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1. BEVEZETÉS 

1.1. Előzmények 

Annak ellenére, hogy a természetes polimerek mindig is részét képezték az ember életének, a 

makromolekulákkal és a polimerekkel foglalkozó tudomány nagyon fiatal. A természetes polimerek 

egyrészt alkotói a természetnek, gondoljunk itt a fehérjékre vagy a cellulózra, másrészt az ember már 

több ezer éve használja őket. A természetes gyantákat és mézgákat már az ősember is ismerte, az 

aszfaltot bibliai idők előtt is használták, a mayák pedig már a XI. században természetes kaucsukból 

készült gumilabdával játszottak. Az a felismerés azonban, hogy ezek az anyagok óriásmolekulákból 

állnak, nem túlságosan régi. Az 1920-as évek elején Hermann Staudinger állította először, hogy 

makromolekulák léteznek, de a szerves kémikusok még hosszú ideig, a 20-as évek végéig és a 30-as 

évek elejéig sem fogadták el ezt az álláspontot. Staudinger azt állította, hogy az olyan kolloidális 

anyagok, mint a kaucsuk, a keményítő vagy a cellulóz valójában változó hosszúságú, fonal alakú 

makromolekulák vagy polimerek, amelyek kovalens kötésekkel összekapcsolt, jól definiált kis 

egységekből állnak. 

 

 A műanyagipar azonban nem sokat törődött a tudósok problémáival, már jóval Staudinger 

felismerése előtt megindult a természetes polimerek módosítása, különböző „műanyagok” gyártása. A 

gumi vulkanizálását Goodyear 1839-ben fedezte fel, és az ezt követő 10 évben alakult ki a gumiipar az 

Egyesült Államokban és Angliában. A cellulóz származékait – a nitrocellulózt, a cellulóz-acetátot, a 

celluloidot – iparilag 1865 és 1900 között kezdték gyártani. Az első valóban szintetikus műanyag 

előállítása 1909-ben kezdődött, ez Baekeland fenol-formaldehid gyantája, a bakelit volt. A műanyagok 

nagytömegű gyártása azonban gyakorlatilag csak a tudományos felismerés és a kutatások megindulása 

után, a 30-as években kezdődött meg. Ezt követően a műanyagipar fejlődése messze meghaladta a 

többi iparág fejlődési sebességét és ez a tendencia ma is tart. A műanyaggyártás fejlődésének néhány 

lépését az 1.1. táblázat mutatja.  

1.1. táblázat: A műanyaggyártás fejlődésének néhány fontos lépése 

Dátum Polimer Feltaláló 

1839 gumi vulkanizálás Goodyear 

1870 celluloid Hyatt 

1909 fenolgyanta Baekeland 

1915 szintetikus kaucsuk Leverkusen 

1931 kis sűrűségű polietilén ICI 

1933 poli(metil-metakrilát) (plexi) Röhm 

1937 poliuretán Bayer 

1938 Nylon 66, Nylon 6 Carothers, Schlack 

1938 poli(tetrafluor-etilén) (teflon) Plunkett, DuPont 

1939 szilikon polimerek Hyde 

1941 poli(etilén-tereftalát) (PET) Whinfield, Dickson 

1953 nagysűrűségű polietilén Ziegler 

1954 polipropilén Natta 

1958 polikarbonát GE, Bayer 

1974 aromás poliamid (kevlar) DuPont 

 

1.2. A műanyagipar jelenlegi helyzete 

A műanyagok ma már az élet minden területén megtalálható szerkezeti anyagok. Amennyiben le 

kellene mondanunk róluk, sok kellemetlenség elé néznénk. Nem működnének a számítógépek, a 

háztartási gépek, általában semmilyen elektromos berendezés, az autók és így tovább, a lista 

gyakorlatilag végtelen. Sok esetben jelenlétük nem is nyilvánvaló, természetesnek tartjuk alkal-
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mazásukat, vagy nem is tudunk arról, hogy egy berendezés jelentős részben műanyagból áll. Jó példa 

erre a személygépkocsi, amelynek ma már több mint 15%-a műanyag. Ez típustól függően 10-20 

anyagfajtából tevődik össze és a járművekben található alkatrészek száma akár több száz is lehet. 

 

1.1. ábra: Néhány szerkezeti anyag felhasználásának időbeli változása 

 A műanyagok gyártásának és alkalmazásának fejlődési üteme néhány, a többi iparágat is érintő 

visszaesés ellenére változatlan. A világon gyártott műanyagok mennyisége, legalábbis a térfogata, ma 

már meghaladja a legtöbb szerkezeti anyagét, és az előrejelzések szerint a fejlődés üteme továbbra is 

változatlan (1.1. ábra). Fokozottan érvényes ez a tendencia hazánkban, ahol az egy főre eső műanyag-

felhasználás (~70 kg/fő) az utóbbi évek növekedése ellenére még mindig messze elmarad a fejlett ipari 

országok megfelelő mutatóitól (>150 kg/fő). Ezt a tendenciát jól mutatják a legutóbbi évek gazdasági 

statisztikái, melyek egyértelműen azt bizonyítják, hogy Magyarországon a műanyagipar a 

húzóágazatok közé tartozik. Az elmúlt néhány évben a műanyag alapanyagok és termékek gyártása a 

vegyipar termelési értékének több mint 40%-át tette ki. A műanyagok feldolgozásában és alkalma-

zásában érdekelt vállalatok száma és a műanyagipari szakemberek iránti kereslet is egyre nő. 

 

 A műanyagok sikerének egyik elsődleges oka az alkalmazásukkal elérhető, rendkívül előnyös 

teljesítmény/ár viszony. Ezek az anyagok gyakorlatilag minden igényt kielégítenek, vetekednek a 

hagyományos anyagokkal, esetenként pedig olyan tulajdonságokat vagy azok kombinációját kínálják, 

amelyek hagyományos anyagokkal nem is valósíthatók meg. Nagyon gyakran mindezt elérhető ár és 

rendkívül kedvező feldolgozási feltételek kísérik. A polimerekkel kapcsolatban gyakorlatilag minden 

területen rendkívül intenzív kutatás folyik, a kutatók új anyagokat, technológiákat dolgoznak ki, a 

műanyagok alkalmazási területei tovább bővülnek és egyre nő a műanyagok funkcionális alkalmazása 

is. 
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1.2. ábra: A műanyag felhasználás alkalmazás szerinti megoszlása Magyarországon (2005) 

1.3. A jegyzet célkitűzése 

Tekintettel arra, hogy a műanyagok az élet minden területén megtalálhatók, elkerülhetetlen, hogy a 

legkülönbözőbb iparágakban dolgozó szakemberek kapcsolatba ne kerüljenek velük. Ma már sok, 

élelmiszereket vagy gyógyszereket gyártó vállalat is rendelkezik műanyag-feldolgozó gépekkel. Igen 

gyakran a töltő- vagy kiszerelőüzemekben jelenik meg a műanyag, hiszen a csomagolóanyagok nagy 

része ebből készül. A csomagolástechnika jelentőségét, valamint az alkalmazási területek sokrétűségét 

szemlélteti az 1.2. ábra, amely a hazai műanyag-felhasználás alkalmazási terület szerinti megoszlását 

mutatja. A felmerülő problémák megoldásához, a megfelelő anyagtípus vagy technológia kiválasz-

tásához, egészségügyi, jogi, gazdasági kérdések tisztázásához egyaránt elengedhetetlen legalább némi 

ismeret a műanyagok jellegzetességeivel, viselkedésével kapcsolatban. Ezek az ismeretek meg-

könnyítik a párbeszédet a terület specialistáival és elvezetnek a problémák gyors és gazdaságos 

megoldásához. Tekintettel a műanyagok felhasználásának típus szerinti megoszlására, figyelmünket 

elsősorban a leggyakrabban előforduló, nagy mennyiségben gyártott műanyagok feldolgozásával és 

alkalmazásával kapcsolatos problémákra fordítjuk, és kevesebbet foglalkozunk a különleges 

műanyagokkal (1.3. ábra). 

 A fentieknek megfelelően elsődleges célkitűzésünk, hogy megismertessük a műanyagiparban 

járatlan hallgatókkal és szakemberekkel a polimerek és műanyagok jellegzetes tulajdonságait, visel-

kedését. Felhívjuk a figyelmet a kis molekulatömegű anyagok és a műanyagok közötti hasonlóságokra 

és különbségekre, valamint az ezekből származó különleges feldolgozási és alkalmazási szem-

pontokra. Jellegéből adódóan a könyv csak röviden foglalkozik a makromolekuláris kémia fontosabb 

kérdéseivel, és nagyobb figyelmet szentel a műanyagfizikai alapok, a műanyagfeldolgozás alapvető 

szempontjai, valamint az alkalmazási területek bemutatásának. Néhány példával (csomagolás, 

autóipar) szemlélteti a műanyagok sokrétű alkalmazhatóságát és felhívja a figyelmet a megfelelő 

műanyag kiválasztásának szempontjaira. Röviden tárgyalja a műanyagok újrafeldolgozásával és 

környezeti hatásával kapcsolatos kérdéseket is. 
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1.3. ábra: A világ műanyag felhasználása típus szerinti 2007-ben 

1.4. A műanyagokkal kapcsolatos alapvető fogalmak, definíciók 

A polimerekkel és műanyagokkal kapcsolatos ismeretek elsajátításához, illetve a témával kapcsolatos 

párbeszédhez elengedhetetlen a megfelelő szakkifejezések ismerete, a fogalmak és definíciók 

tisztázása. Ez nem minden esetben könnyű, mivel egyes fogalmakat szinonimaként használnak (pl. 

makromolekula, polimer, műanyag), míg más esetekben a fogalmak nem egyértelműek, a szak-

emberek különbözőképpen értelmezik őket (pl. kompatibilitás, összeférhetőség; polimer keverék, 

polimer ötvözet stb.). A következő néhány bekezdésben a leggyakrabban használt fogalmakat 

tisztázzuk, esetenként megadva a szinonimákat is. 

  

 A makromolekula azonos építőelemekből, ismétlődő egységekből felépített szerves vagy 

szervetlen molekula, amelynek molekulatömege általában nagyobb, mint 5000. Az ennél kisebb 

molekulatömegű anyagokat, ahol az ismétlődő egységek száma általában <10, oligomereknek 

nevezzük. Az említett számok nem tekinthetők merev határoknak, és mind a minimális mole-

kulatömeg, mind pedig az oligomerek építőelemeinek száma függ a makromolekula kémiai jellegétől. 

 

 A makromolekula építőelemei az ismétlődő egységek. Ezek összegképletüket tekintve 

megegyezhetnek a polimerizáció kiindulási anyagával, a monomerekkel, szerkezetük azonban 

gyakorlatilag soha nem azonos. Így pl. a polietilén kiindulási monomerje, az etilén kettős kötést 

tartalmaz, míg a makromolekula építőeleméből ez természetszerűleg hiányzik: 

CH2 CH2  
CH2 CH2( )

n  

monomer ismétlődő egység 

 A polikondenzációs műanyagoknál még az összegképlet sem egyezik, mivel a polimerizáció 

során kis molekulatömegű vegyület, pl. víz vagy alkohol keletkezik, ami eltávozik a rendszerből. Így 

például a poliamid-6,6 esetében: 

NH2(CH2)6NH2,  HOOC(CH2)4COOH
 

NH(CH2)6NHCO(CH2)4CO[ ]
n  

monomerek ismétlődő egység 

 

 Néhány jól ismert polimer monomerét, ismétlődő egységét, triviális nevét és közismert rövidítését 

az 1.2. táblázatban közöljük. 
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 Polimer alatt általában a makromolekulák összességét értjük. A két fogalom, a makromolekula és 

a polimer, azonban igen gyakran átfed egymással, hiszen a „polimer molekula” kifejezés egyetlen 

makromolekulára vonatkozik. A „polimer” gyűjtőfogalom magában foglalja az összes nagy 

molekulatömegű vegyületet, beleértve a természetes polimereket (fehérje, cellulóz, gyanták stb.), 

elasztomereket (természetes kaucsuk, poliizoprén stb.), műanyagokat (PE, PP PVC) és a térhálós 

gyantákat (epoxi, poliészter, fenoplaszt stb.). 

 

 A polimer és a műanyag kifejezéseket gyakran szinonimaként használjuk; a szakirodalom nem is 

mindig tesz különbséget a két fogalom között. A műanyag definíció azonban, sok más fogalomhoz 

hasonlóan, ellentmondásos. A különbség leginkább a polimerizációs eljárásban előállított polimer és a 

felhasznált anyag összetétele, szerkezete és tulajdonságai közötti különbséggel érzékeltethető. A 

polimerizáció eredményeképpen egy többé-kevésbé jól definiált móltömegű és kémiai összetételű 

anyagot kapunk. Ezt azonban ilyen formában nem használják fel, gyakorlatilag minden esetben egyéb 

anyagokat, adalékokat vagy társító anyagokat adnak hozzájuk a polimerizáció, illetve a műanyag 

alapanyag előállításának utolsó lépéseként. A legtöbb hőre lágyuló műanyagot granulátumként, 

adalékolt formában vásárolja a feldolgozó. 

 

 A polimerizáció a mesterséges polimerek előállítására szolgáló kémiai folyamat. Mechanizmusuk 

szerint a polimerizációs reakciók két fő típusát különböztetik meg: 

a) Láncpolimerizáció, amelyben a monomer molekulák gyors láncreakcióban kapcsolódnak 

egymáshoz. A reakcióelegyben egyidejűleg van jelen a monomer és a polimer, míg a növekvő 

láncok száma nagyon kevés, kb. 10-8 %. A polimer molekulatömege, különleges eseteket kivéve, a 

polimerizáció folyamán állandó. Ilyen módon számos jól ismert, nagymennyiségben gyártott 

kereskedelmi műanyagot állítanak elő, pl. PE, PP, PVC, PS, SBR (sztirol-butadién elasztomer) stb. 

b) Lépcsős polimerizáció, amelyben a monomerek megfelelő funkciós csoportjai reagálnak 

egymással és a makromolekula mérete folyamatosan nő a polimerizáció alatt. A monomer(ek) a 

reakció kezdetén elfogynak az elegyből és nagy molekulatömegű polimer gyakorlatilag csak 

majdnem teljes átalakulásnál keletkezik. Itt két fő csoport létezik, a polikondenzáció és a 

poliaddíció. Az első módszerrel gyártják a poliamidokat, a telített poliésztereket és a polikarbonáto-

kat, míg a második eljárás szerint a poliuretánokat. 

 

 Az előállított polimer típusa szerint megkülönböztetünk homo- és kopolimereket. A 

homopolimerek építőeleme mindig azonos, függetlenül a kiindulási komponensek számától. A po-

lietilén esetében csak egy komponensre, az etilénre van szükség a polimer előállításához, a korábban 

említett poliamid-6,6 esetében azonban az egyik komponens nem elegendő, hanem mindkettőre 

szükség van a polimer alapvető építőelemének kialakításához. Így mindkét esetben homopolimerről 

beszélünk. 

 

 A kopolimerek két vagy több építőelemből épülnek fel. A különböző építőelemek, a komono-

merek elrendeződése szerint megkülönböztetünk statisztikus, alternáló, blokk és ojtott vagy ág kopoli-

mereket. A polimerek felosztását a típus, valamint a komonomerek elrendeződése szerint vázlatosan 

az 1.4. ábrán mutatjuk be. 

 

 A polimerek viselkedését és tulajdonságait szerkezetük határozza meg. A polimerek szerkezete 

mind molekuláris, mind pedig makroszkopikus szinten jelentősen eltér a kis molekulatömegű anyago-

kétól és számos jellegzetességgel bír. Így a polimerek jellemzéséhez több, eddig nem ismert 

mennyiség szükséges. A legfontosabb jellemzőket az alábbiakban ismertetjük. 
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1.4. ábra: A polimerek felosztása típus és a komonomerek elrendeződése szerint 

1.4.1. Láncszerkezet 

Eltérően a kismólsúlyú anyagoktól, a polimerek láncszerkezete azonos kémiai összetétel mellett is 

rendkívül változatos lehet. Ez a szerkezeti változatosság természetesen a tulajdonságokban is 

jelentkezik. A szerkezet változhat például a monomerek különböző kapcsolódása miatt. Az 

aszimmetrikus vinil monomerek különbözőképpen kapcsolódhatnak egymáshoz a polimerizáció során. 

Orientációjuktól függően megkülönböztetünk fej-láb 
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1.2. táblázat: Néhány polimer neve és rövidítése, valamint a monomer és az ismétlődő egység 

szerkezete 

Monomer Ismétlődő egység Triviális név Rövidítés 

CH2 CH2  CH2 CH2( )
n

 
polietilén PE 

CH2 CH

CH3
 

CH2 CH

CH3

( )
n

 

polipropilén PP 

CH2 C

CH3

CH3

 

n
)( CH2 C

CH3

CH3

 

poliizobuti-

lén 
PIB 

CH2 C

CH3

CH CH2

 

CH2 C

CH3

CH CH2( )
n

 

poliizoprén IR 

CH2 CH CH CH2  
CH2 CH CH CH2( )

n  polibutadién BR 

CH2 CH

 

n
)( CH2 CH

 

polisztirol PS 

CH2 CH

CN
 

( )
nCH2 CH

CN
 

poliakril-

nitril 
PAN 

CH2 CH

OH
 

CH2 CH

OH

n
)(

 

poli(vinil-

alkohol) 
PVOHa 

CH2 CH

Cl
 

( )
nCH2 CH

Cl
 

poli(vinil-

klorid) 
PVC 

CH2 CH

OCOCH3
 

CH2 CH

OCOCH3

n
)(

 

poli(vinil-

acetát) 
PVAC 

CF2 CF2  
CF2 CF2 n

)(
 poli(vinili-

dén-fluorid) 
PVDF 

 
aa monomer nem létező anyag, mert  

 

CH2 CHOH CH3 CHO
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1.2. táblázat: Néhány polimer neve és rövidítése, valamint a monomer és az ismétlődő egység 

szerkezete (folytatás) 

Monomer Ismétlődő egység Triviális név Rövidítés 

CH2 CH

COOCH3
 

( )
nCH2 CH

COOCH3
 

poli(metil-

akrilát) 
PMA 

CH2 C

COOCH3

CH3

 

CH2 C

COOCH3

CH3

n)(

 

poli(metil-

metakrilát) 
PMMA 

CH2O  
CH2O( )

n  poliformalde-

hid 
POM 

CH2 CH2

O
 

CH2CH2O
n

)(
 poli(etilén-

oxid) 
POE 

OH

CH3

CH3
 

CH3

CH3

O( )
n

 

poli(fenilén-

oxid) 
PPO 

H3COOC COOCH3

HO CH2 CH2 OH  

OCH2CH2OOC CO( )n
 

poli(etilén-

tereftalát) 
PET 

NH2(CH2)6NH2

HOOC(CH2)4COOH
 

NH(CH2)6NHCO(CH2)4CO[ ]
n  p(hexameti-

lénadipamid) 
PA66 

CF2 CF2  
CF2 CF2 n

)(
 poli(tetra-

fluor-etilén) 
PTFE 

 

CH2 CH CH2 CH CH2 CH CH2 CH

X X X X
 

és fej-fej, illetve láb-láb szerkezeteket  

láb-lábfej-fej

CH2 CH CH CH2 CH2 CH CH CH2 CH2 CH

X X X X X

 

A legtöbb polimerizációs eljárásban elsősorban fej-láb szerkezetek keletkeznek, véletlenszerűen 

azonban fej-fej, illetve láb-láb kapcsolódású szerkezeti elemek is képződnek. Ezek általában 

hibahelyként hatnak és csökkentik a polimer kémiai stabilitását, valamint a lánc szabályosságát és így 

kristályosodási hajlamát. 

 

 Az aszimmetrikus, királis szénatomot tartalmazó polimerek konfigurációja, a különböző 

csoportok állandó térbeli elrendeződése is változhat a láncon. Ha például egy vinilvegyületből 

előállított polimer térszerkezetét vizsgáljuk, látható, hogy királis szénatomokat tartalmaz, hiszen a 

kapcsolódó R1 és R2 láncszakaszok mérete eltérő. Polipropilén esetén például: 
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CH CH2

CH3

CH2R1 CH

CH3

R2
* *

 

Az ilyen vinilpolimerek, amelyek általában CH2 = CXY monomerből épülnek fel, két különböző 

ismétlődési egységet tartalmazhatnak: 

C C

HH

Y X

 

C C

HH

X Y

 

A két sztereoizomer egymás tükörképe, rotációval nem hozhatók fedésbe. Ezeknek az anyagoknak 

nincs számottevő optikai aktivitása, mivel a szénatomhoz kapcsolódó polimer láncrészek közel 

azonosak. Amennyiben a polimer építőeleme egyetlen szubsztituenst tartalmaz, ~CH2─CHR1~, 

monotaktikus polimerekről beszélünk. Ezeknek három típusát különböztethetjük meg: 

 

1. Az izotaktikus polimerekben a szubsztituensek főlánchoz viszonyított térbeli elhelyezkedése 

azonos 

CH2 CH CH2 CH CH2 CH CH2 CH

X X X X
 

2. A szündiotaktikus polimerekben a szubsztituensek alternálva helyezkednek el a főlánc mentén 

CH2 CH CH2 CH CH2 CH CH2 CH

X

X

X

X

 

3. Az ataktikus polimerekben az aszimmetrikus szénatom szubsztituensének elhelyezkedése 

véletlenszerű. 

CH2 CH CH2 CH CH2 CH CH2 CH

X

X

X X
 

 A szabályos láncszerkezet általában makroszkopikus rendezettség kialakulását is eredményezi, az 

izo- vagy szündiotaktikus polimerek többnyire kristályosak. Jó példa erre a polipropilén, amely 

izotaktikus szerkezet esetén kristályosodik és a kristályos polimer olvadáspontja ~165 C, míg az 

ataktikus változat elasztomer, 0 C körüli üvegesedési hőmérséklettel.  

 

 A konjugált diének polimerizációjával előállított elasztomerek (pl. polibutadién, poliizoprén) 

szerkezeti egységei még változatosabbak, az építőelemek különböző módon kapcsolódhatnak 

egymáshoz, pl. a poliizoprénben: 

CH2 C CH CH2 CH2 C CH CH2

CH3 CH3

1 2 3 41 2 34
 

1-4 kapcsolódás 
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CH2 C CH2 C

CH3

CH

CH3

CHCH2 CH2  

1-2 kapcsolódás 

 

 Ha a dién aszimmetrikus felépítésű, mint a bemutatott izoprén, akkor mind az 1-4, mind az 1-2 

kapcsolódás során kialakulhat fej-láb, fej-fej, illetve láb-láb szerkezet is. 1-2 kapcsolódás esetén 

mindazok a szerkezeti változatok lehetségesek, amelyeket a vinilvegyületeknél tárgyaltunk (ld. 

sztereoizomeria), ebben az esetben X = ~CH=CH2. 1-4 kapcsolódás esetén két újabb szerkezeti 

variáció (konfiguráció) alakulhat ki: 

 

CH2

C CH

H3C

CH2

 

CH2

C CH

H3C CH2
 

cisz-1,4 poliizoprén transz-1,4 poliizoprén 

 

 A két, illetve több ismétlődő egységből felépülő kopolimerek finomszerkezeti változatossága még 

gazdagabb. A kopolimerek ugyanúgy, mint a homopolimerek polimolekulárisak. Az átlagos 

molekulatömeg és a molekulatömeg-eloszlás mellett a kopolimer jellemzéséhez azonban 

elengedhetetlen az összetétel, azaz az ismétlődő egységek egymáshoz viszonyított mennyisége a 

láncon belül. Az összetételt általában a kopolimert felépítő egységek móltörtjével adják meg. A vinil-

klorid/vinilidén-klorid kopolimer 

R1 CH2 CHCl CH2 CCl2 R2( ) ( )
n m  

összetételét az n/(m+n), illetve az m/(m+n) móltörttel jellemezhetjük. A polimolekularitás 

következtében azonban csak a kopolimer minta átlagos összetételéről beszélhetünk, vagyis az egyes 

kopolimer molekulák összetétele nem szükségszerűen azonos. Az ismétlődő egységek kapcsolódási 

sorrendje is változhat, két építőelem esetén a lehetőségeket az 1.4. ábrán mutattuk be. A kopolimerek-

ben is megtalálhatók ugyanazok a szerkezeti változatok, mint homopolimerekben, így például a fej-fej, 

fej-láb, láb-láb kapcsolódási formák, a D és L konfigurációk elrendeződése révén kialakuló sztereore-

guláris, illetve ataktikus szerkezet, dién kopolimerek esetén pedig az 1-4, illetve az 1-2 kapcsolódás, 

valamint a cisz és transz szerkezetű elemek.  

1.4.2. Alak 

A polimerizációs reakciók jellegétől és körülményeitől függően változhat a láncok alakja. Bizonyos 

eljárások, mint pl. az anionos vagy a sztereospecifikus polimerizáció gyakorlatilag teljesen lineáris 

láncokat eredményeznek. Más eljárások különböző számú és mértékű elágazottságot hoznak létre a 

láncon, ami meghatározza a polimer makroszkopikus szerkezetét és tulajdonságait. Általában hosszú 

és rövidláncú elágazottságot különböztetünk meg. A gyakorlatban előforduló tipikus lánc-

szerkezeteket az 1.5. ábrán mutatjuk be. Az elágazottság hatását jól jellemzi a kis (LDPE) és nagysű-

rűségű (HDPE) polietilén szerkezete és tulajdonságai közötti különbség, amit néhány jellemző adat se-

gítségével az 1.3. táblázatban mutatunk be. A táblázatban az elágazottságot a láncvégi –CH3 csoportok 

számával jellemezzük, amit 1000 főláncú szénatomra vonatkoztatunk. Az adatok egyértelműen 

mutatják az elágazásoknak a rendezettségre és a tulajdonságokra gyakorolt hatását. 
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1.5. ábra: A polimerlánc szerkezetének sematikus ábrázolása 

 A polimerekben, még a lineáris láncok sem kinyújtva, egymással párhuzamosan helyezkednek el. 

Az építőelemek egymáshoz viszonyított helyzetét a vegyértékszögek, valamint a vegyértékszög körüli 

rotációt gátló energetikai és sztérikus hatások határozzák meg. Külső erők távollétében a láncok 

gombolyodott formát vesznek fel (1.6. ábra), a gombolyag méreteit és a láncvégek távolságát különbö-

ző tényezők befolyásolják. A lánc adott körülmények között felvett alakját konformációnak, a 

lehetséges alakok összességét pedig konformáció-eloszlásnak nevezzük. 

1.3. táblázat: Az elágazottság hatása a polietilén tulajdonságaira 

Típus Sűrűség 

(g/cm3) 

Elágazottság 

(CH3/1000 C atom) 

Kristályosság 

(%) 

Modulus 

(GPa) 

LDPE 0,921 12 35 0,17 

HDPE 0,970 0 70 1,35 
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1.6. ábra: Gombolyodott láncmolekula, konformációváltozás 

1.4.3. Átlagos jellemzők 

A polimer molekulák mérete többféle mennyiséggel jellemezhető. Leírható a makromolekulát alkotó 

ismétlődő egységek számával, azaz a polimerizációs fokkal. A polimerizációs fok és az ismétlődő 

egység molekulatömegének szorzata a polimer móltömegét adja meg. A polimerizáció statisztikus 

jellege, valamint a lejátszódó fő- és mellékreakciók következtében a polimer nem jellemezhető 

egyetlen, jól definiált molekulatömeggel. A polimert különböző hosszúságú láncok összessége alkotja, 

így azt átlagos molekulatömeggel és egy molekulatömeg-eloszlással jellemezhetjük. Egy tipikus 

molekulatömeg-eloszlást az 1.7. ábrán mutatunk be. 

 
1.7. ábra: Egy kereskedelmi PP kopolimer molekulatömeg-eloszlása 
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 A molekulatömeg, illetve annak eloszlása különböző módszerekkel határozható meg. A makro-

molekulák különböző tulajdonságainak (számuk, méretük, hidrodinamikai térfogatuk, viszkozitásuk 

stb.) meghatározása képezi a módszerek alapját és a mért mennyiségek jellegétől függően különböző 

átlagmóltömegekhez jutunk. A molekulák számától függő tulajdonságok (forráspontemelkedés, fa-

gyáspontcsökkenés, ozmózisnyomás stb.) meghatározásán alapuló módszerek a szám szerinti átlagos 

molekulatömeget eredményezik, ami az alábbi módon definiálható: 

 




i

ii

n
N

MN
M

 
   (1.1) 

ahol Ni az Mi molekulatömeggel rendelkező láncok száma. Más módszerek nem a molekulák számát, 

hanem azok méretét határozzák meg. Ilyen esetekben a meghatározott mennyiség a tömeg szerinti át-

lagmóltömeg, amely analitikusan a következő formában adható meg: 

 




i

ii

w
w

Mw
M

 
    (1.2) 

ahol wi az Mi molekulatömeggel rendelkező láncok tömege. Mivel wi = NiMi, ezért az 1.2. egyenlet 

felírható 
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2

  (1.3) 

azaz a tömeg szerinti átlagmóltömeg a számszerinti molekulatömeg első momentuma. Ennek 

analógiájára további momentumok, így a második momentum a Z, míg a harmadik a Z+1 átlag, is 

meghatározhatók. A különböző momentumok a polimer eltérő tulajdonságaival hozhatók kapcsolatba. 

A magasabbrendű momentumok a móltömeg eloszlásra jellemzők, amit számszerűen a polidisz-

perzitással, az Mw/Mn hányadossal fejezünk ki. A kereskedelmi polimerek szám szerinti átlag-

móltömege általában 104 és 106 között található, esetenként azonban többmilliós móltömegek is 

előfordulnak. 

1.4.4. A láncok kapcsolata, kölcsönhatások 

A polimer láncban az atomok a vegyértékkötés körüli rotációs, valamint rezgő mozgást végeznek. 

Ezen túlmenően azonban bizonyos mértékű transzláció is lejátszódhat, mivel a lánc hajlékonyságából 

adódóan önálló helyváltoztatásra képes molekularészei is vannak, amelyeket szegmenseknek hívunk. 

A szegmensek több ismétlődő egységből álló részek, nagyságuk a láncot felépítő atomok minőségétől 

és méretétől függ. A polimerben az egyedi molekulák nem függetlenek, kölcsönhatásba lépnek 

egymással. A kölcsönhatás lehet fizikai, fizikai-kémiai vagy „kémiai” jellegű. A fizikai kölcsönhatás 

elsődleges oka a makromolekulák gombolyodottsága. A bonyolult konfigurációt felvevő molekulák 

olykor többször is keresztezik egymást, fizikai térhálót hozva létre (ld. 1.8. ábra). Külső erőhatás 

esetén a fizikai térháló akadályozza a deformációt, jelentős szerepet játszva a polimer viselkedésében. 

A fizikai térháló kialakulásának feltétele egy kritikus molekulatömeg elérése. A kritikus 

molekulatömeg alatt a polimer nem képes a térháló kialakítására, tulajdonságai és tulajdonságainak 

móltömegfüggése lényegesen eltér a kritikus érték felett megfigyelt viselkedéstől. A kritikus 

móltömeg értéke függ a polimer típusától, a külső igénybevétel nagyságától, a mérési módszertől stb. 

A fizikai térháló nem állandó, hanem dinamikusan változik, ezért fluktuációs hálónak is nevezik. 
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1.8. ábra: A makromolekulák gombolyodottsága 

 Az egyes láncok vagy a lánc kisebb egységei a szegmensek, illetve az ismétlődő egységek között 

mindig fellépnek szekunder erők, fizikai-kémiai kölcsönhatások. Ezek lényegében megegyeznek a kis-

móltömegű anyagoknál fellépő erőkkel. Legjelentősebb szerepe ezek közül a hidrogén hidaknak van. 

Ezek esetenként nagyon erősek is lehetnek, és lényeges szerepet játszhatnak a hosszú távú 

rendezettség, pl. a kristályosság kialakulásában ezáltal meghatározva a polimer viselkedését. Jól 

példázzák ezt a poliamidok, ahol a kristályosság, a magas olvadáspont és a kitűnő mechanikai 

tulajdonságok egyaránt a szabályosan elhelyezkedő poláris csoportok között fellépő hidrogénhidas 

kölcsönhatás következtében alakulnak ki. 

 

 A polimerizáció során vagy azt követően a láncok között primer kémiai kötések is kialakulhatnak, 

térhálós polimereket hozva létre. Ezeket a kiindulási polimer jellegétől, valamint a térhálós polimer 

tulajdonságaitól függően két csoportra oszthatjuk: a gumikra, amelyek elasztomerek utólagos 

vulkanizálásával (térhálósításával) készülnek és a térhálós gyantákra (hőre keményedő műanyagok), 

amelyek általában a polimerizációs eljárás során, monomerekből képződnek. A térhálós polimerek 

tulajdonságait más tényezők mellett döntő mértékben befolyásolja a térhálósűrűség, amit a 

lánconkénti keresztkötések gyakoriságával, illetve a keresztkötések közötti távolsággal jellemez-

hetünk. Meg kell itt jegyeznünk, hogy a hőre keményedő műanyag (thermoset) kifejezés történelmi 

név, mivel az első kereskedelmi polimer, a bakelit feldolgozása, térhálósítása magas hőmérsékleten 

történt. A létező gyanták közül számos szobahőmérsékleten, melegítés nélkül térhálósodik. 

1.4.5. Makroszkopikus szerkezet 

A kismolekulatömegű anyagokhoz hasonlóan a polimer molekulák is különböző rendezettségűek 

lehetnek. A rendezettség alapján két fő csoportba sorolhatjuk az anyagokat, lehetnek amorfak és 

kristályosak. Az amorf polimerekre a hosszú távú molekuláris rendezettség teljes hiánya jellemző. A 

szabályos láncszerkezettel rendelkező polimerek lehűtés után gyakran kristályosodnak, különböző 

szerkezeti egységekbe rendeződnek. Eltérően a kis molekulatömegű anyagoktól, a kristályos 

polimerek rendezettsége sohasem tökéletes, azaz a kristályossági fok mindig kisebb, mint 100%. 

Ennek megfelelően a szerkezeti elemek mérete, tökéletessége változik, hasonlóan a móltömeghez, egy 

eloszlással jellemezhető. Szilárd állapotban a kristályos polimerek szerkezete (kristályosság, a 
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kristályos elemek mérete és méreteloszlása, a kristályok típusa stb.) meghatározza ezeknek az 

anyagoknak a tulajdonságait. 

 

 A polimerekben és műanyagokban nem a kristályosság az egyetlen szerkezeti tényező, ami 

befolyásolja az anyag tulajdonságait. Az amorf anyagok sem mindig homogének. Az ojtott és a blokk 

kopolimerek különböző építőelemekből álló láncai gyakran több fázisra válnak szét. Egyes 

polimereket nem önmagukban, hanem más polimerekkel készített keverékeikben használják. A kívánt 

tulajdonságok elérése érdekében a polimereket gyakran módosítják, társító anyagokat adnak hozzájuk, 

amelyek lehetnek szerves vagy szervetlen anyagok, szemcsék, lemezek vagy szálak. A végtermék 

szerkezete függ a komponensek jellegétől, a polimer molekulaszerkezetétől, a komponensek 

mennyiségétől és a feldolgozási viszonyoktól. A tulajdonságokat minden esetben a szerkezet határozza 

meg, sok esetben anyagi jellemzőkről nem is beszélhetünk; szerkezetüktől függően ugyanazon 

anyagkombináció tulajdonságai nagymértékben eltérhetnek egymástól.  

1.5. Csoportosítás; a polimerek és műanyagok tulajdonságai 

A polimerek és műanyagok tulajdonságait jellemző hőmérsékletük szobahőmérséklethez viszonyított 

értéke határozza meg. Amorf polimerek esetén ez a jellemző hőmérséklet az üvegesedési 

hőmérséklet, az a hőmérséklet, ahol az anyag merevvé válik, illetve meglágyul, míg kristályos 

anyagok esetén az olvadási hőmérséklet. Ez utóbbi értelemszerűen szobahőmérséklet felett van, így a 

kristályos polimerek általában nehezen oldódó, nagy szilárdságú, merev anyagok. Természetesen a 

tulajdonságok nagymértékben függenek a kristályszerkezettől és a kristályossági foktól. 

 

 Amennyiben az üvegesedési hőmérséklet szobahőmérséklet alatt van, külső erő hatására az anyag 

könnyen deformálódik, az erő megszűnése után pedig igyekszik felvenni eredeti alakját. A 

szobahőmérséklet alatti üvegesedési hőmérséklettel rendelkező anyagok az elasztomerek. 

Amennyiben az üvegesedési hőmérséklet szobahőmérséklet felett van, általában műanyagokról 

beszélünk. Ezek lehetnek lineárisak, vagy térhálósak, amorfak, vagy kristályosak. 

 

 A polimerek és műanyagok csoportosítása jellemző hőmérsékletük, tulajdonságaik, vagy 

szerkezetük alapján történhet. Egységes csoportosítás nem létezik, ez minden esetben önkényes. 

Bizonyos szempontok alapján egy anyag az egyik, míg más szempontok alapján a másik csoportba 

kerül. Az alábbi felsorolás azokat az anyagcsoportokat tartalmazza, amelyeket valamilyen szempont 

szerint gyakran megkülönböztetnek a többitől, egyben magyarázva a csoport nevét alkotó 

gyűjtőfogalmakat is. 

 

a) Elasztomerek. Az elasztomerek rugalmas, lineáris polimerek, melyek üvegesedési hőmérséklete 

szobahőmérséklet alatt található. Az elasztomerek kémiai térhálósításával kapjuk a gumikat. 

Térhálót nemcsak kémiai úton hozhatunk létre, hanem a láncok rögzítése állandó fizikai térháló 

segítségével is történhet. Ilyen anyagokban a térhálópontok hő hatására reverzibilisen felbomlanak 

és újraalakulnak, feldolgozásuk pedig a hőre lágyuló  műanyagoknál alkalmazott eljárásokkal 

történhet. Ezek a termoplasztikus elasztomerek. A fizikai térhálót létrehozhatják kristályos 

egységek (PP/EPDM keverékek) vagy üvegszerű domének (sztirol/butadién kopolimerek). A 

hagyományos gumik jellemzői a térhálósodás mértékétől függenek, igen sűrű térháló esetén 

üvegkeménységű anyagot kapunk (ebonit). 

b) Hőre lágyuló műanyagok. Lineáris vagy elágazott molekulákból álló anyagok, amelyek 

üvegesedési és/vagy kristályosodási hőmérséklete szobahőmérséklet felett van. A hőmérséklet 

növelésével az anyag megolvad, ömledékállapotba megy át. Feldolgozásuk magas hőmérsékleten, 

külső erő hatására történik. Lehűlés után megszilárdulnak és megtartják az alakadás során nyert 

formájukat. Az olvasztás és megszilárdulás reverzibilis folyamatok. 

 

c) Hőre keményedő anyagok, gyanták. Szobahőmérséklet feletti üvegesedési hőmérséklettel 

rendelkező térhálós műanyagok. Általában merevek, nagy szilárdsággal rendelkeznek. 

Polimerizációjuk, ami egyben a térhálósodás, a feldolgozás, alakadás során játszódik le. A térháló-
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sodás nemcsak hő hatására mehet végbe, hanem katalizátorok adagolásával vagy a komponensek 

egyszerű összekeverésével is előidézhető.  

 

d) Műszaki műanyagok. Általában kiegyenlítetten jó tulajdonságokkal (mechanikai, elektromos, 

termikus stb.), különösen nagy szilárdsággal és ütésállósággal rendelkező, hőre lágyuló 

műanyagok. Alkalmazási hőmérsékletük általában magas, >100-150 C. Különleges 

tulajdonságaiknak megfelelően áruk lényegesen meghaladja a közönséges, tömegműanyagok árát 

(PE, PP, PVC, PS). 

 

e) Kompozitok. Tágabb értelemben véve ide tartozik minden töltő- és erősítő anyagot tartalmazó két- 

vagy többkomponensű műanyag. A szemcsés töltőanyagot tartalmazó polimereket gyakran nem 

sorolják a kompozitok közé és kritériumnak a szilárdság és a merevség társítás hatására 

bekövetkező egyidejű növekedését tekintik. Az ilyen anyagokat „advanced” (fejlett, előrehaladott) 

kompozitnak nevezik. Ezeket térhálós polimerek és gyakorlatilag végtelen üveg-, szén- vagy 

szerves szálak segítségével állítják elő. 

 

 A létező igen nagyszámú polimer és műanyag a tulajdonságok széles tartományát kínálja a 

felhasználó számára. Gyakorlatilag minden alkalmazási területre megtalálható a megfelelő műanyag, 

gyakran több alternatíva is létezik. Egy adott célnak leginkább megfelelő műanyag kiválasztását az 

alkalmazás követelményeitől függően rendkívül gondos műszaki és gazdasági mérlegelés alapján kell 

végezni. Az alábbiakban, a teljesség igénye nélkül, felsorolunk néhány kiemelkedő vagy különleges 

tulajdonságot: 

 szilárdság, merevség, keménység – az acéllal, vagy a kerámiákkal vetekedhet sokkal kisebb 

tömeg mellett (ld. kompozitok), 

 ütésállóság – megfelelő heterogén szerkezet kialakítása igen nagy ütésállóságot eredményez 

(ütésálló PS), 

 optikai jellemzők – egyes polimerek fényáteresztése és általában optikai tulajdonságai vetekednek 

az ólomüvegével (PC, PMMA, PS), 

 vezetőképesség – adalékok segítségével, vagy a megfelelő kémiai szerkezet kialakításával 

tetszőleges vezetőképesség és pozitív hőmérsékleti koefficiens érhető el (korom-, fém szemcsék, 

poliacetilén), 

 hőállóság – megfelelő kémiai szerkezet esetén igen széles hőfoktartományban alkalmazható 

műanyagok állíthatók elő (repülés, űrhajózás), 

 különleges jellemzők – műanyagokat alkalmaznak a nemlineáris optikában, piezoelektromos 

érzékelőkben (PVDF), elektronikus kijelzőkben (folyadékkristályos polimerek, LCP) stb. 

Gyakran nem különleges tulajdonságokra, hanem a jellemzők optimális egyensúlyára van szükség, 

megfelelő feldolgozhatóság és ár mellett. Ez tulajdonképpen a nagy mennyiségben gyártott 

tömegműanyagok (PE, PP, PVC, PS) titka, amelyeket a gazdaság minden területén alkalmaznak. 

1.6. Műanyagok 

A polimerhez adott egyéb anyagok száma igen nagy, ezek lehetnek kis és nagy molekulájúak és 

adagolásuk történhet néhány tizedszázaléktól akár 50 %-ig is. Ismét a teljesség igénye nélkül 

bemutatjuk a műanyagokban alkalmazott adalékok és társító komponensek legfontosabb típusait. 

 

a) Adalékok 

 Stabilizátorok: a feldolgozás és alkalmazás körülményei között biztosítják a polimer 

tulajdonságainak megőrzését. 

 Csúsztatók: segítik a műanyag feldolgozását. 

 Formaleválasztók: elősegítik a késztermék eltávolítását a feldolgozó szerszámból. 

 Lágyítók: a kemény műanyagokat (elsősorban PVC) hajlékonnyá teszik. 

 Égésgátlók: csökkentik a polimer éghetőségét és a füstképződést. 

 Színezékek, pigmentek: biztosítják a kívánt színt. 

 Optikai fehérítők: megszüntetik egyes polimerek sárgás színét. 



1. Bevezetés 21 

© Pukánszky Béla, Móczó János, BME www.tankonyvtar.hu  

 Szag- és illatanyagok: elveszik a műanyag kellemetlen szagát, vagy biztosítják a kívánt illatot. 

 Antisztatikumok: csökkentik a műanyag felületi és/vagy térfogati ellenállását, elektrosztatikus 

feltöltődését. 

 Gócképzők: szabályozzák a műanyagok kristályosodását és kristályos szerkezetét. 

 

b) Társító anyagok 

 Polimerek: polimerkeverékek komponensei. 

 Ütésálló adalékok: ezek általában elasztomerek, növelik a műanyag ütésállóságát, törési 

ellenállását, különösen alacsony hőfokon. 

 Vezetőképességet biztosító anyagok: korom-, vagy fém részecskék. 

 Töltőanyagok: növelik a műanyag merevségét és néha csökkentik az árát. 

 Erősítőanyagok: anizometrikus adalékok, igen gyakran szálak, növelik a műanyag szilárdságát és 

merevségét. 
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2. POLIMERIZÁCIÓ 

2.1. Bevezetés 

A kereskedelmi polimereket nagy mennyiségben nagy kapacitású üzemekben állítják elő. Számos 

polimerizációs eljárás létezik; a polimerizációs reakciók típusa és jellege elsősorban a monomer 

kémiai szerkezetétől, a reaktív csoport(ok) típusától függ. Ugyanakkor a polimerizációs eljárás és 

annak körülményei döntő mértékben befolyásolják az előállított polimer molekulatömegét, 

molekuláris szerkezetét (pl. elágazottság) és ezáltal tulajdonságait is. Az ipari polimerizációs eljárás 

jellegéből adódóan a polimer különböző szennyeződéseket (polimerizációs adalékok – szuszpenziós, 

emulziós polimerizáció) tartalmaz, amelyek befolyásolják stabilitását és alkalmazási jellemzőit. 

Tekintettel arra, hogy rendkívül szoros kapcsolat áll fenn a polimerizációs eljárás és az abban készült 

anyag jellemzői között, elengedhetetlen az alapvető polimerizációs módszerek megismerése. 

 

 A polimerizációs eljárások két fő csoportba oszthatók, amelyek számos szempontból jelentősen 

eltérnek egymástól. Mindkettő, a láncpolimerizáció és a lépcsős polimerizáció fontos polimerek 

előállítására szolgál, azonban a láncpolimerizációval előállított anyagok összmennyisége lényegesen 

nagyobb. Ez természetesen nem csökkenti a másik csoportba tartozó eljárások ipari jelentőségét. A 

láncpolimerizáció jellemzője, hogy egy aktiválási, iniciálási lépés után kialakult aktív centrumon 

gyors láncnövekedés megy végbe, az aktív centrumhoz számos monomer kapcsolódik. Az 

láncpolimerizációs eljárások a növekvő aktív centrum jellege alapján további csoportokra oszthatók, 

amelyek közül a legfontosabbak a gyökös, az anionos, a kationos és a sztereospecifikus polimerizáció. 

A láncpolimerizáció monomerei többnyire kettős kötést tartalmazó, túlnyomórészt vinil (CH2 = CHR1) 

vagy vinilidén (CH2 = CR1R2) vegyületek, ahol R1 és R2 lehet hidrogén vagy halogén, alkil, alkenil, 

aril stb. szubsztituens, mint pl. metil-, fenil-, ciano- vagy vinil- csoport. A monomerek reaktivitását 

(aktív centrum típusa, kialakításának módja) elektronszerkezeti, polaritási és sztérikus tényezők 

együttesen határozzák meg.  

2.2. Gyökös polimerizáció 

A láncpolimerizációs eljárások reakciói összetettek, a polimerizáció több elemi lépésre bontható. Ezek 

közül a legfontosabbak a láncindítás vagy iniciálás, a láncnövekedés és a lánczáródás. Egyes elemi 

lépések esetleg nem is mennek végbe a különböző típusú (ionos, sztereospecifikus) polimeri-

zációkban. A gyökös polimerizációban minden elemi lépés megtalálható, ezért részletesebben csak ezt 

tárgyaljuk, de semmiképp nem törekszünk teljességre. 

2.2.1. A polimerizáció elemi lépései 

A polimerizáció első lépése az aktív, növekedésre képes centrum kialakítása, az iniciálás. Ez a reakció 

a láncindító lépés, amelyet fizikai vagy kémiai módszerekkel válthatunk ki. Fizikai iniciálás történhet 

termikus vagy sugárzásos (ultrahang, UV-fény, γ-sugárzás) úton. Kémiai iniciálásnál a gyököket nem 

a monomerből, hanem viszonylag könnyen gyökökre bomló anyagokból, iniciátorokból állítjuk elő. 

Iparilag a kémiai iniciálás jelentősége lényegesen nagyobb, mint a fizikai úton történő láncindításé. 

Szigorúan véve az iniciálás az a folyamat, amelyben a láncindító gyök monomerrel reagál, létrehozva 

a növekvő centrumot, de praktikus okokból beleértjük a láncindító gyököket eredményező reakciót is: 

R R 2 R
kd

 

+ M R MR
ki

 

Mivel az iniciátor bomlása sokkal lassabb, mint a képződött gyök reakciója a monomerrel, ezért 

ez a sebességmeghatározó lépés. Az iniciálási reakció sebességi állandója ki = 2 f k d . A sebességi 
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állandóban szereplő 2-es szorzó azt jelzi, hogy iniciátorok alkalmazása esetén a bomlás során egy 

iniciátor molekulából két aktív gyök keletkezik. f a gyökhasznosítási tényező, ami azt mutatja, hogy a 

gyökök milyen hányada képes valóban polimerizációs lánc iniciálására. f értékét sok tényező 

befolyásolja; az egyik legfontosabb a gyökök primer rekombinációja, az ún. kalitka-effektus. Ilyenkor 

a keletkező két gyök nem tud elég gyorsan eltávolodni egymástól a reakcióelegyben és azonnal re-

kombinálódik. Amennyiben minden gyök képes lenne iniciálásra, f értéke 1 lenne; a gyakorlatban 0,4 

és 0,9 között van. 

 

 Az iniciátorok valamilyen kémiai reakcióban (termikus-, foto-, redox) bomlanak szabad 

gyökökre. Iniciátorként peroxi, azo- vagy diazo vegyületeket használunk. Egy, az ipari gyakorlatban is 

fontos reakció például a peroxidok termikus bomlása (benzoil-peroxid) 

 

C O

O

2C O O C

O O
 

de használható iniciálásra az azovegyületek termikus vagy fotokémiai bomlása, így például az α,α'-

azo-bisz(izobutiro-nitril) fotolízise is. Szobahőmérsékletű polimerizációnál redox iniciálást 

alkalmazunk, ilyen például a hidroperoxid-vas(II) rendszer. 

 

 Az iniciálás során létrejött aktív centrum elindítja a láncnövekedést, ami a monomer addíciójával 

nagyon gyorsan megy végbe, lineáris molekulát eredményezve 

CH2 CHXR CH2CHX( )CH2 CHX)(R CH2CHX CH2 CHX
n+1

+
n

kp

 

 A növekvő gyök átlagos élettartama rövid, egy több mint 1000 ismétlődő egységből álló 

makromolekula 10-2, 10-3 másodperc alatt létrejöhet. Fel kell itt hívnunk a figyelmet arra, hogy a 

növekedési reakció kinetikai lánchossza, az aktív centrum élettartama, valamint a makromolekula 

mérete, a polimer lánc hossza, két különböző dolog, nem szabad összekeverni őket. 

  

 A növekvő makrogyök nagyon reakcióképes és a láncreakció során több mellékreakció is 

felléphet. A növekedési reakció megállása, a lánczáródás többféle módon mehet végbe, így például 

  

– két makrogyök kölcsönhatásával, 

– a makrogyök és egy iniciátor gyök reakciójával, 

– reakció valamilyen más aktív molekulával (pl. inhibítor), 

– szennyeződések (pl. oxigén) hatására. 

 

Ha a makrogyök valamilyen más, aktív molekulával (oldószer, iniciátor, monomer) lép reakcióba és a 

makromolekula (polimer lánc) növekedése megáll, de a kinetikai lánc, a polimerizáció folytatódik, 

akkor láncátadásról beszélünk (ld. később). Két növekvő makrogyök bimolekuláris reakciója kétféle 

módon történhet és a reakció jellege befolyásolja a keletkező polimer molekulatömegét, valamint 

szerkezetét. 

 

Rekombinációról akkor beszélünk, amikor két láncvég összekapcsolódik, egyetlen hosszú molekulát 

hozva létre 

CH2 CH CH CH2

X X

CH CH2

X

+CH2 CH

X

kt

 

Diszproporcionálódás esetén egy hidrogén átadása két inaktív molekulához vezet, amelyek egyikén 

láncvégi kettős kötés alakul ki 
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Mindkét mechanizmusra van gyakorlati példa, a növekvő polisztirol láncok szinte kizárólag 

rekombinációval záródnak le, míg a poli(metil-metakrilát) molekulák növekedése elsősorban disz-

proporcionálódással ér véget. 

2.2.2. Egyéb reakciók 

Ideális körülmények között, amikor mellékreakciók egyáltalán nem mennek végbe, 100 %-os 

konverziót érnénk el és a kapott polimer csak lineáris láncokat tartalmazna. A gyökös polimerizációval 

előállított polimerek esetében azonban ez alig fordul elő, többnyire olyan polimereket kapunk, 

amelyek móltömege kisebb, mint a várt, elméletileg számított érték, esetenként pedig elágazások 

jönnek létre a láncon. Számos tényező vezethet az ideálistól eltérő polimerizációhoz, itt csak a 

legfontosabbakat vesszük számba. 

 

Láncátadás. A kísérletileg mért mólsúlyok gyakran sokkal kisebbek, mint amit a gyökös 

polimerizáció elmélete alapján várnánk. Ez a jelenség arra utal, hogy olyan reakciók játszódnak le, 

amelyek megállítják a polimermolekula növekedését, de nem szüntetik meg magát a polimerizációs 

folyamatot, a kinetikai lánc nem zárul le. Ezeket a reakciókat összefoglalóan láncátadásnak nevezzük. 

Láncátadás gyakorlatilag a reakcióelegy bármely komponensére történhet: monomerre, iniciátorra, 

polimerre, oldószerre stb. A láncátadás a következő általános reakcióegyenlettel írható le: 

Mn + RX M    n + R
ktr

X
 

 Polimerre történő láncátadás esetén az átlagos polimerizációs fok nem változik, hanem elágazott 

makromolekulák jönnek létre. Intramolekuláris láncátadás esetén rövid, míg intermolekulárisnál 

hosszú elágazások alakulnak ki. Előbbire a polietilén, utóbbira pedig a poli(vinil-acetát) a példa. 

 

 Monomerre és iniciátorra történő láncátadás új molekula növekedését indítja el az addig növekvő 

lezáródása mellett. Ennek megfelelően a reakciósebesség nem változik, míg az átlagos polimerizációs 

fok csökken, az iniciátor hatékonysága megváltozik. Oldószerben végzett polimerizáció esetén a mól-

tömeg jelentős csökkenését figyelték meg a tömbpolimerizációban keletkezett polimerhez viszonyítva. 

A móltömegcsökkenés mértéke egyaránt függött a monomer koncentrációjától, a makrogyök 

reakcióképességétől, valamint az oldószer kémiai jellegétől. Az oldószerre történő láncátadás haté-

konysága függ a jelenlévő oldószer mennyiségétől, az oldószerről leszakadó atom kötéserősségétől és 

az oldószerből képződött gyök stabilitásától. Halogénatomot tartalmazó oldószerekben a láncátadás 

sebessége nagy. Gyakran szándékosan idéznek elő láncátadást arra alkalmas vegyületek adagolásával. 

Ezeket láncátadó szereknek nevezik és a polimerizáció lefolyásának, valamint a keletkezett polimer 

molekulatömegének szabályozása a feladatuk. Láncátadás egyidejűleg több komponensre is történhet, 

de láncátadó szerek jelenlétében azok reakciói dominálnak. Láncátadószer adagolásával szabályozható 

a polimerizációfok, azaz a molekulatömeg. Láncátadó szernek azok az anyagok a legalkalmasabbak, 

amelyekből könnyen alakul ki gyök. Ilyenek például az alkil-halogenidek és a merkaptánok. 

Különböző oldószereknek, illetve egy láncátadószernek (n-butil merkaptán) az átlagos szám szerinti 

móltömegre gyakorolt hatását mutatja a 2.1. animáció, amelyen nem a molekulatömeget, hanem a 

molekulatömeg reciprokát ábrázoltuk a láncátadószer relatív mennyisége függvényében. A pozitív 

iránytangensű összefüggésekből látható, hogy a láncátadószer mennyiségének növekedésével a 

mólsúly csökken. Az egyenesek meredeksége arányos a láncátadás hatékonyságával. 

 

 Inhibíció és retardáció. Bizonyos anyagok szabad gyökökkel reagálva olyan gyököket eredmé-

nyeznek, amelyek stabilitása nagy, nem indítanak polimerizációs láncot. Ebben az esetben a 

polimerizációs folyamat leáll, illetve el sem indul. Ezeket az anyagokat inhibitoroknak nevezzük. 

Tipikus inhibitorok például a kinonok, amelyeket gyakran használnak nemkívánatos polimerizációs 
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reakciók megakadályozására (monomer tisztítás, tárolás, szállítás). A polimerizációs folyamat csak az 

inhibitor elfogyása (indukciós periódus) vagy eltávolítása után indul meg. 

 

 Vannak olyan anyagok, amelyek szabad gyökökkel reagálva olyan gyököket eredményeznek, 

amelyek reaktivitása sokkal kisebb, mint az eredeti gyököké, de nem nulla. A kisebb reakciókészség 

(hosszabb élettartam) következtében az iniciálási reakció sebessége lecsökken, a rendszerben megnő a 

gyökkoncentráció és csökken a polimerizáció sebessége. Azokat az anyagokat, amelyek csökkentik a 

reakciósebességet, retardereknek nevezzük. 

Az inhibíció és retardáció jelenségét szemlélteti a 2.2. animáció, ahol különböző anyagoknak a 

sztirol polimerizációjára gyakorolt hatását mutatjuk be. A benzokinon inhibitorként hat, a 

polimerizáció csak az adalék elfogyása, egy indukciós periódus után indul meg. A nitrobenzol 

csökkent polimerizációs sebességet eredményez, retarderként hat, míg a nitrozobenzol hatása 

bonyolultabb, kombinált inhibíció és másodlagos retardáció figyelhető meg. A monomereket 

rendszerint inhibitorok jelenlétében szállítják és tárolják az idő előtti polimerizáció megaka-

dályozására, ezért a polimerizáció előtt desztillálni vagy tisztítani (pl. lúgos extrakció) kell őket. 

 

 Géleffektus. Tömbpolimerizáció esetén, amikor oldószer nincs a rendszerben, a konverzió 

növekedésével a reakcióelegy viszkozitása jelentősen megnő. A viszkozitás növekedésével arányosan 

csökken a láncok és velük együtt a makrogyökök mozgékonysága, azaz a gyökök találkozásának 

gyakorisága lecsökken. A makrogyökök bimolekulás záródása diffúziókontrollálttá, gátolttá válik, ami 

a záródási reakció sebességének jelentős csökkenését, valamint a gyökkoncentráció növekedését 

eredményezi. Tekintettel arra, hogy a monomerek mozgékonysága lényegesen nagyobb, mint a 

polimeré, a láncnövekedés és az iniciálás sebessége alig változik. A gyökkoncentráció növekedése 

miatt fokozatosan gyorsul a reakció. A gyökös polimerizáció erősen exoterm folyamat, így a gyorsuló 

szakaszban az időegység alatt felszabaduló hőmennyiség is növekszik. Rossz hőleadás esetén ez 

robbanáshoz is vezethet. A polimerizáció felgyorsulását jól mutatják a 2.3. animáció bemutatott 

kinetikai mérések eredményei. A jelenség különösen jellemző a metil-metakrilát, a metilakrilát és az 

akrilsav polimerizációjára.  

 

2.1. animáció:  

Különböző oldószerek és egy láncátadószer 

hatása a polisztirol polimerizációfokára 

 

2.2. animáció:  

Sztirol polimerizációja különböző adalékok 

jelenlétében 

 

2.3. animáció:  

A polimerizáció sebességének gyorsulása  

a metil-metakrilát polimerizációjában 
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2.3. Ionos polimerizáció 

 Az ionos polimerizáció aktív centruma a karbénium-ion (kationos polimerizáció) vagy a karbanion 

(anionos polimerizáció), amelyek kialakulásához elektronküldő, illetve elektron szívó szubsztituensek 

jelenléte szükséges a monomeren. Az ionos polimerizáció mechanizmusa sokkal kevésbé tisztázott, 

mint a gyökös polimerizációé, aminek oka a rendkívül gyors reakció, a gyakran heterogén katalizátor-

rendszer, a kokatalizátor jelenléte, az oldószer hatása és több más tényező. 

2.3.1. Kationos polimerizáció 

A kationos polimerizáció legfontosabb iniciátorai a Lewis savak, MXn, ezek azonban önmagukban 

nem aktívak, egy kokatalizátor jelenléte szükséges a láncindításhoz, ami proton donorként hat. A 

leggyakrabban alkalmazott katalizátorok: BF3, AlCl3, TiCl4, SnCl4. Kokatalizátorként bármilyen 

nukleofil anyag, például víz is használható. A láncindítás első lépése a katalizátor ionizálása. 

BF3 + H2O H [ BF3OH ]
 

A kialakult komplex reagál a monomerrel létrehozva a láncvivő aktív karbénium-iont, ami a 

[BF3OH]¯ egységgel ion párt alkot: 

]BF3OH[H + (CH3)2C CH2
(CH3)3C [ BF3OH ]

 

Feltételezik, hogy az iniciálás második lépése önmagában is két lépésben játszódik le. Először egy -

komplex alakul ki a proton és a monomer elektronfelhője között, majd végbemegy az ionizáció. 

 

 A láncnövekedés a monomernek a karbénium-ionra történő ismételt addíciójával megy végbe, 

miközben a növekedő aktív centrum ionos jellege mindvégig megmarad. A növekedés sebessége és a 

mechanizmus függ az ellenion szerkezetétől és jellegétől, az oldószertől, a hőmérséklettől és a 

monomer szerkezetétől. Fontos tényező a növekedő aktív centrum két ionjának a kapcsolata. Poláris 

oldószerben a két ion eltávolodik egymástól, ami általában a reakciósebesség és a molekulatömeg 

növekedéséhez vezet. Az oldószer polaritásától, valamint a monomer és a katalizátor komplex 

szerkezetétől függően, a két ion kapcsolata különböző lehet: 

 

RX R X R // X R X

kovalens ionpár szeparált ionpár szabad ionok  
 

A nem ionizált katalizátor inaktív, de szabad ionok kialakulása sem mindig kedvező. Egyes esetekben 

az ionpár koordinációval sztereospecifikus polimerizációt eredményez (ld. később). Erős sav 

iniciátorok, pl. BF3, jelenlétében a reakció rendkívül gyors és alacsony hőmérsékleten hosszú láncokat 

eredményez. A hőmérséklet növekedésével a molekulatömeg csökken, mivel előtérbe kerülnek a 

mellékreakciók. 

 

 A polimer növekedésének megszűnése, a záródás mechanizmusa nem teljesen tisztázott. 

Feltételezik, hogy vagy monomolekuláris átrendeződéssel megy végbe, vagy láncátadás történik a 

monomerre. A kationos polimerizáció azonban nagyon érzékeny a szennyeződésekre és különösen víz 

jelenlétére, így a lánczáródás leggyakoribb oka az, hogy a katalizátor ezekkel a szennyeződésekkel 

reagál és elveszti aktivitását. 

 

 A kationos polimerizáció egyik érdekes alkalmazási módja a telekelikus polimerek előállítása. 

Ezek meghatározott végcsoportot, például halogént tartalmazó polimerek, amelyek felhasználhatók 

blokk kopolimerek előállítására. A specifikus végcsoportokat tartalmazó polimer a növekedő lánc és 

egy alkil-halogenid reakciójával alakul ki: 
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][R CH2(CH3)2C ClR1Cl R1  BCl4++BCl4R CH2(CH3)2C  

A láncvégi klóratom további reakciókkal egyéb funkciós csoportokká is alakítható (>C=CH2, –

CH2OH, –NCO stb.) és az így előállított polimer felhasználható további reakciókban vagy műanyagok, 

pl. poliuretánok komponenseként. 

2.3.2. Anionos polimerizáció 

Az anionos polimerizációban a növekedő aktív centrum a karbanion. Azok a monomerek 

polimerizálhatók anionosan, amelyek erős elektronegatív szubsztituensekkel rendelkeznek, mint pl. az 

akril-nitril, a vinil-klorid, a sztirol és a metil-metakrilát. A katalizátor lehet szerves vagy szervetlen 

anyag; a leggyakrabban használt katalizátorok a kálium-amid, a n-butil-lítium és a Grignard 

vegyületek, mint pl. az alkil-magnézium-bromidok. Példaként a sztirol polimerizációjának kálium-

amiddal történő iniciálását mutatjuk be: 

NH2+KKNH2
 

HH2NCH2 CCH2 CHC6H5+NH2

 

 A láncnövekedés a monomer szokásos addíciója a karbanionra. A polimer lánc növekedése 

megállhat oldószerre (NH3) történő láncátadással, ami az amid ion regenerálódásához és általában új 

polimerizációs láncreakció indításához vezet. A polimerizáció azonban a leggyakrabban, a kationos 

polimerizációhoz hasonlóan, szennyeződésekkel való reakció következtében áll le. Éppen ezért 

mindkét polimerizációs eljárás rendkívül tiszta körülményeket igényel, ami nagymértékben növeli az 

ilyen módszerekkel előállított polimerek árát. 

 

 Bizonyos esetekben, stabil karbanionok és rendkívül tiszta körülmények között, lánczáródási és 

átadási reakciók távollétében, ún. élő polimerizáció is előállhat. Az élő polimerizáció jellemzője, hogy 

a növekedés mindaddig folyik, amíg monomer van a rendszerben. A monomer elfogyása után a 

polimerizáció megáll, de a növekedésre képes aktív centrum megmarad és további monomer 

adagolása esetén újra megindul. Az élő polimerizáció létezését az anionos polimerizációban fedezték 

fel, de kationos élő polimerizációról is beszélnek. Az élő polimerizációval előállított polimerek 

jellemzője a szabályozható és általában nagy molekulatömeg és a rendkívül szűk molekulatömeg-

eloszlás, amit a 2.4. ábra jól szemléltet. Az ábrán gyökös, illetve anionos polimerizációval előállított 

polimerek móltömegeloszlását hasonlítjuk össze; a két polimer közötti különbség szembetűnő. Az élő 

polimerizáció kiválóan alkalmazható kívánt összetételű, szerkezetű (AB, ABA stb.) és 

molekulatömegű blokk kopolimerek előállítására. A szerkezetet a monomerek adagolási sorrendjével, 

míg a blokkok hosszát azok mennyiségével szabályozhatjuk.  
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2.4. ábra: Anionos és gyökös eljárással készült polimerek móltömegeloszlása 

 A kationos és anionos polimerizációban egyaránt jelentősége van az oldószer polaritásának, az 

ellenion jellegének, valamint erősségének és az ion rezonancia stabilitásának. Sztérikus effektusok is 

szerepet játszanak a polimerizáció sebességének és esetenként kivitelezhetőségének meghatározá-

sában. Közös vonása a két eljárásnak az, hogy a hőmérséklet növekedésével az előállított polimer mo-

lekulatömege csökken. Ezek a polimerizációs eljárások nagyon érzékenyek a szennyeződésekre és a 

nagy tisztaság biztosítása a polimer előállításának költségeit jelentősen növeli. Kationos eljárással 

ipari méretekben a legnagyobb mennyiségben a poliizobutilént állítják elő, de polimerizálhatók ezzel a 

módszerrel a vinil-éterek és gyártható poliformaldehid is. Anionos polimerizációval több polimer ipari 

gyártása is folyik, így állítanak elő polibutadiént, polikaprolaktámot, és különböző blokk kopolimereket. 

2.4. Sztereospecifikus polimerizáció 

Anionos polimerizációban gyakran spontán is kialakulnak sztereospecifikus polimerek. A makroion és 

az ellenion mérete, kölcsönhatása, valamint sztérikus hatások gyakran szabályos, leggyakrabban 

szündiotaktikus szerkezetet eredményeznek. A beépülni készülő monomeregység irányításához 

hozzájárul annak elektronszerkezete is, amit a szubsztituens elektronegativitása határoz meg. A 

gyökös polimerizációban ezek az effektusok hiányoznak, így ilyen eljárással sztereospecifikus 

polimerek nem állíthatók elő. Nem készíthetők szabályos polimerek azonban ionos polimerizációval 

sem olyan monomerekből, amelyek polaritása vagy polarizálhatósága nem kellően nagy, így az etilén 

alkil szubsztituenst tartalmazó vegyületeiből. A propilénből például csak sztereospecifikus 

katalizátorok segítségével készíthető polimer. 
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2.5. ábra: Propilén sztereospecifikus polimerizációja Ziegler―Natta-katalizátor segítségével 

 A sztereospecifikus polimereket kizárólag erre alkalmas katalizátorok segítségével állítják elő 

ipari méretekben. Az első ilyen katalizátorokat Ziegler és Natta fejlesztette ki (1954). Az ún. 

Ziegler―Natta katalizátorok többnyire egy szerves fémvegyületből (pl. AlEt3) és egy átmeneti fém 

sójából (pl. TiCl3 vagy TiCl4) állnak. A katalizátor aktivitás feltétele - kötés kialakulása az átmeneti 

fém és egy alkil csoport között; az aktív centrum a fémsó és a ko-katalizátor reakciójával jön létre. A 

monomer és a katalizátor között koordinációs, -kötés alakul ki, ezért ezt az eljárást koordinációs 

polimerizációnak is nevezik. A monomer kapcsolódását az átmeneti fém d-pályáján található szabad 

koordinációs hely teszi lehetővé. A monomer csak egyféle, mindig azonos orientációval kapcsolódhat 

a katalizátor felületéhez (ld. 2.5. ábra), így alakul ki a szabályos szerkezet. A láncnövekedés során a 

monomer az átmeneti fém és az alkilcsoport közé ékelődik be egy hosszabb láncot hozva létre. 

Ti C + C C
Ti

C

C
C

( )
n

n
)( ( )

n+1Ti C

 

Az aktív helyek száma, a polimerizáció sebessége és a termelékenység a katalizátor és a ko-katalizátor 

típusától, valamint relatív mennyiségétől, a monomer kémiai jellegétől és a reakció körülményeitől 

(pl. hőmérséklet) függnek. A koordinációs polimerizáció fontos ipari eljárás, az egyik legnagyobb 

mennyiségben gyártott és felhasznált tömegműanyagot, a polipropilént ezzel állítják elő. 

2.5. Kopolimerizáció 

A kopolimerek láncai két vagy több különböző típusú ismétlődő egységből állnak. Két monomer 

esetén az egységek kapcsolódásának sorrendje eltérő lehet, és elrendeződésük szerint beszélünk 

statisztikus vagy random, alternáló, blokk és ojtott kopolimerekről (ld. 1. fejezet). A kopolimereket 

különböző polimerizációs technológiákkal lehet előállítani. 

 

 Két monomer kopolimerizációja során a két komponens reagálhat saját magával és a másik 

monomerrel is. A két monomer, M1 és M2, két növekvő gyököt, M1

 és M2


 eredményez. Ezek a 

komponensek négy növekedési reakcióban vehetnek részt, amelyek négy sebességi állandóval 

jellemezhetők: 

 

M1 + M1 M1 k11[M1][M1]
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M2M2+M1 k12[M1][M2]
 

M1M1+M2 k21[M2][M1]
 

M2M2+M2
k22[M2][M2]

 
 

A kopolimer összetételét a különböző reakciók relatív sebessége határozza meg, amelynek 

jellemzésére bevezetjük a komponensek relatív reaktivitását leíró r1 és r2 relatív reakciósebességi 

állandókat, r1 = k11/k12 és r2 = k22/k21. A monomerek reaktivitási tényezői azt mutatják, hogy a 

makrogyökök saját monomerjükkel vagy a másik monomerrel reagálnak szívesebben. Így r1 > 1, azt 

jelenti, hogy az M1
 gyök inkább az M1 monomerrel reagál, míg r1 < 1 azt, hogy szívesebben 

addicionálja a másik monomert (M2). A sztirol/metil-metakrilát rendszerben, például az r1 = 0,52 és r2 

= 0,46 azt mutatja, hogy mindkét gyök körülbelül kétszer olyan gyorsan reagál a másik monomerrel, 

mint a sajátjával. A 2.1. táblázatban néhány monomerpárra közöljük a relatív reakciósebességi 

állandókat. 

2.1. táblázat: Monomer reaktivitási arányok 

1. monomer 2. monomer r1 r2 T 

(C) 

akril-nitril 1,3-butadién 0,02 0,30 40 

metil-metakrilát 0,15 1,22 80 

sztirol 0,04 0,40 60 

vinil-acetát 4,20 0,05 50 

vinil-klorid 2,70 0,04 60 

1,3-butadién metil-metakrilát 0,75 0,25 90 

sztirol 1,35 0,58 50 

vinil-klorid 8,80 0,04 50 

metil-metakrilát sztirol 0,46 0,52 60 

vinil-acetát 20 0,02 60 

vinil-klorid 10 0,10 68 

sztirol vinil-acetát 55 0,01 60 

vinil-klorid 17 0,02 60 

vinil-acetát vinil-klorid 0,23 1,68 60 

 

 Mivel az esetek többségében a reaktivitási tényezők eltérnek egymástól, a kopolimer összetétele 

más lesz, mint a kiindulási reakcióelegyé és az elegy összetétele folyamatosan változik a reakció 

előrehaladtával is. Staudinger ekvimoláris monomerelegyből kiindulva vizsgálta a vinil-klorid és a 

vinil-acetát kopolimerizációját. A termék analízise során 50―50%-os összetételű kopolimert nem 

talált, hanem a kapott kopolimer frakciók a két komponenst 9:3, 7:3, 5:3 és 5:7 arányban tartalmazták. 

Amennyiben az adott pillanatban a láncba beépült monomerek móltörtjét m1 és m2-vel, a 

reakcióelegyben a komponenseket pedig M1 és M2-vel jelöljük, és ezeket egymás függvényében 

ábrázoljuk, megkapjuk a kopolimer összetételének változását a reakcióelegy összetételének 

függvényében. Néhány tipikus összefüggést a 2.6. ábrán mutatunk be. 
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2.6. ábra: A kopolimer összetételének változása a reakcióelegyben található  

monomer koncentrációjának függvényében. 

 Az 1. egyenes olyan ideális polimerizációt mutat be, ahol r1 = r2 = 1, a kopolimer szerkezete 

teljesen statisztikus. Mivel ilyen eset a valóságban soha nem fordul elő, ideális polimerizációról 

beszélünk akkor is, ha a reaktivitás arányok szorzata 1, azaz r1r2 = 1. Amennyiben a szorzat közel 1, de 

a két reaktivitási tényező eltér egymástól, az összetételi görbe az 1. egyenes alatt vagy felett húzódik, a 

kopolimerizáció majdnem ideális (ld. 2. összefüggés). Ha a reaktivitási arányok vagy legalább az 

egyik, lényegesen kisebb, mint 1, azaz 0 < r1r2 << 1, alternáló kopolimert kapunk. Ennek összetételi 

görbéjét mutatja a 3. korreláció. A gyakorlatban a kopolimerizáció jellege igen gyakran valahol az 

alternáló és az ideális között van. Egy ilyen kopolimerizációt a 4. görbe jellemez. Az összefüggés 

jellegzetessége, hogy egy bizonyos összetételnél metszi az ideális polimerizáció egyenesét. Ezt 

azeotrop kopolimer összetételnek nevezzük és rendkívül fontos a gyakorlat szempontjából; az ilyen 

rendszerekben a kopolimer összetétele állandó, nem változik a polimerizáció során. 

 

 A kopolimer összetételének változása a konverzióval nyilvánvalóan kedvezőtlen, hiszen nem egy 

állandó összetételű anyagot, hanem különböző kopolimerek keverékét kapjuk. Az állandó összetétel 

biztosítására három módszer áll rendelkezésre és a gyakorlatban mindhárom módszert alkalmazzák: 

 

– azeotróp kopolimerizáció, 

– a kopolimerizáció leállítása kis konverziónál, 

– a reakcióelegy összetételének állandó értéken tartása a gyorsabban fogyó monomer folyamatos 

adagolásával. 

 

 A statisztikus és alternáló kopolimerek többségét gyökös polimerizációval állítják elő, bár az 

ionos módszerek is alkalmasak ezek előállítására. A monomerpárok reaktivitási tényezője lényegesen 

különbözik az egyes eljárásokban (gyökös, ionos), az aktív centrum stabilitása nagymértékben függ a 

monomer szubsztituensétől és ez befolyásolja az adott monomer aktivitását.  

 

 Blokk kopolimerek többféle módon állíthatók elő. Hosszú blokkok keletkeznek gyökös 

polimerizációban, amennyiben r1r2 >> 1. Szélsőséges esetben homopolimerek elegye képződhet. Ionos 

polimerizációval is ellőállíthatók blokk kopolimerek, amennyiben a monomerek reaktivitása nagyon 
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különböző. Ilyenkor a gyors láncnövekedés következtében az egyik monomer gyorsan elfogy és a 

másik monomer beépülése ezt követi, ún. csökkenő vagy fogyó (tapered) kopolimer keletkezik. Blokk 

kopolimereket azonban a leggyakrabban ionos élő polimerizációval állítanak elő. Egy másik gyakran 

használt módszer aktív végcsoportot tartalmazó polimerek összekapcsolása. 

 

 Ojtott polimerek előállítása is többféle módon történhet. Amennyiben a főláncon találhatók 

olyan aktív csoportok, amelyek valamilyen iniciátorral támadhatók, egy második monomer 

jelenlétében polimerizáció indítható ezekről. A láncról indított kopolimerizációval ellentétes eljárás a 

láncra történő ojtás. Ebben az esetben a növekvő makrogyök támadja meg a másik polimer láncát. 

Ojtott és blokk kopolimerek előállíthatók a kész polimerek mechanokémiai reakciójával is, amikor is a 

két polimert nagy nyírásnak teszik ki, ezek a reakciók azonban ellenőrizhetetlen tulajdonságú, változó 

összetételű polimerekhez vezetnek. Míg a statisztikus és alternáló kopolimerek általában homogének, 

a blokk és ojtott polimerek heterogén szerkezetűek, igen gyakran polimer keverékek 

összeférhetőségének javítására használják őket. 

2.6. Ipari polimerizációs eljárások 

A polimerek ipari előállításában a legnagyobb szerepe a gyökös polimerizációnak van. Az elmúlt 

években megnőtt a koordinációs polimerizáció jelentősége és gyártanak polimereket ionos eljárással 

is. A legfontosabb polimerizációs eljárások a gázfázisú, a tömb-, az oldat-, a szuszpenziós és az 

emulziós polimerizáció. 

 

 A gázfázisú polimerizációt nagy nyomáson (1500―1800 bar) és magas hőmérsékleten 

(180―200 C) gyökös iniciálással végzik. Ezzel az eljárással állítják elő a kissűrűségű polietilént. Itt 

az iniciátor kismennyiségű oxigén (<1 %) vagy újabban magas hőmérsékleten bomló szerves peroxid. 

A polimerizációt kis konverzióig viszik, a nem reagált etilént visszavezetik a reaktorba. Az általában 

ömledékállapotú polietilént lehűtik és granulálják. 

 

 A tömbpolimerizációban monomerben oldódó iniciátort alkalmaznak. A polimerizáció 

végrehajtása attól függ, hogy a monomer oldja a polimert, vagy nem. Az első esetben a polimerizáció 

végén az edény alakjának megfelelő méretű polimer tömb keletkezik, amit vagy azonnal 

felhasználnak, vagy mechanikai megmunkálással alakítják tovább. Poli(metil-metakrilát) és poliamid 

polimerizációja történhet ezzel a módszerrel. Ha a monomer nem oldja a polimert, az por formájában 

kicsapódik. Ez jellemző a vinil-klorid, az akril-nitril, vagy a vinilidén-klorid polimerizációjára. A 

tömbpolimerizáció előnye, hogy nagyon tiszta polimer állítható elő vele. Az eljárás legnagyobb 

problémája a polimerizációs hő elvezetése (géleffektus). A polimerizációt ezért igen gyakran két 

lépcsőben végzik. 

 

 Az oldószeres vagy oldatpolimerizáció során a monomert oldószerrel hígítják. A polimerizáció, 

kivitelezése, illetve az előállított polimer megjelenési formája a tömbpolimerizációhoz hasonlóan attól 

függ, hogy a monomer és a polimer vagy csak a monomer oldódik az oldószerben. A módszer előnye, 

hogy a reakcióhő elvezetése lényegesen egyszerűbb, mint a tömbpolimerizáció esetén. Az oldószeres 

polimerizációnak azonban számos hátránya van. Különösen akkor, ha a polimer is oldódik az 

oldószerben ez utóbbi eltávolítása nehéz, a láncátadás valószínűsége nagy, ami kis móltömeget 

eredményez, a polimerizáció sebessége pedig kicsi. Az oldószeres eljárás alkalmazása olyan esetekben 

célszerű, amikor a polimert oldat formában használják fel (pl. lakkipar, ragasztók stb.). Amennyiben a 

polimer nem oldódik az oldószerben, egy bizonyos móltömeg elérése után  kicsapódik és 

centrifugálással vagy szűréssel távolítják el az oldatból. Az ionos és sztereospecifikus polimerizáció 

általában oldatban történik homogén, vagy heterogén katalizátor jelenlétében. 

 

 A szuszpenziós polimerizációt olyan közegben hajtják végre, amelyben a monomer nem oldódik. 

Erre a célra leggyakrabban vizet használnak. A vízben nem oldódó monomert védőkolloid 

segítségével 0,1―0,5 mm méretű cseppekké diszpergálják. A polimerizáció a monomerben oldott 

iniciátor hatására a cseppekben, a tömbpolimerizációhoz hasonló módon megy végbe. 

Védőkolloidként vízben oldódó polimereket [poli(vinil-alkohol), metil-cellulóz, zselatin, nátrium-
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poliakrilát] alkalmaznak. Az eljárás előnye a polimerizációs hő gyors elvezetése, hátránya, hogy a 

polimer a szuszpenziós stabilizátort szennyeződésként tartalmazza. Ezzel az eljárással állítják elő a 

poli(vinil-klorid)-ot, a polisztirolt, a poli(metil-metakrilát)-ot. 

 

 Az emulziós polimerizációt szintén vizes közegben végzik. A monomert emulgeátorok 

(zsírsavsók, szulfonsavsók, klórszulfonált paraffinok stb.) segítségével diszpergálják, a polimerizáció 

vízben oldott iniciátorok hatására megy végbe. Az emulzióban szabad emulgeátor asszociátumok 

(micellák), az emulgeátor által szolubilizált monomer cseppek, a monomer által duzzasztott polimer 

szemcsék és nagy monomer cseppek találhatók. A polimerizáció a micellákban megy végbe. Az 

elfogyott monomer diffúzióval jut a monomer cseppekből a micellába. A polimerizáció a monomer 

cseppek eltűnése után fokozatosan lelassul, majd megáll. Az emulziós polimerizációt sematikusan a 

2.7. ábrán mutatjuk be. A módszer előnyei és hátrányai hasonlóak a szuszpenziós polimerizációéhoz. 

További előnye, hogy az emulgeátor mennyiségének változtatásával a reakció sebessége és a 

molekulatömeg is szabályozható. Így állítanak elő PVC-t, sztirol-butadién elasztomert, poli(vinil-

acetát)-ot, poli(metil-metakrilát)-ot és néhány más polimert. 

 

2.7. ábra: Az emulziós polimerizáció vázlatos bemutatása 
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3. LÉPCSŐS POLIMERIZÁCIÓ, TÉRHÁLÓSODÁS; 

ANYAGISMERET 

3.1. Bevezetés 

A polimerizációs eljárások másik csoportját a lépcsős reakciók képezik. Mechanizmusuk lényegesen 

eltér a láncpolimerizációs reakciókétól. Itt nem egy aktív centrumhoz kapcsolódik a monomer, hanem 

minden funkciós csoport reagálhat a másikkal, függetlenül attól, hogy monomerhez, oligomerhez 

vagy polimerhez kapcsolódik. Kezdetben csak a polikondenzációs reakciókat sorolták ebbe a 

kategóriába, ahol a polimerizáció során egy kis molekulatömegű termék is keletkezik, de idővel 

világossá vált, hogy a poliuretánok képződése, ahol kis molekulák kilépése nem játszódik le, szintén 

lépcsős polimerizációs folyamat, poliaddíció. Lépcsős polimerizációval előállíthatók lineáris 

polimerek, mint pl. poliamidok, poliészterek és polikarbonátok, de polifunkciós monomerek 

segítségével térhálós műanyagok is készíthetők, mint pl. fenoplasztok (bakelit) vagy epoxigyanták. 

 

 Lineáris polimerek előállítása esetén a reakcióban részt vevő monomerek típusától függően két fő 

csoport különböztetünk meg. Az elsőben a polimerizáció két különböző monomer reakciójával megy 

végbe, ahol a monomerek mindegyike két azonos funkciós csoporttal rendelkezik. Ilyen esetben hete-

ro-polikondenzációról beszélünk. Tipikus példa erre a poliészterek előállítása: 

n HO R OH + n HOOC R` COOH

+ )1
_

2n ( H2O( )
n

OR OCO R`COH OH
 

 A másik csoportba tartozó monomerek két különböző funkciós csoportot tartalmaznak, mint 

például a hidroxisavak; ez a homo-polikondenzáció. Ilyen monomerekből is előállíthatók poliészterek: 

n HO R COOH H ORCO OH + ( n 
_

1) H2O( )n  

A lépcsős polimerizációval előállított műanyagok általános szerkezete: 

R1 R2 R1 R2
 

ahol R1 és R2 lehet alkil, aril vagy aralkil, a  egység pedig a leggyakrabban észter, amid, uretán 

vagy étercsoport, pl.  

 

 

3.2. Lineáris polimerek 

Lépcsős polimerizációval lineáris polimerek bifunkciós monomerek kondenzációjával vagy 

addíciójával nyerhetők. A polimerizáció során lejátszódó reakciók megegyeznek a kismolekulájú 

anyagok megfelelő reakcióival, azaz itt is funkciós csoportok reagálnak egymással, például észtereket 

vagy amidokat hozva létre. Ebben a fejezetben áttekintjük a lépcsős polimerizáció legfontosabb 

jellegzetességeit. 

3.2.1. A lépcsős polimerizáció törvényszerűségei 

A lineáris molekulákat eredményező lépcsős polimerizáció leírásának egyik alapvető feltételezése, 

hogy a funkciós csoportok reaktivitása nem változik a polimerizáció során. Ez azt jelenti, hogy a 

monomer azonos sebességgel reagál egy másik monomerrel, oligomerekkel és polimer molekulákkal, 
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de az utóbbiak is reagálhatnak egymással, mégpedig azonos sebességgel, mint a monomerek. A 

lineáris lépcsős polimerizáció alapvető egyenlete összefüggést teremt a polimerizáció előre-

haladottsági foka (konverzió) és a polimerizációs fok (móltömeg) között. 

 Ha a molekulák száma egy kiindulási reakcióelegyben N0, és N a megmaradó molekulák száma t 

idő után, akkor az elreagált funkciós csoportok száma (N0 – N). Ebből következik, hogy t 

időpillanatban a konverzió 

 
0

0   
  

N

NN
p


  (3.1) 

A polimerizációs fok azt mutatja meg, hogy a polimer hány ismétlődő egységből áll. Definíciója 

szerint xn = N0/N és ezt egyesítve a fenti összefüggéssel az ún. Carothers-egyenletet kapjuk 

 
p

xn
  1

1
  


  (3.2) 

 A 3.2. összefüggés rámutat a polikondenzáció egyik fontos jellegzetességére, a konverziónak a 

polimerizációs fokra gyakorolt jelentős hatására. Az egyenletből láthatjuk, hogy 95%-os konverziónál 

(p = 0,95) a polimerizációs fok még csak 50 és 99%-nál is csak 100. A tapasztalat azt mutatja, hogy 

poliamid-6,6-ból akkor készíthető jó tulajdonságú szál, ha számszerinti átlagmóltömege 12 000 és 13 

000 között van. Ez 106 és 116 közötti polimerizációs foknak felel meg, azaz gyakorlatilag is 

hasznosítható polimer előállításához a konverziónak meg kell haladnia a 99%-ot. Hasonló összefüggés 

érvényes a poliészterekre is. A polimerizáció előrehaladásának sematikus ábráját, illetve a 

polimerizációs fok és a konverzió kapcsolatát szemlélteti a 3.1. ábra. Az ábrából látható, hogy minden 

jelen lévő molekula reagálhat a másikkal, a molekulatömeg lépcsőzetesen növekszik és a 

polimerizáció foka még nagy konverziónál is nagyon kicsi, gyakorlatilag csak oligomerek vannak 

jelen a reakcióelegyben. Amennyiben nagy móltömegű polimert kívánunk előállítani, a reakciót nagy 

konverzióig kell vinni. Nagy átalakulási fok elérése, amelynek feltétele a funkciós csoportok 

ekvimoláris adagolása, a lépcsős polimerizáció egyik kulcskérdése. 

 
3.1. ábra: A lépcsős polimerizáció előrehaladásának sematikus ábrázolása 

 Mint említettük, a lépcsős polimerizáció mennyiségi leírásának alapvető feltételezése az, hogy a 

funkciós csoportok reaktivitása független a konverziótól. Ez a feltételezés kísérletileg is bizonyítható. 

Az észterezés egy egyszerű savkatalizált folyamat, amelyben a sav protonálását követi a reakció az 

alkohollal. Ebben a reakcióban észter és víz keletkezik. Ha jelentős észterképződést akarunk elérni, a 

vizet el kell távolítanunk, hogy eltoljuk az egyensúlyt a polimerképződés irányába. A reakció kétféle 

módon mehet végbe. 

 

Önkatalizált reakció. Ha külön katalizátort nem adunk a reakció elegyhez, az észterezés azért 

megy végbe, mert a savkomponens önmaga katalizátoraként hat. A kondenzáció sebességét bármely 
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időpillanatban meghatározhatjuk a savcsoportok eltűnésének sebességéből. Olyan reakcióelegyben, 

ahol a sav és az alkohol ekvimoláris mennyiségben van jelen, a funkciós csoport koncentrációja 

egyszerűen kifejezhető egy c mennyiséggel. Felhasználva azt a határfeltételt, hogy a t = 0 időpontban 

c = c0, valamint behelyettesítve a Carothers-egyenletből következő c = c0(1 – p) összefüggést, a 

polimerizáció előrehaladásának időfüggésére a következő végső egyenletet kapjuk: 

 
 

1  
  1

1
     2

2

2
0 




p
tkc  (3.3) 

amelyben k a reakciósebességi állandó. A vizet eltávolítjuk a rendszerből, így annak szerepe 

elhanyagolható. 

 

 Savkatalizált polimerizáció. Savkatalizátor jelenlétében a kinetikai egyenlet módosul, 

kinetikailag elsőrendű lesz mindkét funkciós csoportra. A végső összefüggés: 

 1  
  1

1
   ' 0 



p

tkc  (3.4) 

Az új sebességi állandó tartalmazza a k sebességi állandót és a katalizátor koncentrációját, ami nem 

változik a reakció során. A kétféle kinetikát, illetve a levezetett összefüggések érvényességét Flory 

kísérletileg is igazolta, mint ahogy az a 3.2. és a 3.3. ábrákon látható. Az összefüggések és az ábrák 

alapján a következő megállapítások tehetők: 

a) a savkatalizált reakció lényegesen gyorsabb, mint a katalizátor nélküli, 

b) az összefüggések mindkét esetben lineárisak, a feltételezés, hogy a funkciós csoportok 

reakcióképessége független a lánc hosszától, érvényes, 

c) az elméleti összefüggés (3.3. és 3.4. egyenletek) nagyon jól egyezik a kísérleti adatokkal (3.2. és 

3.3. ábrák), a lépcsős reakció konverziója és a kapott polimer móltömegeloszlása kiszámítható. 

 
3.2. ábra: Az önkatalizált poliészterképződés kinetikája 
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3.3. ábra: A savkatalizált polikondenzáció kinetikája 

3.2.2. Sztöchiometria és molekulatömeg 

A móltömeg jelentősen befolyásolja a polimer feldolgozhatóságát és mechanikai tulajdonságait. A 

fröccsöntés során a polimer ömledék nagy sebességgel áramlik a szerszámban, amihez kis 

viszkozitású, azaz kis polimerizáció fokú anyag szükséges. Ezzel szemben extrudált csövek vagy 

filmek csak nagy mólsúlyú alapanyagból állíthatók elő egyrészt technológiai okok miatt, másrészt a 

kívánt tulajdonságok elérése érdekében. Megfelelő szilárdságot csak kellően nagy mólsúly esetén 

érünk el. Más esetekben azonban nem a lehető legnagyobb, hanem egy meghatározott mole-

kulatömegű termékre van szükségünk. 

 Az eddigiekben feltételeztük, hogy a lineáris polimerek előállítása során a funkciós csoportok 

azonos mennyiségben vannak jelen (ekvimoláris sztöchiometria) és a reakciót nagy konverzióig 

visszük. Bizonyos esetekben azonban a funkciós csoportok mennyisége véletlenül vagy szándékosan 

eltérhet egymástól. Az eltérésnek több oka is lehet: 

 

a) két-három monomer jelenléte esetén adagolási nehézségek vagy a komponensek nem megfelelő 

tisztasága miatt az ekvimoláris sztöchiometria nem biztosítható, 

b) a reakció előrehaladtával, számuk csökkenésével a funkciós csoportok találkozási valószínűsége 

csökken, 

c) a mellékreakciók valószínűsége megnő, 

d) a mólsúly szabályozása vagy adott végcsoporttal rendelkező polimer, esetleg oligomer előállítása 

érdekében a komponenseket szándékosan nem azonos mennyiségben adagoljuk. 

 

 A d) pontnak megfelelően a móltömeg és a polimer funkcionalitása szabályozható a 

sztöchiometriai egyensúly megváltoztatásával, eltolásával. Ha az egyik komponens kisebb vagy 

nagyobb mennyiségben van jelen a reakcióelegyben, a feleslegben levő komponensnek megfelelő 

végcsoportokkal rendelkező polimer képződik, a molekulatömeg pedig csökken. Így például, ha a 

diamin van feleslegben a savkloriddal szemben, amin végcsoportokkal rendelkező poliamidot kapunk, 

amelyik a savklorid teljes elfogyása után nem tud tovább növekedni.  

 

 A továbbiakban a reagáló molekulák (funkciós csoportok) viszonyát r-rel jelöljük, azaz r = 

NAA/NBB és feltételezzük, hogy NBB > NAA. Teljes átalakulás esetén (p = 1) a hetero-polikondenzációban 

szereplő A és B molekulák száma egyenlő a megfelelő funkciós csoportok számának felével, ami 

kifejezhető az r mennyiséggel és értéke NAA(1 + r)/2r. A makromolekulák végcsoportjainak számát a 
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funkciós csoportok számának különbsége, a pár nélküli funkciós csoportok száma (NBB – NAA) határoz-

za meg, ami az r mennyiség segítségével kifejezve a következő NAA(1 – r)/r. Ugyanígy megadható a 

keletkező makromolekulák száma (Np) is, ami a láncvégi funkciós csoportok felével egyenlő, mivel a 

makromolekulák mindkét végén van szabad funkciós csoport NAA(1 – r)/2r. Az átlagos 

polimerizációfokot az A és B molekulák, valamint a képződött makromolekulák számának hányadosa 

adja meg, ami a fentiek alapján könnyen kiszámítható. Ennek megfelelően teljes átalakulás esetén az 

átlagos polimerizációfok a következőképpen változik a komponensek aránya (r) függvényében: 

 
r

r
xn

  1

  1
  



  (3.5) 

Az egyes komponensek feleslegének a polimerizációs fokra gyakorolt hatását a 3.4. ábrán mutatjuk be, 

teljes, 100%-os konverzió esetén. Látható, hogy az ekvimoláris összetételtől való igen kis eltérés is a 

polimerizációs fok rendkívül jelentős csökkenéséhez vezet.  

 

3.4. ábra: A sztöchiometirai arány és a polimerizációs fok kapcsolata (3.5. egyenlet) 

 Az előző bekezdésben ismertetett összefüggés teljes átalakulásra vonatkozott. Hasonló 

megfontolások alapján meghatározhatjuk a sztöchiometriai arány és a polimerizációs fok kapcsolatát 

részleges átalakulás esetén is. A részletek mellőzésével csak a végeredményt, a módosított Carothers-

egyenletet adjuk meg, ami a következő alakban fejezhető ki:   

 
rpr
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xn
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  (3.6) 

 Így egy savklorid és egy alkohol 99,9%-ig folytatott észterezési reakciójában, amelyben N mo-

lekula alkoholt és 1,05 N molekula savkloridot reagáltatunk egymással, r értéke 0,952, és a 

polimerizációs fok pedig xn = 39, az xn = 1000 érték helyett, amelyet ekvimoláris sztöchiometria, azaz 

r = 1 esetén kapnánk. Az ekvimolaritástól való eltérés másik következménye, hogy a keletkezett oligo-

merek vagy polimerek mindkét végükön azonos csoportot tartalmaznak. A gyakorlatban például így 

állítanak elő –OH  végcsoportú poliészter oligomereket, amelyeket azután poliuretánok előállítására 

használnak.  
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 A különböző polimerizációs eljárások közötti különbségek könnyebb megértése érdekében a 3.1. 

táblázatban összehasonlítjuk a lánc- és a lépcsős polimerizáció jellegzetességeit. A táblázatban közölt 

szempontokon túl meg kell jegyeznünk, hogy a lépcsős polimerizáció sebessége szobahőmérsékleten 

általában kicsi, de a hőmérséklet növekedésével gyorsan nő, ugyanakkor ez csak kevéssé befolyásolja 

a polimer móltömegét, ami a fentiek értelmében elsősorban a konverziótól függ. 

3.1. táblázat: A lánc- és a lépcsős polimerizáció jellegzetességeinek összehasonlítása 

Láncpolimerizáció Lépcsős polimerizáció 

o A növekedési reakcióban csak 

monomer kapcsolódhat a növekvő 

lánchoz. 

o A reakcióelegy csak monomert, 

polimert és kb. 10-8% növekvő 

polimer láncot tartalmaz.  

o A monomer koncentrációja 

folyamatosan csökken a 

polimerizáció során.  

 

o Azonnal képződik nagy móltömegű 

polimer, a molekulatömeg 

gyakorlatilag nem változik a reakció 

alatt. 

o A reakcióidővel nő a kitermelés, de 

a molekulatömeg alig változik. 

o Bármelyik két jelenlévő 

molekula reagálhat egymással. 

 

o A különböző móltömegű 

komponensek eloszlása 

bármely pillanatban 

kiszámítható. 

o A monomer korán elfogy az 

elegyből; xn = 10 értéknél már 

csak 10% monomer van jelen. 

o A polimer molekulatömege 

folyamatosan nő a reakció alatt. 

 

o Nagy móltömeg eléréséhez 

hosszú reakcióidő szükséges. 

 

3.2.3. Polimerizációs reakciók 

A polikondenzáció egyensúlyi reakció, amit a K egyensúlyi állandóval jellemezhetünk 

A   +   B C   +   D 

 

 
  
  BA

DC
K

 

 
    (3.7) 

 Abban az esetben, ha az egyensúlyi állandó kicsi (K < 4), pl. poliészterek előállítása diolokból és 

disavakból, nagy molekulatömegű termék csak akkor állítható elő, ha a mellékterméket eltávolítjuk a 

reakcióközegből. Nagyobb K érték esetén a keletkező melléktermék nem zavaró; ilyen például 

novolak előállítása fenolból és formaldehidből, ahol a K  1000. 

 

 Nagy molekulatömegű termék előállításához ki kell elégíteni a lépcsős polimerizáció számos 

követelményét (ekvimoláris arány, nagy átalakulási fok, gyakorlatilag egyirányú reakció stb.). A 

gyakorlatban fontos poliészterek és poliamidok előállítására ezért olyan különleges eljárásokat 

dolgoztak ki, amelyek biztosítják az ekvimoláris összetételt. Ezek közül néhányat az alábbiakban 

ismertetünk. 
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Átészterezés. A tereftálsav magas olvadáspontja és rossz oldhatósága következtében a 

poliészterek előállítását gyakran átészterezéssel végzik, ami egy proton donor vagy gyenge bázikus 

katalizátor, pl. nátrium-metakrilát jelenlétében történhet: 

 

+ 2 HO CH2CH2 OH
150 - 200  Co

C6H4 COOCH3CH3OOC
 

HO CH2CH2 OOC C6H4 COO CH2CH2 OH + 2 CH3OH
 

 A reakció lejátszódása után a hőmérsékletet a polimer olvadáspontja (~265 C) fölé, kb. 270-

275 C-ra emelik. Ezen a hőmérsékleten glikol lehasadásával tovább folyik az észterezés, végbemegy 

a polimerizáció: 

n
o200 - 275  C

HO CH2CH2 OOC C6H4 COO CH2CH2 OH
 

HO CH2CH2 O OC C6H4 COO CH2CH2 O H( )n + )1
_

n ( HO CH2CH2 OH
 

 Az átészterezéssel, illetve a glikol lehasadással járó második lépéssel, az egyébként nehezen 

biztosítható ekvimoláris arány magától kialakul. 

  

 Só dehidratálás. Poliamidok előállítása a megfelelő sók ömledékes polimerizációjával történik. 

A hexametilén-diamin és az adipinsav alacsony hőmérsékleten kristályos hexametilén-diammónium-

adipátot (poliamid só, nylon 6,6 vagy AH-só) képez, amelyet átkristályosítással tisztítanak. A só 

természetszerűleg biztosítja a kívánt ekvimoláris összetételt. A sót 270-275 C-ra melegítve, a 

polimerizáció ömledékfázisban megy végbe. A reakció során képződő víz gőz formájában távozik a 

rendszerből: 

n NH2 CH2 NH2( )
6

+ n HOOC CH2 COOH( )
4  

4
)(OOC CH2 COO

6
)(NH3 CH2 NH3n 200 - 275  Co

 

6
)(NH CH2 NHH OC CH2 CO OH H2O(2n 

_
1)( )

4
[ ]n +

 

 Határfelületi polikondenzáció (Schotten―Baumann reakció). Laboratóriumi körülmények 

között elterjedten használt módszer disavkloridok reagáltatása diolokkal, illetve diaminokkal. A 

reakció a fázishatár felületen megy végbe, miközben folyamatosan eltávolítják a film vagy szál 

formájú terméket (3.5. ábra). Az egyik ilyen megoldás szerint hexametilén-diamin vizes oldatát ré-

tegzik a savklorid szén-tetrakloridos oldatára. A reakció az alábbi séma szerint megy végbe.  A 

határfelületen az ekvimolaritás természetszerűleg kialakul. 

8
)(ClOC CH2 COCln+

6
)(NH2 CH2 NH2n

 

+
n

][
8

)( )1_2n ( HClNH CH2 NHH OC CH2 CO OCl( )
6  
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3.5. ábra: Poliamid előállítása határfelületi reakcióval 

 Bifunkciós monomerek lépcsős polimerizációjában nemcsak láncnövekedés, hanem esetenként 

gyűrűképződés is végbemehet. A gyűrűs vegyületek képződésének valószínűségét termodinamikai 

okok, elsősorban a gyűrű feszültsége, határozzák meg, ami pedig az atomszámtól függ. Amennyiben 

csak 3 vagy 4 atomos gyűrű kialakulására van lehetőség, a nagy gyűrűfeszültség következtében 

polimerizáció és nem ciklizáció következik be. Az 5 és 6 tagú gyűrűk általában stabilak, így a 

polimerizáció és a ciklizáció kompetitív folyamatok, esetenként a monomer nem is polimerizálható.  

3.3. Térhálósodás 

A fentiekben bebizonyítottuk, hogy bifunkciós monomerek reakciójával nagy móltömeg csak akkor 

érhető el, ha a reakciót nagy konverzióig visszük. Többfunkciós monomerek reakcióiban nem csak 

lineáris láncok, hanem elágazások is létrejönnek, a molekulatömeg azonos konverziónál is lényegesen 

nagyobb lesz, mint lineáris polimerek esetén. Amennyiben a reakcióelegy többfunkciós monomereket 

is tartalmaz, a polimer egy bizonyos konverziónál egyetlen nagy molekulává alakul, számszerinti 

polimerizációs foka végtelen lesz. Ezen a ponton a polimer viszkozitása megnő, oldhatatlan gél 

képződik. A gél képződésének feltétele minimálisan egy keresztkötés minden második láncon, azaz 

több mint 0,5 keresztkötés lánconként. 

 

 A reakció előrehaladása, a molekulatömeg növekedése és a térhálósodás bekövetkezése 

nyilvánvalóan a többfunkciós molekulák számától, a rendszer átlagos funkcionalitásától függ. Az 

átlagos funkcionalitás a monomerenkénti funkciós csoportok átlagos számát adja meg. A ftálsav és az 

etilénglikol ekvimoláris elegyében az átlagos funkcionalitás 2. Abban az esetben azonban, ha egy 

háromfunkciós monomert, például glicerint is adunk az elegyhez, az átlagos funkcionalitás növekszik. 

Így például 2 mol dikarbonsav, 1,4 mol diol és 0,4 mol glicerin esetén az átlagos funkcionalitás 

 1,2  
8,3

34,0  24,1  22
  


avf  (3.8) 

 A többfunkciós monomereket tartalmazó rendszerek polimerizációjának előrehaladása, a 

konverzió, természetszerűleg függ a rendszer átlagos funkcionalitásától. Egy eredetileg N0 számú fav 

funkcionalitású, a két funkciós csoportot (A és B) egyenlő számban tartalmazó elegyben a funkciós 

csoportok teljes száma N0fav. A t időben elreagált csoportok száma 2(N0 – N), ami N molekulát 

eredményez. Ekkor a konverzió 
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p

0

0   2
  


  (3.9) 

és a polimerizáció foka 
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  (3.10) 

 Ha összehasonlítjuk a poliészter előállítás két esetét, a többfunkciós monomer szerepe jól látható. 

A ftálsav és a glikol 2-es átlagos funkcionalitású ekvimoláris elegyében p = 0,95 konverziónál a 

polimerizációs fok xn = 20. Ezzel szemben többfunkciós monomer, glicerin jelenlétében, amikor az 

átlagos funkcionalitás 2,1 (ld. 3.8. egyenlet), ugyanehhez a konverzióhoz xn = 200 tartozik, azaz a 

polimerizáció foka a tízszeresére növekszik. Ezzel egyidejűleg a konverziónak csak egy nagyon 

kismértékű, 95,23%-ra történő, növelése szükséges a gélesedés bekövetkezéséhez.  

 

 A gyakorlatban a legáltalánosabb olyan rendszerek alkalmazása, amelyekben a funkciós 

csoportok eloszlása fA = fB = 2, fC > 2 és az A és C monomer funkciós csoportjai megegyeznek 

egymással. Ebben az általánosabb esetben a konverzió és a polimerizációs fok összefüggése 

ekvimoláris összetétel esetén a következőképpen alakul: 
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Az összefüggésből meghatározható az a konverzió, amelynél a gélesedés biztosan bekövetkezik. A 

gélesedés pillanatában a polimerizációs fok, nagyon naggyá, gyakorlatilag végtelenné válik, így a gél-

ponthoz tartozó konverzió 
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A gélesedés bekövetkezése általában a rendszer valamelyik tulajdonságának, elsősorban 

viszkozitásának mérésével állapítható meg. 

 

 A gélpontban a reakcióelegynek nem minden komponense válik a gél részévé. A reakcióelegy két 

részre oszlik, az oldhatatlan gélre és a kis móltömegű, oldható komponensekre, a szolra. A további 

reakció során a gél mennyisége növekszik, a szolé pedig folyamatosan csökken. A különböző 

móltömegű oldható komponensek (wi), valamint a gél (wg) relatív mennyiségének változását mutatja a 

konverzió függvényében a 3.6. animáció. Az animáción bemutatott esetben a gélesedés 0,5 

konverziónál következik be; mint említettük a térháló kialakulásához tartozó konverzió a 3.12. 

egyenlet segítségével számítható ki. A gélesedés megindulása után a gél mennyisége rohamosan 

növekszik, míg az oldható komponenseké csökken. Folyamatosan csökken ezek átlagos móltömege is. 

A térhálós polimerek reakciója a gyakorlatban nem vihető teljes konverzióig, mivel a funkciós 

csoportok helyzete a térhálón rögzített, így találkozásuk kinetikailag gátolt. 

 

3.6. animáció: A különböző móltömegű frakciók relatív mennyiségének változása a térhálósodás során 

 A gélesedés jelentősége a térhálós polimerek feldolgozása során nagy. A gélpont jelenti a 

feldolgozhatóság legvégső határát; a termék elkészítésére rendelkezésre álló időt pedig a reakció 

sebessége határozza meg. A termék tulajdonságai a komponensek minőségétől és a térhálósűrűségtől 

függenek. A térhálós polimerek gyakorlati jelentősége nagy, bár kisebb mennyiségben gyártják és 

alkalmazzák őket, mint a hőre lágyuló műanyagokat. Ezek az anyagok alkotják például a térhálós 
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kompozitok mátrixanyagát; ezek ma már nélkülözhetetlenek a repülésben, az űrhajózásban, a hadi-

iparban és egy sor más területen. Szénszállal erősített epoxigyantából készül például a Forma 1-es 

autó, a golfütő, számos egyéb sporteszköz, de készülnek ilyen anyagokból vitorlások, gördeszkák, 

kerékpárok és más sporteszközök is. Ma már egyre több térhálós polimerből készült kompozit 

alkatrészt használnak a polgári repülőkben is.  

3.4. Anyagismeret 

A kereskedelemben kapható polimerek száma rendkívül nagy. Tovább növekszik ez a szám, ha az 

egyes műanyagfajtákon belüli típusválasztékot külön figyelembe vesszük. Egy-egy nagy gyártó 

termékpalettája különbözhet az adott polimer móltömegében, viszkozitásában, az alkalmazott 

stabilizátorok típusában és mennyiségében, a társító-, töltő- és erősítőanyagok jellegében és mennyi-

ségében. Egy adott polimer gyártmányismertetőjében akár 20-30 típus is szerepelhet. A műanyagok 

teljes típusválasztékát lehetetlen bemutatni és nem is áll szándékunkban. Ez a szakasz csak a 

mindennapi életben leggyakrabban előforduló vagy műszaki, esetleg gazdasági szempontból fontos 

műanyagokat mutatja be egészen röviden, mintegy tájékoztatásul. Az egyes anyagtípusoknál 

megadjuk a polimer alapanyagául szolgáló monomert vagy a polimer ismétlődő egységét, az előállítás 

módját, a polimer szerkezetére vonatkozó információkat (amorf, vagy kristályos, az üvegesedési, 

és/vagy olvadási hőmérséklettel együtt), a legáltalánosabb feldolgozási módot, ha van ilyen, és a 

legfontosabb alkalmazási területeket. 

3.4.1. Hőre lágyuló műanyagok 

A hőre lágyuló műanyagok közös jellemzője, hogy felmelegítés hatására meglágyulnak és általában 

nagyviszkozitású ömledéket képeznek. Feldolgozásuk rendszerint magas hőmérsékleten, nyírás 

alkalmazásával történik. Az anyag végső alakját lehűtés után veszi fel. A hőre lágyuló feldolgozási 

eljárások termelékenysége rendkívül nagy. Ebbe a csoportba tartoznak a nagy mennyiségben gyártott 

és alkalmazott, általában olcsó tömegműanyagok. 

 

 Polietilén (PE). Monomerje az etilén, CH2=CH2. Gázfázisú gyökös, vagy koordinációs 

polimerizációval állítják elő. A polimerizációs eljárástól függően sűrűsége viszonylag tág határok 

között változik (0,92―0,97 g/cm3), ami a kristályossági fok változásának következménye. A 

sűrűségtől függően kissűrűségű (LDPE) és nagysűrűségű (HDPE) polietilénről beszélünk. Típustól 

függően a kristályos olvadáspont 110 és 130 C fok között változhat. Kismennyiségű α-olefinnel 

kopolimerizálva kapjuk a lineáris kissűrűségű polietilént (LLDPE). Feldolgozása hagyományos, hőre 

lágyuló módszerekkel történik, elsősorban filmfúvással, extrúzióval, fröccsöntéssel és palackfúvással. 

Kisebb mennyiséget rotációs öntéssel dolgoznak fel. Kábelszigetelés is készül belőle, de a polietilén 

jelentős részét a csomagolástechnikában használják fel. Hordtáskák (reklámszatyrok), zacskók és 

tasakok nagymennyiségben készülnek minden típusból. Egyre több víz- és gázcsövet készítenek 

nagysűrűségű polietilénből, és ebből az anyagból gyártják a padlófűtőcsövek egy részét is. 

Felhasználják kisebb műszaki alkatrészek, játékok és több más termék gyártására is. 

 

 Polipropilén (PP). Monomere a propilén, CH2=CH–CH3. Csak sztereospecifikus 

polimerizációval lehet előállítani. Az iparilag előállított polipropilén túlnyomó része izotaktikus PP 

(iPP), bár ma már szündiotaktikus polipropilén (sPP) is kapható a kereskedelmi forgalomban. Az iPP 

kristályos polimer, olvadáspontja 165 C körül van. Rendkívül előnyös tulajdonság/ár viszonyok 

jellemzik. A legtöbb hőre lágyuló eljárással feldolgozható. Alkalmazása rendkívül széles körű, 

csomagolóanyagok, autóalkatrészek és egyéb műszaki cikkek, szerelési anyagok készülnek belőle. 

Rendkívül sokoldalúan módosítható. Etilén-propilén elasztomerrel termoplasztikus elasztomer 

készíthető belőle (sícipő), ugyanezzel az elasztomerrel ütésállósítható (lökhárító), míg töltőanyagokkal 

a merevsége növelhető (műszerfal, mosógép alkatrész). Üvegszállal erősített változata a műszaki 

műanyagokkal versenyez. Szál is húzható belőle, ipari textíliák (zsákok) és szőnyegek készítésére 

használják. Gazdasági jelentősége nagy. 
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 Polisztirol (PS). Monomere a sztirol, CH2=CH–C6H5. Amorf polimer, üvegesedési hőmérséklete 

100 C körül van. Gyakorlatilag minden polimerizációs eljárással készíthető. Iparilag gyökös 

polimerizációval állítják elő. A tiszta polisztirol rideg, átlátszó anyag. Általában fröccsöntéssel 

dolgozzák fel. Alkalmazási területe: irodaszerek, optikai elemek, dekorációs anyagok. A habosított 

polisztirolt könnyű, fehér törékeny hab (Nikecel), amit a csomagolástechnikában (műszerek, 

hűtőgépek, tv-k, elektronikai cikkek) használnak kiterjedten. Rendkívül fontosak kopolimerjei. 

Butadiénnel kopolimerizálva nagy ütésállóságot lehet elérni (high impact polystyrene, HIPS), de rend-

kívül jó tulajdonságokkal rendelkezik a butadiénnel és akril-nitrillel készített terpolimerje is (akrilnit-

ril-butadién-sztirol kopolimer, ABS). Ezeket az anyagokat kiterjedten alkalmazzák a műszeriparban, a 

járműgyártásban, háztartási gépek gyártásában. Kültéri alkalmazás esetén problémát jelent a butadién 

komponens kettős kötéseinek fényérzékenysége. A PS kopolimerek és a módosított PP jellemzői közel 

állnak egymáshoz, bizonyos területeken vetélytársak. 

 

 Poli(vinil-klorid) (PVC). A vinil-klorid, CH2=CHCl, gyökös polimerizációjával állítják elő, 

elsősorban szuszpenziós és emulziós eljárással, de kisebb mennyiséget tömbpolimerizációval is 

gyártanak. Amorf polimer, Tg  80 C. Feldolgozása elsősorban kalanderezéssel, extrúzióval és 

fröccsöntéssel történik. Az emulziós polimert lágyítják és kenési technikával műbőrök előállítására 

használják. Legnagyobb felhasználási területe az építőipar. Padlóburkolat, különböző csövek és 

profilok készülnek belőle. Jellemzői lágyítással és adalékok hozzáadásával széles határok között 

változtathatók. A lágy PVC üvegesedési hőmérséklete általában szobahőmérséklet alatt van, hajlékony 

elasztikus anyag. Kiterjedten alkalmazzák kábelszigetelésként, a cipő- és műbőriparban (talp, táska), 

valamint a gyógyászatban (vérzsákok, transzfúziós csövek).  

 

 Poliamid (PA). A poliamidok főláncában –CO–NH– kötés található. Ehhez egy vagy két 

különböző hosszúságú alifás lánc csatlakozik. A kiindulási monomerektől függően több típusa van 

(poliamid-6; -6,6; -6,10, -11, ahol a számok a diamin és a dikarbonsav szénatomszámát jelentik, azaz a 

PA 66 hexametilén diaminból és adipinsavól készül, míg a PA 6 kaprolaktámból). Polikondenzációval 

állítják elő. Magas olvadáspontú kristályos polimerek, olvadáspontjuk az alkotóelemektől függően, 

180 és 260 C között van. Két fontos felhasználási területük a szálképzés és a gépipar. Nagysebességű 

szálextrúzióval mind ipari, mind pedig ruházati szálak készülnek belőlük. A gépiparban elsősorban 

rendkívül jó merevségük, szilárdságuk és ütésállóságuk miatt alkalmazzák őket. Kis súrlódási 

együtthatójuk csapágyak gyártására is alkalmassá teszi őket. A poliamid-11-et (Rilsan) védőbevonatok 

készítésére használják (buszok, villamosok kapaszkodórúdjai). Üvegszál-erősítéssel rendkívül nagy 

szilárdság és merevség érhető el. Műszaki műanyag.  

 

 Polikarbonát (PC). A kereskedelmileg is jelentős polikarbonátot a dián (difenilol propán) 

foszgénezésével vagy átészterezéssel állítják elő, építőeleme –C6H5–C(CH3)2–C6H5–OCOO–. 

Mikrokristályos anyag, olvadáspontja 220 C-on, üvegesedési hőmérséklete 150 C-on van. Átlátszó, 

szilárdsága és ütésállósága rendkívül nagy. Műszaki műanyag. Elsősorban a gép- és műszeriparban 

használják fel, de jelentős számú optikai elem is készül belőle. Nagyfokú átlátszóságát és szilárdságát 

sok helyen hasznosítják (irányjelzők borítóelemei, repülőgépablak stb.). Jó záróképessége 

következtében élelmiszer csomagolására szolgáló üreges testek is készülnek belőle (palackok). 

 

 Lineáris poliészter. A csoport legjelentősebb képviselője a poli(etilén-tereftalát) (PET). Dimetil-

ftalátból és etilén-glikolból átészterezéssel állítják elő. Kristályos polimer, Tm = 265 C. Nagy 

mennyiségben használják szálhúzásra, textilipari felhasználása jelentős. Záróképessége és mechanikai 

tulajdonságai igen jók, elterjedten alkalmazzák szénsavas üdítőitalok palackozására. Egy- és 

többrétegű fóliákat is gyártanak belőle élelmiszeripari csomagolásra (sajt, sonka) és ipari fóliák céljára 

(kondenzátor fólia). 

 

 Poli(metil-metakrilát) (PMMA). A metil-metakrilát gyökös polimerizációjával állítják elő 

[CH2=C(CH3)COOCH3]. Amorf polimer, üvegesedési hőfoka kb. 105 C. Jó mechanikai tulajdonságai 

mellett legfontosabb jellemzője a nagy látható és UV-fényáteresztés (~99%) (plexiüveg). Ennek 

megfelelően szerves üvegként használják. Átlátszó világítótestek és műszerburkolatok, valamint egyéb 
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alkatrészek (pl. háztartási gépek) is készülnek belőle. Szövetbarát, ezért a gyógyászatban is gyakran 

alkalmazzák.  

3.4.2. Térhálós gyanták 

Ezek az anyagok (hőre keményedő műanyagok, gyanták) különböző térhálósűrűséggel rendelkező, 

lépcsős polimerizációval előállított polimerek. Nem tartoznak ide a gumik, amelyek szintén 

térhálósak, de a térháló kialakításának módjában és a termék tulajdonságaiban egyaránt eltérnek a 

gyantáktól. Bár felhasznált mennyiségük lényegesen kisebb, mint a hőre lágyuló műanyagoké, 

műszaki jelentőségük nagy. Feldolgozásuk kevésbé termelékeny és nehezebben automatizálható, mint 

a tömegműanyagoké egyrészt azért, mert az alakadás és a térhálósodás egyidejűleg megy végbe, 

másrészt, mert általában nagymennyiségű társítóanyagot tartalmaznak. 

 

 Fenol-formaldehid gyanták. A legelső iparilag gyártott szintetikus műanyag a fenol-formaldehid 

gyanta, a bakelit volt. Fenol, vagy szubsztituált fenol és formaldehid reakciójával állítják elő. Savas 

közegben lineáris novolak, lúgos közegben rezolgyantákat készítenek, amit hővel térhálósítanak. A 

novolakgyanták térhálósításához elsősorban formaldehidet használnak, melynek forrása lehet 

hexametilén-tetramin vagy paraformaldehid. Legnagyobb felhasználási területük a faipar, 

farostlemezek előállítására használják őket. Készülnek belőlük burkolóelemek, fékbetétek, 

ragasztóanyagok és felhasználják őket a lakkiparban is. Figyelembe véve kedvező tulajdonságaikat, 

áruk viszonylag alacsony. Hátrányuk a sötét szín és néha a kellemetlen szag (formaldehid). 

 

 Aminoplasztok. Poliamin (karbamid, melamin) és formaldehid reakciójával készülnek. Előnyös 

tulajdonságuk, hogy átlátszóak, így díszítőelemként is alkalmazhatók. Kiterjedten használják például 

konyhabútorok munkafelületének borítására. Jellemzőik és felhasználásuk hasonló a fenoplasztoké-

hoz, áruk valamivel magasabb.  

 

 Telítetlen poliészter gyanták. Kétféle polimerizációs eljárás alkalmazásával állítják őket elő. 

Telítetlen dikarbonsav vagy anhidrid, telített dikarbonsav vagy anhidrid és diolok kondenzációjával 

egy prepolimert állítanak elő, amit sztirol hozzáadásával, gyökös polimerizációval térhálósítanak. 

Tulajdonságaik nagyon kedvezőek, szilárdságuk és merevségük nagy. Legnagyobb mennyiségben 

szálerősítésű, elsősorban üvegszál-erősítésű anyagok, kompozitok mátrixaként használják őket. 

Feldolgozásuk termelékenysége viszonylag kicsi, az iparág fő törekvése a gyártási eljárások 

automatizálására irányul. Az üvegszálat, szövetet vagy paplant a gyantával impregnálják, majd egy 

szerszámban történik a végső alakadás és a térhálósítás, a keményítés. Tartályok készülnek belőlük és 

egyre nagyobb mennyiségben használják őket a járműiparban karosszériaelemek előállítására. A 

feldolgozás automatizálásának egyik eredménye az ún. SMC (sheet molding compound) anyagok 

kifejlesztése, amelyek poliészter mátrixanyagból, hosszú vágott szálból és szervetlen töltőanyagból 

állnak. Az impregnált anyagokat lemezek formájában szállítja a gyártó, amelyeket megfelelő alakra 

préselve keményíti ki a feldolgozó. Gyakran üvegszálerősítésű poliésztereket használnak szörfök, 

hajók, gördeszkák előállítására. 

 

 Epoxigyanták. Az epoxi gyanták epoxi végcsoportokat tartalmazó poliéterek. A csoport 

legjelentősebb képviselőjét diánból és epiklórhidrinből polikondenzációval állítják elő. A keletkezett 

termék molekulatömege kicsi, különböző módszerekkel térhálósítják. A leggyakrabban használt 

térhálósítószerek di- és poliaminok, di- és polikarbonsavak, valamint anhidridek és egyéb polifunkciós 

vegyületek, amelyek az epoxi, illetve –OH csoportokkal reagálnak. Az epoxigyanták tulajdonságai 

rendkívül kedvezőek, mechanikai jellemzőik, elektromos tulajdonságaik lényegesen jobbak, mint a 

telítetlen poliésztereké. Áruk viszont magasabb. Felhasználásuk sokrétű, alkalmazzák őket a 

lakkiparban, ragasztóként (kétkomponensű ragasztók), öntőgyantaként és kompozitok 

mátrixanyagaként. Az űrhajózásban és a repülőgépiparban rendkívül nagy jelentőségük van, szinte 

kizárólag különleges epoxi gyantákat használnak üveg-, szén- és aramid szálak kötőanyagaként. A 

súly csökkentése érdekében a legújabb Airbus repülőgép több szerkezeti eleme készül ebből az 

anyagból. Nagy jelentősége van a hadiiparban is. 
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 Poliuretánok. Diizocianátból és diolokból állítják őket elő poliaddíciós reakciókkal. Általában 

aromás izocianátokat és alifás poliészter vagy poliéter glikolokat használnak az előállításukhoz. Az 

egyik legváltozatosabb anyagfajta. Vannak közöttük lineáris elasztomerek, kemény és lágy habok, 

reaktív ragasztók stb. A poliuretán tulajdonságai a két komponens, izocianát (merev) és a poliol (lágy), 

típusától és relatív mennyiségétől függnek. Lehetnek kristályosak vagy amorfak, ez utóbbiak is 

lehetnek heterogének, tartalmazhatnak kemény és lágy doméneket. Felhasználásuk széles körű, 

alkalmazzák őket a jármű- és a bútoriparban (habok, ülések, matracok és betétek számára),a  

cipőiparban (termoplasztikus elasztomer cipőtalp), szálképző anyagként (műszaki szövetek, sörték), 

lakkokban, ragasztóként. Előnyös tulajdonságaik mellett hátrányuk viszonylag magas áruk. 

3.4.3. Elasztomerek, gumik 

Az elasztomerek lineáris láncszerkezetű alifás polimerek, melyek üvegesedési hőmérséklete 

lényegesen a szobahőmérséklet alatt van. Az elasztomerek egy része telítetlen kettőskötést tartalmaz, 

ennek térhálósításával készülnek a gumik, amelyek általában számos egyéb adalékot és rendszerint 

nagymennyiségű aktív (erősítő) töltőanyagot is tartalmaznak. A gumik térhálósűrűsége lényegesen 

kisebb, mint a hőre keményedő műanyagoké, ezért térhálósítás után is megőrzik rugalmasságukat, 

amit az alifás láncok hajlékonysága biztosít. A gumik felhasználása sokrétű (cipőipar, műszaki cikkek, 

pl. szállítószalagok, tömlők, O-gyűrűk, szigetelőanyagok), de felhasználásuk legnagyobb részét a 

járműipari abroncsok teszik ki. A hagyományos gumik mellett az elmúlt években egyre nagyobb 

jelentőségre tesznek szert a dinamikus vulkanizálással (feldolgozás közbeni térhálósodás) 

feldolgozható anyagok, valamint a termoplasztikus elasztomerek. A hagyományos gumik nagy részét 

dién polimerekből készítik, ezek néhány képviselőjét mutatjuk itt be nagyon röviden. 

 

 Poliizoprén. A természetes kaucsuk lineáris szerkezetű, 1-4 kapcsolódású, cisz konfigurációjú 

poliizoprén. Több mint 2000 növény nedvében megtalálható, de fő forrása a Havea Brasiliensis, 

amelynek csapolásával nyerik a latexet. Ebből különböző műveletekkel készítik az elasztomert és 

térhálósítással a gumit. Az elasztomer és a gumi jellemzői a latexben található egyéb természetes 

anyagoktól is függnek. Felhasználása széles körű, az abroncsok egy jelentős részét még ma is 

természetes kaucsukból készítik. Mennyisége korlátozott, ezért szükséges a szintetikus kaucsukok 

gyártása. Szintetikus poliizoprént is gyártanak anionos vagy koordinációs polimerizációval. A 

szintetikus kaucsuk öregedésállósága jobb, feldolgozhatósága rosszabb, mint a természetes kaucsuké. 

 

 Polibutadién. Az első nagyvolumenben gyártott szintetikus kaucsuk, amelyben az 1-2 

kapcsolódású egységek dominálnak. Anionos tömbpolimerizációval állítják elő. Lágy, nem 

kristályosodó polimer, szilárdsága viszonylag kicsi. Feldolgozási jellemzői kedvezőtlenek, önmagában 

nem nagyon használják.  

 

 Butadién-sztirol kopolimerek. A legelterjedtebben használt általános rendeltetésű szintetikus 

kaucsukok.  Gyökös mechanizmusú emulziós polimerizációval állítják elő őket. A sztiroltartalom tág 

határok, 10―50 % között változik. A sztiroltartalommal és adalékokkal a gumi tulajdonságai 

nagymértékben szabályozhatók, a felhasználási területnek megfelelő jellemzők állíthatók be. Több 

tulajdonság tekintetében elmaradnak a természetes kaucsuktól, kopásállóságuk és öregedésállóságuk, 

viszont jobb. Legnagyobb részüket gépjármű abroncsok előállítására használják, a természetes 

kaucsuk pótlására leggyakrabban alkalmazott anyag. 

 

 Polikloroprén. A polikloroprén, a 2-klór-butadién zömmel transz kettős kötést tartalmazó 

polimere, amit gyökös, emulziós polimerizációval állítanak elő. Tulajdonságai kedvezők, szilárdsága 

és rugalmassága jó, oldószerállósága, stabilitása kiváló. Olyan területeken alkalmazzák, ahol a 

rugalmassági tulajdonságok mellett a vegyszer-, fény-, és ózonállóság is fontos. 

 

 Nitrilkaucsuk. Butadién és akril-nitril kopolimerizációjával állítják elő különböző akril-nitril-

tartalommal. A nitrilkaucsukból készült gumik vegyszerállósága és kopásállósága kitűnő, ezért olyan 

alkalmazási területeken használják őket, ahol ezek fontosak. A többi tulajdonsága (fagyállóság, 
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dinamikus melegedés, ózonállóság, feldolgozástechnikai jellemzők) elmarad a természetes és a 

legtöbb szintetikus kaucsukétól. 

 

 Etilén-propilén (EPR) és etilén-propilén-dién (EPDM) kopolimerek. Ezeket nem diénekből 

állítják elő, mint nevük is mutatja etilén és propilén különböző arányú elegyét kopolimerizálják, 

koordinációs polimerizációval. A dién komponens többfajta vegyület lehet, mennyisége a 

kopolimerben kicsi, 3―7 kettőskötés 1000 szénatomonként. A propilén tartalom általában kisebb, 

maximum 40―45%. Amorf elasztomerek, üvegesedési tartományuk -50 C körül van. Peroxidokkal 

vagy a diéntartalmú kopolimerek hagyományos eljárásaival is térhálósíthatók. Általában világos színű 

műszaki termékeket, esetleg sportcikkeket készítenek belőlük. Polipropilénnel termoplasztikus 

elasztomer állítható elő belőlük és kiterjedten alkalmazzák őket a PP ütésállóságának javítására. 

 

 Poliizobutilén. Az izobutilén kationos polimerizációjával állítják elő alacsony hőmérsékleten (–

105 C), folyékony etilént használva oldószerként. A kis molekulatömegű polimerek viszkózus 

folyadékok, a nagy móltömeggel rendelkezők kaucsukszerű amorf anyagok. Üvegesedési 

hőmérsékletük –60 C körül van. Elsősorban az építőiparban és a vegyiparban használják fel szigetelő- 

és tömítő anyagként. Kismennyiségű (1 – 5%) izoprénnel, illetve butadiénnel kopolimerizálva 

kettőskötés tartalmú vulkanizálható elasztomert, butilkaucsukot kapunk, melynek vegyszer- és 

ózonállósága nagyon jó, gázáteresztése kicsi. 

 

 Szilikonkaucsuk. A polisziloxánok (szilikonok) szervetlen főláncú polimerek, amelyek szerves 

oldalcsoportokat tartalmaznak. Alkil(aril) klór szilánokból vagy ortokovasav észterekből állítják elő 

őket. Amorf polimerek, az egységek között ható gyenge szekunder erők hajlékony láncokat 

eredményeznek, így a szilikonoknak mind a hideg-, mind pedig a hőállóságuk nagyon jó. Dielektro-

mos jellemzőik kedvezőek, szigetelőként alkalmazzák őket. Olaj és zsír formájában kenőanyagnak, 

peroxidos vulkanizálás után hő- és vegyszerálló gumiként használják fel őket.  
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4. MAKROMOLEKULÁK FIZIKÁJA 

4.1. Bevezetés 

Az eddigiekben a polimerek előállítására szolgáló reakciókkal, eljárásokkal foglalkoztunk. Láttuk, 

hogy a polimerizációban különböző mikroszerkezetű polimerek jönnek létre, amelyek állhatnak 

hosszú, lineáris láncokból vagy elágazott molekulákból, és lehetnek lágy, enyhén térhálós polimerek 

vagy kemény, merev műanyagok. A műanyagok fizikájával foglalkozó fejezetekben a polimerek 

szerkezete és legfontosabb fizikai, valamint mechanikai jellemzőik közötti kapcsolatokat vizsgáljuk. 

Megmutatjuk, hogy a kis molekulatömegű anyagokétól eltérő, jellegzetes viselkedés és tulajdonságok 

hordozója a polimer lánc. Először az egyedi lánc külső igénybevételre adott válaszának leírásával 

foglalkozunk. A polimer oldatokban már kölcsönhatások lépnek fel az oldószer és a makromolekulák 

között, de a híg oldatokban a nagymolekulák gyakran egyedi láncként viselkednek. A gyakorlatban 

általában kondenzált rendszerekkel találkozunk, ezekben mindig fellépnek kölcsönhatások a 

molekulák között. A kölcsönhatások jellege és erőssége nyilvánvalóan módosítja az egyedi lánc 

viselkedését. 

 

 A kölcsönhatások határozzák meg a polimer makroszkopikus szerkezetét is. A bevezetésben 

említettük, hogy a polimerek – a kis molekulatömegű anyagoktól eltérően – csak ömledék vagy szilárd 

halmazállapotban léteznek. Fázisállapotuk lehet kristályos vagy amorf, de ezen belül több különböző, 

csak a polimerekre jellemző fizikai állapot is létezik: az üveges, a nagyrugalmas és az ömledékállapot, 

valamint a kristályos polimereknél a szemikristályos állapot. A nagyrugalmas állapotban, amikor a 

polimer az üvegesedési hőmérséklet fölött található, jelentkeznek legjobban a polimerek 

láncszerkezetének jellegzetességei, ezért a műanyagok fizikájának tárgyalása során először ezt 

vizsgáljuk. 

4.2. Az egyedi lánc 

A lineáris fonal alakú láncok egyik fő jellemzője, hogy rendkívül hajlékonyak. Az ilyen geometriájú 

testek még abban az esetben is hajlékonyak, ha merev anyagokból, pl. acél, üveg, készülnek. A 

polimer molekulák a főlánc kötései körül elfordulhatnak, így nagyszámú belső szabadsági fokkal 

rendelkeznek. A lánc által elfoglalt alakzatot konformációnak nevezzük és a kötésszögek körüli 

szabad rotáció következtében, adott külső feltételek mellett, számos energetikailag egyenértékű 

konformáció létezhet. A láncmolekula által felvehető konformációk összessége a konformáció 

eloszlás. A molekula elemeinek térbeli elhelyezkedését termodinamikai tényezők határozzák meg, a 

molekula egyensúlyi helyzetben nem nyújtott, hanem gombolyodott alakot vesz fel, ami a külső 

körülményektől függően változik. 

 

 A molekula alakjának jellemzésére két mennyiséget az átlagos láncvég-távolságot (
2/12 r ) és az 

átlagos tehetetlenségi sugarat (
2/12 S ) használják. Ez utóbbi a láncelemeknek a gombolyodott 

molekula tömegközéppontjától számított átlagos távolságát jelenti. A két mennyiség között ideális 

esetben az alábbi kapcsolat áll fenn: 

 2/122/12  6   Sr  (4.1) 

A különböző fizikai mérésekből ezeket a jellemzőket lehet meghatározni és számos esetben találtak 

kapcsolatot az egyedi molekula jellemző mérete, valamint a polimer tulajdonságai között. 

 

 A fenti mennyiségek és a polimer viselkedésének meghatározása szempontjából egyaránt 

lényeges annak ismerete, hogy milyen a molekula konformációja. Az aktuális konformáció 

meghatározása nyilvánvalóan nem lehetséges, hiszen az pillanatról pillanatra változik, a molekula az 

egyik állapotból a másik, termodinamikailag egyenértékű állapotba megy át. Csak statisztikai 
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mennyiségek, az átlagos, illetve legvalószínűbb távolságok és méretek határozhatók meg. A 

mennyiségi leíráshoz ezért modelleket állítanak fel, amelyek több-kevesebb pontossággal jellemzik a 

molekulát, annak méreteit és külső igénybevételre adott válaszát. 

 

 A polimer molekula méreteinek elméleti meghatározását először a szabadon kapcsolt láncmodell 

segítségével kísérelték meg. Ez a modell feltételezi, hogy a makromolekula N számú l hosszúságú 

elemből áll, amelyek a kapcsolódási pontok körül bármelyik irányba szabadon elfordulhatnak. Az 

intramolekuláris kölcsönhatásokat elhanyagolják és az egyes elemeket végtelen vékonynak tekintik, 

így a sztérikus hatások szintén figyelmen kívül hagyhatók. A láncelemek a térben véletlenszerűen 

helyezkednek el (4.1. ábra) és mivel a kapcsolódódási pontok körüli elfordulás tetszőleges az összes 

konformáció egyenértékű. Fel kell hívnunk itt a figyelmet arra, hogy a modellben az ismétlődő 

egységeket tekintik a szegmensnek, ami eltér a szegmens általunk használt definíciójától. Szerintünk a 

szegmens a molekula legkisebb önálló helyváltoztatásra képes része, és mérete meghaladja az 

ismétlődő egységét. 

 

4.1. ábra: A szabadon kapcsolt láncmodell 

 Az átlagos láncvégtávolság meghatározásához az elemeket olyan vektoroknak tekintik, melyek 

egymáshoz viszonyított iránya tetszőleges. A láncvégek távolságát az eredő vektor adja meg, azaz 

 Ni llllr

  ....    ....      21   (4.2) 

 Egy konformációra a négyzetes láncvégtávolság az alábbi összefüggés segítségével határozható meg 

 



N

ji
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  2     ....     ....           2211
2  (4.3) 

 A vektorszámítás szabályaiból következik, hogy a fenti összefüggés felírható az alábbi alakban 

 



N

ji

ijllNr cos      222  (4.4) 
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ahol αij az li és lj vektorok által bezárt szög. A fenti összefüggés egyetlen lánckonformációra adja meg 

a láncvégtávolság értékét. A kiindulási feltételekből következik, hogy minden konformáció 

egyenértékű, így minden esetben ugyanezt az összefüggést kapjuk. Látható, hogy a 4.4. összefüggés 

első tagja minden konformáció esetén azonos érték, mivel csak a modell általános paramétereit 

tartalmazza. A második tag értéke viszont konformációnként változik. Amikor azonban az összes 

lehetséges konformáció szerinti átlagolást elvégezzük, a teljesen szabad rotáció következtében az αij és 

az (αij + π) szögek azonos valószínűséggel fordulnak elő. Mivel cosαij = –cos(αij + π), az egyenlet 

második tagja eltűnik az összegzés során. Ennek következtében a szabadon kapcsolt láncmodellből 

meghatározott átlagos láncvégtávolság 

 22    lNr   (4.5) 

azaz a láncvégtávolság a kapcsolódó elemek számának négyzetgyökével arányos. Ez egyben 

egyértelműen bizonyítja azt a korábbi állításunkat, hogy a makromolekula a maximális, nyújtott 

méreténél rövidebb gombolyodott alakot veszi fel. 

 

 A szabadon kapcsolt láncmodell feltételezi, hogy a láncelemek a tér minden irányában szabadon 

mozoghatnak. A valóságban azonban a kötések által bezárt szögek rögzítettek. A polimerek egy 

jelentős részének főlánca C–C kötésekből épül fel. Ebben az esetben a kötések közötti távolság 1,54 

Å, a kötések által bezárt szög pedig 109,5. A konformációváltozás természetesen csak a rögzített 

szögek körüli rotációval következhet be (4.2. ábra). 

 

4.2. ábra: Szénláncú polimerek szabad rotációja 

 Ha a vegyértékszög körüli rotáció, amely során sem a vegyértékszög, sem a kötéstávolság nem 

változik, energiabefektetés nélkül játszódik le, szabad rotációról beszélünk. A szabad rotáció feltétele, 

hogy a rotáló atomokon elhelyezkedő szubsztituensek között ne legyen kölcsönhatás, azaz a rotáló 

atom a kötésszög által meghatározott kúp alapjának minden pontján azonos valószínűséggel 

tartózkodjon. Szabad rotáció esetén a kialakuló konformációk azonos energiával rendelkeznek. 

Rögzített vegyértékszögek és szabad rotáció esetén az átlagos négyzetes láncvégtávolság leírható 

 




cos  1

cos  1
    22




 lNr  (4.6) 

ahol α = –. A C–C kötések által bezárt szög értékéből következik, hogy cosα  1/3, így a 

láncvégtávolság 
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 22   2  lNr   (4.7) 

 A 4.7. egyenlet jól mutatja, hogy a rögzített kötésszögek a molekula méretének 

„megnövekedését” eredményezik, a láncvégek távolsága kétszerese a szabadon kapcsolt 

láncmodellből számoltnak. 

 

 A reális polimerek rotációja sohasem teljesen szabad, mivel a láncot felépítő atomokon található 

szubsztituensek sztérikus és poláris hatások következtében gátolják egymás mozgását a rotáció során. 

A rotációhoz ezeket az energiagátakat le kell győzni. Az energiagátak nagysága a szubsztituensek 

jellegétől és a molekulalánc szerkezetétől függ.  

 

4.3. ábra: A n-bután rotációja során bekövetkező potenciális energiaváltozás 

 A korlátozott rotáció jól szemléltethető a n-butánon. A 2. és 3. szénatomot összekötő kötés körüli 

forgás során a molekula potenciális energiája maximumokon és minimumokon megy keresztül a 

szubsztituensek relatív helyzete függvényében. A potenciális energia változását a dihedrális szög (a 

rotáció szöge) függvényében a 4.3. ábrán mutatjuk be a –CH3 csoportok relatív helyzetével együtt. 

Látható, hogy lényeges különbség van az egyes helyzetek között, ami egyben azt is jelenti, hogy az 

alacsonyabb energiával rendelkező konformációk kialakulásának valószínűsége nagyobb. Ez 

természetesen meghatározza az átlagos láncvégtávolság értékét is. A korlátolt rotáció 

figyelembevétele egyetlen láncra is bonyolult. Különböző feltételezések alapján több ilyen 

összefüggést vezettek le, ezek közül az egyik az alábbi formában adható meg 

 
 
 

 
 
















cos  1

cos  1
 

cos  1

cos  1
    22 lNr  (4.8) 

ahol  cos  a belső átfordulás átlagos szöge, azaz a lánc i és (i–1) elemén, valamint az (i–1) és (i–2) 

elemén átfektetett síkok által bezárt szög (dihedrális szög) koszinuszának átlagértéke. 

 

 Az átlagos láncvégtávolság értékére a különböző tényezők figyelembevételével kapott 

összefüggések minden esetben két részre oszthatók, tartalmazzák az egyes láncelemek hosszát, a 

molekulát felépítő elemek számát, valamint a valódi láncvégtávolságot meghatározó korlátozó 

tényezőket. Ennek megfelelően az átlagos láncvégtávolság általánosan a következő alakban írató fel 
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 22     lNKr m  (4.9) 

Km értékékét számos tényező, a lánc merevsége, a lánc finomszerkezete (takticitás, fej-láb és 

fej-fej szerkezetek stb.), valamint egyéb tényezők, pl. intra- és intermolekuláris kölcsönhatások, 

sztérikus hatások, gátolt rotáció stb., befolyásolják. A 4.1. táblázatban híg oldatban végzett mérésekből 

meghatározott Km értékeket mutatunk be néhány polimerre. 

4.1. táblázat  Különböző polimerek láncméretei 

Polimer T 

(K) 

Km 

Polipropilén izotaktikus 408   4,67 

  ataktikus 408   5,44 

Poliizoprén 1-4 cisz 293   4,70 

  1-4 transz 333   7,35 

Polisztirol 308 10,00 

PMMA  izotaktikus 298 10,40 

  ataktikus 298   8,10 

  szündiotaktikus 308   7,50 

 

 A fenti analízis megmutatta, hogy a reális polimerek láncvégtávolsága mindig nagyobb, mint az 

ideális, szabadon kapcsolt láncé. Egy reális lánc ekvivalenssé tehető egy ideális lánccal, ha 

feltételezzük, hogy az önálló helyváltoztatásra képes szegmensek nem azonosak az ismétlődő 

egységekkel, azaz az ideális lánc elemeivel, hanem nagyobbak annál. Ennek megfelelően az átlagos 

láncvégtávolságot felírhatjuk a következő formában: 

 222       rr lNlNr   (4.10) 

ahol Nr a reális lánc elemeinek száma, lr pedig a statisztikus szegmenshossz, ami a fenti egyenlet és a 

teljesen kinyújtott lánc mérete (rmax = Nl = Nrlr) alapján egyértelműen definiálható. A reális polimerek 

tehát formálisan úgy kezelhetők, mint szabadon kapcsolt láncok, amelyek mozgékony elemei a 

statisztikus szegmensek. A statisztikus szegmens mindig nagyobb, mint a polimer lánc ismétlődő 

egysége és mérete jellemző a lánc merevségére.  

 

A fentiekben az átlagos láncvégtávolságot határoztuk meg. Nem tudunk azonban semmit a 

láncok aktuális konformációjáról, a konformáció eloszlásról és a leggyakoribb, legvalószínűbb 

láncvégtávolságról sem. A konformációk teljes jellemzéséhez nyilvánvalóan a láncvégtávolság elosz-

lási függvényét is ismerni kell. Feltételezve, hogy a láncvégtávolság leírható egy Gauss-eloszlással, a 

szabadon kapcsolt láncmodellre az eloszlási függvényt Kuhn, Guth és Mark határozta meg. A feladat 

lényege annak kiszámítása, milyen valószínűséggel tartózkodik a lánc vége egy, a koordinátarendszer 

kezdőpontjától számított r távolságra (4.4. ábra), ha a lánc másik végét a koordináta rendszer 0 

pontjába rögzítjük.  



4. Makromolekulák fizikája 53 

© Pukánszky Béla, Móczó János, BME www.tankonyvtar.hu  

 

4.4. ábra: A konformációeloszlás meghatározására szolgáló modell 

A p(r) valószínűségi sűrűségfüggvény az alábbi módon adható meg 
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b

rp 


 (4.11) 

ahol b a molekula méreteire jellemző állandó, értéke b2 = 3/(2 N l2). A valószínűségi sűrűség-

függvényből kiszámítható a láncvégtávolság eloszlása. 

 

 A valószínűségi sűrűségfüggvény maximuma nem egyezik meg a legvalószínűbb 

láncvégtávolsággal. Ezt a fenti függvény és a térfogat szorzata adja meg, azaz azt definiálja, hogy a 

láncvég milyen valószínűséggel található egy adott r–(r+dr) térfogatelemben (gömbhéjban). Az így 

kapott függvény alakja 
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 (4.12) 

ami grafikusan a 4.5. ábrán látható. A két függvény, a p(r) és P(r), értelemszerűen mást jelent. A p(r) 

függvény a láncvégtávolságnak egy adott irányba eső eloszlását, míg a P(r) a bármelyik irányba eső r 

távolságok eloszlását adja meg. A legvalószínűbb eloszlás négyzetét a 4.12. egyenlet szélsőértékének 

meghatározásával kaphatjuk meg, ami 2Nl2/3, és megadható az átlagos láncvégtávolság is, amelynek 

értéke Nl2. Láthatjuk, hogy az átlagos négyzetes láncvégtávolságra kapott összefüggés megegyezik a 

korábbiakban levezetett egyenlettel, ami természetes, hiszen mindkét esetben a szabadon kapcsolt 

láncmodellt használtuk, azaz a feltételezések azonosak voltak. Ez egyben megadja az összefüggések 

alkalmazásának korlátait is, hiszen a reális polimer rendszerekben nemcsak intra-, hanem inter-

molekuláris kölcsönhatások is érvényesülnek. 
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4.5. ábra: A láncvégtávolság eloszlása 

 Ennek ellenére a fenti összefüggések rámutattak arra, hogy a makromolekulák egyensúlyi 

körülmények között nem nyújtott, hanem gombolyodott alakot vesznek fel és a gombolyag mérete 

arányos a polimerizációs fokkal. Az egyensúlyi konformáció megváltoztatása külső energiát, munka 

befektetését igényli. Meg kell itt jegyezni azt is, hogy eddig csak teljes mértékben lineáris láncokról 

beszéltünk. Elágazott polimerek esetén a láncvégtávolság változik, csökken. Az azonos móltömegű 

lineáris és elágazott polimer láncok relatív méretét egy g paraméterrel jellemzik 

 
 
 lineáris

elágazott
  

2

2

S

S
g   (4.13) 

amelynek értéke 5 elágazás esetén már 0,7-re csökken. 

4.3. Polimer oldatok 

Az egyedi láncok méreteinek és viselkedésének vizsgálata során feltételeztük, hogy legfeljebb 

rövidtávú intramolekuláris erők hatnak a lánc egyes elemei között. A valóságban a makromolekulák 

nem függetlenek környezetüktől, oldatban vagy szilárd polimerként fordulnak elő. Ilyen esetekben 

mindig fellépnek intermolekuláris kölcsönhatások is, amelyek jelentősen befolyásolják a polimer 

viselkedését. Híg oldatokban a polimer láncok egymással nem, csak az oldószer molekulákkal lépnek 

kölcsönhatásba, igen gyakran úgy viselkednek, mint az előző fejezetben tárgyalt ideális egyedi 

molekulák. Ennek megfelelően a molekulák viselkedésének tanulmányozását, a molekulák alakjának, 

méretének és molekulatömegének meghatározását oldatban végzik. A fenti szempontok mellett 

további jelentőséget kölcsönöz a polimer oldatok vizsgálatának az a tény, hogy a polimereket gyakran 

oldat formában használják fel, mint pl. a festékek vagy ragasztók előállítása során. A kölcsönhatás az 

oldószerrel, az oldószerállóság, szintén igen gyakran fontos kérdés, vagy azzá válhat bármely 

műanyag tárgy használata során (tömítések, vegyszeres, oldószeres, növényvédőszeres palackok, 

hordók). 
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 A molekulák között a leggyakrabban szekunder, van der Waals-erők hozzák létre az 

intermolekuláris kölcsönhatásokat. A molekula szerkezetétől függően a szekunder erő lehet 

– diszperziós kölcsönhatás, ami két apoláris molekula között jön létre, 

– indukciós kölcsönhatás, ami egy állandó dipólussal rendelkező és egy apoláris molekula 

között alakul ki, 

– orientációs kölcsönhatás, ami két állandó dipólus momentummal rendelkező molekula között 

lép fel. 

– Az intermolekuláris kölcsönhatások egy különleges formája a hidrogén híd, amit egy aktív 

proton elektronegatív atomokkal (O, N, S) hoz létre. A kölcsönhatás erőssége lényegesen 

meghaladja a van der Waals-kölcsönhatásokét.  

 

 Két izolált, nem asszociált molekula között kialakuló kölcsönhatást gyakran a Lennard―Jones 

potenciállal (e) írják le, ami figyelembe veszi a részecskék között a távolság függvényében kialakuló 

taszító és vonzó hatásokat is 

  1266   5,0      rre   (4.14) 

ahol  a részecskék közötti egyensúlyi távolság, ami a potenciális energia minimumának felel meg, és 

 a kölcsönhatási paraméter, ami függ az ionizációs potenciáltól, a molekula dipólus momentumától és 

polarizálhatóságától. Egy adott molekula potenciális energiáját kiszámíthatjuk, ha összegezzük a 

rendszerben található összes molekulával alkotott párjai kölcsönhatási energiáinak felét: 
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ahol N az adott molekulától ri távolságra eső molekulák száma. 

 

 A molekulák kölcsönhatását a kohéziós energia sűrűséggel (CED), vagy az oldhatósági 

paraméterrel () jellemezzük. A kohéziós energia sűrűség egységnyi térfogatú anyag potenciális 

energiájával (E) egyenlő és a moláris párolgási hő (ΔHv) értékéből határozható meg 
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  (4.16) 

ahol N0 az Avogadro-szám és VM a móltérfogat. RT az elpárologtatás során végzett térfogati munkát 

jelenti, amit a CED meghatározásához a párolgáshőből le kell vonni. Kis molekulatömegű anyagok 

kohéziós energiasűrűség értékét közvetlenül, kísérletileg meg lehet határozni, a polimerekét 

bonyolultabb. A mérési módszerek általában munkaigényesek és nagy hibával dolgoznak, ezért 

gyakran közelítő számításokat alkalmaznak. 

 

 Polimer oldatok készítésének alapvető feltétele, hogy az elegyítés szabadentalpiája negatív 

legyen: 

 STHG        (4.17) 

ahol ΔH az entalpia ΔS pedig az entrópia változása az elegyítés során, ami a résztvevő komponensek 

térbeli elrendezésétől függ. A lehetséges elrendezések száma megadja a kombinatoriális 

entrópiaváltozást, ami kiszámítható a Boltzman-szabály segítségével. Kis molekulatömegű elegyekre 

  2211 ln   ln     xNxNTkST   (4.18) 

ahol N1 és N2 a két komponens molekuláinak száma x1 és x2 pedig a móltörtjük. Kis molekulatömegű 

anyagok esetében ez gyakran önmagában is biztosítja az elegyíthetőséget, a polimer oldatok esetében 

azonban többnyire nem. A polimer molekulák nagyszámú, egymáshoz kapcsolt egységből állnak, az 
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elegyítés során a kombinatoriális entrópia változása lényegesen eltér a kis molekulatömegű 

anyagoknál tapasztalttól. 

 

4.6. ábra: A komponensek elhelyezkedése az elegyítés során 

 A különbséget jól szemlélteti a 4.6. ábra, amely az elegyítés során az egyes komponensek 

elhelyezkedését szemlélteti az elegyben, amit egy hipotetikus rács reprezentál. Látható, hogy a kis 

molekulatömegű anyagok elegyítése során a komponensek elhelyezésére nagyszámú variáció áll 

rendelkezésre, az entrópiaváltozás jelentős. Polimer esetén a lánc egy egységének elhelyezése már 

jelentősen korlátozza a következő elemek számára rendelkezésre álló lehetőségeket. Az első egység 

elhelyezése még tetszőleges, de a többi elemnél már figyelembe kell venni, hogy a következő 

rácspontnak szomszédosnak kell lennie az előzővel és nem lehet foglalt. Ezek a korlátozások az 

entrópiaváltozás jelentős csökkenéséhez vezetnek. A polimer oldatok elegyítésének termodinamikai 

leírásához Flory és Huggins állított fel egy a 4.6. ábrán láthatóhoz hasonló rácsmodellt és határozta 

meg az entrópia- és entalpiaváltozás szerepét. Ellentétben azonban a kis mólsúlyú anyagokkal, a 

polimerek elegyítési entópiaváltozásának számításánál nem móltörteket, hanem térfogattörteket 

használunk. Flory tapasztalatai szerint ez a megközelítés sokkal jobb egyezést ad a gyakorlattal, mint a 

móltörtek használata.  

 A fentiek alapján világos, hogy a polimerek oldásához, elegyítéséhez nem mindig elegendő az 

entrópia növekedése, többnyire erős, specifikus kölcsönhatások szükségesek hozzá. A 

kölcsönhatásokat a 4.17. egyenlet másik tagja, az entalpiaváltozás fejezi ki. Az elegyítési entalpia 

változásának kiszámításánál az új kölcsönhatások kialakulásából származó energiaváltozást veszik 

figyelembe. Az elegyítési szabadentalpia változására levezetett végső összefüggés: 

  1212211     ln   ln      NNNTkG   (4.19) 

ahol χ a Flory―Huggins kölcsönhatási paraméter. Az összefüggés tartalmazza mind a kombinatoriális 

entrópia változását, mind pedig a komponensek kölcsönhatásából származó entalpiaváltozást. 

 

  A Flory―Huggins kölcsönhatási paramétert gyakran használják polimerek oldhatóságának, 

illetve különböző polimerek elegyíthetőségének becslésére. Az ismertetett modell és a kölcsönhatást 

leíró paraméter számos hibával rendelkezik – utóbbi függ például az összetételtől, a nyomástól és a 

hőmérséklettől; csak pozitív értéket vehet fel, pedig a gyakorlatban negatív  értékek is léteznek, 

specifikus kölcsönhatások esetén érvényét veszti – de viszonylagos egyszerűsége és jobb paraméterek 

hiánya miatt széleskörűen alkalmazzák. A kölcsönhatási paraméter közelítőleg meghatározható a 

Hildebrand―féle oldhatósági paraméterből (ld. 4.16. összefüggés) is 
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Bár ez a közelítés további egyszerűsítést jelent, az oldhatósági paramétert a gyakorlatban is 

használják, különösen a lakk és festékiparban. 

 

 Az elegyítési szabadentalpiaváltozás függ a polimer molekulatömegétől, a hőmérséklettől (ld. 

4.19. egyenlet) és az oldószer jellemzőitől. A kölcsönhatási paraméter maga is függ az utóbbi két 

tényezőtől. Az iparilag előállított polimerek molekulatömege nagy, ebben a tartományban a 

polimerizáció fok változása csak kismértékben befolyásolja az oldhatóságot. A hőmérséklet és az 

oldószer jellemzői azonban jelentős hatással vannak rá. A gyakorlati rendszerekben mind az elegyítési 

entrópia, mind pedig a kölcsönhatási tag viszonylag kicsi, így a hőmérséklet változásával a polimer az 

oldatból kicsapódhat. A Flory―Huggins rácselmélet szerint a hőmérséklet növekedésével az 

elegyíthetőségnek javulni kell, mert ilyen esetben a kölcsönhatási paraméter értéke csökken. Több 

rendszerben beigazolódott ennek az előrejelzésnek a helyessége, azonban azt tapasztalták, hogy a 

hőmérséklet további növelésével az oldat újra szétválik. A fenti elmélet ezt a jelenséget nem tudja 

magyarázni, melynek oka valószínűleg az, hogy magas hőmérsékleten az oldáshoz az oldószer 

molekuláinak az egyensúlyinál lényegesen kisebb távolságra kellene elhelyezkedni egymástól, azaz a 

melegítéssel a rácsméretek változnak. Ezt a hatást többen a hőmérséklettel, és a nyomással változó 

rácsméretű modellek megalkotásával igyekeztek figyelembe venni. A hőmérséklet növekedésével a 

specifikus kölcsönhatások szerepe is csökken, így ha ez okozta az elegyedést, melegítésre 

szételegyedésnek kell bekövetkeznie.  

 

4.7. ábra:  Polimer oldatok általánosított fázisdiagramja 

  Az oldhatósági viszonyokat szemlélteti a 4.7. ábrán bemutatott fázisdiagram. Az alacsony 

hőmérsékleti tartományban bizonyos összetételeknél az oldat két különböző összetételű fázisra válik 

szét. A hőmérséklet emelkedésével elérünk egy olyan pontot, amelyen minden összetételnél homogén 

oldatot kapunk. Ez a pont a felső kritikus elegyedési hőmérséklet (UCST). A hőmérséklet további 

emelése újra szételegyedéshez vezet, ami az alsó kritikus elegyedési hőmérsékletnél (LCST) 

következik be. E fölött az oldat ismét kétfázisú lesz. Egy oldószer/polimer rendszeren nem okvetlenül 
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figyelhető meg mind a két kritikus hőmérséklettartomány, esetenként gyakorlati okok miatt 

(üvegesedés, kristályosodás, bomlás) nem érhető el valamelyik hőmérséklet. 

 

 A szételegyedés jelenségét, mind a hőmérséklet – mind pedig az oldószer hatását – felhasználják a 

polimer frakcionálására, meghatározott móltömegű polimer frakciók előállítására. A megfelelő 

oldószerben készült oldatból a hőmérséklet csökkenésével a különböző molekulatömegű frakciók 

egymást követően csapódnak ki, de a kicsapódás szabályozható az oldószer összetételével is. A 

hőmérséklet és az oldószer meghatározza az egyedi molekulák gombolyodottsági fokát, a gombolyag 

méretét is az oldatban. Jó oldószer esetén a hidrodinamikai térfogat (tehetetlenségi sugár) nagyobb, 

rossz oldószerben kisebb lesz. Elérhető egy olyan hőmérséklet (Flory vagy Θ hőmérséklet) amelyen a 

molekula térfogata megfelel az oldószer nélküli egyensúlyi értéknek. Az ezen a hőmérsékleten 

meghatározott molekulaméretek jellemzőek a polimerre és kapcsolatba hozhatók tulajdonságaival. A 

polimer oldatoknak gyakorlati jelentőségük mellett fontos szerepe van a molekulatömeg 

meghatározásában is, ami kizárólag híg oldatban történik. 

4.4. A molekulatömeg meghatározása 

Annak ellenére, hogy a molekulatömeg jelentősen befolyásolja, esetenként meghatározza a szilárd 

műanyagok tulajdonságait a molekulatömeg meghatározása csak oldatban végezhető. Ennek oka az, 

hogy ömledékben, vagy szilárd fázisban a morfológiai tényezők hatása jelentős és a molekula 

méretével kapcsolatos mennyiségek – beleértve a molekulatömeget és a polimerizációs fokot is – 

független meghatározása nehéz vagy egyenesen lehetetlen. A molekulatömeg oldatból történő 

meghatározására használt módszereknek van néhány közös vonása. Az egyik, hogy a meghatározás 

alapját gyakran az oldószer és az oldat közötti kémiai potenciálkülönbség, valamint az oldat aktivitása 

közötti összefüggés képezi: 

   1
0
11 ln      aTR   (4.21) 

ahol μ1 az oldat, 0
1  az oldószer kémiai potenciálja és a1 az oldat aktivitása. Az aktivitással összefüggő 

mennyiség, pl. gőznyomás, ozmózisnyomás mérése alapján az előzőekben tárgyalt Flory―Huggins 

összefüggés segítségével határozzák meg a móltömeget. A meghatározáshoz gyakran meg kell várni, 

hogy a rendszer egyensúlyba kerüljön és a méréseket szinte minden esetben a koncentráció 

függvényében végzik, az intermolekuláris kölcsönhatások szerepének csökkentése érdekében. A 

meghatározási módszerek egy másik csoportjánál a molekula méreteitől függő mennyiséget 

határoznak meg, pl. fényszórás, GPC. Az egyes tulajdonságok mérése eltérő átlagolási eljárásokat 

jelent, így minden esetben más-más átlagos móltömeget kapunk, és a mérési tartományok is 

különbözők. Egyes mérések abszolút mennyiségeket határoznak meg, míg más esetben kalibrációra 

van szükség. Bár a polimerek molekulasúlyának meghatározására számos módszert használnak 

(forráspont emelkedés, fagyáspontcsökkenés, ozmózisnyomás mérése, gőznyomás ozmometria, 

ultracentrifugálás stb.), itt csak az általunk legfontosabbnak ítélt három módszert mutatjuk be. 

4.4.1. Fényszórás  

Fényszórás segítségével a tömegszerinti átlagos molekulatömeg abszolút meghatározása lehetséges. A 

mérés elve a mindennapi életből is jól ismert Tyndall effektuson alapul. A mérés során a szórt fény 

intenzitását mérik és 0 koncentrációra extrapolálva határozzák meg a tömeg szerinti átlagos 

molekulatömeget. A mérésnél nagyon kell vigyázni az oldat tisztaságára, mivel a szennyeződéseken 

szórt fény meghamisíthatja az eredményeket. Nagyméretű molekulák esetében a részecskék 

kölcsönhatásba lépnek és a szórási kép függ a molekula alakjától is. Ez a jelenség felhasználható a 

molekulák alakjának, illetve az átlagos tehetetlenségi sugárnak a meghatározására.  
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4.8. ábra: Ubbelohde-viszkoziméter a molekulatömeg meghatározására 

 Az oldott polimer molekulák mérete a polimer/oldószer kölcsönhatás következtében általában 

nagyobb, mint nem oldott állapotban. Az oldószer és a polimer közötti nagy méretkülönbségek 

következtében az oldószer folyási jellemzői jelentősen megváltoznak, a viszkozitás nő. A növekedés 

függ az oldat koncentrációjától és a molekula méreteitől. Ezt az összefüggést először Staudinger 

ismerte fel. A meghatározás egy kapillárisban történik (4.8. ábra), amelyben mérik az oldószernek és 

oldatnak az a és b pontok közötti átfolyásához szükséges időt. A mért időkből meghatározható a 

relatív  
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viszkozitás. Az összefüggésekben t az oldattal és t0 az oldószerrel mért kifolyási idő, míg η és η0 a 

megfelelő viszkozitások. A koncentráció függvényében mért mennyiségekből extrapolálással 

határozható meg a határviszkozitás 
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ahol k' és k'' a molekulák alakjától függő Huggins állandó. A határviszkozitás és a molekulatömeg 

között a Mark―Houwink egyenlet teremti meg a kapcsolatot 

    vMk     (4.26) 
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ahol k és α a Mark―Houwink állandók, értéküket az adott oldószer/polimer párra kalibrációval kell 

meghatározni. Esetenként kézikönyvekben is megtalálhatók. A meghatározott molekulatömeg az Mn 

és Mw között található, de közelebb áll az utóbbihoz. A módszer relatív, mivel az állandók csak 

kalibrációval határozhatók meg. 

4.4.2. Gélpermeációs kromatográfia (GPC) 

A módszer lehetővé teszi a molekulatömeg eloszlás meghatározását. A kromatográfiás oszlop töltete 

egy stabil, meghatározott póruseloszlású gél. Az oszlopon áthaladó molekulák méretüktől függően ha-

tolnak be a gél pórusaiba. A nagy molekulák kevés pórusba tudnak belépni, az oszlopon való 

áthaladásuk sebessége nagy, míg a kis molekulák, minden pórusba beférnek, így utoljára hagyják el az 

oszlopot. A kilépő molekulákat törésmutató méréssel, UV detektorral, vagy újabban visz-

kozitásméréssel detektálják, esetleg több módszert kombinálnak. A molekulatömeg meghatározásához 

kalibráció szükséges. Feltételezve, hogy a molekula hidrodinamikai térfogata arányos az [η]M 

szorzattal, és hogy ez minden polimerre érvényes, egy univerzális kalibrációs görbe szerkeszthető. 

 

4.9. ábra: Néhány polimerre tetrahidrofuránban mért általános kalibrációs görbe 

 A 4.9. ábrán egy kalibrációs görbét mutatunk be, amelynek segítségével az ismeretlen minta 

molekulatömege meghatározható: 

     uuss MM  log  log   (4.27) 

ahol [η]s, Ms az ismert jellemzőkkel rendelkező polimer, míg [η]u, Mu az ismeretlen határviszkozitása 

és molekulatömege. [η]u meghatározható méréssel vagy a Mark―Houwink állandók ismeretében; 

ezután Mu számítható. Az eloszlásból az összes molekulatömeg átlag meghatározható (Mn, Mw, Mz…). 
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A módszer ugyan megadja a molekulatömeg eloszlását, de mind a mérés, mind pedig az értékelés sok 

hibalehetőséget rejt magában, nagy figyelmet igényel. 

4.5. Entrópiarugalmas deformáció 

Az egyedi polimer molekulák viselkedésének tárgyalása során megállapítottuk, hogy egyensúlyi 

helyzetben ezek gombolyodott formát vesznek fel. Külső erő hatására a molekula konformációja meg-

változik, és az eltérés a legvalószínűbb konformációtól az entrópia csökkenését, a szabadentalpia 

növekedését eredményezi. A külső erő megszűnése után a molekula arra törekszik, hogy visszatérjen 

eredeti egyensúlyi helyzetébe. Az intra- és intermolekuláris kölcsönhatások jelentősen befolyásolják a 

molekula konformációját és külső igénybevételre adott válaszát. Ha csak gyenge, másodlagos erők 

hatnak a molekulák között, mint például a csak alifás csoportokat tartalmazó polimerekben, ezek 

kondenzált állapotban is az egyedi molekulákhoz hasonlóan viselkednek, azaz külső igénybevételre 

adott válaszukat az entrópia megváltozása határozza meg. Ez különösen az elasztomerekre jellemző, 

de tapasztalható az üvegesedési hőmérséklet fölé melegített amorf polimerek esetén is. Az 

elasztomerek és az enyhén térhálósított gumik deformációjának van néhány jellegzetessége, ami a kis 

molekulatömegű anyagok esetében nem figyelhető meg: 

 

a) Az elasztomerek több 100%-os reverzibilis deformációra képesek, a kismolekulatömegű 

anyagok legfeljebb néhány %-ra. 

b) A nagyrugalmas anyagok modulusa kicsi, hasonló a gázokéhoz. 

c) A rugalmassági modulus nő a hőmérséklet növekedésével, a hagyományos szerkezeti 

anyagoknál viszont csökken. 

d) A gumik adiabatikus nyújtás hatására, hasonlóan a gázok összenyomásához, melegednek.  

 

Ezen jellegzetességek hordozója a polimer lánc és az elasztomerek deformációját és mechanikai 

terhelés hatására mutatott viselkedését lényegében a láncok viselkedése, a konformáció megváltozása 

határozza meg. 

 

 Mint említettük, a nagyrugalmas anyagok deformációjára elsősorban a konformációk változása 

jellemző, ami jelentős entrópiaváltozással jár. A nagyrugalmas deformáció termodinamikájának 

tanulmányozása mennyiségileg is megmutatja a konformációs állapotok változásának jelentőségét. A 

rendszeren végzett munkát a Helmholz szabadenergiával írhatjuk le 

 TSUA       (4.28) 

Ha f külső erő hatására az eredetileg l0 hosszúságú minta mérete l-re változik, a szabadenergia 

megváltozását az l szerinti differenciálással kaphatjuk meg 
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A rendszeren az f erő ellenében végzett dl reverzibilis deformáció során befektetett munka dA = f d l, 

így a fenti összefüggés felírható a következő alakban: 
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Látható, hogy a befektetett munka és így a deformáció két részre, egy energiarugalmas és egy 

entrópiarugalmas tagra bontható. Ideális elasztomerek esetében az energiarugalmas tag nulla, csak 

entrópiarugalmas deformáció létezik. Ez összhangban van az ideális lánc azon feltételezésével, hogy a 

kötésszögek körüli rotáció nem igényel energia befektetést, a kötésszögek pedig nem torzulnak. 

 

 A 4.30. összefüggés érvényessége és a kétféle deformáció aránya enyhén térhálós gumikon 

ellenőrizhető. A laza térháló kialakítása, a láncok tömegközéppontjának egymáshoz viszonyított 
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elmozdulásának, a folyásnak a megakadályozásához szükséges. Ha a térháló elég ritka, a térhálópon-

tok közötti láncrészek önálló láncoknak tekinthetők és várhatóan az ideális elasztomernek megfelelően 

viselkednek. Az energia- és entrópiarugalmas összetevők értéke meghatározható a deformáló erő 

hőmérsékletfüggéséből. Az állandó deformáció fenntartásához szükséges erő a hőmérséklet 

függvényében nő. Természetes kaucsukon a fenti elvek alapján elvégzett mérések eredményét a 4.10. 

animáción mutatjuk be. Látható, hogy a feszültség nagy része az entrópiarugalmas deformációból 

származik.  

 

4.10. animáció: Az energia és entrópiarugalmas deformáció arányának meghatározása  

természetes kaucsuk alapú gumimintán. 

 Kis méretváltozásnál az energiarugalmas deformáció szerepe viszonylag nagy. Ennek oka az, 

hogy a vizsgált gumi nem ideális, a láncok közötti kölcsönhatások (fizikai térháló, másodlagos erők) 

megbontásához is szükséges erő, nemcsak a konformáció megváltoztatásához. Ez a megfigyelés 

általánosan is igaz. A polimerek és műanyagok deformációja során mindig egyidejűleg többfajta 

deformáció megy végbe: energiarugalmas és entrópiarugalmas deformáció, valamint folyás. Ezek 

mértéke különböző lehet az igénybevételtől és a külső körülményektől függően, de bekövetkezésükkel 

mindig számolni kell. 

 

 A fentiek alapján megállapítottuk, hogy külső erő hatására az enyhén térhálós gumi túlnyomórészt 

entrópiarugalmas deformációt szenved, ami az egyensúlyi konformáció megváltozásával jár. A 

korábbiakban bemutattuk a konformáció eloszlását leíró valószínűségi függvényt. A valószínűség (p) 

és az entrópia között a Boltzmann szabály teremti meg az összefüggést, ami általánosan a következő 

formában írható fel 

 pkS ln     (4.31) 

A 4.31. és a 4.11. összefüggés összehasonlításából következik, hogy egy adott konformációnál az 

entrópia 
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és ha deformáció hatására a konformáció-eloszlás megváltozik, változik az entrópia is, azaz 

 2
2

2
2       rbkCS   (4.33) 

 Ideális elasztomer esetén csak entrópiarugalmas deformáció következik be és a befektetett munka 

A = –TΔS . Ha feltételezzük, hogy az egyedi láncok deformációja arányos a test deformációjával (affin 

deformáció), akkor a konformáció változás (r1–r2) kifejezhető a test méreteinek relatív 

megváltozásával. Az entrópiát a deformációban résztvevő összes N láncra integrálással határozzuk 

meg, az entrópiaváltozást pedig a deformáció előtti és után állapot különbsége adja. Mindezen 

szempontok figyelembevételével meghatározható az erő és a deformáció közötti összefüggés: 

  2      Gf  (4.34) 
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ahol  a relatív megnyúlás, ami az (r1–r2) távolsággal arányos mennyiség, G pedig a rugalmassági 

modulus, ami a molekula, illetve térhálós gumi esetén a térhálópontok közötti lánchosszal arányos, 

hőmérsékletfüggése pedig pozitív: 

 TkNG       (4.35) 

 

4.11. ábra: Különböző gumikon mért feszültség-nyúlás összefüggések  

és az elméleti korreláció (4.34. egyenlet) összevetése 

 A 4.34. összefüggés ellenőrzésére végzett kísérletek azt mutatták (4.11. ábra), hogy 30% 

deformációig jó egyezés található a mért értékek és az elmélet előrejelzése között. Nagyobb 

deformációknál, a láncok közötti kölcsönhatások, a térhálópontok növekvő hatása, azaz általában 

szerkezeti tényezők, az elmélettől való eltérést eredményeznek. Ez azt mutatja, hogy bár a polimerek 

különleges viselkedésének hordozója a hajlékony polimer lánc, a szerkezeti tényezők szerepe szintén 

jelentős. A két tényező relatív hatása a polimer jellegétől és a külső körülményektől függ. 
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5. DEFORMÁCIÓ ÉS TÖRÉS 

5.1. Bevezetés 

A makromolekula, az egyedi polimer lánc alakjának és méretének vizsgálata megmutatta, hogy a 

polimer sajátságos viselkedésének, külső igénybevételre adott válaszának egyik hordozója a hajlékony 

polimer lánc. Láttuk azonban azt is, hogy a lánc által felvett alakot, a konformációk számát, és a 

legvalószínűbb konformációt több tényező is befolyásolja. A gyakorlatban soha nem találkozunk 

egyedi lánccal, a polimer oldatban, ömledékben vagy szilárd állapotban létezik. Minden esetben 

kölcsönhatások lépnek fel az oldószer és a polimer lánc, illetve a polimer láncok között, így a 

molekulák alakjának az aktuális konformációnak a meghatározásában az intramolekuláris 

kölcsönhatások mellett az intermolekuláris kölcsönhatások és a szerkezet is jelentős szerepet 

játszanak. 

 

 A kölcsönhatások erőssége és a polimer viselkedésére, tulajdonságaira gyakorolt hatásuk erősen 

függ a hőmérséklettől, attól, hogy a polimer, milyen fizikai vagy fázis állapotban van. A hőmérséklet 

növekedésével a molekula belső energiája növekszik, a komponensek között ható kölcsönhatások 

relatív erőssége pedig csökken. A hőmérséklet emelkedése a szerkezet átalakulását is eredményezi, a 

kristályos polimerek megolvadnak és ömledékállapotba mennek át. A halmaz-, fázis- és fizikai 

állapotok viszonya és az egyes halmaz, illetve fizikai állapotok közötti átmenetek gyakorlati 

szempontból is nagy jelentőségűek. Ömledékállapotban a polimer viszkózusan folyik, irreverzibilisen 

deformálódik. A polimerek rendkívül nagy viszkozitása következtében a feldolgozást nagy nyírással 

végzik, amikor valamennyi rugalmas deformáció is bekövetkezik. Nagyrugalmas állapotban az anyag 

deformációja túlnyomórészt a konformáció megváltozásából származik; a hőre lágyuló műanyagoknál 

azonban, amelyek nem térhálósak, a nagyrugalmas deformációt mindig kismértékű folyás is kíséri. 

Üveges vagy kristályos állapotban is egyidejűleg többfajta deformáció léphet fel. Mindebből 

következik, hogy a polimerek, műanyagok deformációja összetett, egyidejűleg többfajta mechaniz-

mussal megy végbe.  

 

 A műanyagok felhasználása során kulcskérdés a törési jellemzők ismerete és az ütésállóság 

meghatározása. A legtöbb használati tárgy tönkremenetele töréssel következik be. A polimerek törése 

rendkívül bonyolult folyamat, lehet rideg vagy szívós és többfajta mechanizmussal mehet végbe. A 

törési jellemzők egzakt meghatározása nehéz, elméleti leírásuk nem megoldott, a lejátszódó többfajta 

deformációs folyamat egyidejű figyelembevétele elméleti és gyakorlati szempontból egyaránt 

problematikus. Az alábbiakban a polimerek deformációjának és törésének néhány elvi és gyakorlati 

kérdésével foglalkozunk. 

5.2. Halmaz- és fázis állapot 

A halmazállapotot az anyagot felépítő részecskék (atomok, molekulák, ionok) között ható vonzási 

energia és a hőmozgás energiájának viszonya határozza meg. A kis móltömegű anyagok 

halmazállapota lehet szilárd, folyadék vagy gáz. Gázhalmazállapotban a részecskék hőmozgásának 

energiája lényegesen meghaladja a vonzási energiát, és a részecskék haladó, forgó, valamint rezgő 

mozgást végeznek, a belső szabadsági fokok száma nagy. A gáz sem térfogatát, sem alakját nem tartja 

meg, a részecskék között sem rövid, sem hosszú távú rendezettség nincs. A folyadékokban a 

részecskék közötti kölcsönhatás nagyobb, a vonzóerők összetartják őket. Rövid távú rendezettség 

alakul ki közöttük, a folyadék megtartja térfogatát, de a részecskék nagy mozgékonysága 

következtében nem alaktartó. A szilárd anyagokban a részecskék egymáshoz viszonyított helyzete 

rögzített, ezek csak rezgő mozgást végeznek egy egyensúlyi helyzet körül, a szabadsági fokok száma 

lényegesen lecsökken. Az anyagban kialakulhat rövid és hosszú távú rendezettség is. A szilárd 

anyagok alak- és térfogattartóak. 
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 A polimerek nagy molekulatömegük következtében soha nem lehetnek gázhalmazállapotúak és 

viselkedésük ömledékállapotban is jelentősen eltér a kis mólsúlyú folyadékokétól. Az ömledék 

viszkozitása több nagyságrenddel meghaladja a kis molekulatömegű anyagokét és folyás gyakran csak 

nagy nyírás vagy nyújtás hatására jön létre. A viszkozitás függ a lánc kémiai szerkezetétől, valamint a 

molekulatömegtől, illetve a molekulatöme-eloszlástól, de olyan kis értéket soha nem ér el, hogy a 

polimer ömledék a rendelkezésre álló térfogatot gyorsan és teljes mértékben kitöltse, mint a 

hagyományos, kis móltömegű folyadékok. Ennek megfelelően a polimerek többnyire szilárd 

halmazállapotúnak tekinthetők és deformációjuk során a leggyakrabban rugalmas és maradó 

alakváltozás egyidejűleg megy végbe. 

 

 A fázis definiálható termodinamikai és szerkezeti szempontból. Számunkra elsősorban az 

anyagok szerkezet szerinti osztályozása érdekes, amelynek alapja a hosszú távú rendezettség megléte 

vagy hiánya. Hosszú távú rendezettség létezése esetén kristályos, ennek hiányában amorf anyagokról 

beszélünk. A polimerek lehetnek amorfak és kristályosak, azonban mindkét esetben különböznek a 

kismolekulatömegű anyagoktól. A kristályos fázis rendezettsége soha nem teljes, a kristályos 

építőelemek nagysága és tökéletessége széles eloszlást mutat, a kristályosság foka pedig általában 30 

és 80% között van. A kristályos polimerek rendezettségi foka tehát sokkal kisebb, mint a kis móltö-

megű anyagoké. Az amorf polimerek rendezettsége viszont általában nagyobb, gyakran szupermoleku-

láris képződmények is kialakulnak bennük. Jellemző példa a szuszpenziós PVC, amelynek globuláris 

szerkezete változik a feldolgozás során és a reológiai (folyási) jellemzőket a szupermolekuláris 

egységek mérete határozza meg. 

5.3. Fizikai állapot 

Fizikai állapotok a kis móltömegű anyagok esetében nem léteznek. Az amorf polimereknél az egyes 

fizikai állapotokat – a kis móltömegű anyagok halmazállapotaihoz hasonlóan – a belső energia és a 

kölcsönhatás viszonya határozza meg. Ezeknél az anyagoknál három fizikai állapotot különböztetünk 

meg, a polimer lehet üveges, nagyrugalmas vagy ömledék állapotban. A polimer szerkezete 

mindhárom állapotban amorf, hosszú távú rendezettség nincs. A negyedik a szemikristályos fizikai ál-

lapot. Ebben található minden kristályos polimer, amelyek mindig kétfázisúak, egyidejűleg 

tartalmaznak amorf (rendezetlen) és kristályos (rendezett) anyagrészeket. A halmaz-, fázis- és fizikai 

állapotok viszonyát az 5.1. ábra mutatja be. A fentiekből egyértelmű és az ábrán is látható, hogy egy 

szemikristályos polimer amorf fázisa nagyrugalmas vagy üveges állapotban lehet.  

 

5.1. ábra: Polimerek halmaz-, fázis- és fizikai állapotainak összefüggése 
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 Üveges állapotban a makromolekula és egyes részei csak rezgő mozgásra képesek. Az üveges 

polimer merevsége, szilárdsága általában nagy, külső erő hatására energiarugalmas deformáció jön 

létre. A hőmérséklet emelkedésével az anyag belső energiája nő és egy bizonyos hőmérséklet felett 

megindul a molekulák egyes részeinek mozgása. Nagyrugalmas állapotban a különböző konformációk 

dinamikus egyensúlya alakul ki, de a molekulák tömegközéppontjának egymáshoz viszonyított 

helyzete nem változik. A mozgásban részt vevő egységek a szegmensek, amelyek mérete a lánc 

kémiai szerkezetétől, a külső igénybevétel típusától és nagyságától, a mérési módszertől és egy sor 

más tényezőtől függ. Nagyrugalmas állapotban a polimer nagymértékű reverzibilis deformációra 

képes. Ömledékállapotban a molekulák egymáshoz képest elmozdulnak, folynak. A folyást 

gyakorlatilag mindig entrópiarugalmas deformáció is kíséri, ennek mértéke a polimer 

láncszerkezetétől és a külső igénybevétel sebességétől függ. 

 

 A fázis- és fizikai állapotok, valamint az egyes állapotok közötti átmenetek a gyakorlat 

szempontjából rendkívül nagy jelentőségűek. Az átmeneti hőmérsékletek határozzák meg a polimer 

feldolgozhatóságát és alkalmazástechnikai jellemzőit. Például a hőre lágyuló polimereket általában 

ömledékállapotban dolgozzák fel; az elasztomereket nagyrugalmas állapotban használják, míg a 

műszaki műanyagokat üveges vagy kristályos állapotban. Az átmeneteket és az egyes állapotokban 

mutatott viselkedést legjobban a termomechanikai görbe jellemzi. Ez a polimer válaszát mutatja 

valamilyen külső behatásra, a gyakorlat szempontjából érdekes teljes hőmérsékleti tartományban. 

 

5.2. ábra: Az amorf polimerek tipikus termomechanikai görbéje 

 Az 5.2. ábrán egy amorf polimer tipikus termomechanikai görbéjét láthatjuk. A bemutatott 

függvényt diszkrét, különböző hőmérsékleteken meghatározott pontokból hozzák létre. A pontok 

meghatározásához a kívánt hőmérsékleten adott feszültséggel terhelik a próbatestet és mérik a 

deformáció nagyságát. Az 5.2. ábrán látható, hogy üveges állapotban a deformálhatóság kicsi, majd 

egy bizonyos hőmérséklet felett jelentősen megnő. A két tartományt elválasztó jellemző hőmérséklet a 

Tg, az üvegesedési hőmérséklet. Az átmenet az egyik állapotból a másikba egy többé-kevésbé széles 

tartományban történik, üvegesedési hőmérsékletként általában a növekedés kezdetét vagy az 

átmenethez tartozó inflexiós pontot jelölik meg. A másik jellemző hőmérséklet a nagyrugalmas és az 
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ömledék állapot között található, ez a folyási hőmérséklet. Ez az átmenet sokkal kevésbé definiált, 

mint a Tg, értéke, nagymértékben függ a mérés körülményeitől. Jellemző, hogy míg a kézikönyvekben 

a Tg gyakorlatilag mindig szerepel az egyes polimerek jellemzői között, a Tf igen gyakran hiányzik 

közülük. 

 

 A kristályos polimerek tulajdonságait a kristályos szerkezet határozza meg. A jellemző hő-

mérséklet itt a Tm, az olvadási hőmérséklet. Egy kristályos polimer tipikus termomechanikai görbéjét 

az 5.3. ábrán mutatjuk be. A görbén látható az amorf fázis üvegesedési hőmérséklete és a kristályos 

fázis olvadáspontja, azaz megjelenik a kristályos polimerekre jellemző kétfázisú szerkezet. Az amorf 

fázis mennyisége függ a polimer típusától és szerkezetétől, de minden esetben jelen van. A kristályos 

polimerek jellemzője, hogy a kristályok olvadása után többnyire nem nagyrugalmas, hanem ömledék 

állapotba mennek át. Az ömledék viszkozitása gyakran kisebb, mint az amorf anyagoké. 

 

5.3. ábra: A kristályos polimerek jellemző termomechanikai görbéje 

 Fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy a fenti két ábra tipikus viselkedést mutat. Előfordul, hogy 

egyes polimerek valamelyik állapotba nem vihetők, de az állapotok további kombinációjára is van 

példa. Nagy móltömegű kristályos polimerek az olvadás után nagyrugalmas állapotba mehetnek át és 

csak a hőmérséklet további emelésével, vagy egyáltalán nem vihetők ömledék állapotba. Az is 

előfordul, hogy az ömledékállapot elérését az anyag bomlása megakadályozza (PTFE – teflon) vagy 

egy kristályos polimer utólagos térhálósítása miatt olvadáskor nagyrugalmas állapotú lesz, de 

viszkózus folyásra nem képes.  

5.4. Folyás, viszkozitás 

Az ömledékállapot, a polimerek folyásának tanulmányozása és a viszkozitást meghatározó tényezők 

ismerete rendkívül fontos a gyakorlat, azaz a hőre lágyuló műanyagok feldolgozása szempontjából. A 

műanyagok túlnyomó részét ömledékállapotban dolgozzák fel, elsősorban extrúzióval és 

fröccsöntéssel. Ezek a technológiák nagysebességű, termelékeny eljárások, ahol a polimert nagy nyíró 

igénybevételnek teszik ki. A polimer láncszerkezete döntően meghatározza a műanyag viselkedését, és 
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itt is számos, csak a polimerekre jellemző jelenség, illetve tulajdonság jelentkezik, mint például a 

viszkozitás nyírásfüggése és a folyási anomáliák. Az utóbbiak az ömledék nagyrugalmas deformációja 

következtében lépnek fel. 

 

 A polimerek és a kis molekulatömegű anyagok folyási mechanizmusa között több hasonlóság van, 

különböznek azonban a folyásban részt vevő elemi egységek méretében, a viszkozitás 

nagyságrendjében, a folyást jellemző egyes paraméterek értelmezésében. Mind a kis molekulatömegű 

anyagok, mind pedig a polimerek folyása leírható egy rácsmodell segítségével. A rácsban található 

helyeket a molekulák, illetve polimerek esetén a szegmensek, és üres rácshelyek, lyukak foglalják el. 

A folyási egységek helyváltoztatása a lyukakba történő átugrással megy végbe. Az ugrás egyensúlyi 

körülmények között is lejátszódik, ez a folyadék öndiffúziója. A helyváltoztatáshoz az egységnek le 

kell győznie egy energiagátat. Az átugrás gyakorisága a gát nagyságától függ. Külső erő hatására az 

energiagát torzul, az átugrás gyakorisága a külső erő irányába megnő, bekövetkezik a folyás. 

 

 A kis móltömegű anyagoknál az egész molekula megváltoztatja a helyét, ez a folyási egység. A 

makromolekulák egyrészt túl nagyok az önálló ugrásokhoz, másrészt molekulaszerkezetük, a láncok 

hajlékonysága lehetővé teszi egyes láncrészek egymástól független mozgását. A folyási egység ebben 

az esetben a szegmens. A folyáshoz azonban a teljes molekula tömegközéppontjának elmozdulása 

szükséges, ami a molekulát alkotó szegmensek kooperatív mozgását igényli. Ennek megfelelően a 

polimerek viszkozitását molekulatömegük és a láncok között ható kölcsönhatások határozzák meg és a 

viszkozitás több nagyságrenddel meghaladja a kis móltömegű anyagokét. A makromolekulák, minden 

más anyaghoz hasonlóan másodlagos kötéseken keresztül fizikai-kémiai kölcsönhatásba lépnek 

egymással. Még ennél is fontosabb a tisztán fizikai kölcsönhatás, a fluktuációs háló kialakulása, ami a 

viszkozitás rendkívül jelentős növekedését eredményezi.  

 
5.4. ábra: Makromolekulák orientációja a folyás során 

 A külső erő, általában nyírás hatására bekövetkező folyás során több folyamat is lejátszódik. 

Egyrészt bekövetkezik a molekulák tömegközéppontjainak elmozdulása a fent tárgyalt mechanizmus 

szerint. Külső erő alkalmazása azonban megváltoztatja az egyensúlyi körülményeket és ennek 

következtében megváltozik a molekulák konformációja is, a molekulák orientálódnak (5.4. ábra); az 

orientáció mértéke a külső igénybevétel típusától (nyíró, nyújtó) és nagyságától függ. A gyakorlati 

feldolgozás körülményei között az orientáció nagy része a lehűtés során rögzítődik, befagy az 

anyagba, ezzel jelentősen megváltoztatva tulajdonságait. A konformáció változás mellett egy másik 

szerkezeti hatás is befolyásolja a viszkozitást és a folyást. A molekulák összegabalyodása akadályozza 

őket a mozgásban, úgy viselkednek, mintha molekulatömegük lényegesen nagyobb volna, mint az 

egyedi molekuláké. Feldolgozás közben a fizikai térháló átrendeződik, amihez energia és idő 

szükséges. A konformációváltozás és a fizikai térháló deformációja okozza a viszkozitás 

nyírásfüggését, a visszaalakulás viszonylag jelentős időigénye pedig rugalmas effektusokhoz vezet. 

 A folyás során lejátszódó fenti jelenségek azt eredményezik, hogy a polimerek viszkozitása függ 

az időtől és a nyíróerők nagyságától. A polimerek feldolgozása során talán a legfontosabb tényező a 

nyírás; egyes eljárásokban a nyírássebesség nagyon nagy (pl. fröccsöntés). A nyírásfüggés alapján az 

anyagok több csoportra oszthatók: 

– newtoni folyadékok; nyírásfüggés nincs, 

– Bingham-folyadékok; a folyás egy küszöbfeszültség elérése után indul meg, 

– dilatáns folyadékok; a nyírással a viszkozitás nő, jellemző példa egyes elasztomerek nyírás 

hatására bekövetkező kristályosodása, 

– pszeudoplasztikus vagy strukturviszkózus anyagok; a nyírás hatására a viszkozitás csökken. 
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A legtöbb polimer az utóbbi kategóriába tartozik. A polimer ömledékek folyására tehát tipikusan 

jellemző, hogy időfüggő és nyírásfüggő jelenségek egyaránt fellépnek. A nyírásfüggés jellemző 

típusait az 5.5. ábrán mutatjuk be. 

 
5.5. ábra: A viszkozitás nyírásfüggésének tipikus esetei 

 Egy polimerömledék viszkozitásának nyírásfüggését gyakran három szakaszra osztják és több 

jellemző viszkozitásértéket határoznak meg. Általánosított összefüggést mutatunk be az 5.6. ábrán. 

Igen kis nyírások esetén a viszkozitás nem, vagy csak igen kismértékben függ a nyírástól, az ömledék 

úgy viselkedik, mint egy „newtoni folyadék”. A valóságban a deformáció ebben a tartományban olyan 

kicsi, hogy a folyás, a molekulák elmozdulása nagyon kis mértékű, a deformáció a fluktuációs háló 

átrendeződésével megy végbe. A nulla nyírásra extrapolált viszkozitást ennek megfelelően newtoni 

viszkozitásnak nevezik. Mivel a fizikai térháló deformációjával függ össze, ez a mennyiség jól tükrözi 

a polimer szerkezetét az ömledékben. Olyan láncszerkezeti tényezőktől függ, mint pl. az elágazások 

jellege és száma, a láncok közötti kölcsönhatások és a fizikai térháló sűrűsége. 

 

5.6. ábra: Polimerek viszkozitásának változása a teljes nyírási tartományban 
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 A nyírás növekedésével a viszkozitás csökken. Ez a nyírásfüggő tartomány jellemző a polimer 

feldolgozására, a gyakorlati feldolgozási körülményekre. Ebben a tartományban a viszkozitás nem 

jellemezhető egyetlen állandóval, a folyási jellemzők tárgyalása során mindig meg kell adni a nyírási 

körülményeket, azaz a nyírássebesség ( ) és a nyírófeszültség () nagyságát is. Ezek segítségével 

határozható meg a látszólagos viszkozitás (a), ami ellentétben a newtoni folyadékok viszkozitásával, 

nem anyagi állandó: 

 






  a  (5.1) 

A harmadik tartományban, ahol a nyíróerők nagyon nagyok, a molekulák elvileg teljesen 

kiegyenesednek, a viszkozitás ismét nem változik a nyírófeszültség növekedésével (). Ez a 

tartomány nehezen érhető el, így többnyire  értéke sem határozható meg. Nagy nyírás hatására a 

polimerek degradálódnak, a meghatározott érték – ha egyáltalán van ilyen – nem jellemző a kiindulási 

polimerre. A fentiekből egyértelműen kiderül, hogy a polimerek folyása és a viszkozitás erősen függ a 

nyírási körülményektől. A nyíráson kívül azonban számos egyéb tényező is befolyásolja. Ezek közül a 

tényezők közül a legfontosabbakat – beleértve a nyírást is – az alábbiakban nagyon röviden, szinte 

felsorolásszerűen tárgyaljuk. 

 

 Nyírás. A nyírásfüggés szerkezeti okairól az előzőekben már beszéltünk (orientáció, fizikai 

térháló). Leírására számos összefüggést állítottak fel, a gyakorlatban a leginkább a hatványfüggvényt, 

vagy más néven Ostwald―de Waele-egyenletet használják: 

 
nk       (5.2) 

ahol  a nyírófeszültség,   a nyírássebesség, n és k állandók. Az összefüggés az 5.7. ábrán bemutatott 

függvénynek csak egy szűk tartományát írja le, számos elvi és gyakorlati hátránya van, egyszerűsége 

mégis széles körű elterjedését eredményezte. 

 
 Molekulatömeg. A molekulatömeg növekedésével a viszkozitás nő, mivel a folyáshoz egyre több 

szegmens együttes, összehangolt mozgása szükséges. Az összefüggés mennyiségileg az alábbi 

egyenlettel fejezhető ki: 

 
 nMk    0

  (5.3) 

ahol  k’ arányossági tényező.  értéke egy bizonyos kritikus molekulatömegtől függ, amely alatt  = 

1-1,2, míg felette   3,4. A kritikus molekulatömeg a fizikai térháló kialakulásához rendelhető, ami a 

viszkozitás nagymértékű növekedéshez vezet. A kritikus molekulatömeg sokkal nagyobb, mint a 

szegmensméret és nem tévesztendő össze vele. 

 

 Hőmérséklet. A hőmérséklet növekedésével a viszkozitás csökken, mivel az átugrásokhoz 

szükséges lyukak száma nő, valamint az energiagát relatív nagysága is csökken a termikus energiához 

viszonyítva. A hőfokfüggés leírható egy Arrhenius-típusú összefüggéssel: 

 TR

E

eA       (5.4) 

ahol A preexponenciális tényező és E a folyás aktiválási energiája, ami a szegmens méretével áll 

kapcsolatban. Az összefüggés csak egy szűk hőmérséklettartományban érvényes.  

 

 Nyomás. A nyomás növekedésével a rendelkezésre álló szabadtérfogat (lyukak) száma csökken, 

így a viszkozitás növekszik. 1000 bar nyomásnövekedés hatására a viszkozitás közel 10 %-kal nő. A 

viszkozitás nyomásfüggése leírható a szabad térfogat elméleten alapuló Doolittle-összefüggéssel 
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fV

VB
A 0 

exp     (5.5) 

ahol V0 egy referencia hőmérséklethez tartozó szabad térfogat, Vf az aktuális hőmérséklethez tartozó 

szabad térfogat és A egy preexponenciális állandó. 

 

 Egyéb. Egyéb tényezők is befolyásolhatják a viszkozitást, mint pl. a nyírás hatására bekövetkező kris-

tályosodás, a feldolgozás közben lejátszódó térhálósodás és/vagy degradáció, esetleg adalékok hatása. 

 

 Említettük, hogy a polimerömledékek folyása során nagyrugalmas deformáció is bekövetkezik. 

Ez a kis móltömegű anyagoktól eltérő viselkedéshez, folyási anomáliákhoz vezet, amelyek megje-

lenési formái: 

 

 Reológiai duzzadás. Egy kapillárisból vagy feldolgozó szerszámból (cső, profil) kilépő anyag 

mérete nagyobb, mint a szerszám megfelelő mérete (5.7a és 5.7b animáció, 1. videó). A 

méretnövekedés oka a rugalmas deformáció visszaalakulása, az egyensúlyi konformáció felé való 

törekvés. A reológiai duzzadás mértéke a külső körülményektől (nyírás, hőmérséklet, nyomás) és a 

polimer szerkezetétől (merevség, elágazás, móltömeg) függ. A reológiai duzzadást az alakadó 

szerszámok tervezésénél figyelembe kell venni. 

 

5.7a. animáció:  

Folyási anomáliák, a nyírássebesség hatása 

 

5.7b. animáció: 

Folyási anomáliák, a hőmérséklet hatása 

 Rugalmas turbulencia vagy más néven ömledéktörés. Nagy nyírássebességeknél a kapillárisból 

vagy szerszámból kilépő anyag alakja szabálytalan, esetleg periodikusan hullámzó. Az ömledéktörés 

is rugalmas hatásokra vezethető vissza, de mechanizmusa nem teljesen tisztázott. Szerepe van a 

szerszámba történő belépésnél bekövetkező orientáció hatásának, de előidézheti a szerszám falán 

történő megcsúszás is, ami a rugalmas deformáció periodikus visszaalakulását okozhatja. A rugalmas 

turbulencia, vagy ömledéktörés a feldolgozás termelékenységének felső határát jelenti. 

5.5. Viszkoelasztikus deformáció 

Az egyedi lánc deformációjának vizsgálata során megállapítottuk, hogy a nagyrugalmas állapotú 

polimerek deformációja túlnyomóan konformációváltozással járó, reverzibilis deformáció. Az enyhén 

térhálós elasztomerek az ideálishoz nagyon közelálló viselkedést mutattak, bár az entrópiarugalmas 

deformáció mellett, energiarugalmas alakváltozás is bekövetkezett. Az amorf hőre lágyuló műanyagok 

az üvegesedési hőmérséklet felett szintén nagyrugalmas állapotban vannak. A molekulák egymáshoz 

viszonyított helyzetét azonban nem rögzítik keresztkötések, így külső terhelés hatására mindig vég-

bemegy maradó alakváltozás, folyás is. A polimerek ilyen komplex viselkedését, amikor egyidejűleg 

többfajta deformáció – beleértve a folyást is – megy végbe, a molekuláris modellek nem tudják leírni. 

Az ilyen anyagok deformációs viselkedésének leírására ezért formális, ún. fenomenológiai modelleket 

vezettek be, amelyek mechanikai analógiák alapján írják le a deformáció időfüggését. 

 

 Az energiarugalmas deformáció ideális esetét a Hooke-rugalmas testek képviselik. Az ilyen test 

egy rugóval modellezhető, melyre jellemző, hogy külső feszültség () hatására pillanatszerűen 

deformálódik és a deformáció () arányos az alkalmazott feszültséggel: 
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     E  (5.6) 

 Az arányossági tényező a rugóállandó, ami megfelel a test rugalmassági modulusának (E). A 

deformáció reverzibilis, a külső feszültség megszüntetése után teljes mértékben visszaalakul, a 

disszipálódott, hővé alakult energia nulla. 

 

 A folyás mechanikai modellje egy newtoni folyadékkal töltött, súrlódásmentes dugattyú lehet. 

Ebben az esetben nem a deformáció (), hanem a deformációsebesség ( ) arányos a külső 

feszültséggel (), a deformáció az időben folyamatosan növekszik: 

 
td

d
   


   (5.7) 

ami a dugattyú esetén a húzódeformációra jellemző mennyiségek (, ) formájában is kifejezhető. Az 

összefüggés állandója a viszkozitás (), ami meghatározza a deformáció sebességét. Itt a teljes 

deformáció megmarad és az összes befektetett energia disszipálódik, elvész. 

 

 A polimerek viselkedése nem írható le egyik ideális esettel sem, mindkettő jellegzetességeit 

mutatja. Ennek megfelelően a két elem kombinációja kínálja a kézenfekvő megoldást a polimerek 

deformációs viselkedésének leírására. A két elem különböző módon kapcsolható egymással. Az 

alábbiakban bemutatunk néhány egyszerű kombinációt, ami elősegíti a polimerek deformációs 

viselkedésének megértését és megmutatja, hogy miként írható le ennek időfüggése mennyiségileg a 

fenomenológiai modellek segítségével. 

 

 A két elem soros kapcsolásával kapjuk a Maxwell-modellt. Ebben az esetben a két elemen fellépő 

feszültség azonos, a modell összdeformációja pedig megegyezik a két elem deformációjának össze-

gével. Ha a modellt pillanatszerűen deformáljuk, 0 feszültség ébred benne. A teljes deformáció a 

rugón alakul ki, mivel a dugattyú nem képes pillanatszerű deformációra. Idővel a dugattyú is 

elmozdul, ami a feszültség fokozatos csökkenéséhez vezet. A feszültség időbeli változása az alábbi 

összefüggéssel írható le: 

 







 t

E


 exp   0  (5.8) 

 

5.8. ábra: A feszültségrelaxáció leírása a Maxwell-modellel 
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Az 5.8. egyenletnek megfelelő összefüggés az 5.8. ábrán látható. A kezdeti feszültség a 

dugattyú deformációja következtében az idő növekedésével nullára csökken. Az exponenciális 

kifejezésben szereplő /E hányados idő dimenziójú és megadja azt az időt, amely alatt a kezdeti 

feszültség az e-ed részére csökken. Ennek megfelelően ezt relaxációs időnek (r) nevezzük és a modell 

jellemző időállandója. A bemutatott jelenség általában jellemző a polimerekre és feszültség 

relaxációnak nevezzük. A relaxációt a konformáció megváltozása, illetve annak időigénye 

eredményezi. A próbatest deformációja egy adott kezdeti feszültség kialakulását eredményezi. A 

szegmensek és a molekulák azonban azonnal elkezdenek mozogni és igyekeznek az egyensúlyi 

konformációt felvenni. A feszültség folyamatosan csökken az időben, és amint a molekulák felvették a 

gombolyodott alakot, a feszültség nullává válik. Ez a molekulák tömegközéppontja helyzetének 

megváltozásával, folyással lehetséges, azaz maradó alakváltozás jön létre. Az egyensúlyt végtelen idő 

alatt éri el az anyag. A bemutatott modell tehát leírja a pillanatszerű rugalmas deformációt és a folyást, 

ugyanakkor a késleltetett reverzibilis deformációk leírására nem alkalmas. 

 

 A két elem párhuzamos kapcsolása a Voigt―Kelvin-modellt eredményezi. Ebben az esetben a két 

elem deformációja azonos, míg a feszültség megegyezik az elemeken fellépő feszültség összegével. 

Felhasználva ezeket a feltételeket, kiszámítható a modell viselkedése állandó külső feszültség esetén. 

Az összefüggést az 5.9. ábrán tüntettük fel, ami mutatja a késleltetett, azaz az entrópiarugalmas 

deformáció jellemző vonásait, elsősorban a konformációváltozást, ugyanakkor maradó alakváltozás 

nincs. A deformáció időállandója ismét a két elem jellemző paraméterének hányadosa, amit ebben az 

esetben retardációs időnek nevezzük. 

 

5.9. ábra: Késleltetett deformáció leírása a Voigt―Kelvin-modell segítségével 

 A kételemes modellek a valódi polimerek viselkedésének egy-egy jellemző vonását mutatják. 

Feltehető, hogy a kettő kombinációja az összes jellemző tulajdonsággal rendelkező modellt 

eredményez. A Maxwell- és a Voigt-Kelvin modell sorbakapcsolásával kapjuk a Burgers-modellt, 

melynek állandó külső feszültségre adott válaszát az 5.10. ábrán láthatjuk. A külső feszültség 

ráadásakor a Maxwell modell rugója pillanatszerűen deformálódik. Ezt követi a Voigt―Kelvin-

modell késleltetett rugalmas deformációja, majd ezzel párhuzamosan megindul a Maxwell-modell 

dugattyújának maradó alakváltozása. A modell tehát minőségileg valóban leírja a reális polimerek 

deformációját, mutatja minden jellemző vonásukat. Az E1 modulussal rendelkező rugó pillanatszerű 

deformációja ugyanis megfelel a kötésszögek és kötéstávolságok változásának, az energiarugalmas 

deformációnak, a párhuzamosan kapcsolt Voigt―Kelvin egység képviseli az entrópiarugalmas 

deformációt, míg a sorba kapcsolt dugattyú a folyást. A modell két időállandóval rendelkezik. 
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5.10. ábra: A Burgers-modell deformációja állandó feszültség hatására 

 Bár a négyelemes modell mutatja a reális polimerek minden vonását, azok deformációjának 

időfüggését nem képes mennyiségileg leírni. A modell paramétereinek mérési eredményekre történő 

illesztése azt mutatta, hogy a valódi anyagok deformációja egy vagy két időállandóval nem írható le. 

A kísérleti adatok analízise bebizonyította, hogy minden esetben több időállandóra, egy ún. relaxációs 

időspektrumra van szükség. Ennek megfelelően általánosított modelleket alakítottak ki. Az igény-

bevétel típusától függően (állandó deformáció, vagy állandó feszültség) az általánosított Maxwell, 

vagy az általánosított Voigt―Kelvin modellt alkalmazzák. Az előbbi párhuzamosan kapcsolt Maxvell 

modellekből, az utóbbi sorosan kapcsolt Voigt―Kelvin egységekből áll. Az általánosított modellek a 

bennük szereplő modellegységek számától függő relaxációs, illetve retardációs idővel rendelkeznek; 

az összes jellemző idő alkotja a polimer relaxációs időspektrumát. Megfelelő számú elemmel 

rendelkező általánosított modellek segítségével formailag minden polimer deformációjának 

időfüggése leírható. A módszer hátránya, hogy az így meghatározott relaxációs időspektrum nem 

tölthető meg fizikai tartalommal, nem kapcsolható valódi szerkezeti egységek (szegmens, molekula) 

mozgásához. A modellek azonban egyértelműen megmutatják, hogy a polimerek egyidejűleg többfajta 

mechanizmussal deformálódnak, az időfüggő folyamatok jelentősége nagy, az egyes szerkezeti 

egységek deformációjának sebessége egyazon polimeren belül is rendkívül eltérő lehet. 

 

 Láttuk, hogy a valódi polimerek egyidejűleg többfajta mechanizmussal deformálódnak. A 

deformáció során a rendszerben energia disszipálódik és maradó alakváltozás is végbemehet. A disszi-

pált energia nagyságát megállapíthatjuk a rugalmas deformáció hiszteréziséből. Ha egy nagyrugalmas 

anyagra növekvő feszültséget adunk, majd egy bizonyos érték elérése után ismét csökkentjük azt, a 

feszültség és a deformáció között az 5.11. ábrán látható összefüggést kapjuk. A deformáció késlekedve 

követi a feszültséget, a Hooke-törvénynek megfelelő egyensúlyi deformációnál kisebb értékeket 

mérünk, mivel az egyensúlyi konformáció eléréséhez a molekuláknak nem áll elegendő idő 

rendelkezésükre. A disszipált energia nagyságát a hiszterézis hurok területe adja meg. Ez az energia 

jelentős, ez határozza meg a dinamikusan igénybevett gumik élettartamát (abroncsok) és a polimerek 

ütésállóságát is. 
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5.11. ábra: Polimerek rugalmassági hiszterézise 

 Ciklikus deformáció esetén egy kezdeti átmeneti szakasz után a fenti jelenség, az egyensúlyi 

konformációtól való eltérés állandósul, stacioner (nem egyensúlyi!) állapot alakul ki, amelyben a 

feszültség és deformáció között állandó fáziseltolódás van. Periodikusan változó feszültség esetén 

tehát a feszültséghez viszonyítva a deformáció mindig késésben lesz, a két függvény közötti 

fáziseltolódás pedig a disszipálódott energia nagyságára jellemző (5.12. ábra). 

 

5.12. ábra: Fáziskésés a polimerek ciklikus deformációja során 

Ebből következik, hogy a polimerek reológiai jellemzésére szolgáló mennyiségek (modulus, 

viszkozitás) kifejezhetők két tag kombinációjával, az egyiket a feszültséggel azonos fázisban lévő, a 

másikat az arra merőleges, azaz /2-vel eltolt deformáció komponens határozza meg. Ennek 

megfelelően állandó amplitúdójú szinuszos deformáció esetén a feszültség két komponenséből számolt 

modulusok az alábbi alakban írhatók fel: 

 



cos  cos   

0

0  EE  (5.9) 
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sin  sin   
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0  EE  (5.10) 

ahol E* a komplex rugalmassági modulus, E' a feszültséggel fázisban levő komponens vagy tárolási 

modulus, míg E'' az arra merőleges, vagy veszteségi modulus. A fáziskésés (δ) és a két modulus 

közötti összefüggés a következő 

 
E

E
tg




    (5.11) 

 A komplex rugalmassági modulus és komponensei nagysága függ a ciklikus igénybevétel 

frekvenciájától, és az időtől. Ennek megfelelően a disszipálódott energia nagysága is függ a 

frekvenciától, de a kísérleti eredmények szerint függ a hőmérséklettől is, és a Tg környezetében 

maximumot mutat. 

 

 A polimer mechanikai jellemzőinek vizsgálata azt mutatta, hogy a hőmérséklet és az idő egyaránt 

befolyásolja a külső igénybevételre adott válaszukat. Az eredmények elemzése bebizonyította, hogy a 

hőmérséklet emelésének és az igénybevétel ideje növekedésének (frekvencia csökkentésének) hatása 

hasonló. Ez a hőmérséklet-idő ekvivalencia elv megalkotásához vezetett és lehetővé tette a különböző 

hőmérsékleteken mért mechanikai jellemzők egyesítését egy általános termomechanikai görbébe. A 

hőmérséklet-idő ekvivalencia elve rendkívül fontos a gyakorlat szempontjából is. Azt mondja, hogy a 

polimer, illetve műanyag külső igénybevételre adott válaszát mindig a relaxációs idő és az 

igénybevételi idő relatív nagysága határozza meg. A hőmérséklet emelkedésével a relaxációs idő 

csökken, így a polimer gyorsabb igénybevétel esetén is közelebb áll az egyensúlyi deformációhoz. A 

relaxációs és az igénybevételi idő relatív nagyságának változása a törés módjának változásához 

vezethet. Lassú igénybevétel esetén például a polipropilén több 100% nyúlásra képes, viszont ütés 

hatására ridegtörést szenved. A viszkózus deformáció tárgyalása során említett folyási anomáliák is 

ebből következnek; kis sebességeknél az alakadás problémamentes, nagynál, ahol a relaxációs idő 

azonos nagyságrendű, vagy nagyobb, mint az igénybevétel ideje, ömledéktörés lép fel. 

5.6. Üveges és kristályos anyagok deformációja 

A polimer kémiai szerkezete, valamint a relaxációs és az igénybevételi idők relatív nagysága mellett 

az üveges és kristályos állapotban egy további tényező, a szerkezet is fontos, a többi fizikai állapotban 

mutatottnál nagyobb szerepet játszik. A kristályosság mértéke, a kristályok típusa és nagysága, az 

amorf polimerek szupermolekuláris képződményei mind befolyásolják az anyag deformációs 

viselkedését. További komplikációt jelentenek a heterogén, többkomponensű anyagok, amelyekben 

egyidejűleg vagy egymást követően több deformációs mechanizmus léphet fel. 

 

 A szerkezet megnövekedett szerepe ellenére az üveges és kristályos polimerek deformációjának 

van néhány közös vonása. Egy húzóvizsgálatban felvett általánosított feszültség―deformáció 

összefüggést az 5.13. animáció mutatunk be. Az üvegesedési hőmérséklet felett (T0) a polimer 

elasztomerként viselkedik, nagyrugalmas deformációt szenved. A hőmérséklet csökkenésével (T1-T3) 

a görbén megjelenik egy feszültségmaximum, amit egy kismértékű feszültségcsökkenés, majd további 

jelentős deformáció követ. A feszültség megszüntetése esetén ez a deformáció megmarad, az anyag 

nem veszi fel eredeti méretét. Nagy deformációknál a feszültség ismét növekedni kezd, majd az anyag 

elszakad. A hőmérséklet további csökkentése az azonos feszültségű, hosszú nyúlási szakaszt 

csökkenti, a szakadás hamarabb következik be. Egy bizonyos hőmérséklet alatt (T4) a polimer 

rugalmasan deformálódik, majd igen kis nyúlásoknál szakad (1. video). A hőmérséklet hatása a 

nyújtási (szakítási) diagramokra amorf és kristályos polimerek esetében hasonló. 
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5.13. animáció:  

Üveges és kristályos polimerek tipikus 

nyúlásgörbéje 

 

1. videó:  

Üveges anyagok deformációja,  

rideg törés 

 Az amorf polimerek viselkedését ebben az állapotban is a makromolekulák láncszerkezete 

határozza meg. A hajlékony láncszerkezet és a molekulák alakja, valamint elrendeződése nagy szabad 

térfogatok kialakulásához vezetnek. Külső erő hatására az üvegesedési tartomány környezetében ún. 

kényszerelasztikus deformáció játszódik le, a molekulák a gombolyodott állapotból kihúzhatók, nagy 

deformációkra képesek. Ilyen esetekben a konformáció-változást gátló szekunder erők hatását a külső 

feszültség ellensúlyozza, legyőzi, a molekulák orientálódnak. A görbén látható feszültségmaximum 

(nyakképződési vagy folyási feszültség, σy) a kényszerelasztikus deformáció kezdetét jelzi, eddig a 

deformáció többé-kevésbé reverzibilis. Az orientációs tartományban a molekulák tömegközéppontja 

egymáshoz viszonyítva nem mozdul el, csak konformációjuk változik meg, így melegítés hatására ez a 

deformáció majdnem teljesen visszaalakul. A kényszerelasztikus deformáció tartományában a nyúlás 

során a feszültség nem, vagy alig változik és a deformációt a próbatest behúzódása, nyakképződés 

kíséri (5.14. ábra, 2. video). A kényszerelasztikus deformáció hőmérséklettartományát és a deformáció 

mértékét erősen befolyásolja a molekula kémiai szerkezete, a hajlékonyság és a szubsztituensek 

nagysága. Szubsztituenssel nem, vagy kisméretű szubsztituenssel rendelkező hajlékony láncok 

esetében (elasztomerek) a kényszerelasztikus deformáció nem, vagy csak korlátozottan alakul ki. A 

láncok nagy mozgékonysága következtében az egyensúlyi konformáció felvétele a hűtés során 

viszonylag könnyű, a szabad térfogat pedig kicsi. Erősebb intermolekuláris kölcsönhatások és közepes 

méretű szubsztituensek esetén nagyfokú kényszerelasztikus deformáció alakulhat ki (PVC, PMMA). A 

lánc merevségének és a szubsztituensek méretének növekedése ismét a kényszerelasztikus deformáció 

mértékének csökkenését eredményezi. A deformáció utolsó szakaszában, ahol a feszültség rohamosan 

nő, a molekulák többé-kevésbé kiegyesesednek, a kötésszögek torzulása, energiarugalmas deformáció 

megy végbe. 

 

5.14. ábra: Nyakképződés egy amorf polimer 

kényszerelasztikus deformációja során 

 

2. videó:  

Üveges anyagok deformációja,  

nyakképződés és folyás 

 A kristályos műanyagok deformációjának jellege hasonló az amorf polimerekéhez, de 

mechanizmusa némiképp különbözik azokétól. Ezeknél a reverzibilis szakaszban a kristályos 

szerkezet torzulása következik be. Nagyobb deformációk esetén a kristályos egységek, szferolitok 

felbomlanak, a láncok orientálódnak és új, lamelláris kristályszerkezet alakul ki. Az átkristályosodás 

mechanizmusa még ma sem teljesen tisztázott. A deformáció utolsó szakaszában energiarugalmas 

deformáció megy végbe. Az orientációs szakaszban itt is megfigyelhető nyakképződés. A reverzibilis 

deformáció mértéke a láncszerkezet mellett erősen függ a kristályos szerkezettől is. Az amorf fázis 
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üvegesedési hőmérséklete alatt általában kényszerelasztikus deformáció nincs, az olvadáspont felett 

pedig az anyag ömledékállapotba megy át. A kristályos polimerek kényszerelasztikus deformációja, 

nyakképződése is reverzibilis, ha megfelelő hőmérsékletre melegítjük őket.  

5.7. Törés, ütésállóság 

A törés általában egy mikroszkopikus hibahelyen következik be. Terhelés hatására a hibahely 

környezetében feszültségkoncentráció lép fel, azaz a feszültség lokálisan meghaladja a keresztmetszet 

és az erő által meghatározott átlagos feszültséget. Ennek mértéke függ a test méreteitől, az 

igénybevétel nagyságától és típusától, valamint a hibahely jellemzőitől. A törési ellenállás 

meghatározásánál a hibahely modellezésére törekednek, a próbatestet bemetszik, majd meghatározzák 

a törési ellenállást. 

 

5.15. ábra: Bemetszés (hibahely) és a minta jellemző méretei hárompontos hajlítás esetén 

Az 5.15. ábrán mutatjuk be a hárompontos hajlításhoz használt mintát. A gyakorlatban a műanyagok 

törési ellenállását elsősorban az ütésállóság mérésével jellemzik, szabványos méretű és bemetszésű 

próbatesteken határozzák meg a törési energia nagyságát. A leggyakrabban a Charpy- és az Izod-

módszert használják, ahol három-, illetve kétpontos hajlítással terhelik a próbatestet. A vizsgálathoz 

használt próbatest az 5.15., a két  kísérleti elrendezés az 5.16. ábrán látható. A mérés elve a két esetben 

azonos. A Charpy-mérésnél a próbatestet két ponton támasztják alá, majd egy megadott magasságról 

leejtett kalapáccsal, az 5.16a. ábrán látható módon, a bemetszéssel ellenkező oldalon megütik. A 

kalapács potenciális energiája esés közben kinetikus energiává alakul, aminek egy része a törésre 

fordítódik, amit a törés után a túllendülés szögéből egy kalibrált skálán olvashatunk le. Hasonló elven 

alapul az Izod-vizsgálat is, de itt a törést kétpontos hajlítással végzik (ld. 5.16b. ábra). A szabványos 

módszerekkel meghatározott mennyiségek függenek a próbatest méreteitől és a mérés körülményeitől; 

tervezési célokra nem használhatók és összehasonlításra is csak akkor, ha minden körülmény 

tökéletesen egyezik. Ezek a módszerek azonban felhasználhatók alapanyagok minősítésére, 

minőségellenőrzésre vagy akár új anyagok kifejlesztésére is, mivel az anyagok relatív ütésállósági 

sorrendje megbízhatóan megállapítható velük. 
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5.16. ábra: Szabványos törési vizsgálatok elrendezése, a) Charpy, b) Izod 

 A törési viselkedés és ellenállás szempontjából minden anyag, és így a polimerek is, három 

csoportra oszthatók (meg kell jegyeznünk, hogy a harmadik csoportot gyakorlatilag csak a polimerek 

alkotják). Az első csoportba a ridegtörést szenvedő anyagok tartoznak, a törés során plasztikus 

(maradó) deformáció nincs. A második csoport esetén korlátozott deformáció következik be, a 

plasztikus zóna mérete kicsi. A harmadik esetben a plasztikus deformáció a domináló, gyakorlatilag 

törésről nem is beszélhetünk, a minta állandó energia befektetéssel, szakadással megy tönkre. A három 

törési módra jellemző fraktogramot, törési diagramot az 5.17. ábrán mutatjuk be. Az ábrán az erő 

változása látható a törés során. A törési idő rendkívül rövid, néhány milliszekundum. Ridegtörés 

esetén a Hooke-törvény érvényes, a feszültség-idő (ez utóbbi arányos a deformációval) összefüggés 

háromszög alakú [5.17. ábra a) görbe]. A b) esetben kismértékű maradó alakváltozás, plasztikus 

deformáció is fellép, amit a görbe emelkedő szakaszának elhajlása mutat. A szívós anyagok, pl. az 

ütésálló polisztirol (számítógépház, fehér vonalzó, műanyagpohár) ilyen módon törik. A harmadik eset 

[c) görbe] a lökhárító töréséhez vagy a polietilén zacskó szakadásához hasonló. 

 

5.17. ábra: Polimerek tipikus törési viselkedése 

 A törés jellege szempontjából döntő tényező a polimer vagy műanyag merevsége és plasztikus 

deformációra való hajlama. Az előzőt a rugalmassági modulus (E), az utóbbit a folyási feszültség (y) 

jellemzi. A műanyagok fejlesztésével kapcsolatos egyik fő törekvés egyszerre merev és ütésálló 
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anyagok kifejlesztése. Ez a két jellemző azonban ellentétes egymással, a merevség növekedése 

általában az ütésállóság csökkenéséhez vezet. Jól szemlélteti ezt az 5.18. ábra, amelyen egy PP 

anyagcsalád tagjainak ütésállóságát ábrázoltuk a modulus függvényben. Látható, hogy a pontok 

többsége egy görbén helyezkedik el, ami megfelel az előbb ismertetett szabálynak. Ettől eltérő, 

nagyobb modulusú és ütésállóságú anyagok csak a szerkezet megfelelő kialakításával készíthetők. 

Ilyenek az ábrán teli pontokkal jelölt anyagok, amelyeknél az összetétel és a szerkezet helyes 

megválasztásával sikerült a tulajdonságokat a kívánt irányba eltolni. 

 

5.18. ábra: A modulus és az ütésállóság összefüggése PP kompozitokban 
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6. SZERKEZET ÉS TULAJDONSÁGOK 

6.1. Bevezetés 

A molekula jellemzőinek, a polimer állapotainak és mechanikai igénybevételre adott válaszának 

vizsgálata során a polimer lánc tulajdonságaival csak általánosságban foglalkoztunk és ugyanezt tettük 

akkor is, amikor a mechanikai jellemzőket tárgyaltuk. Ugyanakkor a kereskedelemben rendkívül 

nagyszámú polimer létezik és még ennél is többet állítottak és állítanak elő a különböző 

kutatólaboratóriumokban. Annak ellenére, hogy a jellemző szerkezet és viselkedés minden polimernél 

többé-kevésbé megtalálható, a tulajdonságok rendkívül tág határok között változnak. A polimer 

kémiai összetétele, szerkezete és tulajdonságai között fennálló összefüggések ismeretének nagy 

gyakorlati jelentősége lenne, jelentős segítséget nyújthatna egy adott alkalmazási területnek megfelelő 

polimer vagy műanyag kiválasztásánál. A lánc jellemzői meghatározzák, hogy az adott polimer amorf, 

vagy kristályos és hogy üvegesedési hőmérséklete -90 C, vagy +240 C. Az első esetben 

elasztomerről van szó, míg a másodikban hőálló polimerről, és a lehetséges alkalmazási területek is 

ennek megfelelőek. A láncszerkezet határozza meg a kristályos morfológiát, de befolyással van a 

vegyszerállóságra, hőstabilitásra vagy időjárás állóságra is. 

 

 A láncok közötti fizikai, fizikai-kémiai és „kémiai” kölcsönhatások is a kémiai összetételtől és a 

finomszerkezettől függnek. Apoláris építőelemek esetén a kölcsönhatások gyengék, a láncok 

hajlékonyak, a fizikai kölcsönhatások (fizikai térháló) kialakulásának valószínűsége és szerepe 

jelentősebb. Poláris csoportok jelenléte, és különösen H-híd kialakulása, erős kölcsönhatásokhoz 

vezet, ami csökkenti a láncok mozgékonyságát, meghatározva ezzel a létrejövő szerkezetet és a 

tulajdonságokat. A fizikai-kémiai kölcsönhatások módosítása lehetőséget nyújt a polimer jellemzőinek 

szabályozására. Kis molekulatömegű anyagok, lágyítók a kölcsönhatásokat megváltoztatják. 

 

 Még az amorf polimerek szerkezete sem teljesen homogén, gyakran nagyobb morfológiai 

egységek alakulnak ki bennük. Különösen jellegzetes szerkezeteket figyeltek meg blokk 

kopolimereknél. A makroszkopikus szerkezet itt is a molekulák kémiai és láncszerkezetétől függ. A 

kristályos szerkezet kialakulását is hasonló tényezők határozzák meg, a kristályos polimerek jellemzői 

azonban a kristályosodás körülményeitől is erősen függenek. A rendelkezésre álló információk azt 

mutatják, hogy a polimerek kémiai összetétele, szerkezete és ennek következtében tulajdonságai 

között szoros kapcsolat áll fenn és ebben a fejezetben ezeket a kérdéseket vizsgáljuk. A hangsúlyt 

elsősorban a kristályos polimerek jellegzetességeinek tárgyalására helyezzük gyakorlati jelentőségük, 

valamint a szerkezetüket és tulajdonságaikat meghatározó bonyolult összefüggések miatt. 

6.2. Molekulaszerkezet és tulajdonságok 

A gyakorlati alkalmazás szempontjából a polimerek egyik legfontosabb jellemzője az üvegesedési, 

illetve az olvadási hőmérséklet. Amennyiben egy amorf polimer üvegesedési hőmérséklete a 

szobahőmérsékletnél lényegesen alacsonyabb, alkalmazása során a polimer nagyrugalmas állapotban 

található. Ezek az anyagok az elasztomerek és a gumik. Ha az üvegesedési hőmérséklet a 

szobahőmérsékletet jelentősen meghaladja, az alkalmazhatóság felső hőmérsékleti határát a Tg 

határozza meg. Ilyen anyagok az amorf, hőre lágyuló műanyagok és a térhálós gyanták. Kristályos 

polimereknél a jellemző mennyiség az olvadási hőmérséklet, Tm, ezeknél a polimer tulajdonságait a 

kristályos szerkezet határozza meg. 

 

 A jellemző hőmérséklet tehát rendkívül fontos a gyakorlat szempontjából. A lánc tulajdonságai és 

a jellemző hőmérsékletek nyilvánvalóan kapcsolatban állnak egymással. A molekulának a fizikai 

állapotot, illetve az üvegesedési hőmérsékletet meghatározó legfontosabb tulajdonsága a 

hajlékonysága. Bár a polimerek számos jellemzője és az üvegesedési hőmérséklet között található 

többé-kevésbé szoros kapcsolat, végül gyakorlatilag minden esetben kimutatható, hogy ezek a lánc 
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hajlékonyságát és a szegmensek nagyságát befolyásolják. A Tg értékét és a lánc hajlékonyságát 

meghatározó legfontosabb tényezők: 

– a főláncban található kötések, illetve csoportok típusa, 

– a szubsztituensek mérete, sztérikus hatások, 

– az intermolekuláris kölcsönhatások erőssége. 

Az alábbiakban áttekintjük ezeknek a tényezőknek a hatását és megvizsgáljuk kapcsolatukat a lánc 

hajlékonyságával, illetve az üvegesedési hőmérséklettel. 

 

 A főlánc szerkezete. A polimerek kémiai összetétele nagyon változatos. Bár a kereskedelmi 

polimerek nagy részének lánca –C–C– kötésekből áll, különösen a műszaki műanyagoknál gyakran 

található a főláncban egyéb atom is. A különböző atomokat összekötő kötések szöge eltérő, ezáltal a 

lehetséges konformációk száma, illetve a sztérikus hatások szerepe is különböző. A 6.1. táblázatban 

néhány polimer szerkezetét és üvegesedési hőmérsékletét hasonlítjuk össze. A táblázatban szereplő 

polimerek közül a legalacsonyabb üvegesedési hőmérséklettel, a szilikon polimer rendelkezik. Ez a 

Si–O–Si kötések nagy hajlékonyságára utal. Közel azonos azonban a C–C kötések hajlékonysága is, a 

polietilén üvegesedési hőmérséklete, –120 C. Alátámasztja ezt a megállapítást az a tapasztalat is, 

hogy a gyakorlatban használt elasztomerek főláncát majdnem mindig ilyen kötések alkotják, és még a 

gumikban található telítetlenség is alig csökkenti a hajlékonyságot. A gumiiparban alkalmazott 

elasztomerek nagy részének az üvegesedési hőmérséklete –70 és –90 C környezetében található. A –

C–O–C– kötést tartalmazó polioximetilén üvegesedési hőmérséklete a vártnál valamivel magasabb, de 

még mindig szobahőmérséklet alatt van. A főláncban heteroatomokat tartalmazó poliamid 6 

üvegesedési hőmérséklete már magasabb, szobahőmérséklet felett van, aromás gyűrűk jelenléte pedig 

a lánc merevségének és a Tg értékének további jelentős növekedését okozza. 

6.1. táblázat: A főláncot alkotó atomok hatása az üvegesedési hőmérsékletre 

Polimer Ismétlődő egység Tg 

(C) 

Poli(dimetil-sziloxán) 

Si O

CH3

CH3

 

–123 

Polietilén CH2 CH2  
–120 

Polioximetilén CH2 O
 

 –50 

Poliamid 6 NH (CH2)5 CO
 

  50 

Poli(etilén-tereftalát) 
OCH2CH2OOC CO

 

  69 

Polikarbonát 

O C O

O

C

CH3

CH3

 

150 

 

 A táblázat adatai tehát valóban azt bizonyítják, hogy a főlánc szerkezete jelentősen befolyásolja 

az üvegesedési hőmérséklet értékét. A fenti adatokat azonban némi óvatossággal kell kezelnünk. 

Megnehezíti az összehasonlítást az a tény, hogy az említett polimerek ismétlődő egységei különböző 

szubsztituensekkel rendelkeznek. A poli(dimetil-sziloxán) Si-atomján két metilcsoport helyezkedik el 

és hasonló a helyzet a polikarbonát esetében is. Mint látni fogjuk a szubsztituensek jelenléte és mérete 

nagymértékben befolyásolja a lánc hajlékonyságát. Az összehasonlításnál figyelembe kell vennünk azt 
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a tényt is, hogy a szilikon elasztomer kivételével az összes vizsgált anyag kristályos. A kristályos és 

amorf fázis kapcsolata, kölcsönhatása azonban általában a mozgékonyság csökkenéséhez vezet. 

Ugyancsak nem hanyagolható el az intermolekuláris kölcsönhatások szerepe sem, ami szintén 

különbözik a táblázatban szereplő polimerek esetében. A szilikon kaucsuk és a polietilén molekulái 

között csak diszperziós erők hatnak, míg a poliamid láncait köztudottan erős H-hidak kötik össze. A 

mozgékonyságban és így a Tg értékében mutatkozó különbségek ebből is származhatnak. 

6.2. táblázat: A szubsztituens méretének hatása a Tg-re 

Polimer Ismétlődő egység Tg 

(C) 

Polietilén CH2 CH2  
–120 

Polipropilén CH2 CH

CH3
 

 –10 

Polisztirol CH2 CH

 

 100 

Poli(vinil-karbazol) CH2 CH

N

 

 208 

 

 A szubsztituens mérete. A legnagyobb mennyiségben előállított vinil-polimerek különböző 

szubsztituenseket tartalmaznak. A szubsztituensek jellege és mérete széles határok között változhat, 

ezek lehetnek alifás oldalcsoportok (PP), de tartalmazhatnak halogéneket (PVC, PVDC), aromás (PS) 

és egyéb csoportokat (PAN, PMMA). Nagy oldalcsoportok gátolják a láncok elfordulását, az 

energiagátak jelentős növekedése miatt a hajlékonyság csökken. Jól szemlélteti ezt a 6.2. táblázat, 

amelyben az oldalcsoport méretének az üvegesedési hőmérsékletre gyakorolt hatását mutatjuk be. Az 

összehasonlítást ebben az esetben is megnehezíti a polimerek különböző szerkezete (amorf, 

kristályos), bár az intermolekuláris kölcsönhatások szerepe itt kisebb. 

 

 Intermolekuláris kölcsönhatás. A kölcsönhatásnak a lánc hajlékonyságának meghatározásában 

játszott szerepét is egyszerűen bemutathatjuk különböző polimerek szerkezetének és üvegesedési 

hőmérsékletének összehasonlításával (6.3. táblázat). A poliizobutilén üvegesedési hőmérséklete –65 

C, míg a polipropiléné –10 C körül van. Az apoláris –CH3 csoportok csak gyenge diszperziós 

kölcsönhatásra képesek és a szimmetrikusan elhelyezkedő csoportok tovább csökkentik a kölcsönhatás 

erősségét. Ugyanez látható a PVC és a poli(vinilidén-klorid) pár esetén is. Az aszimmetrikus klór 

szubsztituens jelenléte a láncban erős dipólus kölcsönhatásokat eredményez, sőt gyenge H-híd is 

kialakulhat a láncok között, a Tg magas. A szimmetrikus PVDC esetében a polaritás csökken, erős 

kölcsönhatások kialakulására nincs mód, a Tg alacsonyabb. A polaritás fontosságát mutatja a PP, a 

PVC és a PAN összehasonlítása; a polaritás növekedésével a kölcsönhatás erőssége is nő és így 

növekszik az üvegesedési hőmérséklet is. 
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6.3. táblázat: A láncok közötti intermolekuláris kölcsönhatás szerepe a Tg alakulásában 

Polimer Ismétlődő egység Tg 

(C) 

Poliizobutilén 

CH2 C

CH3

CH3

 

–65 

Polipropilén CH2 CH

CH3
 

–10 

Poli(vinilidén-klorid) 

CH2 C

Cl

Cl

 

–17 

Poli(vinil-klorid) CH2 CH

Cl
 

80 

Poli(akril-nitril) CH2 CH

CN
 

130 

  

 Az intermolekuláris kölcsönhatások jelentőségét azonban legjobban a lágyítók alkalmazása, a 

lágyítás mutatja. A lágyítók szerepe abban áll, hogy a szomszédos láncok között uralkodó másodlagos 

kötéseket (van der Waals-kölcsönhatás, H-híd) felbontják, illetve a kis molekulatömegű lágyító és a 

polimer közötti kölcsönhatásra cserélik. A hosszú polimer láncok között kialakuló kölcsönhatások már 

egy-két keresztkötés esetén is a lánc mozgékonyságának jelentős csökkenését eredményezik. A lágyító 

hatására a láncok közötti kapcsolatok száma és erőssége csökken, ami a lánc mozgékonyságának 

jelentős növekedését és a Tg csökkenését eredményezi. A lágyítók és az alkalmazásukkal elért 

tulajdonságváltozás nagymértékben segítette a PVC elterjedését és széleskörű alkalmazását. A 

leggyakrabban használt lágyítók az alifás alkoholok ftalátjai, pl. a di-(2-etil-hexil)-ftalát. A poláris és 

erősen polarizálható aromás gyűrű és az észtercsoportok megbontják a PVC klór szubsztituense által a 

láncok között kialakított másodlagos kötéseket. Egyéb alifás és aromás észtereket is nagy 

mennyiségben használnak lágyítóként. A lágyító mennyiségének az üvegesedési hőmérsékletre 

gyakorolt hatását mutatjuk be a 6.1. ábrán, ahol a Tg-vel arányos hidegállósági hőmérsékletet 

ábrázoltuk a lágyítótartalom függvényében. Az eredetileg üveges PVC (Tg  80 C) a lágyító adagolás 

hatására nagyrugalmas állapotba kerül. A lágy PVC azonban nem tipikus elasztomer, a lágyító 

jelenléte miatt külső igénybevétel esetén a plasztikus deformáció lehetősége nagy. Nagyok a 

relaxációs idők is, mivel az alakváltoztatáshoz a másodlagos kötések megbontására és újraalakulására 

van szükség, a veszteség nagy. Ez azonban nem befolyásolja a lágy PVC széles körű alkalmazását az 

építőiparban (padlóburkolat, tapéta), a gyógyászatban (infúzió, vérzsák), a műbőrgyártásban (táskák, 

cipők) és sok más helyen. 
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6.1. ábra: A lágyító mennyiségének hatása a PVC hidegállóságára 

 A kristályos polimerek jellemző hőmérsékletét, az olvadási hőmérsékletet is befolyásolja a lánc 

hajlékonysága, de csak áttételesen a kristályosodás kinetikájára gyakorolt hatáson keresztül. A kris-

tályosodás elsődleges feltétele a lánc szabályossága (ld. 6.3.1. pont), az olvadási hőmérsékletet pedig 

elsősorban a kristályos egységek típusa, mérete, szabályossága határozza meg. Itt is, mint a Tg eseté-

ben, számos mennyiség (hajlékonyság, szubsztituensek jellege, kölcsönhatás) és a Tm között lehet kap-

csolatot találni, azonban a több egyidejű hatás következtében a döntő tényező meghatározása nehéz.  

 

6.2. ábra: Összefüggés a kristályos polimerek jellemző (Tg, Tm) hőmérsékletei között 

 A kristályos polimerek mindig kétfázisúak, a kristályos fázis mennyisége változó. A kristályos 

polimereknek tehát üvegesedési és olvadási hőmérséklete is van. A gyakorlat szempontjából az 

olvadási hőmérséklet és a kristályos szerkezet a döntő, ezek határozzák meg a polimer alkalmaz-



86 Műanyagok 

© Pukánszky Béla, Móczó János, BME www.tankonyvtar.hu 

hatóságának felső hőmérsékleti határát, illetve a polimer tulajdonságait. A két jellemző hőmérséklet 

között meglepően szoros összefüggés áll fenn (6.2. ábra), ami azonban nehezen fogalmazható meg 

egyértelmű szabály formájában. A korreláció is alátámasztani látszik azt a feltételezést, hogy a Tg és a 

Tm értékét azonos tényezők, azaz a lánc hajlékonysága, a szubsztituensek jellege és a kölcsönhatás 

erőssége befolyásolja. Feltehető, hogy az említett paraméterek hatással vannak a mozgékonyságra, 

valamint a krisztallitok tökéletességére is. Az ábra azonban azt is bizonyíthatja, hogy a kristályos 

polimerekben a fázisok nem függetlenek egymástól, a kristályos fázis mennyiségének, a krisztallitok 

tökéletességének és a lamellák vastagságának (ld. 6.3.2. pont) növekedésével, az amorf fázis 

mozgékonysága is csökken. Az azonban kétségtelen, hogy a láncszerkezet nemcsak általánosságban, 

hanem a konkrét esetekben is döntő szerepet játszik a polimerek tulajdonságainak alakulásában. 

6.3. Kristályos polimerek 

A kristályos polimerekben a makromolekula, az egyedi lánc jellemzői meghatározzák a 

kristályosodási hajlamot és befolyásolják a kristályos szerkezet jellegét (a molekulák elrendeződése, 

kristálytípus, elemi cella méretei stb.). A gyakorlati körülmények között kristályosodott polimerek 

morfológiáját azonban számos egyéb tényező is befolyásolhatja, elsősorban a láncok hajlékonysága, a 

kristályosodás kinetikája. A kristályosodáshoz szerkezeti, termodinamikai és kinetikai feltételeket kell 

kielégíteni.  

6.3.1. A kristályosodás szerkezeti feltétele, a szabályos lánc 

A kristályosodás szerkezeti feltétele a lánc szabályossága, ami lehetővé teszi a láncok, illetve azok 

elemeinek szabályosan ismétlődő elrendeződését. Jó példa erre a polipropilén, amelynek izotaktikus 

formája kristályos 165 C-os olvadásponttal, míg ataktikus láncszerkezet esetén amorf, kb. 0 C-os 

üvegesedési hőfokú polimert kapunk. Sztereospecifikus polimerizációval számos monomerből elő-

állítható izotaktikus vagy szündiotaktikus polimer, amelyek szinte minden esetben képesek 

kristályosodásra. 

 

 A lánc szabályosságának megbontása minden esetben a kristályosság csökkenését, szélső esetben 

megszűnését, a kristályok méreteinek változását és az olvadáspont csökkenését eredményezi. 

Korábban már bemutattuk a polietilének kristályos szerkezetének és tulajdonságainak változását az 

elágazások számának növekedésével (ld. 1.3. táblázat). A táblázat adatai egyértelműen bizonyítják 

mind a szabályosságnak a kristályosodásban játszott szerepét, mind pedig a kristályos szerkezetnek a 

tulajdonságokra gyakorolt hatását. Az elágazást gyakorlatilag nem tartalmazó nagysűrűségű polietilén 

(HDPE) kristályossági foka és rugalmassági modulusa nagy. A hosszú és rövidláncú elágazásokat 

egyaránt tartalmazó kissűrűségű polietilén (LDPE) olvadási hőmérséklete alacsony, a kristályos fázis 

mennyisége lényegesen kisebb, az anyag merevsége kicsi. 

 

 A lánc kémiai módosítása is a szabályosság megbontásához vezet. A polietilén egyik gyakorlati 

alkalmazása padlófűtő és melegvízcsövek előállítása. A tulajdonságok javítása és az élettartam 

növelése érdekében a polietilént gyakran térhálósítják, amelynek egyik módszere telítetlen szilánve-

gyületek ojtása a láncra, majd ezek összekapcsolása. Az ojtás a lánc szabályosságának megbontásához 

vezet. A 6.3. ábrán látható, hogy az ojtás fokának növekedésével (szilántartalom – módosított polimer) 

a kristályosodási hő, azaz a kristályosság csökken. A polimer térhálósítása szilárd állapotban történik. 

A térháló kialakulása után a keresztkötések nagymértékben lecsökkentik a lánc mozgékonyságát. A 

térhálósított polimer megolvasztása, majd ismételt kristályosítása a kristályosság és az olvadáspont 

további csökkenését eredményezi (térhálós). A térhálós szerkezet csökkenti a láncok mozgékonyságát, 

kinetikailag gátolja a kristályosodást. 
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6.3. ábra: Ojtás és térhálósodás hatása a PE kristályosodására 

6.3.2. A kristályos polimerek szerkezete 

 

6.4. ábra: Kristályos polimerek szerkezeti elemei 

A kristályos polimerek szerkezete hierarchikus felépítésű, különböző egymásra épülő szerkezeti egy-

ségekből áll. A szerkezeti elemek kapcsolata a 6.4. ábrán látható. A legkisebb szerkezeti egység az 

elemi cella, amelyet párhuzamosan elrendeződő polimer láncok alakítanak ki. Egy polimer molekula 

számos elemi cellán halad keresztül. A 6.4. ábrán az egyik legegyszerűbb szerkezetű polimer, a poli-

etilén kristályának felépítését láthatjuk. Öt párhuzamos polimer lánc alkotja az elemi cellát és a láncok 

a c kristálytani tengely irányában állnak. A c tengely irányában az elemi cella mérete egy ismétlődő 

egység méretének felel meg. A polietilén láncok a kristályrácsban síkban kiterítve, zegzugos alakban 

találhatók, mivel ilyen esetben a sztérikus hatás a legkisebb. A szubsztituenst nem vagy csak kismére-

tű oldalcsoportot tartalmazó polimerek molekulái az elemi cellában általában ilyen módon helyezked-

nek el. A polietilén mellett így kristályosodnak a poliamidok, a poli(vinil-alkohol), a cellulóz és né-

hány más polimer.  
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Nagyobb oldalcsoportok esetén nem a síkban kiterített, zegzugos lánc lesz energetikailag a 

legkedvezőbb, a sztérikus kölcsönhatások csökkentésére a lánc csavart, spirál alakot vesz fel. Számos 

különböző hélikus elrendeződés létezik, ezeket a 6.5. ábrán mutatjuk be. Amennyiben az oldalcsoport 

mérete nem túlságosan nagy, a hélix három ismétlődő egységenként tesz meg egy fordulatot és ilyen 

esetben a 6.5. ábrán látható első szerkezet alakul ki. Ez jellemző a polipropilénre, a polibuténre és 

néhány más polimerre. Amennyiben a szubsztituensek mérete nagy, nagy a helyigényük is, ami lazább 

spirálok kialakulásához vezet. Az izotaktikus poli(metil-metakrilát) például öt ismétlődő egységet 

tartalmaz két fordulaton belül, míg a poliizobutilén spirálja nyolcat minden öt fordulatra. Az elemi 

cellát a spirális láncok alkotják. 

 

6.5. ábra: Izotaktikus vinil polimerek hélikus elrendeződése 

 Az elemi cella, eltérően a kristályos morfológia más lényeges jellemzőitől (pl. kristályossági fok, 

krisztallit méret) gyakorlatilag független a polimer eredetétől és a molekuláris jellemzőktől. Az elemi 

cellában fennálló szimmetriaviszonyok alapján a polimerek esetében is a kismolekulájú anyagokhoz 

hasonló kristályrendszerek alakulhatnak ki. Előfordul a polimorfia jelensége is, azaz egy adott polimer 

többfajta módosulatban létezhet, más szóval többfajta eltérő geometriai felépítésű elemi cella alakulhat 

ki. A különböző módosulatok lamelláiból felépülő szferolitok szerkezete és tulajdonságai szintén 

eltérnek egymástól. Az esetek többségében a polietilén például ortorombos formában kristályosodik, 

míg nyújtás hatására monoklin kristályok képződnek. Nyomás alatt a kristályos cella hexagonális lesz. 

Ehhez hasonlóan a polipropilén is több módosulatban kristályosodhat, melyek közül legfontosabbak az 

α (monoklin) és a β (trigonális) kristályformák. A kristálymódosulatok röntgendiffrakcióval könnyen 

megkülönböztethetők, de jelenlétük megállapítható szupermolekuláris képződményeik (szferolitok) 

jellegzetességei alapján is. 

 

 Az elemi cellák nagyobb egységeket, krisztallitokat alkotnak. A krisztallitokban már nemcsak 

rendezett molekulák, hanem amorf láncrészek is találhatók, amit röntgendiffrakciós vizsgálatok 

segítségével egyértelműen bizonyítottak. Az első szerkezeti modell, amely ezt figyelembe vette, a 

rojtozott micella modell volt, melyet a 6.6. ábrán mutatunk be. A modell hiányosságára a polimerek 

híg oldatának kristályosításából nyert egykristályok vizsgálata alapján derült fény. Az egykristályok 

gyakorlati jelentősége csekély, viszont elméletileg rendkívül fontos az a megállapítás, hogy 

vastagságuk ritkán haladja meg a 10 nanométert. Szerkezetvizsgálatok segítségével megállapították, 

hogy a láncok a lamellák síkjára merőlegesen helyezkednek el. Mivel a láncok hossza minimum 100 
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nm, ezeknek csak egy része alkothatja a krisztallitot, a láncoknak hajtogatott formában, többször 

visszatérve kell abban elhelyezkedni. Ez a felismerés vezetett a hajtogatott láncú krisztallit modell 

megalkotásához (A. Keller). Fel kell itt hívnunk a figyelmet arra, hogy a polimerek a gyakorlatban 

mindig ömledékből, és nem oldatból kristályosodnak. 

 

6.6. ábra: A rojtozott micella modell 

 A primer krisztallitok hajtogatott láncú tűs (fibrillák) vagy lemezes (lamellák, ld. 6.4. ábra) 

kristályok. A láncok elhelyezkedése a lamellában hosszú ideig, és bizonyos mértékben még ma is, vita 

tárgyát képezte és képezi. Különböző elképzelések alakultak ki a teljesen szabályosan visszatérő 

láncoktól, a laza hurkokkal történő visszatérésen keresztül, a vegyes szerkezetekig. A szabályos 

hajtogatással visszatérő láncokból felépülő és a valósághoz legközelebb álló elképzelést a 6.7. ábrán 

mutatjuk be. A reális modell szerint egy lamellában több lánc is részt vesz, illetve egy lánc több 

lamellának a része is lehet. Ez utóbbiak az ún. kötőmolekulák, amelyeknek nagy szerepe van a 

kristályos polimerek tulajdonságainak meghatározásában. Ezek számának növekedésével a szilárdság, 

a deformálhatóság és az ütésállóság egyaránt növekszik. A lamellából kilépő és abba vagy egy másik 

lamellába visszatérő, de a kristály építésében részt nem vevő láncrészek alkotják a kristályos polimer 

amorf fázisát. A két fázis határán kialakul egy átmeneti réteg (határfázis), amelyben a szegmensek 

csökkent mozgékonysággal rendelkeznek, bár mozgékonyabbak, mint a rácsban rögzített láncok. 

Ennek a rétegnek a tulajdonságai a két fázis jellemzői között helyezkednek el. 

 
6.7. ábra: Lánchajtogatás a lamellában 

 A kristályosodás során a lamellák szupermolekulás szerkezetekbe rendeződnek. A leggyakoribb 

ilyen szerkezet a szferolit, ami nyugalmi állapotú (nyírás nélküli) ömledék kristályosodásakor 

keletkezik. A szferolit a fibrillás vagy lamellás krisztallitok gömb alakú, szimmetrikus halmaza. A 
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szferolitokat a középpontból kiinduló, a tér minden irányába növekedő krisztallitok építik fel. A teljes 

térkitöltést az biztosítja, hogy a sugárirányba növekvő fibrillákról kis szögekben újabb fibrillák 

ágaznak le a növekedéssel egyidejűleg. A szferolitok polarizált fényben kettőstörők, jellegzetes, máltai 

kettős kereszthez hasonlító képet mutatnak (ld. 6.8. ábra). 

 

6.8. ábra: PP szferolitok polarizációs optikai mikroszkóppal készült felvétele 

 A kettőstörésből adódóan a szferolitos szerkezet kialakulását fénymikroszkóppal követhetjük a 

legegyszerűbben vékony ömledék filmekben lejátszódó kristályosodás során. (3. video)  

 

3. videó: Szferolitképződés a polipropilén kristályosodása során 

 Egy szferolitról ilyen módon készült képet mutatunk be a 6.8. ábrán. Attól függően, hogy a 

lamellák egyenesek vagy hossztengelyük mentén megcsavarodnak, spirális alakúak, radiális vagy 

gyűrűs szferolitok jönnek létre. A szferolitokat felépítő lamellák elektronmikroszkóppal készült 

felvétele látható a 6.9. ábrán.  

 

6.9. ábra: Élükön álló lamellák elektronmikroszkópos felvétele 
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 A kristályosodás körülményeitől függően a szferolitok mellett más szupermolekuláris 

képződmények is keletkezhetnek a kristályosodás során. Ha egyidejűleg nagyszámú góc található 

egymás mellett, nem gömbalakú (szferolitos), hanem cilindrites vagy transzkristályos szerkezet alakul 

ki. A két szerkezet között csak a gócképződés módjában van különbség, az első esetben egymással 

párhuzamosan orientált molekulakötegen, míg a másodikban egy nagyenergiájú felületen következik 

be a gócképződés. Ilyen esetben a szupermolekuláris képződmények csak a felületre merőlegesen 

tudnak növekedni, mivel gátolják egymás oldalirányú növekedését. A 6.10. ábrán a kristályosodást 

megelőzően meghúzott PET-szál felületén cilindritesen kristályosodott polipropilént mutatunk be. 

Látható, hogy az ömledékben a gócok száma lényegesen kisebb, mint a szál felületén. Az ábrán látható 

az is, hogy ha a szál meghúzásával nem alakítunk ki sorgócokat (ld. felső szál), cilindrites szerkezet 

nem jön létre. Ilyen szerkezetek gyakran alakulnak ki a fröccsöntés során és anizotrop, irányfüggő 

tulajdonságokat eredményeznek. 

 

6.10. ábra: PP cilindrites kristályosodása PET szálon;  módosulat képződése 

6.3.3. Kristályosodás, gócképződés 

A polimer kristályosodásának első lépése a gócképződés. Az ömledékben kialakul egy új fázis, 

amelyen azután megindul a kristályos lamellák növekedése. A gócképződésnek két fő módját 

különböztetjük meg. Homogén gócképződés csak nagyon tiszta körülmények között, az olvadási 

hőfokhoz közeli hőmérsékleteken következik be. A kristályosodást elindító góc sűrűségfluktuáció 

következtében alakul ki. A gócképződés általában lassú, a gócok száma pedig többnyire kicsi.  

 

6.11. ábra: Kereskedelmi gócképző hatása a PP kristályosodására 
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Heterogén gócképződés idegen anyagok jelenlétében következik be, és jelentősen befolyásolja a 

kristályosodás lefutását. Gyakorlatilag minden idegen anyag gócként viselkedik, a kristályok 

növekedése a felületükről indul el. Mivel a gyakorlatban használt polimerek az esetek többségében 

tartalmaznak valamilyen adalékot, társító- vagy segédanyagot, a heterogén gócképzés igen gyakori. A 

6.11. ábrán egy gócképző hatását mutatjuk be egy kettős metszeten, amelynek jobboldalán az 

adalékmentes, míg a balon a gócképzőt tartalmazó polimer polarizációs optikai mikroszkóppal felvett 

képe látható. Az ábrán világosan látszik, hogy azonos körülmények között a gócképzőt tartalmazó 

mintában a gócok száma lényegesen nagyobb, mint az adalékot nem tartalmazó polimerben. A 

jelenséget még szemléletesebben mutatja be a 4. videó. 

 

4. videó: Gócképzett és gócképzőmentes minták kristályosodása 

 

6.12. ábra: Egy kereskedelmi gócképző szemcseszerkezete 

 A heterogén gócképzés általában topológiai okokra vezethető vissza. A kristályosodás 

megindulásához a molekulák, de legalább a szegmensek rendezett, orientált elrendeződése szükséges. 

Ez a rendezettség idegen felületeken könnyen kialakul. Így a fibrilláris vagy lemezes adalékok, 

gócképzők különösen hatásosak. Gócképző hatást figyeltek meg például egy sima üvegfelületen 

található repedésen is. A molekulák a repedéssel párhuzamosan orientálódtak és így indult meg a 

kristályosodás. A 6.12. ábrán egy fibrilláris részecske geometriával rendelkező kereskedelmi gócképző 

elektronmikroszkópos képét mutatjuk be. A kristályos szerkezet szabályozása érdekében gyakran 

szándékosan adnak gócképzőket a polimerekhez. A gócképzők hatásossága szerkezetüktől (ld. 6.12. 

ábra) és a polimer túlhűthetőségétől, azaz termodinamikai tényezőktől függ. Gócképzők hatására a 

kristályosodás során képződött szferolitok mérete csökken, a termék mechanikai tulajdonságai, a 

merevség, a szilárdság és a hőállóság javulnak, de az ütésállóság gyakran csökken.  

6.3.4. Kristályosodás, olvadás, kinetika 

Az ömledékből kristályosodó polimer lamelláinak mérete és szabályossága rendkívül különböző. A 

kristályosodás során találkozó szferolitfrontok akadályozzák egymást a növekedésben, a már 

kikristályosodott lamellákban található láncrészek pedig csökkentik a még ömledékben lévő 

szegmensek mozgását, kinetikai gátat szabnak a kristályosodásnak. Ennek következtében a kialakuló 
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lamellák mérete egy széles tartományt ölel át és így olvadási hőmérsékletük, valamint a polimer 

makroszkopikus jellemzőire gyakorolt hatásuk is különböző lesz. A 6.13. ábrán mutatjuk be az 

olvadási hőmérséklet függését a lamella vastagságától. Látható, hogy a különböző méretű krisztallitok 

rendkívül jelentős, 30 C-ot is átölelő hőmérséklettartományban olvadnak meg. 

 
6.13. ábra: Az olvadási hőmérséklet függése a lamella vastagságától 

 Tekintettel arra, hogy gyakorlati körülmények között, a feldolgozás során kristályosodott mű-

anyagok kristályosodási körülményei az egyensúlyi feltételektől távol vannak, a lamellavastagságok is 

változóak lesznek. Ennek megfelelően – összhangban a 6.13. ábrával és eltérően a kis molekula-

tömegű anyagoktól – a polimer nem rendelkezik éles olvadásponttal, hanem olvadása egy széles 

hőmérséklettartományban megy végbe. Ez látható a 6.14. ábrán, amelyen egy PP-minta olvadási 

görbéjét mutatjuk be. Az olvadás viszonylag alacsony hőmérsékleten (110 C) kezdődik és egy kb. 

60 C-os tartományt ölel át. Többször említettük, hogy a kristályos polimerek jellemző hőmérséklete 

az olvadási hőmérséklet, ami viszont a fentiek szerint nem definiálható egyértelműen. A gyakorlatban 

olvadási hőmérsékleten általában a 6.14. ábrán bemutatotthoz hasonló olvadási görbék maximumához 

tartozó hőmérsékletet értik. 

 
6.14. ábra: Egy PP minta olvadási görbéje 
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 A polimerek másik jellegzetessége, hogy ömledékeik nagymértékben túlhűthetők az olvadási és 

kristályosodási hőmérsékletek között akár 50 C különbség is lehet. A kristályosodás sebességét 

termodinamikai és kinetikai tényezők határozzák meg. A nagyviszkozitású ömledékben a molekulák 

mozgása oly mértékben gátolt, hogy jelentős túlhűtés érhető el, a kristályosodás csak az egyensúlyi 

olvadási hőmérséklettől távol következik be. 

 

 A kristálynövekedés sebességét meghatározó termodinamikai és kinetikai tényezők szerepét jól 

szemlélteti a szferolitok radiális növekedési sebességének hőmérsékletfüggése (6.15. ábra). Magas 

hőmérsékleten a molekulák mozgékonysága nagy, de a termodinamikai hajtóerő kicsi. A hőmérséklet 

csökkenésével a túlhűtés és ezáltal a hajtóerő egyre nagyobb lesz, a szferolit növekedési sebessége is 

nő és maximumon megy keresztül, mivel a hőmérséklet további csökkenése a molekulák 

mozgékonyságának csökkenését eredményezi, a növekedés kinetikailag gátolttá válik, sebessége egyre 

kisebb lesz. 

 
6.15. ábra: A hőmérséklet hatása PS szferolitok radiális növekedési sebességére 

6.3.5. A kristályos szerkezet és a tulajdonságok kapcsolata 

Bár a kristályos szerkezet és a polimer tulajdonságai között kétségtelenül van kapcsolat, egyértelmű 

összefüggések felállítása nehéz. Ennek oka elsősorban az, hogy a kristályosítás körülményeinek 

változtatásával nem lehet egyszerre csak a kristályos szerkezet egyetlen jellemzőjét módosítani, 

egyidejűleg mind megváltozik. A tulajdonságokat befolyásoló legfontosabb tényezők: 

– a kristálymódosulat típusa 

– a kristályosság foka 

– a lamellák vastagsága, illetve a vastagság eloszlása 

– a morfológiai képződmények (szferolit, cilindrit) jellege és mérete 

– a kötőmolekulák száma. 

Mindegyik befolyásolja a polimer összes mechanikai jellemzőjét, egyes szerkezeti tényezők és a 

tulajdonságok között azonban szorosabb összefüggés áll fenn. A kristálymódosulat pl. jelentősen 

befolyásolja a polimer mechanikai jellemzőit. Jó példa erre a polipropilén, amely több formában 

kristályosodhat. A  módosulatú PP merevsége kisebb, ütésállósága azonban lényegesen meghaladja a 

leggyakrabban előforduló -formában kristályosodó termékekét.  

 

 A kristályos fázis mennyiségének jelentőségét az 1.3. táblázat adatai egyértelműen bizonyítják. A 

kristályosság növekedésével a modulus és a szilárdság nő, a deformálhatóság és az ütésállóság 

csökken. A kristályosságnak jelentős szerepe van a polimer gáz- és gőzáteresztése szempontjából is, 

áteresztés, diffúzió csak az amorf fázisban történik. A kristályos polimerek oldhatósága is lényegesen 
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rosszabb, mint az amorf polimereké. A poliamidok vagy a PET csak különleges oldószerekben 

oldódnak, azokban is nagyon nehezen, magas hőmérsékleten. 

 

 A lamella vastagsága elsősorban a rugalmassági modulus értékét befolyásolja, növekedésével a 

merevség nő, de ezzel egyidejűleg az ütésállóság általában csökken. A kristályosság és a 

lamellavastagság együttes hatását veszi figyelembe a 6.1. empirikus összefüggés, amelyet különböző 

gócképzőket tartalmazó polipropilének vizsgálata során határoztak meg: 

 77,1   018,0   014,0   ccp HTE  (6.1) 

ahol Tcp a kristályosodás csúcshőmérséklete, Hc pedig a kristályosodási hő.  Az első mennyiség a 

lamellavastagsággal arányos, míg a második a kristályos fázis mennyiségével. A 6.1. egyenlettel 

számolt és a mért rugalmassági modulusok összefüggését láthatjuk a 6.16. ábrán. A korreláció 

rendkívül jó annak ellenére, hogy a polimerek szerkezete (homopolimer, random és blokk kopolimer), 

a gócképző típusa és mennyisége mintáról mintára változott. Az összefüggés egyértelműen bizonyítja 

a kristályosság és a lamellavastagság fontosságát a kristályos polimerek tulajdonságainak 

alakulásában. A törési ellenállás, az ütésállóság ezzel szemben a vizsgált esetben jobban függött a la-

mellavastagságtól, mint a kristályos fázis mennyiségétől.  

 

6.16. ábra: A 6.1. egyenlet szerint számolt, illetve mért modulusok összefüggése gócképzőt tartalmazó 

PP homo- és kopolimerekben 

 Irodalmi adatok szerint a szferolitok mérete jelentősen befolyásolja a polimer tulajdonságait. 

Izoterm kristályosítással bizonyos polimerekből igen nagyméretű szferolitok állíthatók elő. A szferolit 

méretének növekedésével a polimer ridegebbé válik, szilárdsága, de különösen ütésállósága jelentősen 

csökken (6.17. ábra). Meg kell azonban jegyezni, hogy a gyakorlati körülmények között előállított 

vékonyfalú műanyag termékekben a szferolitok mérete általában kicsi, ebben a tartományban ez a 

szerkezeti jellemző alig befolyásolja a tulajdonságokat.  
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6.17. ábra: A szferolitméret hatása a PP ütésállóságára 

 A törési ellenállás csökkenése ismét felhívja a figyelmet a több lamellán áthaladó kötőmolekulák 

szerepére és fontosságára. A lassú, izoterm kristályosítás során hosszú idő áll rendelkezésre a 

molekulák rendeződésére, a kinetikai hatások szerepe kisebb, a lamellák tökéletesebbek. A több 

lamellán áthaladó láncok, azaz a kötőmolekulák száma csökken. Ez a szilárdság és a deformálhatóság 

csökkenéséhez vezet. A kötőmolekulák szerepét jól mutatja a 6.18. ábra, amely az ilyen molekulák 

száma és a szakítószilárdság között teremt összefüggést. A kötőmolekulák számának csökkenésével a 

szilárdság a várakozásnak megfelelően csökken. A kötőmolekulák száma arányos a lamella 

vastagságával. 

 
6.18. ábra: A kötőmolekulák hatása a polimerek szilárdságára 

 A kristályos polimerek egy jelentős részét szálképzésre is használják (poliamidok, poliészterek, 

polipropilén). A szálképzés során a kristályszerkezet megváltozik, változhat a kristálymódosulat és a 

lamellák szerkezete is. A hajtogatott láncok kihúzódnak a lamellából és fibrilláris szerkezetet hoznak 
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létre. Az orientált polimerek jellemzői nagymértékben anizotropak, a mechanikai jellemzők (modulus, 

szilárdság) növekednek az orientáció irányába és csökkennek arra merőlegesen. A szálak hosszirányú 

szilárdsága tehát igen nagy. A keresztirányú tulajdonság romlása ebben az esetben lényegtelen, mivel 

az alapvető igénybevétel a száltengely irányával esik egybe. Orientált, ultra nagy molekulatömegű 

polietilén szál modulusa és szilárdsága megközelíti a kémiai kötések erősségéből számított elméleti 

értéket és meghaladja az acélok megfelelő jellemzőit. Orientált polietilénből készülnek a legjobb 

golyóálló mellények. A 6.19. ábrán a feldolgozás során orientált PP-szál rugalmassági modulusának 

változását tüntettük fel a nyújtási arány függvényében. Látható, hogy az orientáció hatására a 

merevség a többszörösére nő. 

 

6.19. ábra: Összefüggés az orientáció mértéke és az orientált PP szálak merevsége között 

6.4. Amorf polimerek szerkezete 

Az előző pontokban részletesen foglalkoztunk a kristályos polimerek szupermolekuláris szerkezetével, 

annak kialakulásával és a polimer makroszkopikus tulajdonságaira gyakorolt hatásával. Korábban azt 

is említettük (ld. 5. fejezet), hogy esetenként az amorf polimerekben is kialakulnak szupermolekuláris 

képződmények. Említettük a szuszpenziós PVC különleges, globuláris szerkezetét. A szemcsét egy 

PVC molekulákból és a szuszpendáló szer molekuláiból álló héj veszi körül. A héjon belül a PVC 

legalább két különböző szintre tagozódó globuláris szerkezetet képez. A szerkezet a feldolgozás során 

lebomlik, de a lebomlás általában soha nem teljes, nem megy molekuláris szintig. A PVC, és külö-

nösen a lágyítót nem tartalmazó kemény PVC reológiai jellemzőit és mechanikai tulajdonságait jelen-

tősen befolyásolja ez a globuláris szerkezet és annak lebomlási foka. Hasonló szerkezetek kialakulását 

megfigyelték más polimerek, például a szuszpenziós eljárással készült polisztirol esetében is. 

 

 A kopolimererek az esetek többségében amorfak. Az alternáló és statisztikus kopolimerek 

homogének, a blokk kopolimerek azonban igen gyakran, heterogén, többfázisú szerkezettel 

rendelkeznek. Amennyiben a komonomereknek megfelelő homopolimerek nem elegyíthetőek és a 

blokkok kellően hosszúak, fázisszeparáció lép fel. A kialakuló szerkezet típusa, méretei, valamint a 

kopolimerek tulajdonságai a komponensek jellegétől (határfelületi feszültség, elegyíthetőség, 

lánchossz stb.) és a fázisok méretétől függenek. A kialakult szerkezetet természetesen befolyásolja az 

összetétel és a polimerizációs eljárás is. Nagyrugalmas (elasztomer) és üveges vagy kristályos 

blokkból állnak a gyakorlatban egyre inkább elterjedő termoplasztikus elasztomerek. Az üveges vagy 

kristályos egységek fizikai térhálót alkotnak, amelyek a feldolgozás hőmérsékletén reverzibilisen 

megolvadnak. Ezek az anyagok a hőre lágyuló polimerekre jellemző módszerekkel dolgozhatók fel, 

viszont alkalmazásuk során gumiként viselkednek. A blokk kopolimerek gyakran felületaktív 
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anyagként, fázis közvetítőként vagy kapcsoló anyagként hatnak különböző polimerek keverékeiben. 

Egy különleges összetételű keverék szerkezetét mutatja a 6.18. ábra. A keverék polisztirolt és két 

különböző kémiai szerkezetű blokk kopolimert tartalmaz. A többkomponensű, többfázisú heterogén 

polimer rendszerek típusaival, szerkezetével és tulajdonságaival a következő fejezetben foglalkozunk. 
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7. TÁRSÍTOTT ÉS ÖSSZETETT RENDSZEREK 

7.1. Bevezetés 

A polimerek tulajdonságait egyre gyakrabban módosítják társító anyagokkal, amelyeket a rendszer az 

alappolimerrel összemérhető mennyiségben tartalmaz. A társító komponenseket három fő csoportra 

oszthatjuk: töltőanyagokra, polimerekre és szálakra. A társítóanyagok az alappolimer egyes 

tulajdonságait jelentősen javítják, míg más jellemzőit kedvezőtlenül változtatják meg. Általában 

jellemző, hogy a társító komponens a polimer összes tulajdonságát módosítja, a társítás következtében 

új műanyag jön létre. A gyakorlatban azokat a rendszereket alkalmazzák, amelyek a tulajdonságok 

előnyös kombinációját kínálják, elfogadható áron. A társítás gyakorlatilag korlátlan lehetőséget kínál a 

jellemzők módosításra; a polimer keverékek és kompozitok gyártása és felhasználása rohamosan nő.  

 

 A társított rendszerek elterjedésének több oka van. Új polimerek szintézisének és 

gyártástechnológiájának kidolgozásához általában 6-8 év szükséges, társítással 2-3 év vagy még 

rövidebb idő alatt is kifejleszthető kereskedelmi termék. A társított rendszerek előállításához 

szükséges berendezések beruházás igénye is lényegesen kisebb, mint egy új polimerizációs üzemé. 

Mint említettük, társítással a jellemzők széles tartományban változtathatók és a komponensek 

mennyiségének, valamint minőségének helyes megválasztásával az alkalmazási terület igényeinek 

legjobban megfelelő anyag állítható elő. Néhány lehetőséget a 7.1. táblázatban mutatunk be. A 

táblázatban példaként feltüntetett anyagok esetében az igényeknek megfelelően nagy ütésállóság, 

merevség, vagy ezek kombinációja érhető el. A kedvező tulajdonságokat általában kis súly, nagy 

termelékenységű feldolgozás és kedvező ár is kíséri. 

 

 A társított műanyagok közös jellemzője, hogy általában többkomponensű és többfázisú 

rendszerek. Esetenként elegyíthető polimerek keverékeiből is készül kereskedelmi termék, azonban 

ezek száma elenyészően kicsi. Kereskedelmi termék például a PC/ABS keverék (General Electric), 

ami kétkomponensű, háromfázisú rendszer. A polikarbonát fázis mellett az ABS maga is kétfázisú, a 

polibutadién és a SAN külön fázist képez. Az autóiparban többek között lökhárítót készítenek PP, 

EPDM és CaCO3 társításával. Ezek háromkomponensű, négyfázisú kompozitok, a polipropilén 

kristályos és amorf fázisa mellett külön fázist képez a töltőanyag és az elasztomer komponens is. 

Láttuk korábban, hogy a makromorfológia jelentős hatást gyakorol a kristályos polimerek 

tulajdonságaira. A heterogén polimer rendszereknél a szerkezet hatása döntő és a fejlesztés egyik 

kulcskérdése a szerkezet-tulajdonság összefüggések meghatározása és kívánt szerkezetű anyagok 

előállítása. 

7.1. táblázat:  A társított rendszerek alkalmazásának előnyei 

Anyag Modulus 

(GPa) 

Szilárdság 

(MPa) 

Ütésállóság 

(kJ/m2) 

Alkalmazás 

PS 3,15 55,0 25
a
 vonalzó 

HIPS 2,65 38,0 450
a
 monitorház 

PP 1,40 32,4 1,73b műanyag edény 

PP/talkum 4,82 33,8 1,77b lökhárító, légbefúvó 

Acél 20,7 69,0   

Epoxi/szénszál 13,8 137,9  repülés, űrhajó 
 ahornyolatlan, bhornyolt 
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 A háromféle társított rendszert, a keverékeket, a töltőanyagot tartalmazó és az erősített 

polimereket általában külön kezelik és tárgyalják. Viselkedésük és a tulajdonságaikat befolyásoló 

tényezők azonban nagyon hasonlítanak, ezeket minden esetben a komponensek jellemzői, az 

összetétel, a szerkezet, és a határfelületi kölcsönhatások határozzák meg. 

7.2. Töltőanyagot tartalmazó polimerek 

A fejezet címében szereplő anyagok alkalmazása széleskörű. Felhasználják őket a műszeriparban, 

háztartási gépek és kerti bútorok gyártásában, de különösen az autóiparban. Számos alkatrész, a 

műszerfal, a lökhárító, esetenként a hang- és hőszigetelő burkolatok kompozitból készülnek. 

Kezdetben a töltőanyagokat a műanyag árának csökkentése érdekében alkalmazták. A töltőanyagot 

azonban általában külön technológiai lépésben adják a polimerhez, ami árnövekedést eredményez. Ma 

már csak akkor használnak töltőanyagokat, ha az műszaki szempontból indokolt. Minden olyan 

esetben, amikor a merevség, a hőállóság vagy az alaktartósság növelése a cél, a töltőanyagok 

alkalmazásával mindez elérhető. Ugyanakkor a töltőanyagot tartalmazó polimerek deformálhatósága 

és ütésállósága általában kisebb, mint a mátrix polimeré.  

7.2.1. A töltőanyag hatása a polimer szerkezetére 

A töltőanyag minden esetben kölcsönhatásba lép a mátrix polimerrel, megváltoztatva annak 

szerkezetét. Korábban megállapítottuk, hogy a kristályosodás igen gyakran heterogén gócképződés 

hatására indul meg, amit az anyagban található szennyeződések, de igen gyakran adalékanyagok 

indítanak meg. A töltőanyagok általában kisebb-nagyobb mértékű gócképző hatással rendelkeznek, 

ami a polimer túlhűthetőségétől és a töltőanyag szemcseszerkezeti jellemzőitől függ. A topológiai té-

nyezőknek nagy szerepe van a gócképződésben. Amennyiben a polimer lánc jellemzői és a töltőanyag 

valamelyik szerkezeti elemének mérete megegyezik, a nukleáció nagyon erős. Jó példa erre a talkum 

gócképző hatása polipropilénben. Feltehetően a talkum könnyen elváló lemezei között, illetve az azok 

által kialakított repedésekben indul meg a gócképződés.  

 

 A kristályosodási jellemzőkben bekövetkező változások egyben a polimer szerkezetének 

megváltozását is jelentik. A kristályosodási hőmérséklet növekedése gócképzésre utal, magasabb 

hőmérsékleten pedig vastagabb lamellák képződnek. A hatékony gócképzés ugyanakkor a szferolitok 

méretének jelentős csökkenéséhez is vezet (ld. 6.11. ábra). A kristályosodási hő a kristályos fázis 

mennyiségével arányos. Mivel a kristályos polimerek tulajdonságait a kristályos szerkezet határozza 

meg, várható, hogy a tulajdonságok is módosulnak. Az irodalomban valóban több utalás található arra, 

hogy a töltőanyagot tartalmazó polimerek mechanikai tulajdonságait a töltőanyag-adagolás hatására 

bekövetkező kristályosság változása határozza meg. Talkum és CaCO3 töltőanyagot tartalmazó PP 

kompozitok összehasonlító vizsgálata azonban azt mutatta, hogy a kristályos szerkezet változása 

másodlagos, a töltőanyag elsődleges hatása (töltőanyag-tartalom, szemcseszerkezet, alak, 

kölcsönhatás, orientáció stb.) határozza meg a kompozit jellemzőit. Az viszont egyértelmű, hogy a 

töltőanyag és a mátrix polimer kölcsönhatása módosítja az utóbbi szerkezetét az amorf, de különösen a 

kristályos polimerekben. 

7.2.2. A töltőanyag jellemzői 

A polimerekben a legkülönbözőbb anyagokat használják töltőanyagként, legalábbis kísérleti szinten. A 

töltőanyag kiválasztásánál számos jellemzőt kell figyelembe venni, amelyek a kompozit különböző 

tulajdonságait, feldolgozhatóságát vagy alkalmazhatóságát befolyásolják.  

  

 Típus. A műanyagokban általában a CaCO3 különböző típusait használják a legnagyobb 

mennyiségben. Kivételt képez a polipropilén, ahol a leginkább használt töltőanyag a talkum. Ezen 

kívül számos ásványi és természetes alapú anyagot is alkalmaznak. A teljesség igénye nélkül 

felsorolunk néhányat: csillám, kaolin, kvarc, üveggyöngy, wollastonit, azbeszt. Az Al(OH)3 és 

Mg(OH)2 töltőanyagok hevítés hatására vizet adnak le, égésgátlóként használják őket. Különböző 

kormok, fém porok és lemezek, polianilin adagolásával, a szigetelő műanyag vezetővé tehető. Egyre 


