyagok főbb felhasználási 

területit az   16.5.ábra   szemlélteti. 

15.5. ábra - A poliamidok felhasználására (2007) 
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Az ábra adatai alapján ezek leginkább az alábbiak: kárpitanyagok, szőnyegek, dekorációs termékek, 

vitorlaanyagok, orvosi eszközök, varratok, siklócsapágyak, kerekek, fogaskerekek, ventillátorlapátok, szelepek, 

csavarok, apró alkatrészek, karosszériaelemek, textilipar, ruházati cikkek, harisnyák, harisnyanadrágok, 

fehérnemű, sport és szabadidő-ruházati termékek, esőkabát-anyagok, hűtőrendszer alkatrészek, fűtés és 

szellőztetés szerelvényei, gáz- és tengelykapcsoló pedál, kapcsolók, csatlakozók burkolatok, alkatrészek, 

huzalszigetelés, gombok, fogantyúk, kilincsek, víztartály, rácsok, dísztárcsák, görkorcsolya, gördeszka, sícipő, 

bútorgörgők, fogantyúk, kilincsek háztartásigép alkatrészek játékok,horgászzsinór, kefesörték, zipzárak. 

6. A polikarbonátok felhasználása 

A polikarbonátok amorf, víztiszta, jó optikai tulajdonságú műanyagok. Mechanikai tulajdonságaik jók, 

ütésállóságuk rendkívüli. Hő- és hidegállóságuk dielektromos tulajdonságaik jók, de a kopás és karcállóságuk 

gyenge. Időjárás állóságuk közepes. Híg savaknak, szénhidrogéneknek, olajnak, zsíroknak ellenállnak. A 

legtöbb szerves oldószerben duzzadnak. A polikarbonát műanyagok főbb felhasználási területit az   16.6.ábra   

szemlélteti. 

15.6. ábra - A polikarbonátok felhasználására (2007) 

 

Az ábra adatai alapján ezek leginkább az alábbiak: kompaktlemezek, prizmák, lencsék, fotocellák,átlátszó, 

ütésálló burkolatok, búrák, kapcsolók, nyom6gombok csatlakozók, jelzőlámpák, kondenzátor és szigetelő fóliák 

üveg helyettesítésére, lámpaburák. reflektorlencsék, szerelvények, kapcsolók, ablakok (hajókon), 

védőszemüvegek, bukósisak céljára. A gyógyászatban orvosi eszközök csomagolására használnak PC fóliát, így 

azok kibontatlanul sterilezhetőek. Kiváló ütésállóságát kihasználják a sporteszközök, továbbá háztartási cikkek 

(poharak, tányérok, tálak, cumisüvegek stb.) gyártásában is. 

7. Poliakrilátok felhasználása 

A poliakrilsav-észterek tulajdonságai az észtert képző alkohol lánchosszától függően változnak. A PMMA 

kiváló optikai jellemzőkkel rendelkezik, a fény több mint 90%-át átengedi, felülete fényes, kopásállósága 

viszonylag jó. Jó elektromos szigetelő, könnyen ég. Benzin-, olaj- és zsírálló, de oldószerállósága gyenge. 

Kiváló átlátszósága miatt főleg üveg helyettesítésére használják. A PMMA műanyagok főbb felhasználási 

területit az   16.7.ábra   szemlélteti. 

15.7. ábra - A PMMA felhasználására (2007) 
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Az ábra adatai alapján ezek leginkább az alábbiak: csarnoktetők, kupolák, homlokzatok borítására, üvegtéglák. 

cserepek, tetőablakok, fényreklámok, fényterelők. lencsék, dekoratív térelválasztók, fürdőszoba berendezések, 

medencék, díszítőelemek, fogantyúk stb., búrák, fényszűrök, lámpák, műszer- és kisgép burkolatok, napfény-

energia gyűjtőlencsék, fényterelők, ablakok, biztonsági Üvegek, lámpaburák, jelzőlámpák, műszerfal panelek, 

kontaktlencsék, szemüvegek, laboreszközök, küvetták, orvosi segédeszközök. 

8. PAN és akril-nitril kopolimerek felhasználása 

A PAN kristályos, szálképző anyag (a szénszál alapanyaga), mely olvadáspontja magasabb, mint a bomlási 

hőmérséklete, ezért csak oldatból dolgozható fel. Tulajdonságai a gyapjúéhoz hasonlóak, ezért nagyrészt 

gyapjúhoz keverve dolgozzák fel. Jó vegyszer- és oldószerálló. 

A SAN amorf, merev, szívós, a hőmérséklet-váltakozást jól bíró, vegyszerálló kopolimer. Kiváló 

transzparenciája miatt az átlátszó polimerek (PS, PMMA, PC) között önálló alkalmazási területe van. A SAN 

műanyagok főbb felhasználási területit az   16.8.ábra   szemlélteti. 

15.8. ábra - A PAN és a SAN felhasználására (2007) 
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Az ábra adatai alapján ezek leginkább az alábbiak: akkumulátorház, reflektorház, benzinnel és olajjal érintkező 

alkatrészek, kisgépek transzparens burkolatai, akkumulátorházak, telefon, rádió, TV, burkolatok, kozmetikai 

cikkek, gyógyszerek, tányérok, csészék, tálcák, ételtartók, termoszok, fogkefék, szemüvegkeretek, Tv- és egyéb 

műszer előtétlapok, kempingfelszerelések, fényképezőgépek házai, autó-, repülő- és hajómodellek 

Az ABS terpolimer tulajdonságai az összetétel függvényében széles tartományban változtathatók. Amorf, nagy 

húzószilárdság és ütés állóság jellemzi. Nem átlátszó, ezért csak pigmentálva használható. Benzin-, olaj-, 

zsírállósága jó. Szerves oldószerállósága gyenge. Időjárás állósága gyenge, melyet fekete pigmentálással vagy 

felületi bevonással (lakk, fólia) javítanak. Az ABS műanyagok főbb felhasználási területit az   16.9.ábra   

szemlélteti. 

15.9. ábra - Az ABS felhasználására (2007) 
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Az ábra adatai alapján ezek leginkább az alábbiak: rádió-, TV-, telefonház, kapcsolók, nyomógombok, 

díszlécek, napelemek hőtároló edényei, háztartási gépek burkolatai, légterelők, hűtőrács, karosszéria elemek, 

belső szerelvények, kormányoszlop-, armatúrafal-borítás, utastér, csomagtartó borítás, mentődoboz, dísztárcsa, 

hűtő-, jégszekrény-, hűtőpult borítás, tető, ajtó, tároló tálcák, dobozok, ülőbútorok, bútorelemek, bútorfólia, 

gombok, fogantyúk, díszítések, háztartási eszközök, fésű, szappantartó, játékautók, repülőgépmodellek, 

textilipari csévék, szálvezetők, kempingfelszerelések, chipek, kreditkártyák 

9. A POM felhasználása 

A POM kristályos anyag, mely sok tekintetben hasonlít a poliamidokhoz. Azzal ellentétben azonban nincs 

vízfelvétele. Emellett szívós, merev, nagy szilárdságú műanyag. Mivel nincs vízfelvevő képessége, a 

méretstabilitása is kiváló. Kopásálló, súrlódási tényezője kicsi, általában önkenő alkatrészek készülnek belőle, 

Vegyszerállósága és dielektromos tulajdonságai jók. A POM műanyagok főbb felhasználási területit az   

16.10.ábra   szemlélteti. 

15.10. ábra - A POM felhasználására (2007 

 

Az ábra adatai alapján ezek leginkább az alábbiak: csapágyak, görgök, csigák, fogaskerekek, pneumatikus 

alkatrészek, csövek, csatlakozók, vezérlőtárcsák, víz- és gázóra számlálószerkezetek, textilipari szálvezetők. 

lengéscsillapító alkatrészek, benzinpumpa, tanksapka, ablakemelő és ablaktörlő alkatrészek, hűtővíztartály és 

tető, szállítószalagok, evőeszközök, zuhanyrózsák. szelepek, aerosolpumpák, flakonok, horgászati cikkek (orsó), 

ceruza és golyóstoll-ház, csipeszek, kapcsok, cipzár 

10. A poli(tetrafluor-etilén) felhasználása 

A PTFE részlegesen kristályos, hőre lágyuló műanyag. Súrlódási együtthatója az összes anyag között a 

legkisebb és az összes műanyag közül a legnehezebben ég. Puha, nem karc- és kopásálló. Mechanikai 

szilárdsága, rugalmassága kicsi. Hideg- és hőállósága kiváló. Villamos ellenállása nagyon nagy. 

Vegyszerállósága a legjobb. Időjárás állósága kitűnő, gázáteresztő képessége nagy. Nem átlátszó, fiziológiailag 

semleges. Semmiféle anyag nem tapad rá. A PTFE műanyagok főbb felhasználási területit az   16.11.ábra   

szemlélteti. 

15.11. ábra - A PTFE felhasználására (2007) 
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Az ábra adatai alapján ezek leginkább az alábbiak: tartályok, reaktorok, bélések, csövek, csőszerelvények, 

tömítések, keverők, dagasztók bevonatai, laboreszközök, háztartási edények, sütőformák bevonatai, 

műanyaghegesztők, varrógépek munkaasztal borítása, öntőformák bevonata, extruder szerszámok 

csúszófelülete, huzal-, kábel-, nyomtatott áramkör panelek, elektromos alkatrészek, zsugorcsövek, önkenő 

csapágyak, siklófelületek, dugattyúgyűrűk, tömítések, szállítószalag-csigák bevonatai, szelepek, 

szivattyúalkatrészek. 

11. A poliszulfon felhasználása 

A poliszulfon műanyag amorf, transzparens, nagy hőállóságú, mely nagy mechanikai szilárdsággal, de gyenge 

ütésállósággal és időjárás állósággal rendelkezik. Villamos tulajdonságai kitűnőek, vegyszerállósága közepes. A 

poliszulfonból kávé-, teafőző gépek alkatrészei, forróvíz tartályok, szivattyúk, szelepek, hideg és forró 

élelmiszerek mozgatásához, szűrők, membránok, gépalkatrészek, kapcsolók, lámpafoglalatok, csatlakozók, 

nyomtatott áramkör panelek, kondenzátorfóliák, apró alkatrészek, dialízis készülékek, infúziós palackok, 

inkubátorok, sterilezéshez használatos csomagolófóliák készülnek. 

12. A poli(fenilén-szulfid) felhasználása 

A PPS részlegesen kristályos, nem átlátszó műanyag. Mechanikai szilárdsága nagy, ütésállósága gyenge. 

Hőállósága, vegyszerállósága, villamos szigetelőképessége, kiváló. Az egyik legnehezebben égő műanyag. 

Általában töltő- és erősítőanyagokkal kompaudálva használatos. A poli(fenilén-szulfid) műanyagot leginkább 

szivattyúszelep, tömítés, csapágyak, motortérben működő alkatrészek, járművillamossági alkatrészek, 

csatlakozók, benzin- és olajvezetékek és csatlakozók, csatlakozók, kapcsolók, relék, foglalatok, áramkör 

panelek, tranzisztorok, diódák tokozó anyaga, telefonközpont alkatrészek, háztartási gépalkatrészek, vegyipari 

tartálybélések, gépalkatrészek, csomagolófóliák sterilezéshez, szálak forró gázszűréshez, gyógyászati eszközök, 

élelmiszertárolók bélésének előállítására használják. 

13. A poli(fenilén-éter) felhasználása 

A PPE amorf, önmagában nehezen feldolgozható, ezért kizárólag blendek formájában felhasználásra kerülő 

polimer. Leginkább a polisztirollal keverve alkalmazzák, mellyel minden arányban elegyedik, és egyfázisú 

rendszert képez. Emiatt a blendek tulajdonságai a keverékalkotók arányától függően jelentősen változhatnak. A 

poli(fenilén-étert) ülésvázak, burkolólemezek, motortérben működő alkatrészek, külső díszítőelemek, rácsok, 

hűtő-fűtő rendszer alkatrészei, munkagépek vezetőfülke-burkolatai, sárhányók, műszer-, irodagép-, TV -, 
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számítógépházak, alkatrészek, kapcsolók, csatlakozók, mosó- és mosogatógépek forró vízzel érintkező 

alkatrészei, motor-, világítóberendezés-burkolat, huzalszigetelés, beton öntőformák előállítására használják. 

14. Az aminoplasztok felhasználása 

A leginkább felhasznált aminoplaszt, a karbamid- és melamingyanták tulajdonságai nagymértékben 

hasonlítanak egymáshoz. Mechanikai szilárdságuk, bíz és vegyszerállóságuk jó, az ütésállóságuk, és a villamos 

szigetelőképességük viszont gyenge. Hőállóságuk közepes, de nem égnek. Az aminoplasztok főbb felhasználási 

területit az   16.12.ábra   szemlélteti. 

15.12. ábra - Az aminoplasztok felhasználására (2007) 

 

Az ábra adatai alapján az aminoplasztokat leginkább az alábbiak előállítására használják: a legnagyobb 

aminoplaszt felhasználó a faipar. A faiparban felhasznált kötőanyag 90%-a aminoplaszt, amelynek 85%-a 

karbamidgyanta, a sajtolóanyagokból villamosipari (fehér) kapcsolók, csatlakozók, fogantyúk, evőeszköz 

nyelek, WC ülőkék, MF-ből poharak, tányérok, tálak készülnek, Az egyéb felhasználások közé a virágfűző és 

építőiparban hézagkitöltő UF habok és ortopédiai bandázsok tartoznak. 

15. A telítetlen poliészterek felhasználása 

A telítetlen poliészter gyantákat erősítés nélkül általában lakkok, festékek, porbevonatok készítésére használják. 

Hosszú üvegszállal erősítve már nagy átmérőjű csövek, tartályok, hullámlemezek, hajótestek, medencék, 

telefonfülkék, lakókocsik, csúszdák készülnek belőlük. A telítetlen poliészter gyanták tulajdonságai erősen 

típusfüggőek. Ütésállóságuk jó, hőállóságuk közepes, de a hőálló típusok sem használhatók 130-160°C felett. 

Hidrolízisre hajlamosak, vegyszerállóságuk közepes. Éghetőségi tulajdonságaik gyengék, időjárás állóságuk 

csak felületvédelem esetén megfelelő. A telítetlen poliészterek főbb felhasználási területit az   16.13.ábra   

szemlélteti. 

15.13. ábra - A telítetlen poliészterek felhasználására (2007) 
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16. Az epoxigyanták felhasználása 

Az epoxigyantákból készült testek nagy szilárdsággal rendelkeznek, de az ütésállóságuk gyenge. Hőállóságuk 

közepes, és könnyen égnek, időjárás állóságuk gyenge. Villamos szigetelőképességük kitűnő. 

Vegyszerállóságuk jó. Az epoxigyanták főbb felhasználási területit az   16.14.ábra   szemlélteti. 

15.14. ábra - Az epoxigyanták felhasználására (2007) 

 

Az ábra adatai alapján az epoxigyantákat leginkább üveg-, szén-, aramidszál erősítéssel repülőgépek, műholdak, 

versenyhajók/autók teherviselő alkatrészei, továbbá nagynyomású tartályok, sporteszközök anyagaiként, 

öntőformák vákuumformázó és RIM szerszámokként, kopás- és korrózióálló önterülő ipari padlók előállítására 

használják. 
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17. A poliuretánok felhasználása 

A poliuretánok felhasználási körét azok kémiai szerkezete nagyban befolyásolja. Az ugyanis lehet lineáris, 

gyengén vagy erősen térhálósított. A három felépítő elem - izocianát, poliol, lánchosszabító – megválasztásával 

jelentősen változnak a főbb fizikai és egyéb jellemzők. A poliuretánok szilárdsága, ütésállósága, kopásállósága, 

szívóssága, rugalmassága kiválóak. Hőállóságuk viszonylag gyenge, hidegállóságuk kitűnő, Könnyen égnek. 

Villamos tulajdonságaik jók, vegyszerállóságuk közepes. A poliuretánok főbb felhasználási területit az   

16.15.ábra   szemlélteti. Az ábra adatai alapján a legfőbb felhasználási területek: katétercsövek, művégtagok, 

kábelcsatlakozások, kondenzátorok, trafók, tekercsek, kapcsolók, ipari padlóbevonatok, tető- és hídszigetelések 

előállítása. 

15.15. ábra - A poliuretánok felhasználására (2007) 
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16. fejezet - Műanyagok előállításának 
néhány technológiája [90-95] 

1. Polietilén előállítása 

A polietilén a legnagyobb volumenben előállított műanyag, a teljes mennyiség mintegy 35%-át jelentik. A 

polietilén előállítása számos eljárással lehetséges, melyek egymástól leginkább a hőmérséklet, nyomás és az 

alkalmazott katalizátorok tekintetében térnek el. Napjainkban az eljárások fejlesztése révén már eljutottunk arra 

a szintre, hogy egyazon technológiával jelentősen különböző fizikai tulajdonságokkal (sűrűség, MFI stb.) 

rendelkező polietiléneket lehet előállítani. 

1.1. BP Innovene G eljárás 

A BP Innovene G gázfázisú katalitikus (Ziegler-Natta, krómtartalmú katalizátor vagy metallocén katalizátor) 

eljárásával mind lineáris kis sűrűségű, mind pedig nagy sűrűségű polietilént elő lehet állítani. A katalizátorokat 

az előzetes aktiválás után közvetlenül juttatják a reaktorba. A BP által kifejlesztett katalizátorok változtatásával 

igen széles paramétertartománnyal rendelkező polietilént lehet előállítani. Az eljárás során a megfelelő 

tulajdonság biztosítása miatt folyamatosan ellenőrzik a polimerizátum MFI értékét és sűrűségét. A szénacél 

reaktor 75-110°C között 20 bar túlnyomáson üzemel, mely úgy van geometriailag kialakítva, hogy megfelelő 

keveredést biztosítson a reakcióelegynek. A fluidágyas reaktorban a fluidizációt etilén, komonomer, hidrogén és 

nitrogén elegyével biztosítják. A reaktort elhagyó gázok még tartalmazhatnak oligomereket, melyek 

visszavezetését ciklon segítségével oldották meg. A nem reagált gázokat ezután lehűtik, elválasztják a folyadék 

fázisú termékektől, s mindkettőt visszavezetik a reaktorba. Az előállított terméket ezután adalékolják és 

granulálják. A technológia alacsony nyomásfokozata miatt viszonylag kis környezetvédelmi kockázattal 

rendelkezik. 

1.2. Az ExxonMobil Chemical Technology eljárása 

Az ExxonMobil Chemical Technology olyan eljárást fejlesztett ki, mellyel LDPE homopolimert és EVA 

kopolimert lehet előállítani nagy nyomású reakcióban. Csőreaktor alkalmazásával a napi kapacitás 130-400Mt, 

míg kevert üstreaktorban 100Mt. 

A termékek főbb fizikai jellemzőit elsősorban a hőmérséklet- és nyomásprofillal és a komonomer 

mennyiségével szabályozzák. Az üstreaktorban végzett polimerizációval a paraméterek változtatásával egyaránt 

elő lehet állítani széles és szűk MWD-vel rendelkező termékeket, míg csőreaktorban jellemzően szűk lesz a 

termék molekulatömegének eloszlása. A reaktánsok közül először az etilén nyomását agy elsődleges 

kompresszorral 300barra állítják be, majd ezt egy másik kompresszorral 3000 bar fölé növelik csőreaktor, 2000 

bar körüli értékre üstreaktor alkalmazásánál. A termékeket egy nagy és egy kisnyomású szeparátorban nyerik ki 

s a nem reagált gázokat visszavezetik a reaktor elé. Az eljárás legfőbb előnye összehasonlítva más eljárásokkal, 

hogy kicsi a tartózkodási idő, a termékek paramétertartománya széles határok között mozog (0,2-150 g/10min. 

MFI érték, 0,912-0,935g/cm3 sűrűség) és ugyanabban a reaktorban lehetőség van LDPE és EVA előállítására. 

2. Polipropilén előállítása 

2.1. A Mitsubishi Chemical Corporation eljárása 

A Mitsubishi Chemical Corporation eljárásában polipropilén homopolimerek, etilén-propilén random és ütésálló 

kopolimerek előállítására van lehetőség. A reakció egy vízszintes elhelyezkedésű kevert reaktorban történik, 

melyben a katalizátorok segítségével jelentősen lehet befolyásolni a termékek tulajdonságait. Az eljárás 

beruházási költsége viszonylag alacsony, emellett az egyes műveleti egységek költségminimalizálása 

következtében az üzemeltetési költségek is igen kedvezőnek mondhatóak. A polipropilén a katalizátoron 

folyamatosan keletkezik a kisnyomású reaktorban. A monomer a keletkezett polipropilénnel együtt kerül a 

második reaktorba, ahol etilén adagolásával történik az ütésálló változat kialakítása. A csőreaktorokban az 

áramlási körülmények megfelelő megválasztásával dugószerű áramlást igyekeznek létrehozni. A termék mellől 

elválasztott monomerket megfelelő tisztítás után visszavezetik a reaktorokba. Az ilyen eljárással működő 

üzemek átlagos kapacitása 65000t-360000t évente. 
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2.2. A Dow Chemical Co UNIPOL PP eljárása 

A Dow Chemical Co UNIPOL PP gáz fázisú eljárásával polipropilén homopolimerek, kopolimerek és ütésálló 

polimerek előállítására van lehetőség. A fluid katalitikus eljárásban a katalizátorok megfelelő kiválasztásával 

lehet a kívánt folyásindexet, izotaktikus arányt, molekulatömeg-tartományt stb. biztosítni. Az eljárás legfőbb 

előnye az alacsony beruházási működési költségek, alacsony környezetterhelés, illetve a tűz- és robbanásveszély 

minimalizálása. Homo- és randompolimerek előállítása során a gázfázisú propilént és a komonomert a reaktorba 

adagolják, a gázok áramoltatását egyfokozatú centrifugálkompresszorral biztosítják. Ez biztosítja a fluid ágy 

fenntartását. A reaktorban a hőmérséklete 70-80°C. Ezután a műanyagot elválasztják és a nem reagált gázfázist 

visszavezetik a reaktorba. A cirkuláltatott gázt hőcserélőkben hűtik a visszatáplálás előtt. Az ütésálló változat 

előállításánál az első reaktor után van egy második is, melyben etilén hozzáadásával alakítják ki a megfelelő 

szerkezetet. A második reaktor hasonló körülmények között működik, mint az első, de a nyomás csak a fele 

annak. A cirkuláltatott gázfázist ez esetben is hűtik a visszavezetés előtt, és a polipropilén mellől elválasztott 

gázokat ennél a lépésnél is visszavezetik a reaktorba. A termékben lévő szénhidrogén gázokat nitrogén 

segítségével űzik ki. 

A termék izotaktikus aránya 99% feletti, a random kopolimereknél az etiléntartalom 12% alatti, a 

butiléntartalom pedig 21% alatti. Az ütésálló változat keménysége kiváló, mely mind szűk, mind pedig széles 

molekulatömeg-tartományban előállítható. 

Világszerte több mint 40 ilyen elven működő eljárás volt 2005-ben, melyek évente 6 millió tonna feletti 

mennyiségben állítottak elő polipropilént. Az üzemek jellemző kapacitása 80000-260000 t/év. 

3. Polisztirol előállítása 

A polisztirol előállítása valamivel több reakciólépést kíván, mint a polietilén, vagy a polipropilén előállítása, 

mivel először elő kell állítani a monomert, majd abból polisztirolt. 

Először az etil-benzolt állítják elő, melyre az esetek több mint a 90%-ban az alkilezési megoldást alkalmazzák. 

Ennek is számos változata van, az alkalmazott katalizátoroktól és a reakcióparaméterektől függően. A fejlődés 

irányvonala az új típusú zeolitkatalizátorok felé mutat, bár még mindig jelentős a "régebbi" technológiákból 

származó etil-benzol mennyisége. Ezek általában nagy desztillációs kolonnákat (több mint 200 tányér), és 

refluxarányt alkalmaznak. 

Az egyik ilyen megoldás alacsony nyomás mellett folyadék fázisú Friedel-Crafts reakciót, és alumínium-klorid 

katalizátort alkalmaz. Ennek is több változata létezik a reakciókörülmények függvényében. Ilyen eljárásokkal 

állít elő etil-benzolt a Dow Chemical, Monsanto/Lummus vagy a Union Carbide Co./Badger. Ennek a 

technológiának az egyik legnagyobb hátránya az, hogy igen nagy tisztaságú etilént igényel. Maga a reakció 

exoterm, a reakcióhő -27,21 kcal/mol. A reakció mechanizmusa aromás komplexeken megy keresztül. A 

katalizátor az alumínium-klorid, melyhez azonban HCl vagy etilén-klorid promotort adagolnak. A 

mellékreakciók visszaszorítása miatt fontos a benzol és az etilén mennyiségének a megfelelő megválasztása. 

Leginkább a polimerizációtól és a többszörösen alkilezett termékek keletkezésétől kell tartani. Az eljárás 

alapvetően három egymástól elkülöníthető blokkra választható szét: reaktor, katalizátor visszanyerő, és tisztító 

blokkra. Az első blokkban többek között benzoltisztító egység is található, mivel a felhasznált benzollal 

szemben viszonylag magas minőségi követelmények vannak. Illetve az exoterm reakcióban felszabaduló hőt 

energiaintegrációval igyekeznek hasznosítani. A reaktor 300-350 F˚ hőmérsékleten, és 70-150 lb/in.2 túl 

nyomáson működik. Az alkalmazott benzol/etilén mólarány: 1,5-2,5, az alumínium-klorid/etilén arány pedig 

0,001-0,0025. A tisztító részben választják el a keletkező etil-benzolt a kísérőkomponensek mellől. A 

leválasztott benzolt recirkuláltatják. A konverzió ilyen körülmények között gyakorlatilag 100%-osnak 

tekinthető, míg a terméktisztasága 98-99%-os. A legnagyobb hátránya ennek az eljárásnak az igen korrozív 

közeg jelenléte, mivel e miatt különleges szerkezeti anyagok felhasználása válik szükségessé. 

Ezután következik a sztirol, mint monomer előállítása, mely az etil-benzol dehidrogénezését jelenti. Az 

eljárásnál a szükséges hőt általában a hidrogén katalitikus oxidációjával biztosítják. Az oxidációs lépés 

katalizátora alumíniumhordozóra felvitt aktív fémkeverék (Pt, Li, Sn). Igen fontos, hogy az összes oxigén 

átalakuljon az oxidációs lépésben, mivel ez katalizátorméregként hat a dehidrogénezés során. Az így előállított 

sztirol igen magas tisztasággal rendelkezik. 

A polimerizációs eljárásokkal kristályos és nyomásálló polisztirolt előállítanak elő adott paraméterek és 

üzemvitel mellett. Az egyik ilyen eljárás a NOVA cég eljárása, mely nagy előnye, hogy viszonylag kicsi a 
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melléktermék, és a terméké igen nagy tisztasággal rendelkezik, és emellett a recirkulációs áramok miatt igen jók 

a gazdasági mutatók. Bár a recirkuláció miatt igen jelentős lehet az áramlási sebesség az egyes egységekben ill. 

a csövekben. Ennek a technológiának az alapja a két reaktor, melyekben polimerizáció lejátszódik. A betáplált 

sztirol monomerhez először itt is iniciátort kell adni, de ellentétben a többi eljárással itt még poli-butadiént is 

adnak a betáplált elegyhez. Ezután egy hőcserélőrendszeren keresztülvezetve összekeverik az elegyet a 

recirkuláltatott sztirollal. Ezt az elegyet bevezetik egy CSTR reaktorba, ahol 110-150°C uralkodik. Az innen 

távozó elegy egy további reaktorba kerül bevezetésre, ahol 120-180°C van. Igen fontos a hőmérséklet megfelelő 

beállítása és kézben tartása, mivel annak nem megfelelése esetén a termékminőség romlásával kell számolni. Az 

így előállított polisztirol még tisztításra szorul, ill. különböző adalékokat adnak hozzá. Ezt a technológia további 

részében valósítják meg. A konverzió 85% fölötti. 

3.1. Habosítható polisztirol 

A BP/Lummus sztirol polimerizációs technológia hagyományos vagy égésgátlót tartalmazó EPS előállítására 

alkalmas. Ez egy egylépéses szakaszos szuszpenziós technológia, melyet folyamatos vízmentesítés, szárítás és 

osztályozás követ. A sztirol monomert, a vizet, az iniciátorokat, a szuszpendáló szereket, a nukleáló szereket és 

egyéb, kisebb mennyiségben alkalmazott összetevőket is ekkor adagolják a reaktorba (1). A reaktorban ezután 

meghatározott idő-hőmérséklet profilt biztosítnak keverés közben. A szuszpendáló szer és a keverés hatására a 

monomer gyöngyökké áll össze. Meghatározott idő után, adott mennyiségű pentánt juttatnak a reaktorba. A 

polimerizáció ezután a 100%-os konverzió eléréséig folytatódik. Hűtés után az EPS gyöngyöket vízzel együtt 

egy tárolótartályba vezetik (2). 

Ettől a ponttól kezdve az eljárás folyamatos. A gyöngyökből és vízből álló szuszpenziót centrifugálják (3), 

aminek során az anyalúg legnagyobb részét eltávolítják. A gyöngyöket szállítószalagon egy pneumatikus 

szárítóba (4) juttatják, ahol eltávozik belőle a maradék nedvesség. 

A száraz gyöngyöket ezek után rostálják (5), ennek következtében négy termékosztály jön létre. Külső 

kenőanyagot adnak a rendszerhez a szabadalmaztatott keverési művelet során (6) és a készterméket 

tárolótartályokba tárolják ki szállítószalag segítségével. 

3.2. Ütésálló polisztirol 

A hagyományos polisztirol (GPPS) és ütésálló polisztirol (HIPS) gyártása alapvetően megegyezik a HIPS-nél 

alkalmazott kezdeti, gumioldási lépést. A HIPS előállításának első lépésében a granulált gumit és egyéb 

adalékokat feloldják a monomerben (1), melyet ezután egy tárolótartályba vezetnek. A hagyományos polisztirol 

esetében az összetevők meghatározott mennyiségét közvetlenül az alapanyag előmelegítő egységbe vezetik (3). 

Ettől a ponttól kezdve a GPPS és a HIPS gyártástechnológiája megegyezik. Az alapanyagot előmelegítik (3) és 

folyamatos üzemben vezetik be az előpolimerizáló egységbe (4) ahol a gumi oldat morfológiája elkezd 

kialakulni. 

Az előpolimerizációt követően a polimer keveréket a szabadalmaztatott kialakítású polimerizációs reaktorba (5) 

szivattyúzzák. A reaktor kimeneténél a polimerizáció teljesnek tekinthető. A keveréket ezután előmelegítik (6) 

mielőtt a gázmentesítőbe vezetnék. 

A gázmentesítő (7) nagyon nagy vákuum alatt működik annak érdekében, hogy az el nem reagált monomerek és 

oldószer eltávozzon a polimer olvadékból. A monomert a sztirol visszanyerő egységben (8) desztillációval 

nyerik ki és aztán recirkuláltatják az előpolimerizáló egységbe. A polimer olvadékot ezután egy 

vágószerszámon (9) vezetik keresztül, így szálak jönnek létre, melyeket vízfürdőben (10) hűtenek le. A szálakat 

granulálóban (11) aprítják, és a granulátumot rostálják, annak érdekében, hogy a túl nagy vagy túl kisméretű 

szemcséket eltávolítsák. Az így kapott terméket levegővel szállítják a tárolótartályokba vagy a 

csomagolóüzembe. 

3.3. Hagyományos polisztirol 

A sztirol monomert kis mennyiségű oldószerrel és adalékokkal együtt bevezetik a speciális kialakítású reaktorba 

(1) ahol a polimerizáció történik. A polimerizáció hőmérsékletét a reaktorban pontosan a megadott értéken kell 

tartani, hogy a kívánt konverziót elérjék. A polimerizációs hőt könnyen el lehet vezetni egy speciálisan kiképzett 

hőcserélő rendszer segítségével. 
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A reaktor kimeneténél a polimerizáció teljesnek tekinthető. A keveréket ezek után előmelegítik (2), és a 

gőzmentesítőbe vezetik (3), ahol az illékony komponenseket kigőzölik a polimer oldatból vákuum alatt. A 

maradék anyagot kondenzálják és visszavezetik a folyamatba. A polimer olvadékot egy vágógépen vezetik át és 

granulálják (6). 

4. Polialkilén tereftalátok (PET, PBT, PTT, PEN) 

Egy dikarboxilsavból és diolból álló kis mólarányú szuszpenziót állítnak elő. A szuszpenziót a reaktor fenekénél 

vezetik be, ahol az észtezés nagyrészt megtörténik nyomás alatt vagy vákuumban 170-270°C 

hőmérséklettartományban. Ez a reakció lehet katalitikus vagy autokatalitikus. 

A monomereket egy nyomás alatti csőben juttatják a reaktor felső részébe, ahol a melléktermékeket kigőzölik. 

Magasabb konverzió (97-99%) úgy érhető el, ha a reaktorokat kaszkádba kötik, általában négy - hat reaktort 

kötnek sorba, melyek nyomása egyre csökken, hőmérsékletük pedig növekszik. 

A keverés a reakció során fejlődő gőzökkel történik, melyeket keresztüláramoltatják a kaszkádelemeken. A 

vákuumban és magas hőmérsékleten működő kétrészes felületaktív filmbepárlóból kilépő előkondenzátum 0.28 

– 0.35 belső viszkozitásértékkel rendelkezik. 

A polimer olvadék végül az UFI’s reaktorba kerül, ahol kialakulnak a végső tulajdonságai vagy szilárád 

formában végzik el a befejező műveleteket. 

Egy kolonnában történik az alacsony forráspontú melléktermékek elválasztása a dioltól, melyet azután 

visszavezetnek a reakciótérbe. Permetezőkondenzátorok és vákuumberendezések segítségével nyerik vissza az 

el nem reagált alapanyagot, a diolt recirkuláltatják, mellyel növelik a folyamat gazdaságosságát. Az eljárás során 

a termékhozam nagyobb, mint 99.5 %. 

5. Poliamid-6 

A folyadék halmazállapotú ε-kaprolaktámot (LC) folyamatos üzemben polimerizálják egy VK-csőben (1) víz 

jelenlétében, stabilizáló és módosító adalékok hozzáadásával, magas hőmérsékleten. A polimerizációs 

technológia nagyon megbízható, könnyen üzemeltethető és gazdaságos. Előpolimerizáció alkalmazásával nagy 

kapacitású üzemek esetén csökkenthető a reaktortérfogat. A poliamid-6-ot olvadékfázisból állítják elő 

szalagvágók segítségével felvágják, majd szállítószalagon az extrakciós kolonnába vezetik 

A terméket, mely mintegy 9%-nyi monomert és ciklikus oligomert tartalmaz, forró vízzel kezelik az extrakciós 

kolonnában. Az extrahálható anyagok szinte teljes mennyisége eltávolítható, így a további feldolgozás 

szempontjából nagyon jó minőségű polimert nyernek. 

A nedves polimert egy centrifugába adagolják és magas hőmérsékleten szárítják száraz nitrogéngáz segítségével 

két részes szárítóban (4,5). A nitrogéngázt aztán egy külső körben regenerálják. A szárító alsó részén a polimert 

egy hőcserélő segítségével hűtik. 

A szárító egység kiegészíthető posztkondenzációval, ekkor egy műveleti lépésben lehet megoldani a szárítást és 

a posztkondenzációt is. Így nagy viszkozitású termékből szálak, fóliák és extrudált elemek gyárthatók. 

Kis segédáram és energiafogyasztás érhető el, ha a víz és a nitrogén kör zárt, valamint ha hasznosítjuk a 

hulladékhőt. Ha az extrahált komponenseket visszanyerjük, az alapanyag felhasználás, így az alapanyag 

költségek is csökkennek. A vizes extraktumot koncentrálják és közvetlenül visszavezetik a polimerizációs 

egységbe. A koncentrált extraktum szeparált, speciális kialakítású folyamatos repolimerizációs egységbe is 

vezethető. 

A különböző polimer minősítésekre vonatkozó követelményeknek megfelelő polimerek mind szakaszos, mind 

folyamatos eljárással előállíthatók. Mindkét működésre jellemző a rugalmasság a hozamok valamint a 

kapacitások tekintetében. A tervezés során nagy figyelmet kell szentelni arra, hogy minimalizáljuk az alapanyag 

veszteségeket, a segédáram felhasználást valamint a kezelőszemélyzet létszámát. 

6. PVC (szuszpenziós) 
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A PVC-t a vinil-klorid monomer (VCM) szakaszos polimerizációjával állítják elő, melyet vízben diszpergálnak. 

A reaktor általában 60, 80, 100 vagy 130 m3térfogatú. A kevert reaktorba (1) vizet, adalékokat és VCM-et 

töltenek. A polimerizációs reakciók közben a hőmérsékletet a megadott értéken tartják, mely hőmérséklet érték 

a hűtővíz vagy hűtött víz minőségétől függ. A reakciók végeztével a reaktor tartalmát egy lefúvató tartályba 

vezetik (2), ahol az el nem reagált VCM nagy részét kigőzölik. A reaktort a lerakódás gátló szerrel öblítik vagy 

permetezik, ezután tölthetik bele a következő adagot 

A VCM tartalmú PVC szuszpenziót folyamatosan egy sztripperbe vezetik (3). A kolonna kialakítása 

szabadalmaztatott és segítségével a VCM teljes mennyisége eltávolítható a PVC-ből a polimer minőséi romlása 

nélkül. A sztrippelés után a szuszpenziót vízmentesítik (4) és a szárítóban (5) kiszárítják. Ezek után tároló 

silókba tárolják ki az anyagot. A visszanyert VCM-et egy gáztárolóba (6) vezetik, ezután komprimálják, hűtik és 

kondenzálják, a következő polimerizációs szakaszban pedig újra felhasználják. 

7. Szitol akrilnitril (SAN) 

A sztirol monomert, az akrilnitrilt és kis mennyiségű oldószert és adalékokat bevezetik a speciális kialakítású 

reaktorba (1), ahol a polimerizáció végbemegy. A reaktor hőmérsékletét pontosan szabályozzák a megadott 

értékre, hogy a kívánt konverziót elérjék. A polimerizációs hőt könnyen el lehet vezetni egy speciális kialakítású 

hőcserélő-rendszer segítségével. A reaktor kimeneténél a polimerizáció teljesnek tekinthető 

A keveréket előmelegítik (2) és a gázmentesítőbe vezetik (3). Az illékony komponenseket vákuum alatt gőzölik 

ki a polimer oldatból. A maradékot kondenzálják (4) és visszavezetik a folyamatba. A polimer olvadékot egy 

vágógépen vezetik keresztül, majd granulálják (6). 



   

 80  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

17. fejezet - Műanyagok főbb 
mechanikai jellemzői [1,3,4,7,9,50-56] 

A műanyagok felhasználási területét elsősorban azok mechanikai tulajdonságai határozzák meg. A különféle 

műanyagtípusok között jelentős különbségek mutatkoznak azok fizikai és kémiai tulajdonságai között. Ennek 

csak részben oka a polimer felépítő monomerek különbözősége, hiszen jelentős különbségek adódhatnak a 

tulajdonságok között ugyanolyan monomer esetében is. Ekkor inkább a makromolekulák láncainak fizikai 

elhelyezkedése az oka az eltérő tulajdonságoknak. 

Meg kell azt is jegyezni, késztermékek elsősorban mechanikai de a kémiai tulajdonságai is jelentős mértékben 

függnek az alakadó eljárástól, annak körülményitől. Így például az extrúzió során jelentősen módosul a termék 

szilárdsági jellemzője a polimer hengerben való áramlási sebességének változtatásával. A polimer ömledékében 

ugyanis a makromolekulák orientálódnak, mely orientáció az alakadó szerszámon történő áthaladáskor adott 

áramlási sebesség alatt visszaalakul az eredeti állapotba. Ha azonban a sebesség a kritikus sebességtől nagyobb 

nem lesz elegendő idő a dezorientációra, ezért a termék mechanikai tulajdonságai jelentős mértékben 

különböznek az irányultság függvényében. Néhány műanyagtípus tulajdonságait a 18.1. Táblázat mutatja. 

18.1. Táblázat:  Néhány műanyag főbb jellemzője 
 

Tulajdonság HDPE LDPE PP PS PVC PA PET 

Kristályosság, 

% 
>70 30-40 60-70 - - - - 

Szerkezet részl. krist. részl. krist. részl. 

krist. 
amorf részl. krist. amorf amorf/részl.krist. 

Sűrűség 0,96 0,92 0,90 1,05-1,08 1,3-1,4 1,1-1,2 1,3-1,5 

Olv. tart., °C 120-140 120-130 110-120 80-100 120-150 260-270 210-270 

Szakítószil. 

MPa 
~30 ~10 ~28 20-70 20-60 90-100 30-70 

Savállóság kiváló kiváló kiváló jó kiváló közepes Jó 

Lúgállóság kiváló kiváló kiváló jó kiváló közepes Jó 

TÜvegsesedési, °C -90 -110 -20-80 75-110 90 60-90 70 

λ,W/mK 0,30-0,40 0,25-0,30 0,15-0,25 0,10-0,25 0,15-0,25 0,25-0,35 0,30-0,35 

Gázzáróképes

ség 
közepes közepes rossz jó jó-közepes jó-közepes kiváló 

Természetesen a fenti táblázatban feltüntetett adatok jelentősen módosulhatnak a szálerősítéses műanyagok 

esetében. Az erősített műanyagoknál nemcsak az erősítőanyagként alkalmazott szál típusa (pl. üveg, szén, 

nanocső stb.) hanem annak koncentrációja is jelentős mértékben befolyásolhatja a elsősorban a mechanikai 

jellemezőket. 
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18. fejezet - Műanyaghulladékok [60-
89] 

1. A műanyag hulladékok kezelésének lehetőségei 

A műanyag hulladékok kezelésének lehetőségeit alapvetően négy csoportra oszthatjuk: hulladéklerakás, égetés 

(energiahasznosítással vagy anélkül), mechanikai újrahasznosítás, kémiai újrahasznosítás. Környezetvédelmi 

szempontból az első és a második módszer hosszú távon nem jelenthet előnyös megoldást. A hulladéklerakásnál 

nehézséget jelent az egyre fogyatkozó hely, továbbá az a tény, hogy a lerakóban a műanyagok bomlanak le a 

legnehezebben, és a bennük lévő esetleges nehézfém szennyezések komoly környezetkárosító hatást fejtenek ki 

(  19.3.ábra  ). 

18.1. ábra - Hulladékkezelési alternatívák 
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2. A műanyaghulladékok újrafeldolgozásának 
gazdasági vonatkozásai 

Nem biztos, hogy csak gazdaságossági szempontból előnyös egy adott újrahasznosítási módot választani. 

Könnyen lehet, hogy a különböző elképzelések valamilyen kombinációja fogja a gazdaságossági, 

környezetvédelmi és technológiai szempontból optimális megoldást jelenteni. Az az ország ugyanis, mely ilyen 

eljárás birtokában van könnyebben tudja teljesíteni a különböző üvegházhatást okozó gázok emissziójának 

csökkentése érdekében vállalt kötelezettségeit, sőt akár emissziós kvótákat is adhat el más országoknak. 

Különböző tanulmányok készültek arra vonatkozólag, hogy különböző hasznosítási utak mellett mennyi energia 

és emittált CO2 takarítható meg. A   19.7.ábra   a komplex hulladékkezelési módra mutat lehetőséget. 

18.2. ábra - Komplex hulladékkezelési módszer 
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