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9.14. ábra: Tekercselési módszerek; a) menetes, b) spirál, c) térbeli 

 Száltekercseléssel folyamatos eljárásban állíthatók elő szálerősítésű termékek. A szálat egy 

impregnáló fürdőn vezetik át és egy tüskére tekercselik. A tüske általában kúpos, esetleg összezárható, 

hogy a kikeményített termék levehető legyen. A tekercselést három módon végezhetik (9.14. ábra). A 

legegyszerűbb a menetes tekercselés. Az így készült termékek radiális szilárdsága rendkívül nagy, a 

tengelyirányú azonban kicsi. A hosszirányú szilárdságot egy szórással felvitt réteggel növelni lehet. A 

módszert függőleges tartályok gyártására használják. A spirál-tekercselés nagyobb szilárdságot biztosít 

a terméknek. A tekercseléshez a tüske forgási és tengelyirányú mozgási sebességének pontos 

szabályozása szükséges. Az axiális mozgás irányának megváltozása a termék végén kisebb szilárdságú 

részeket eredményez, amelyeket el kell távolítani. A térbeli tekercselés rendkívül komplex mozgást 

igényel és csak számítógépes vezérléssel oldható meg. A tüske forgása és egy forgó kar együttes 

mozgása hozza létre a szükséges komplex mozgást. Csak nagyon igényes termékek, mint például 

rakéták üzemanyagtartályának előállítására használják. A módszerrel nagyszámú különböző 

konstrukciós elemet, tartályt, csövet, propellereket stb. állítanak elő. 

 

9.15. ábra: Pultrúzió; (1) végtelen szál, (2) feszítő henger, (3) gyantafürdő, (4) impregnált szál,  

(5) szerszám, (6) elhúzás, (7) termék 
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 Profilhúzás (pultrúzió). Az eljárásban az erősítő szálakat egy impregnáló fürdőn vezetik 

keresztül, majd vezető gyűrűkön egy fűtött szerszámba juttatják (ld. 9.15. ábra). A szerszámban megy 

végbe az alakadás és a térhálósodás. Az eljárás központi eleme a szerszám. Ez általában 70 cm hosszú, 

és a fellépő nagy nyomások és súrlódás miatt edzett acélból készül. A húzás sebességét a térhálósodás 

sebessége határozza meg, a termelékenység általában 1―2 m/perc. A profil továbbításához nagy 

húzóerő szükséges, ezért egy, de néha több végtelenített elhúzó egységet is alkalmaznak. A terméket 

kemencében utótérhálósításnak vetik alá. Az eljárással hengeres, vagy négyszögletes profilokat 

állítanak elő, mint pl. horgászbotokat, golfütőket, olajfúró csöveket, létrafokokat stb. 

 

 Centrifugálöntés. Nagyátmérőjű csövek, tartályok készíthetők ezzel az eljárással. A forgó 

szerszám belsejébe vágott szálat és katalizátort tartalmazó gyantát szórnak. A centrifugális erő 

egyenletesen szétteríti a reakcióelegyet a szerszám falán és ott tartja a térhálósodás alatt is. A végső 

falvastagságot több rétegből alakítják ki. A belső felület nem olyan jó minőségű, mint a szerszámmal 

érintkező felszín. A módszer módosítható csövek folyamatos gyártására is. 

 

 Folyamatos impregnálás. Lapos vagy hullámos lemezek készíthetők a módszerrel. A termékeket 

elsősorban az építőiparban használják fel. Az üvegpaplant vagy szövetet folyamatosan impregnálják a 

gyantával, hengerek vagy kenőkés segítségével. További hengerek tömörítik a lemezt, amit a 

térhálósítás követ (9.16. ábra). 

 

9.16. ábra: Hullámlemez előállítása folyamatos impregnálással 

9.8.2. Feldolgozás zárt szerszámban 

A terméket zárt szerszámban állítják elő. Az erősítőanyag impregnálható a gyantával a szerszámban, 

de gyakran szakosodott alapanyag gyártó által előállított előimpregnált anyagot (prepreg, kompound) 

használnak a feldolgozók. Sajtolás. Az erősített anyagok a korábban ismertetett módon sajtolhatók. A 

szerszámot esetleg módosítani kell, mert a szerszámlapok közé kerülő erősítő anyag gátolhatja az 

erőátvitelt, ezért speciális vágóéleket képeznek ki a szerszám felületén. A gyártáshoz általában 

előimpregnált lemezeket használnak fel. Esetenként 15 cm vastag termékeket is készítenek szakaszos 

laminálással. A lamináláshoz használt prés több etázzsal is rendelkezhet, a termék akár 60% 

erősítőanyagot is tartalmazhat. Fröccsöntés. A fröccssajtolást és a fröccsöntést szálerősítésű 

kompozitok feldolgozására is használják. A szerszámot felületi edzéssel kell ellátni az erősítő anyag 

koptató hatása miatt. Különleges eljárás a gyanta fröccssajtolás. Ennél az erősítőanyagot előre 

elhelyezik a szerszámban, majd a fröccssajtolásnál ismertetett módon bepréselik a gyantát. Az 

impregnálás és a keményítés egy technológiai lépésben megy végbe. Nagy figyelmet kell szentelni 

annak, hogy a szerszámba beáramló gyanta ne mozdítsa el az erősítő anyagot. 

9.9. Lakkok és festékek 

A lakkok és festékek kötőanyagai többnyire polimerek. A polimerizáció, illetve a polimerfizika 

kapcsán tárgyalt legfontosabb szempontok és törvényszerűségek itt is érvényesek. A lakkoknak és 
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festékeknek azonban van néhány sajátos vonása, ami egyedülállóvá teszi őket. Nem véletlen, hogy a 

lakk és festékipar önálló iparággá fejlődött. 

 

 Lakkoknak, illetve festékeknek nevezzük azokat a folyékony vagy folyékony állapotba hozható, 

anyagokat, amelyeknek megfelelő filmképző tulajdonságaik vannak, bevonatképzésre alkalmasak. A 

lakkok legtöbb esetben filmképző tulajdonságú kötőanyagok színtelen oldatai, amelyek rendszerint 

különböző adalékanyagokat is tartalmaznak. Festéken a pigmenteknek filmképző anyagokkal képzett 

stabil diszperzióit értjük. A festékek komponensei: kötőanyagok, oldószerek (oldószermentes festékek 

nem tartalmazzák), pigmentek és töltőanyagok, adalékanyagok, pl. nedvesítőszerek, lágyítók, 

katalizátorok, stabilizátorok. A korszerű kötőanyagok elsősorban szintetikusan előállított lakkipari 

műgyanták. Ezek általában kis és közepes molekulatömegű oldható, esetenként olvasztható, 

szerkezetükben nagyon sokféleképpen módosított polimerek. Az oldószerek, pigmentek, 

adalékanyagok száma és jelentősége is igen nagy. A lakk és festékipar nyersanyagai, közti- és 

késztermékei a legtöbb esetben kolloid rendszerek. 

 

 A filmképzés akkor megy végbe, amikor a lakkokat és festéket felhordják a felületre. A 

filmképzés az a folyamat, amely során a festékekből, lakkokból a hordozó felületén szilárd védő-, 

illetve díszítő hatású réteg keletkezik. A filmképzés lehet kémiai átalakulás (olajfesték), fizikai 

folyamat (nitrolakk) vagy sok esetben fizikai és kémiai átalakulások együttes eredménye (alkidgyanta 

lakk). A filmképzést általában két nagy csoportba lehet osztani. A kémiai filmképzés során kémiai 

reakció játszódik le, a film rendszerint oldhatatlanná válik. A fizikai filmképzésnél ilyen változás nincs 

és a keletkezett bevonat az eredetileg használt oldószerben ismét feloldható. A kémiai filmképzés 

során a polimerizációs eljárásoknál tárgyalt reakciók valamelyike játszódik le. 

 

 A legtöbb polimert használják lakkok és festékek kötőanyagaként, de elsősorban a térhálós 

gyantákat, így pl. a fenol-, amid- és amin-aldehid gyantákat, a poliésztereket, ezen belül is az 

alkidgyantákat és a telítetlen poliésztereket, az epoxigyantákat és a poliuretánokat. Hőre lágyuló 

műanyagokat is használnak kötőanyagként, a PVC-t, a poli(vinil-acetátot), a poli(vinil-pirrolidont), a 

polisztirolt és a poliamidokat. Különös jelentőséggel az akril- és metakrilsav-észter polimerek és 

kopolimerek bírnak. 

9.10. Ragasztás 

A ragasztás az egyik lehetséges megoldás két különálló felület összeerősítésére. Bizonyos esetekben 

ez az egyetlen ésszerű megoldás. Papír, vékony filmek, szálak, habok vagy merev anyagok, mint az 

üveg és a kerámiák, nyilvánvalóan nem kapcsolhatók össze csavarozással vagy szegecseléssel. A 

ragasztásnak számos előnye van, amelyek közül a legfontosabbak: 

– a feszültség egyenletes eloszlatása 

– az összekapcsolt egység tömege viszonylag kicsi lehet 

– környezeti hatásoknak jól ellenáll 

– ellenállás rezgéseknek (különösen elasztomereknél) 

– sima felszín, körvonalak 

– viszonylag alacsony feldolgozási költségek 

– különböző hőtágulású anyagok is összekapcsolhatók. 

A ragasztásnak természetesen vannak hátrányai is. Ezek közül a legfontosabbak a ragasztók 

viszonylag magas ára és a felületkezelés igény a ragasztás előtt, esetenként pedig külön szerkezet 

(sablon) kell a ragasztáshoz. 

 

 Mint ahogy a lakkok és festékek előállítása és felhasználása során elsősorban kolloidikai 

ismeretek szükségesek, a ragasztáshoz elengedhetetlen a felületi és határfelületi jelenségek 

tanulmányozása. Adhézióról akkor beszélünk, amikor két felületet határfelületi erők tartanak össze, 

amelyek a felületek molekulái, atomjai vagy ionjai kölcsönhatásából származnak. A kölcsönhatások 

erőssége változhat az erős kovalens kötéstől a gyenge van der Waals-kölcsönhatásig. Adhezív kötés 

többféle mechanizmussal alakulhat ki és a ragasztás ezek egyikét alkalmazza az adhezív kötés 

létrehozására. A legfontosabb mechanizmusok: 
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 Mechanikai kapcsolódás. Olyan felületek ragaszthatók így, amelyek pórusokat tartalmaznak. 

Ilyen anyagok a fa, a papír vagy a textíliák. A ragasztó a pórusokba hatolva mechanikailag köti 

egymáshoz a két felületet. Olyan esetekben is erős kötést lehet létrehozni, amikor csak viszonylag 

gyenge másodlagos kölcsönhatások lépnek fel a komponensek között. Az elasztomer ragasztók ilyen 

mechanizmussal fejtik ki hatásukat. 

 

 Interdiffúzió. A folyékony ragasztó bediffundál a szubsztrát anyagba. Az előző mechanizmustól 

eltérően a komponensek egy molekuláris szinten homogén határfázist hoznak létre. Ez a mechanizmus 

csak akkor alkalmazható ragasztásra, ha a komponensek összeférhetősége jó, ekkor 10 μm vastag 

határfázis is kialakulhat. Ez a ragasztás mechanizmusa az ömledékes ragasztás egyes eseteiben, vagy 

amikor a polimer saját oldatával ragasztunk össze különböző komponenseket. 

 

 Adszorpció és felületi reakció. Nagy felületi sűrűségű szilárd anyagok, mint pl. fémek vagy üveg 

ragasztására a fenti mechanizmusok nem alkalmazhatók. Ilyen esetekben jól tapadó erősen poláris 

ragasztókat használnak, amelyek lehetőség szerint reagálnak a felülettel. Az összes reaktív ragasztó, 

beleértve a pillanatragaszókat is, ezen az elven működik. 

 

 A ragasztók kiválasztása a feladattól függ, általános megoldás nincs. A felületek kémiai 

összetételét és minőségét kell elsősorban szem előtt tartani. Poliolefinek ragasztása reménytelen 

pillanatragasztókkal, mivel nem tartalmaznak poláris csoportokat és felületük általában sima. Ilyen 

esetekben a felületek megolvasztásával, interdiffúzióval kell a kötést létrehozni. Üvegfelületek esetén 

szilános felületkezelés és polimerizációs ragasztók, különösen az akrilátok vagy epoxi gyanták 

alkalmazhatók sikerrel. Durva felületeknél a mechanikai kapcsolatot kialakító ragasztókat kell 

előnyben részesíteni. A ragasztók kiválasztásánál a ragasztott tárgy igénybevételét is figyelembe kell 

venni. Nagy deformációnak kitett tárgyakat nem célszerű merev ragasztóval, pl. ciánakriláttal vagy 

epoxigyantával ragasztani. A felület előkezelésénél is figyelemmel kell lenni a felület minőségére és az 

adhézió mechanizmusára. Mechanikai kapcsolat esetén a felület durvítása a legfontosabb, míg kémiai 

kötés kialakítása zsírtalanítást és tisztítást igényel. 
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10. MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA 

10.1. Bevezetés 

A műanyagok alkalmazását és alkalmazhatóságát a molekuláris és a makroszkopikus szerkezet, illetve 

az ezekből eredő jellemző tulajdonságok határozzák meg. Ezeket mindig szem előtt kell tartani egy 

adott funkció betöltésére alkalmas termék anyagának kiválasztásánál és a termék alkalmazása során is. 

A műanyag tárgyak nem-egyensúlyi szerkezete, deformációs jellegzetességei, az időfüggő jellemzők 

mind befolyásolják a termék használati értékét, megbízhatóságát. A műanyagok elterjedése rendkívül 

széles körű, nincs az iparnak, a gazdaságnak, az életnek olyan területe, ahol ne használnák őket. Ma 

már gyakorlatilag minden ipari termékben jelen vannak valamilyen formában, vagy az egész termék 

műanyagból készül, vagy csak egy része, de legalább a csomagolásra vagy a festésre, a dekorációra 

biztosan műanyagot használnak. Az alkalmazási területek minden ágát és azon belül minden egyedi 

megoldást még egy önálló monográfiában sem lehet áttekinteni. Ebben a fejezetben csak néhány 

kiemelt területről beszélünk, végül röviden tárgyaljuk egy adott felhasználási célra megfelelő műanyag 

kiválasztásának szempontjait. 

 

 A csomagolásra használt műanyagok a teljes műanyag-felhasználás jelentős részét teszik ki. Ma 

már csomagolás elképzelhetetlen műanyagok nélkül, a csomagolás védő-, díszítő- és egyéb funkcióit 

talán a műanyagok töltik be a legtökéletesebben. Jelentős mennyiségű műanyagot használnak az ipar 

más területein is. Ebben a fejezetben a csomagolás mellett részletesebben csak a járműiparról és az 

elektronikáról beszélünk. Megemlítjük a műanyagok vegyipari, mezőgazdasági, egészségügyi és 

építőipari felhasználását is, de ezeknek csak néhány fontosabb szempontjára mutatunk rá. A fentiek 

alapján világos, hogy egy adott funkció betöltésére alkalmas műanyag kiválasztása számos szempont 

figyelembevételével történik. A funkcionális szempontok mellett szerepet játszanak egészségügyi, jogi 

és környezetvédelmi tényezők is. Egy termék alkalmazásánál figyelembe kell venni a járulékos 

költségeket, és mérlegelni kell a szállítással, a tárolással, a levegő- és környezetszennyezéssel, az 

anyag energiatartalmával, esetleg előállításával kapcsolatos kérdéseket is.  

10.2. Csomagolás 

A csomagolás ma már életünk szerves részét képezi, az élet minősége jelentősen romlana nélküle. Ezt 

a kijelentést messzemenően alátámasztja az a tény, hogy a fejlődő országokban megfelelő csomagolás 

hiányában az élelmiszereknek kb. 50%-a megromlik. A fejlett ipari országokban a tönkrement élel-

miszer mennyisége csupán 1%. A csomagolás tehát egy szükségszerűség, amelyről lehetetlen lemon-

dani. Nagymennyiségű műanyagot használnak csomagolásra, a felhasznált mennyiség szempontjából a 

papír után a második helyen áll (10.1. ábra). Az elmúlt években ennek a két anyagnak a felhasználása 

jelentősen megnőtt a fémek és az üveg rovására. A műanyagok számos előnyös tulajdonsággal ren-

delkeznek: előállításuk gyors, termelékeny, energiaszükségletük viszonylag kicsi, a feldolgozási 

eljárások fejlődése következtében egyre vékonyabb termékek képesek ugyanazt a funkciót ellátni, 

esztétikusak stb.  

 A csomagolószerek és így a műanyag csomagolóanyagok is számos funkciót töltenek be. A 

termék típusától, illetve a felhasználási területtől függően természetesen egyik vagy másik funkció 

elmaradhat, illetve jelentősége csökkenhet. A csomagolószerek legfontosabb feladatai a következők: 

– védik a csomagolt terméket és garantálják annak épségét,  

– lehetővé teszik az áru igények szerinti kiszerelését, adagolását, megkönnyítik a szállítást és a 

tárolást,  

– egyszerűsítik a kezelést és lehetővé teszik az önkiszolgálást, segítik az áru eladását, a vonalkódok 

segítségével elősegítik az automatikus számlázást, 

– hozzájárulnak az árukínálat növeléséhez,  

– informálnak a tartalomról és a törvényes előírásokról,  

– másodlagos felhasználást (zacskók, poharak, hordók) is lehetővé tesznek,  

– gazdaságosak és környezetvédelmileg jól kezelhetők. 



156 Műanyagok 

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

 

10.1. ábra: A csomagolóanyagok anyagfajta szerinti megoszlása 

 Az előzőekben már megemlítettük a műanyag csomagolószerek néhány előnyét. Ezen anyagok 

előretörésének legfontosabb okait az alábbiakban röviden ismertetjük; a műanyagok legfontosabb 

előnyei a csomagolásban a következők: 

– előnyös fizikai, kémiai és fizikai-kémiai tulajdonságok, 

– ellenállás a legtöbb potenciális árunak, mint például savaknak, lúgoknak vagy oldószereknek, 

– biztos nyersanyagbázis, 

– kitűnő feldolgozhatóság teljesen automatikus csomagológépeken, 

– kis sűrűség, kb. 0,9 és 1,5 g/cm3 között, 

– alacsony ár. 

 

 A csomagolószerek osztályozása sokféle módon történhet. Be lehet őket sorolni a felhasznált 

anyag kémiai összetétele alapján, ez azonban sokszor nehéz, mivel gyakran kombinált csomagoló-

szereket, pl. többrétegű fóliákat használnak. Lehet őket a funkció, illetve a csomagolt anyag szerint is 

osztályozni, pl. üreges testekre és fóliákra, ládákra, dobozokra stb. A besorolás természetesen itt sem 

egyértelmű, mert pl. folyékony tisztítószerek utántöltő csomagolása is többrétegű fóliákba történik; 

másrészről tisztítószereket csomagolnak dobozokba, flakonokba, fóliákba, tégelyekbe és egy sor más 

alakra és anyagra, különböző csomagolószerbe. Itt a csomagolóeszközök egyik gyakran alkalmazott 

felosztását használjuk, külön tárgyaljuk a hajlékony és a merev falú csomagolóeszközöket. Egy 

további szakaszban említjük meg az egyéb csomagolási megoldásokat (párnázás, gyűjtőcsomagolás, 

csomagolási segédanyagok), valamint az élelmiszerek és gyógyszerek csomagolását. 

10.2.1. Hajlékonyfalú csomagolóanyagok és eszközök 

A csomagolóanyagok nagy részét a hajlékonyfalú csomagolószerek és ezen belül is a fóliából készült 

eszközök teszik ki. A tasakokat, zacskókat készíthetik tömlőből vagy síkfóliából. A csomagoló-

anyagot mindkét esetben extrúzióval állítják elő. A fóliák anyaga igen gyakran polietilén, de lehet 

polipropilén, PVC, EVA vagy akár műszaki műanyag (PA, PET, PC) is. A tasakot, vagy zacskót a 

fóliából hegesztéssel állítják elő. A zacskó minőségét jelentősen befolyásolja a hegesztés jósága. 

Egyes esetekben a túl erős hegesztés is káros; rendkívül bosszantó, amikor nem tudjuk a zacskót 

felnyitni, hogy hozzájussunk a ropihoz, cukorhoz vagy egyéb fogyasztási cikkhez.  

 

 A hordtáskákat (reklámszatyor) szintén fóliából állítják elő, hajtogatással, hegesztéssel és 

kimetszéssel. Elsősorban a kereskedelemben használják a vásárolt áru hazavitelének megkönnyítésére 
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és reklámozásra. A hordtáska lehet sima, redős és talpas. A leglényegesebb különbségek a fogantyús 

részen találhatók, erre különböző műszaki megoldások léteznek. Anyaga szinte kizárólag a polietilén 

valamelyik típusa, kis- vagy nagysűrűségű, esetleg lineáris kissűrűségű polietilén. A 10.2. ábrán két 

hordtáska és alkalmazásuk látható. 

 

10.2. ábra: Polietilén hordtáskák 

 A zsákok por, szemcsés, vagy darabos áru szállítására és tárolására szolgálnak, fóliából vagy 

szövetből készülnek. A fóliából készült zsákok anyaga szinte kizárólag polietilén, a szövött zsákoké 

polipropilén vagy poliamid. A zsák készítésére használt fóliák vastagsága 0,08 és 0,3 mm között van. 

A fóliazsákok elláthatók szeleppel és talppal, de készülhetnek ezek nélkül is. Előnyük a hagyományos 

papírzsákokkal szemben, hogy nedvességre nem érzékenyek, a tárolás során nem áznak át. 

 

 Műanyag hálókat kétféle módon állítanak elő, vagy a feldolgozás közvetlen terméke a háló, vagy 

szálakból készítik textilipari műveletek segítségével. Az első esetben a háló vastagabb szálakból áll, 

minősége valamivel rosszabb, mint a szövött hálóé. Ugyanakkor az egy lépésben kialakított háló 

lényegesen olcsóbb. Általában zöldségek vagy krumpli kiszerelésére használják ezeket a műanyag 

hálókat.  

10.2.2. Merevfalú csomagolóeszközök 

A merevfalú csomagolószerektől elvárjuk, hogy az alkalmazás körülményei alatt megtartsák alakjukat, 

ne törjenek- vagy roppanjanak össze. Az termék anyagát és falvastagságát a tárolt anyag, az 

alkalmazás körülményei és esztétikai szempontok határozzák meg. Ezeket a csomagolószereket is 

elsősorban nagymennyiségben gyártott, olcsó tömegműanyagokból készítik. 

 

 A tálcákat, poharakat részben a csomagolástechnikában részben a vendéglátóiparban használják 

és elsősorban termoformázással, esetenként fröccsöntéssel állítják őket elő. A leggyakrabban használt 

anyagok a polisztirol, a polipropilén és a polietilén (10.3. ábra). A tálcákat gyakran habosított 

polisztirolból készítik. A repülőgépeken adott poharak anyaga általában polikarbonát, jobb mechanikai 

jellemzői és esztétikussága miatt használják.  
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10.3. ábra: Műanyag edény és azonos anyagból készült fedél 

 Tégelyeket és fiolákat elsősorban a kozmetikai iparban használnak. Általában fröccsöntéssel 

állítják elő őket. Alakjukat és anyagukat igen gyakran az esztétikai követelmények határozzák meg; az 

ár másodlagos. A tégelyek záróeleme csavaros vagy pattintós megoldásban készül. A fiolák igen 

gyakran polisztirolból, ma már egyre inkább átlátszó polimer keverékből, igényesebb műszaki 

műanyagból készülnek. Előnyük a pontos mérettartás és az ebből következő automatikus tölthetőség. 

 

 Dobozokat és vödröket nagy mennyiségben gyártanak poliolefinekből, elsősorban 

termoformázással, esetenként fröccsöntéssel. Más műanyagokat is használhatnak, ezek azonban ritkán 

versenyképesek, mert a poliolefinek ára a legkedvezőbb. A dobozokat és vödröket festékek, 

vegyszerek, darabos áruk csomagolására használják. Dobozokat az élelmiszeriparban is alkalmaznak. 

 

 Üreges testeket nagy mennyiségben használnak csomagolásra, szinte minden méretben gyártják 

őket, néhány millilitertől több 100 literig. Flakonok, kannák, hordók formájában kerülnek forgalomba. 

Az üreges testek anyaga korábban szinte kizárólag polietilén volt, ma már egyre többfajta műanyagot 

használnak erre a célra. Jelentősen megnövekedett a szénsavtartalmú üdítőitalok csomagolására 

használt PET palackok termelése, visszaszorultak viszont a PVC palackok. Kannákban, hordókban 

szerelik ki a növényvédő szereket és számos vegyszert. A műanyagok jó vegyszerállósága 

következtében jelentős mennyiségben használják őket a legkülönbözőbb vegyszerek csomagolására. 

 

 Rekeszek és ládák készítésére különösen alkalmasak a műanyagok és azon belül is a 

nagysűrűségű polietilén. Az italok szállítására használt polietilén rekeszek teljesen kiszorították a 

korábban használt farekeszeket. Tartósabbak, jobban kezelhetők, élettartamuk meghaladja a 10 évet és 

még utána is hasznosíthatók, őrlés után újra feldolgozhatók. Jelentős előny a könnyű tisztíthatóság is. 

A ládák és rekeszek kialakításánál figyelni kell a tervezésre, a sarkokat és éleket meg kell erősíteni a 

korai tönkremenetel, törés megelőzésére. A 10.4. ábrán polietilén rekeszek láthatók. 
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10.4. ábra: Polietilén rekeszek 

 A csomagolóanyagok gyakran nem egyetlen műanyagból készülnek kombinált, kompozit 

szerkezeteket is használnak. Korábban említettük már a többrétegű fóliákat, de az egyik legjobb példa 

a Tetrapak csomagolási rendszer, ami legalább négy vagy öt különböző anyagból, polimerekből, 

alumíniumból és papírból áll. Egyes gyógyszerek, vagy tejtermékek csomagolását alumínium fóliával 

zárják le. A lezáráshoz azonban elengedhetetlen a fólia bevonása egy műanyag réteggel, ez teszi 

lehetővé, hogy a csomagolást hegesztéssel, légmentesen lezárhassák. A kombinált csomagolószerek 

száma rendkívül nagy, a műanyagok azonban szinte mindig fontos funkcionális elemüket képezik. 

10.2.3. Segédanyagok, párnázás, gyűjtőcsomagolás 

Műanyagból készül a csomagolási segédanyagok egy jelentős része is. Ezek közé tartoznak a 

záróelemek. A zárás mechanizmusa szerint lehetnek pattintós szerkezetek, csavaros záróelemek vagy 

az előbb említett hegesztéssel záró fóliák. A pattintós elemek általában polietilénből készülnek, az 

anyag hajlékonysága lehetővé teszi a jó zárást. A csavaros elemeket fröccsöntéssel állítják elő. A 

pántszalagok és kötözőzsinegek többnyire polipropilénből vagy poliamidból készülnek. Kezelésük 

könnyű, tömegük kicsi. A tapadószalagokat is kizárólag műanyagból gyártják, szerkezetük általában 

bonyolult, több rétegből állnak: a hordozórétegből, a tapadást biztosító anyagból és külső felületükön 

általában egy tapadást csökkentő réteg is található. A párnázóanyagok feladata az, hogy ejtéskor a 

becsomagolt termékre ható erőt csökkentsék, csillapítsák. Párnázásra általában polisztirol és poliuretán 

habokat vagy buborékfóliákat használnak. A hab csomagolóeszközt elkészíthetik előre vagy önthetik a 

helyszínen. A buborékfóliák nagy része polietilénből készül. Gyűjtőcsomagolásra is egyre nagyobb 

mennyiségben használnak műanyagokat. A műanyag raklapok elterjedése a vártnál lassúbb, amit 

elsősorban a fánál valamivel magasabb áruk okoz. A raklapokat általában polipropilénből készítik. 

Visszatérő alkalmazásuk már gazdaságos, újrafeldolgozásuk a rekeszekéhez hasonlóan lehetséges. 

Folyadékok és ömlesztett anyagok szállításához különböző merev és hajlékony falú tartályokat 

készítenek. A gyűjtőcsomagolás egyik válfaja a raklapokon tárolt, pl. zsákos áru zsugorfóliával történő 

rögzítése. Ennél az egész raklapot orientált műanyag fóliával vonják be, amit azután hőkamrában, 

esetleg lánggal rázsugorítanak az árura. 
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10.2.4. Élelmiszerek és gyógyszerek csomagolása 

 

10.5. ábra: A csomagolásra használt műanyagok felhasználása terület szerint (Európa, 2008) 

Az élelmiszerek és gyógyszerek csomagolása külön figyelmet érdemel egyrészt az ilyen irányú 

csomagolásra használt műanyagok mennyisége (10.5. ábra), másrészt pedig egészségvédelmi 

szempontok miatt. Az élelmiszerek csomagolására használt anyagokkal szemben támasztott követel-

mények nagyon szigorúak. Az egyik nagyon fontos szempont a csomagolóanyag áteresztőképessége. 

Egyes anyagoknak kifelé, másoknak befelé kell zárniuk. A diffundáló anyagok típusa is nagyon 

különböző lehet. A szénsavas üdítőitalok esetében a zárásnak a szén-dioxid eltávozását kell megaka-

dályoznia. Zsírok, olajok, vaj, sajt és különböző húskészítmények esetében a csomagolóanyagnak a 

levegő vagy pontosabban az oxigénnel szemben kell a zárást biztosítania. Az oxigén a zsír avasodását, 

a hús megromlását eredményezheti. A csomagolóanyagnak gyakran mindkét irányban zárnia kell, a 

hűtőszekrényben tárolt élelmiszerek nem vehetik át egymás aroma- vagy illatanyagát, ezt a 

csomagolóanyagnak kell megakadályoznia. Vannak esetek, amikor a csomagolószernek éppen 

levegőzést, áteresztést kell biztosítani; a megfelelő zárás biztosítása azonban általában nehezebb. A 

zárást kristályos polimerekből készült filmekkel (PA, PET) érik el vagy kombinált szerkezetekkel, 

többrétegű fóliákkal, esetleg alumínium/műanyag kombinációval. A 10.6. ábrán élelmiszerek 

csomagolására mutatunk be néhány példát. 

 

10.6. ábra: Élelmiszerek csomagolása műanyag csomagolóanyagokba 
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 Az élelmiszerek és gyógyszerek csomagolásával kapcsolatos másik lényeges kérdés a műanyagok 

vagy adalékanyagaik esetleges egészségkárosító hatása. A műanyagból kismóltömegű adalékok 

oldódhatnak ki, amelyek nagyobb mennyiségben mérgezést okozhatnak. A műanyagok és 

adalékanyagaik élelmiszeripari alkalmazására szigorú szabályok vonatkoznak. Egy új adalékanyag 

engedélyeztetése több évig tart és rendkívül költséges eljárás. Az engedélyeztetés és azt követően a 

termékek vizsgálata szabványokban előírt módon történik. Az egyik legfontosabb vizsgálat a kioldott 

anyag mennyiségének meghatározása. Természetesen biológiai vizsgálatokat is végeznek a toxicitás 

meghatározására egereken, vízibolhákon, békaszíven, bőrfelületen és szemen (nyúl). Az engedélyezett 

anyagokat úgynevezett pozitív listák tartalmazzák. Magyarországon az engedélyezést élelmiszerekre 

az OÉTI (Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet), gyógyszerekre pedig az Országos 

Gyógyszerészeti Intézet (OGYI) végzi. Az előírások jelentős terjedelemben foglalkoznak a PVC 

csomagolóanyagként történő felhasználásával, méltán, hiszen ez a polimer sok adalékot tartalmaz. 

Meg kell azonban jegyezni, hogy a PVC egyre inkább visszaszorul az élelmiszercsomagolásban annak 

ellenére, hogy igen jó záróképességgel rendelkezik. Ugyanakkor a PVC-t vagy rokon vegyületeit 

(PVDC) továbbra is kiterjedten használja csomagolásra a gyógyszeripar. 

10.3. Közlekedés, járműipar 

A műanyagokat és gumikat már régen alkalmazzák a gépjárműiparban abroncsok, elektromos 

szigetelések és flexibilis alkatrészek előállítására. Felhasználásuk az elmúlt két-három évtizedben 

tovább nőtt mind mennyiségben, mind pedig a termékek műszaki színvonalában. A műanyagok 

autóipari alkalmazására a rendkívül magas követelmények jellemzőek. Az alváz vagy karosszéria 

elemként használt anyagoknál nagy szilárdság és ütésállóság a követelmény, a motorház alkatrészeinél 

a hőállóság, a stabilitás és az oldószerállóság, az ablakoknál és világítótesteknél az optikai jellemzők a 

fontosak, az utastérben található elemeknél pedig szerepet játszanak esztétikai követelmények is. 

 Általánosságban egy autó háromféle anyagból készül: fémekből, polimerekből és üvegből. A 

fémkomponensek nagy része acélból és alumínium ötvözetekből készül. A polimerek között találhatók 

műanyagok, gumik, festékek, lakkok és textíliák. Egészen az elmúlt évekig az autó tömegének jelentős 

részét, mintegy 50%-át az acél alkatrészek tették ki. A következő években az acél részarányának 

jelentős csökkenése, míg a műanyagok mennyiségének növekedése várható. A növekedésnek és az 

arányok eltolódásának elsődleges oka a gépjármű tömegének csökkentésére irányuló törekvés. A 

tömegcsökkenés eredményeképpen a kocsi fogyasztása szintén csökken, ami gazdasági és 

környezetvédelmi szempontból egyaránt fontos. A műanyagok autóipari alkalmazásában bekövetkező 

változásokat jól mutatja a Renault egyes típusaiban felhasznált műanyagok mennyiségének 

növekedése, amit a 10.7. ábrán mutatunk be. Az 1994-es típus mintegy 14% polimert tartalmaz.  

 

10.7. ábra: Renault autók műanyagtartalma (1961―1994) 
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 1996-ban az amerikai autókban a legnagyobb mennyiségben poliuretánt használtak, de jelentős 

volt a PP alkalmazása is. Az arányok az elmúlt években némiképp eltolódtak a műszaki műanyagok 

irányába és megnőtt a szálerősítésű komponensek száma is. Egyre nagyobb mennyiségben használnak 

műszaki műanyagból készült alkatrészeket a motorházban és magához a motorhoz is; a magas 

hőmérsékletnek csak ezek az anyagok tudnak ellenállni. Az utóbbi időben a PP részarányának növelé-

sére törekszenek. Az európai autókban már 1990-ben a polipropilént használták a legnagyobb mennyi-

ségben (28,2%) és a poliuretán csak a második helyet foglalta el (21,2%). A PP felhasználása a 

jövőben tovább nő, mivel ez a polimer rendkívül sokféleképpen módosítható (termoplasztikus elaszto-

mer, ütésálló PP, szálerősítésű kompozit) és egyfajta anyag használata nagyon megkönnyíti az üzem-

ből kivont jármű anyagának újrahasznosítását. Az autóban használt gumi 80%-át az abroncs teszi ki. 

 

 A továbbiakban ismertetjük az autó egyes részeihez felhasznált műanyag alkatrészeket. Csak a 

legfontosabb, vagy legérdekesebb alkalmazásokat mutatjuk be, és felhívjuk a figyelmet a fejlődés 

várható irányaira is. Az autóipar jelenleg csak az összes műanyagfelhasználás 4―7 %-át teszi ki, 

szemben az építőiparral és a csomagolással, amelyek együttesen mintegy 50%-ra rúgnak. Az 

alkalmazás műszaki színvonala azonban lényegesen magasabb, mint az említett másik két iparágban és 

a várható fejlődés is gyorsabb. 

10.3.1. Karosszéria, felfüggesztés 

A karosszéria nagy része korábban is és most is, elsősorban fémlemezekből áll. A fejlődés iránya 

azonban mindenképp a fröccsöntött vagy préselt karosszéria elemek alkalmazása. A megnövekedett 

biztonság iránti igény a karosszéria felépítésének elvi átalakulását eredményezte. Kis ütközés esetén az 

energiát a lökhárító veszi fel, nagyobb sebességek esetén a karosszéria kontrollált összecsuklása. Az 

oldalirányú ütközésekkel szemben merevítő bordák védik az utasteret. A karosszériaelemeknek 

elsősorban nem biztonságtechnikai, hanem burkoló, védő és díszítő szerepe van. A közeljövőben itt 

várható a legjelentősebb súlycsökkenés. Az elemek készülhetnek szálerősítésű térhálós gyanta 

lemezekből (SMC) préseléssel, de várhatóan a fröccsöntött elemek dominálnak majd. A Mercedes 

egyik típusa és a Renault Clio 16 Sport sárvédőit például a General Electric Noryl GTX anyagából 

készítik, ami PPO/PS polimer keverék. A GE szerint más cégek is fontolgatják a fenti anyag hasonló 

célra történő alkalmazását. 

 

 A lökhárítókat a legtöbb gyártó már hosszú évek óta műanyagból készíti. A lökhárítónak két 

funkciót kell ellátnia. Kis ütközésnél nem mutathat semmiféle károsodást, 4―8 km/óra sebességű 

ütközésnél pedig megfelelő védelmet kell biztosítania az autó első vagy hátsó részei számára. A 

lökhárítókat leginkább poliuretánból vagy ütésálló polipropilénből készítik. A korai megoldások egy 

fém vagy kompozit (SMC) merevítő elemből és a fenti anyagokból álló, fröccsöntéssel vagy RIM 

technológiával előállított borításból álltak. Ma már egyre inkább a teljesen műanyagból készült 

lökhárítók alkalmazása irányába mutat a fejlődés, különösen olyan esetekben, amikor a lökhárítóval 

egy egységet képeznek egyéb karosszéria elemek, pl. spoilerek is. Az ütközést bonyolult fröccsöntött 

rácsszerkezet veszi fel, amit hegesztéssel vagy ragasztással rögzítenek a lökhárító többi részéhez. 

Alacsony hőmérsékleten is nagy ütésállósággal rendelkező műanyagokat használnak erre a célra, mint 

pl. PBT, PC/PBT keverékek, ABS/PC keverékek, PC, PA, HIPP, ABS. A 10.8. ábrán egy Porsche 

poliuretán lökhárítóját mutatjuk be. 

 

 A felfüggesztés egyes elemeit is műanyagból készítik. Korábban a rugók szinte kizárólag fémből 

készültek, ma már ezek egy részét is műanyagból állítják elő. Az elmúlt időszakban szinte kizárólag 

tekercsrugókat használtak, kísérletek folynak azonban, hogy visszatérjenek a korábban használt le-

mezrugókhoz. A Renault üvegszállal erősített epoxigyantából készít lemezrugót, a 10.9. ábrán pedig 

egy kisteherautó szálerősítésű kompozitból készült laprugója látható. 
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10.8. ábra: Egy Porsche poliuretán lökhárítója 

 

10.9. ábra: Kisteherautó szálerősítésű kompozit laprugója 

 A műanyagok egyre nagyobb teret hódítanak, gyakorlatilag egyeduralkodók a hangcsökken-

tésben. A motor rezgéseinek és az ebből származó zajnak a csökkentése érdekében a motort gumi-

blokkokra függesztik fel. A leggyakrabban természetes kaucsukot vagy polikloroprént használnak erre 

a célra. Az utastér zajszigetelését töltőanyagot tartalmazó PVC, EVA, EPDM vagy butilkaucsuk elemekkel 

oldják meg. Buszok hangszigetelésére is használják a bárium szulfáttal töltött polipropilént. A BaSO4 

sűrűsége kb. 4,5 g/cm3 , így rendkívül jó hangszigetelő és rezgéscsillapító lemezek készíthetők belőle. 

10.3.2. A motor és a motorház elemei 

A motor maga is meglepően sok műanyag alkatrészt tartalmaz. A szelepek rúdja és pereme, esetleg 

rugója nagy hőállóságú anyagokból, pl. poliimidből vagy pultrúzióval előállított szálerősítésű 

műgyantákból készül. A gyújtás szabályozására szolgáló egységeket üvegszál erősítésű, hőre lágyuló 

műanyagokból (PA, PP, POM, PBT), fröccsöntéssel állítják elő. A tömítések és szigetelések olaj- és 

hőálló gumikból készülnek. 

 

 A tengelykapcsolóban viszonylag kevés műanyag alkatrész található és mennyiségük növekedése 

nem is nagyon várható. Készülnek viszont szálerősítésű műanyagokból féltengelyek és a meghajtás 

egyéb részei. A fékrendszer legfontosabb elemei viszont mind műanyagból vannak, a féktárcsák 

korábban  azbeszterősítésű fenoplasztokból készültek, ma szénszál erősítésű, hőre keményedő anya-

gokból állnak. A fékrendszer többi része, a dugattyúk, hengerek, vezetékek műszaki műanyagokból 

(PA, POM), a folyadéktartály polietilénből készül. A kerék egyes részei is tartalmazhatnak 

műanyagokat, ilyenek pl. a dísztárcsák. A legfontosabb polimer komponens azonban az abroncs. 
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 Az üzemanyag- és levegőellátó rendszer gyakorlatilag teljesen műanyagból készül. Itt is az egyik 

legfontosabb követelmény a hő- és vegyszerállóság. Ma már az üzemanyagtartályok egy jelentős 

részét is műanyagból állítják elő (Volkswagen Passat – PE). A vezetékek általában extrudált csövek 

(PA 11 vagy 12). Az üzemanyagpumpa és a karburátor is nagyrészt műanyag alkatrészekből áll (PA, 

POM, PBT). A 10.10. ábrán fröccsöntött levegő bevezető egységeket látunk, amelyek üvegszál 

erősítésű poliamidból készültek. A légszűrő háza általában erősített PP. A hűtő- és fűtőrendszer 

alkatrészeinek a hőállóság mellett a fagyálló agresszív hatásának is ellen kell állnia. A radiátor 

fröccsöntött záróelemei poliamidból vagy üvegszál erősítésű PPO-ból készülnek. A ventillátorok 

erősített PP és PA elemeket tartalmaznak, a folyadék- és levegő vezetékeket, amelyek nagy átmérőjű, 

rugalmas csövek, termoplasztikus elasztomerből állítják elő. 

 

10.10. ábra: Levegő bevezető rendszer (üvegszálas PA) 

 Az elektromos rendszer hagyományosan sok műanyag komponenst tartalmaz. A vezetékek 

szigetelése korábban is műanyag, elsősorban PVC volt. Korábban a többi nagyfeszültségű vagy nagy 

áramerősségű alkalmazásokban általában térhálós gyantákat, különösen fenoplasztokat használtak. 

Ezeket ma már egyre inkább kiszorítják a műszaki műanyagok, a PA, PBT, PET, PC, PSU. Az 

akkumulátor ház szinte kizárólag ütésálló polipropilénből készül fröccsöntéssel. A fröccsöntési 

technológia lehetővé teszi vékonyfalú termék készítését és a cellák is előre kialakíthatók. Mindezek 

azonos teljesítmény mellett kisebb akkumulátorok előállítását teszik lehetővé.  

10.3.3. Az utastér elemei 

Az utastérben alkalmazott anyagokkal szemben támasztott követelmények lényegesen eltérnek a 

motorház elemeinél megkívántaktól, és sokszor nehéz kielégíteni őket. Az alkalmazás legfontosabb 

szempontjai a széles hőmérséklettartomány, ami -40 C-tól +90 C-ig terjedhet, a napfény hatása, 

kopás és tépésállóság, valamint esztétikai szempontok. 

 

 Az utastér egyik legbonyolultabb és legfontosabb eleme a műszerfal. Ez magában foglalja az autó 

vezetéséhez szükséges legfontosabb műszereket, karokat és gombokat, eltakarja és védi az elektromos 

vezetékeket, de tartalmazza a fűtés és hűtés alkatrészeit és a kesztyűtartót. Passzív biztonsági elemként 

is funkcionál, frontális ütközéskor minimálisra kell csökkentenie az utasok sérülését. A műszerfal 

környezetében található a rádió és a hozzá kapcsolódó szerkezetek, a hamutartó és néhány más 

alkatrész. A műszerfal az esetek többségében egy bonyolult fröccsöntött keretből áll, amit rugalmas 

PU habpárnázással és időjárásálló, lágyított PVC külső borítással látnak el. A keret anyaga általában 

PS, PP, ABS, SAN, PC, amit gyakran töltőanyaggal vagy erősítő szálakkal módosítanak. Egyre jobban 

terjednek a műszaki műanyagok keverékei is. A 10.11. ábrán látható műszerfal poli(sztirol-akrilnitril) 

kopolimerből (SAN) készült fröccsöntéssel. A műszerek tartóelemei általában külön egységet 

képeznek. Ez igen gyakran műszaki műanyagokból készül (PS, ABS, PPO, POM), amit egy átlátszó 

akrilpolimer (PMMA) lap véd a külső behatásoktól. A kormány egy fémkeretből áll, amire kemény, 

vagy félkemény műanyag házat fröccsöntenek és poliuretán bevonattal látják el. 
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10.11. ábra:  SAN műszerfal 

  Az ülések többnyire RIM technológiával készülnek poliuretánból, de más megoldások is 

léteznek. A külső borítást egy védő, díszítő szövethuzat adja. Általában ezek is tartalmaznak 

műanyagokat, PVC, vagy PU bevonatú szövetek, amelyek műszálból készülnek. A belső panelek 

korábban PVC borítású farostlemezből készültek, ezeket egyre inkább kiszorítják az ütésálló 

műanyagból fröccsöntött elemek, amelyeken egy lépésben kialakíthatók az egyéb belső alkatrészek, 

mint a hamutartók vagy könyöklők. A belső elemek borítása általában félkemény poliuretán, amelynek 

külső bőr rétege az öntési eljárásban alakul ki. Ezt egy darabban ragasztják a belső felületre. Az ajtó 

záró- és ablakmozgató elemei is egyre több műanyagalkatrészt tartalmaznak, a padlókárpit pedig 

műszálból, elsősorban PP és PA alapon, készül. 

10.3.4. Külső elemek 

A külső alkatrészek közül már említettük a karosszériaelemeket. Ezek közül egyre többet gyártanak 

műanyagból. A panelek anyaga és az előállítási eljárás függ a gyártótól. Térhálós gyanták (SMC), 

reaktív fröccsöntéssel előállított erősített PU (RRIM) és műszaki műanyagok (PC, PA, ABS, polimer 

keverékek) szerepelnek leggyakrabban az alkalmazott anyagok között. A hűtőrácsnak esztétikai 

követelményeket is ki kell elégítenie, míg a mozgatható alkatrészeknek, mint pl. a csomagtér teteje, 

vagy a kisteherautók lehajtható ajtaja, különlegesen ellenállónak kell lenniük dinamikus hatásokkal, 

ütéssel szemben. 

 Az autó külső részén számos kisebb alkatrész található, mint pl. a sárhányók szegélye, a gumi 

sárvédők, az ablaktörlő elemei, a vízelvezető és szigetelő csíkok. Ezek egy része gumiból készül, 

melynek anyaga természetes kaucsuk vagy klórkaucsuk. Fontosak a világítótestek házai, a borítások és 

maguk a reflektorok. Ezek is szinte kizárólag műanyagból készülnek. A ház üvegszál erősítésű és/vagy 

műszaki műanyagból készül fröccsöntéssel, a borítás és a világítótestek anyaga a leggyakrabban 

polikarbonát. A 10.12. ábrán ilyen lámpakeretet és PC indexlámpát mutatunk be. A szélvédő is 

tartalmaz műanyagot, konstrukciója többnyire üveg/poli(vinil-butirát)/üveg/poliuretán, vagy 

poliészter. Ez a konstrukció biztosítja a szélvédő szilánkmentes törését. Az autó összes műanyag 

alkatrészét még felsorolni sem tudjuk itt, ezek száma jóval több, mint 1000 és egyre növekszik. 

Várhatóan a műszaki műanyagok a jövőben is dominálni fognak az autóiparban. A tömegcsökkentési 

törekvések eredményeképpen az autó alkatrészeinek legalább 25―30%-a műanyagból áll majd. 
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10.12. ábra: Erősített műanyag lámpakeret és PC indexlámpa 

10.4. Elektronika, számítástechnika 

A modern számítástechnika sem nélkülözheti a műanyagokat. Ezek a számítógépek legtöbb részében, 

az adattárolásban és továbbításban egyaránt jelen vannak. Az utóbbi területeken rendkívül bonyolult, 

kreatív polimerizációs eljárások és általában kémiai ismeretek szükségesek a kívánt eredmény 

eléréséhez. A műanyagok elektronikai felhasználását három csoportra oszthatjuk: 

– a számítógép hardware alkatrészei (klaviatúrák, házak, képernyők); ezekről később, a műszerek és 

háztartási gépek burkolatainál lesz szó, 

– a számítógépek elektronikai elemeinek passzív részei, az integrált áramkör, a burkoló- és 

szigetelőelemek, ragasztók és egyéb komponensek,  

– a számítástechnikai berendezések aktív részei, vezető polimerek, nem-lineáris optikai alkatrészek, 

adattároló egységek. 

10.4.1. Integrált áramkörök 

 

10.13. ábra: A fotolitográfiai eljárás vázlata; a) pozitív, b) negatív reziszt;  

A) szilicium, B) oxid, C) polimer, D) maszk 

Az integrált áramkörök készítését a polimerek teszik lehetővé. Az eljárás lényegét a 10.13. ábra 

mutatja. A szubsztrát általában egy szilícium lemez, amire elsőként egy oxidréteget visznek fel, majd 

egy nagyon vékony polimer filmmel borítják be. Ezután a filmet sugárzásnak teszik ki, ami lehet UV-

fény, elektron, röntgen vagy ionsugár. A sugárzást vagy egy maszkon keresztül végzik, vagy a mintát 

a sugárforrás mozgatásával rajzolják a polimerbe. A sugárzás hatására kémiai reakciók játszódnak le. 
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Kétféle fotorezisztet különböztetünk meg, a pozitív, vagy a negatív reziszteket. Pozitív reziszt esetén a 

sugárzás oldhatóvá teszi a polimer réteget a besugárzott területeken, a negatív rezisztnél térhálósodás 

megy végbe a sugárzás hatására. Ezután az oldható polimert eltávolítják, majd a lapot maratják, ami 

feloldja az oxidréteget. Az integrált áramkör előállításának utolsó lépése a maradék polimer film 

eltávolítása. Az integrált áramkör aktív elemeit, a diódákat, kapacitásokat, tranzisztorokat és 

ellenállásokat szelektív diffúzióval alakítják ki a félvezető szilícium- vagy gallium-arzenid felületen.  

 

 A film anyaga, a felhasznált egyéb vegyületek és a besugárzás során lejátszódó kémiai folyamatok 

a reziszt típusától (pozitív, negatív) és az alkalmazott sugárzástól függnek. UV-sugárzással előállított 

pozitív reziszt esetén gyakran használnak novolak gyantákat, amelyhez UV-érzékeny anyagot, pl. 

naftokinon diazidot adnak. A sugárzás hatására a diazid oldhatóvá válik, és a film feloldódik. A 

besugárzástól mentes területeken a diazid oldhatatlanná teszi a gyantát. Pozitív reziszteket készítenek 

még különböző metakrilátokból is. Az összes többi eljárás is különleges, az adott célra tervezett 

kémiai reakciókat alkalmaz. Az elektronsugárzás hátránya, hogy a kémia kevésbé specifikus, a legtöbb 

kötést elbontja. 

10.4.2. Vezető polimerek 

A polimerek általában szigetelőanyagok, vezetőképességük 10-14 – 10-16 S/cm között van. A hetvenes 

évek végén megfigyelték, hogy néhány polimer bizonyos körülmények között vezetővé tehető. Az első 

ilyen anyag a poliacetilén volt és az összes többi vezető polimer is konjugált elektronrendszerrel 

rendelkezik. Az ilyen polimerek vezetése különbözik a fémekétől. Amennyiben a konjugált 

elektronrendszert aktiválják (dópolják), az egyébként szigetelő polimer vezetővé válik. A dópolás 

művelete lényegében egy redox reakciót jelent, amelyben elektroncsere megy vége a molekulán, az 

aktiválás jellegétől függően szabad gyököket vagy karbanionokat, illetve karbokationokat alakítva ki. 

Az így kialakult elektronfelhő (soliton vagy polaron) állóhullámok formájában vezeti az áramot.  

 A vezető polimerek elektródként alkalmazhatók akkumulátorokban. Ilyen, teljesen műanyagból 

álló cellát már építettek. A műanyag akkumulátor előnye a fém elektródokkal szemben, hogy 

szerkezetük nem változik a többszöri töltés és kisütés során. Bár az első cellát poliacetilénből 

készítették, ez a műanyag nem a legalkalmasabb erre a célra, mivel rendkívül érzékeny oxidációra, 

szerkezete és tulajdonságai változnak az idővel. A polipirrol filmek sokkal jobbak. Bár a vezető 

műanyagok eddig nem mindenben váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, alkalmazásuk az 

elektromos és elektronikai iparban egyre jobban terjed. Vezető polimereket, amelyek ma már a 

kereskedelmi forgalomban is kaphatók, készítettek kismennyiségű polianilin bekeverésével is. A 

vezető polimerek kutatása ma is intenzíven folyik és várható, hogy gyakorlati alkalmazásuk is tovább 

terjed. A poliacetilének egyes származékait a nemlineáris optikában is használják.  

10.4.3. Egyéb különleges polimerek 

A polimerek aktív elektronikai komponensként történő alkalmazása lehetséges akkor is, ha nem-

lineáris optikai tulajdonságokkal rendelkeznek. Egy polimer nem-lineáris optikai jellege egy π 

elektron rendszer elektromos gerjesztésén alapul, ami megváltoztatja a beeső sugárzás fázisát, 

frekvenciáját, vagy amplitúdóját, új elektromágneses sugárzást hozva létre. A nem-lineáris effektusok 

kicsik, de detektálhatók, ha intenzív lézersugárzást használnak. Elektromos sugárzás hatására a 

molekulák polarizálódnak a közegben, a polarizált molekulák pedig szórási centrumként hatnak a 

sugárzás számára. A nem-lineáris optikai jellemzőkkel rendelkező molekulának: 

– kiterjedt konjugált π elektron rendszerrel kell rendelkeznie,  

– elektron donor- és akceptor csoportokat kell tartalmaznia, hogy intermolekuláris töltés-

átrendeződés következhessen be,  

– aszimmetrikusan kell kristályosodnia, hogy a molekula polarizálódhasson a kristályban. 

Egy tipikus nem-lineáris optikai tulajdonsággal rendelkező molekula például az alábbi: 
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Nem-lineáris optikai jellemzőkkel rendelkező polimerek készíthetők például a megfelelő 

szubsztituensekkel rendelkező polidiacetilének előállításával, polimereknek a bemutatotthoz hasonló 

molekulákkal történő aktiválásával (PMMA/Disperse Red I azo festék) vagy hasonló vegyületek 

folyadékkristályos polimerbe történő diszpergálásával. Ezek a polimerek elektronikus rendszerekben 

optikai kapcsolóként használhatók. 

 

 A műanyagok alkalmasak optikai információtárolásra, optikai video és digitális hanglemezek 

gyártására. Az információt általában monokromatikus lézerrel viszik át a lemezre. Az 

információátvitelnek különböző módjai vannak, az egyik leggyakoribb a lyukégetéses módszer. Ennek 

lényege az, hogy a polimer felületén egy sor kis mélyedést alakítanak ki, amelyek hossza és 

frekvenciája különböző. Az információ a mélyedésekről visszaverődött fény modulációjának és 

intenzitásának mérésével nyerhető vissza. Az információtárolásra használt lemezekkel szemben 

támasztott legfontosabb követelmények a dimenzionális stabilitás, az izotróp hőtágulás, az optikai 

áteresztőképesség és a kis kettőstörés. A lemez általában több rétegből áll. Az alap egy optikailag 

átlátszó polimer, mint pl. a PC, PMMA, PET vagy a PVC. Ezt egy réteggel vonják be, ami optikailag 

sima felületet biztosít az információ hordozó számára. Ezt követi egy fémtükör, ami általában 

alumínium, majd erre egy átlátszó szigetelő, többnyire poli(-metil-sztirol) réteget visznek fel. Az 

információ tárolására szolgáló réteg általában fém/polimer kompozit (ezüst részecskék diszperziója 

egy mátrixban) vagy diszpergált festék részecskék, amelyek érzékenyek a GaAs-lézerre. Egy ilyen 

festékmolekula lehet, pl.. 

N
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Végül az abszorbeáló réteget egy átlátszó védőbevonattal, rendszerint térhálós poli(dimetil-sziloxán)-

nal látják el. Egy optikai lemez keresztmetszetét a 10.14. ábrán mutatjuk be. Az ábra jelölései – PC: 

védőréteg (sziloxán), R: tükröző fémréteg (Al), T: átlátszó hordozó (pl. PC), P: az információ 

tárolására szolgáló mélyedések.  

 

10.14. ábra: Optikai lemez szerkezete 

 A folyadékkristályos polimerek is alkalmasak lehetnek az optikai információk tárolására. A 

folyadékkristályos polimerekre jellemző, hogy megolvadásuk után folyékony állapotban is 
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rendelkeznek bizonyos rendezettséggel, amit csak további melegítéssel lehet megszüntetni. A 

folyadékkristályos polimerek elektromos erőtérben rendeződnek, polarizálódnak. A folyadékkristályos 

jelleget biztosító csoportok elhelyezkedhetnek a főláncban vagy oldalcsoportként. Nagyobb gyakorlati 

jelentősége az utóbbiaknak van, a főláncú folyadékkristályos polimerek többnyire merevek, nehezen, 

vagy egyáltalán nem dolgozhatók fel. A folyadékkristályos jelleget általában merev, aromás gyűrűket 

is tartalmazó csoportok biztosítják, amelyek sztérikus gátlások miatt rendezetten, egymással 

párhuzamosan helyezkednek el. Egy tipikus oldalláncú folyadékkristályos polimer szerkezete a 

következő. 

CH2 CH

COO CH2 O CN( )

)( n

5

 

Az információ rögzítéséhez a folyadékkristályos polimert először a kristályok olvadása felett 

elektromos erőtérben polarizálják, majd lehűtik. Lézersugárzás hatására az anyag lokálisan az 

olvadáspont fölé melegszik, a rendezettség megbomlik és így bevihető a kívánt információ. Lehűtéssel 

ez az információ rögzíthető. Főláncú folyadékkristályos polimereket használnak műszaki 

műanyagként is (pl. Vectra, Rodrun stb.) ultravékony termékek fröccsöntésére. Ezek az anyagok 

azonban nagyon drágák, a belőlük készült termékek tulajdonságai pedig erősen irányfüggők.  

10.5. További alkalmazási területek 

Nemcsak a gépjárműiparban, hanem egyéb iparágakban, pl. az építőiparban, a mezőgazdaságban vagy 

a gyógyászatban is jelentős a műanyag-felhasználás. Az összes területre itt nem térhetünk ki még 

felsorolásszerűen sem, csak az egyes iparágakra, illetve felhasználási területekre jellemző példákat, 

esetenként érdekességeket mutathatunk be.  

10.5.1. Építőipar 

Az építőiparban felhasznált műanyagok mennyisége nagy, összemérhető a csomagolásra használt 

polimerekével és az arányokban a továbbiakban sem várható változás. Elsősorban a 

nagymennyiségben gyártott tömegműanyagokat használják, a PVC-t, a polietilént, a polipropilént és a 

polisztirolt. Az építőipar számára gyártott legfontosabb termékek: csövek és fittingek (csatorna-, 

lefolyó- és nyomócsövek, gázvezetékek, padlófűtő csövek); profilok (nyílászárók, falburkolatok, 

álmennyezetek); egyéb burkolóelemek (külső falburkolatok, padlók, tetőfedő fóliák); szigetelő 

anyagok (polisztirol és poliuretán habok); elektromos szerelési alkatrészek (kapcsolók, dugaszoló 

aljzatok, telefon- és villanyvezeték csatornák); tapéták, festékek, lakkok. Számos más célra is 

használják a műanyagokat, példaként megemlíthetjük a padlóragasztókat, vagy a betonok 

adalékanyagait. 

 

 A nyílászáró szerkezetek általában PVC-ből készülnek. Nagy előnyük a könnyű kezelhetőség, az 

alaktartósság (nem vetemednek), a könnyű tisztíthatóság és nem utolsósorban a rendkívül jó 

szigetelőképesség. Műanyag ablakkeretet már mindenki látott. Ezen a területen is rohamos azonban a 

fejlődés és az előző fejezetben tárgyalt folyadékkristályos polimerek építőipari alkalmazására is 

történnek kísérletek. A 10.15. ábrán egy folyadékkristályos polimer felhasználásával készült „redőnyt” 

mutatunk be. Az ablak egy kapcsolással átlátszatlanná tehető, az elektromos erőtér hatására a 

molekulák polarizálódnak, fénytörési tulajdonságaik megváltoznak. 
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10.15. ábra: Folyadékkristályos polimer „redőny” 

 Az építőipar másik fontos terméke a cső. Csöveket elsősorban PVC-ből, polietilénből és kisebb 

mennyiségben polipropilénből készítenek. A polietilén csöveket esetenként térhálósítják, a padlófűtő 

és melegvíz csöveket pedig szigetelőréteggel látják el. A szigetelő bevonat lehet egy koextrúzióval 

létrehozott, az oxigén diffúzióját megakadályozó bevonat vagy oxigénáteresztést csökkentő és 

hőszigetelést biztosító alumíniumréteg is.  

10.5.2. Mezőgazdaság 

A mezőgazdságban használt legfontosabb termékek a fóliák és az öntöző csövek. A fóliákat 

talajtakarásra és fóliasátrak készítésére használják. A talajtakaró fóliák általában feketék, feladatuk a 

gyomnövények növekedésének visszaszorítása. A fólián a növekedő palántának lyukat vágnak, így azt 

éri a fény, megfelelően növekszik, míg a fénytől elzárt gyomok elpusztulnak. A fóliasátraknak több 

típusa van. Egy és több szezonra is készítenek fóliákat, melyek anyaga polietilén. Léteznek különleges 

adalékokat tartalmazó fóliák is. Vannak adalékanyagok, amelyek a káros UV-fényt a növény számára 

hasznos infravörös sugárzássá alakítják át. Esetenként problémát okozhat a fóliasátor belső felületén 

kialakuló pára lecsapódása. A cseppeken szórt fény káros a növényekre és a csepegés is előnytelen. 

Ennek elkerülésére páralecsapódás-gátlókat alkalmaznak. Ezek meghatározott szerkezetű és 

tulajdonságú tenzidek, amelyek a fólia felületére diffundálnak és ott egy egyenletes vízréteget, filmet 

alakítanak ki.  

 

 Az öntözőcsövek különböző kivitelben és megoldásban készülnek. Alkalmaznak talajvíz 

elvezetésére csöveket, ezek konstrukciója és előállítása nem különbözik lényegesen az építőiparban 

használt csövekétől. A műanyagok egyéb mezőgazdasági alkalmazását jelentik a kötözőzsinegek és 

bálázó pántok, a biológiailag lebontható anyagból készült virág vagy palántacserepek, a mesterséges 

megtermékenyítésre alkalmazott csövek, az állatok azonosítására alkalmazott lapok stb. 

10.5.3. Egészségügy, gyógyászat 

A gyógyászati felhasználás egyik fontos eleme a csomagolás. A jó vízgőz- és gázzáró képességgel 

rendelkező sterilizálható csomagolás elengedhetetlen a modern egészségügyben. A csomagolás mellett 

azonban a gyógyászati eszközök nagy része is műanyagból készül. A 10.16. ábrán eldobható 

polipropilén fecskendőket mutatunk be. Az egészségügyben felhasznált eszközök csomagolása 

polietilén, polipropilén, vagy etilén-propilén kopolimer. Az infúziós csöveket, vérzsákokat korábban 

lágy PVC-ből állították elő, ma már inkább olefin kopolimerekből készülnek. Katétereket gyártanak 

teflonból, de más polimerekből is.  
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10.16. ábra:  

Eldobható PP fecskendők 

 A gyógyászati felhasználás egy másik nagy területe a műanyag protézisek készítése. Itt a 

műanyagokkal szemben támasztott egyik legfontosabb követelmény, hogy szövetbarátok legyenek. 

Protéziseket elsősorban akrilát polimerekből vagy poli(aril-éterketonból) (PAEK) készítenek, de egyre 

gyakrabban alkalmaznak kompozitokat is. A protézis, csontpótlás megtervezése bonyolult feladat, 

mivel a csontnak sokféle és nagyfokú igénybevételnek kell ellenállnia. Egy PAEK-vázzal készült 

csípőprotézist mutatunk be a 10.17. ábrán. 

 

10.17. ábra: Csontpótlás műanyaggal 

10.5.4. Egyéb területek 

Nagymennyiségű műanyagot használnak fel egyéb területeken is, már az alkalmazási módok 

felsorolása is nehéz. A legfontosabb területek, amelyek legalább említést érdemelnek: villamosipar, 

elektrotechnika; háztartás; szórakoztatóelektronika; irodagépek és számítástechnikai berendezések; 

gépipar; műszergyártás; vegyipar; textilipar. A műszerek, háztartási gépek, számítógépek háza, 

burkolata, a klaviatúra, általában műanyagból készül. A leggyakrabban ütésálló polisztirolt vagy 

poliuretánt használnak erre a célra, de esetenként más anyagokat is. Az átlátszó elemeket 

polisztirolból, poli(metil-metakrilát)-ból, polikarbonátból vagy sztirol kopolimerekből készítik. A 

polipropilént is gyakran használják ezen berendezések alkatrészeként. A hajlékony alkatrészeket 

általában gumiból, termoplasztikus elasztomerekből, esetenként kissűrűségű polietilénből készítik. A 

számítógépek billentyűzete alatt vezető polimer lemez található, ez vagy gumiból vagy 

termoplasztikus elasztomerből készül. Számos különleges, egy adott feladat ellátására tervezett 

alkatrész található ezekben a berendezésekben. A 10.18. ábrán néhány háztartási készülék látható, 

amelyeknek számos alkatrésze műanyagból készült. 
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10.18. ábra: Műanyagok alkalmazása háztartási gépek gyártására 

 A gépiparban is egyre több alkatrészt gyártanak műanyagból. Különös jelentősége van a forgó 

alkatrészek, csapágyak, csapágyperselyek és fogaskerekek előállításának. Itt a műszaki műanyagok és 

azon belül is a poliamidok, valamint a POM jelentősége nagy. Ezek igen jó siklási, önkenő 

tulajdonságokkal rendelkeznek. A súrlódás csökkentését adalékok, teflon por vagy molibdén szulfid 

adagolásával is elősegítik. Ezek a tulajdonságok a nagy sebességgel forgó textilipari berendezéseknél 

is fontosak a csévék, bobinok előállításánál. Az elektromos alkatrészeknél különleges követelmény a 

szigetelőképesség, az ívállóság, az alaktartóság és a hőállóság. Ezeket az alkatrészeket műszaki 

műanyagokból (PA, POM, PBT) készítik. 

 

 Külön említést érdemel a vegyipar. A műanyagok vegyszerállósága általában nagyon jó. Ennek 

megfelelően jelentős mennyiségben használják őket szivattyúk, vegyipari berendezések, hőcserélők, 

csővezetékek előállítására. A teflon szivattyúk kihasználják a polimer kiemelkedő vegyszerállóságát és 

kis súrlódását. Az ipari és laboratóriumi védőfelszerelések, kesztyűk, kötények, szemüvegek egy 

jelentős része is műanyagból készül. A vegyipari termékeket műanyag csomagolóeszközökben, 

flakonokban, palackokban, kannákban és hordókban tárolják és szállítják. 

10.6. A kiválasztás szempontjai 

A műanyag kiválasztását egy adott feladatra, egy meghatározott termék gyártására nem lehet egyedül 

műszaki szempontok alapján végezni, hanem számos egyéb tényezőt is figyelembe kell venni. 

Amennyiben egy adott termék előállításáról van szó, ismerjük az alkalmazás körülményeit és ezzel a 

várható igénybevételt is. Adott műszaki követelményeket azonban egyszerre több műanyag is ki tud 

elégíteni. Az ütésálló polisztirol például számos típusban kapható, ehhez jönnek még az ABS és a 

sztirol alapú kopolimerek, valamint azok keverékei. Ezeknek a műanyagoknak a jellemzői többé-

kevésbé átfednek egymással és bizonyos területeken a polipropilén is versenyképes velük, valamivel 

alacsonyabb árszinten. A döntés tehát nem hozható meg egyedül a műszaki paraméterek alapján. Egy 

adott feladat betöltésére alkalmas műanyag kiválasztásához néhány általános szempontot célszerű 

figyelembe venni. Ilyenek a műszaki paraméterek, a feldolgozhatóság, az anyag hozzáférhetősége, 

esztétikai szempontok, az újrahasznosíthatóság, környezetvédelemi szempontok, valamint a 

gazdaságosság. Természetesen a kiválasztásban a fentieken belül és azon kívül is további, a termék 

vagy a felhasználás jellegéből adódó egyéb tényezők is szerepet játszanak.  

 

 A műszaki paraméterek, az igénybevétel körülményeinek figyelembevétele kézenfekvő. Ez 

termékről termékre változhat. Gyakori igény a megfelelő merevség, esetleg egyidejűleg nagy 
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ütésállóság is, de ez nyilvánvalóan nem lehet igény a hordtáskák céljára felhasznált fóliáknál. 

Általános követelmények nem léteznek, mint ahogy általában jó, vagy rossz polimer sem.  

 

 A feldolgozhatóság soha nem hagyható figyelmen kívül. A kívánt terméket egy adott 

műanyagból esetleg el sem lehet készíteni, mivel egy bizonyos eljárással, pl. fröccsöntéssel, nem 

dolgozható fel. Egyes műszaki műanyagok (PEEK, PAEK), csak magas hőmérsékleten, 400 C 

környezetében dolgozhatók fel. Vannak berendezések, amelyek erre nem alkalmasak. Más polimerek 

érzékenyek a vízre, előzetes szárítást igényelnek. A termelékeny feldolgozás egyben gazdasági kérdés 

is, a termelékenység növekedésével a gazdaságosság nő. 

 

 Az anyag beszerezhetősége, hozzáférhetősége trivialitásnak tűnik. Ennek ellenére fontos 

szempont lehet, meglepően gyakran fordul elő, hogy egy adott anyagnál ellátási nehézségek lépnek 

fel. A megbízható szállítás mellett a termék minőségének garantáltsága is nagyon fontos. 

 

 Esztétikai szempontok is meghatározhatják egy anyag vagy technológia kiválasztását. A 

töltőanyagot tartalmazó polimerek, de különösen a szálerősítésű kompozitok felületi minősége, külső 

megjelenése nem különösen jó. Esetenként szükség lehet egy drágább, de jobb minőségű alapanyag 

kiválasztására. Az utólagos kezelés növeli a termék árát. Ilyen esetben szintén felmerülhet egy másik 

anyag használata. 

 

 Újrahasznosítás, környezetvédelem. Ma már gyakorlatilag minden területen kötelezik a 

gyártókat termékeik visszavásárlására, újrahasznosítására. A viszonylag sok gyártási hulladékot 

eredményező eljárásoknál (bizonyos fóliagyártási technológiák, termoformázás, fröccsöntés) a 

műanyag azonnali visszadolgozhatósága fontos szempont. A gyártó számára ez lényeges lehet egyes 

többkomponensű termékek, pl. többrétegű fóliák gyártása esetén is.  

 

 Az alapanyag ára a kiválasztás egyik döntő szempontja, sajnos gyakran szinte az egyetlen. 

Bizonyos gyártók, esetenként a felhasználók számára a műszaki tartalom másodlagos az ár mellett. 

Tekintettel arra, hogy a minőséggel együtt az ár is emelkedik, minden esetben törekedni kell a 

megfelelő műanyag kiválasztására. Olyan anyagot kell választani, ami a követelményeknek még 

megfelel, de nem múlja azokat sokszorosan felül, ilyen módon egy egészséges optimum található a 

műszaki és gazdasági szempontok között.  

 

 A műanyagok alkalmazása kapcsán – és tulajdonképpen már az előállításnál és a feldolgozásnál is 

említeni illett volna – beszélni kell a termék minőségét szabályozó előírásokról és rendelkezésekről. A 

gyártók minden esetben felelősséggel tartoznak termékeikért, ami azt jelenti, hogy a szállítónak a 

törvényben előírt időn keresztül felelősséget kell vállalnia terméke minőségéért. Ennek megfelelően az 

alapanyagot vagy félkész terméket gyártó cégek szigorúan ellenőrzik a beszállító vállalatnál a gyártás 

minőségét és a termék megbízhatóságát. A gyárak és üzemek termelését és minőségellenőrzését az 

ISO 9000, illetve a megfelelő Európai Közösségi szabványoknak megfelelően kell végezni. A 

vizsgálatokat sok esetben független, a Szabványügyi Hivatal által jóváhagyott, akkreditált 

laboratóriumokban is el kell végeztetni, illetve minőségi bizonylatot csak ilyen laboratóriumok 

állíthatnak ki. A minősített laboroknak hitelesített berendezésekkel kell rendelkezniük és a mérésekről 

a megfelelő módon kiállított jegyzőkönyvet kell vezetniük. A nemzetközi piacon ma már az ISO 9000 

szabvány szerinti minőségellenőrzéssel nem rendelkező vállalatoknak igen nehéz áruikat eladni és ez a 

jövőben még nehezebb lesz.  
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11. DEGRADÁCIÓ, STABILIZÁLÁS, ADALÉKOK 

11.1. Bevezetés 

Számos alkalmazási területen a műanyagok várható, esetenként garantált élettartama hosszú 5, 10 

vagy akár 50 év is lehet. Ilyen követelményt általában az építőipari termékekkel, különösen a 

csövekkel szemben támasztanak. Ezeknek meg kell őrizniük eredeti tulajdonságaikat, azok a használat 

alatt nem változhatnak számottevően. A műanyagból készült termékek jellemzői azonban nem 

állandóak, a felhasználás ideje alatt változnak. A változás sebessége és mértéke az alkalmazás 

körülményeitől (hőmérséklet, terhelés, közeg stb.), valamint a polimer sajátságaitól függenek. A 

tulajdonságok változása sokféle külső hatásra rendkívül változatos módon mehet végbe. A polimerbe a 

feldolgozás, előállítás során befagyott feszültségek a szerkezet változását eredményezik, fizikai 

öregedés megy végbe. A kristályos, esetenként az amorf szerkezet változása, különösen kis 

molekulatömegű anyagok, oldószerek, felületaktív anyagok jelenlétében a termék 

feszültségkorrózióját, tönkremenetelét eredményezi. Hő, fény, sugárzás, oxigén hatására a polimer 

kémiai reakciókban vesz részt, ami módosítja szerkezetét. Ez általában a tulajdonságok romlását 

eredményezi, a polimer degradálódik. Ebben a fejezetben csak a kémiai degradációval és annak 

megelőzésével, illetve hatásának kiküszöbölésével, a stabilizálással foglalkozunk.  

 

 A degradáció megakadályozása és a tulajdonságok megőrzése érdekében a polimerekhez 

stabilizátorokat adnak. Ezek a kis mennyiségben használt segédanyagok gátolják a káros kémiai 

folyamatokat vagy megváltoztatják irányukat. Az alkalmazott stabilizátor mennyisége és típusa függ a 

megvédeni kívánt polimer kémiai szerkezetétől, a degradációt előidéző külső behatástól és a 

degradáció mechanizmusától. A stabilizátorok mellett a műanyagok még több más, a feldolgozást 

vagy az alkalmazást elősegítő adalékot tartalmaznak. Korábban már beszéltünk a lágyítókról, amelyek 

a polimer üvegesedési hőmérsékletét és ezáltal fizikai jellemzőit módosítják. A töltő- és 

erősítőanyagokat (szálak) is gyakran az adalékok közé sorolják. Ezeken kívül is számos adalékanyag 

létezik, így pl. a csúsztatók, a színezékek, a habosítók, a baktériumok és rágcsálók ellen védő 

adalékok, optikai fehérítők és illatanyagok, égésgátlók stb.  

11.2. Degradáció 

A degradáció és a hatására a polimerek szerkezetében és tulajdonságaiban bekövetkező változások 

jelentőségét bizonyítja az a számos könyv, publikáció és szabadalom, ami ezzel a témakörrel 

foglalkozik. A polimerek degradációjának részletes tárgyalására természetesen nincs módunk, csak 

néhány, elsősorban a tömegműanyagokkal kapcsolatos kérdésre térünk ki.  

11.2.1. Fogalmak, definíciók, csoportosítás 

A degradáció sokféle módon definiálható. Egyesek degradációnak tekintenek minden, a polimer 

használata során végbemenő fizikai és kémiai változást. Ezek egy része azonban nem szükségképpen 

eredményezi a polimer tulajdonságainak drasztikus romlását, a polimer tönkremenetelét. A 

továbbiakban degradációnak a feldolgozás vagy a használat alatt a polimerben lejátszódó kémiai 

folyamatokat értjük, amelyek hatására a polimernek a gyakorlat szempontjából fontos tulajdonságai 

romlanak. Degradációt számos külső hatás eredményezhet. A legfontosabbak a következők: 

 

 Termikus degradáció. A kémiai változásokat előidéző ok a termikus energia, a hőfok 

emelkedése. Ez elsősorban a hőre lágyuló műanyagok magas hőmérsékleten végzett feldolgozása alatt 

következik be. Az esetek többségében a feldolgozógépben csak kis mennyiségű oxigén, víz és egyéb 

kis móltömegű anyag van jelen, túlnyomóan termikus degradáció játszódhat le. 

 Fotodegradáció. A reakciók iniciálása fény hatására történik. A kettős kötéseket, aromás és 

egyéb csoportokat tartalmazó molekulák elnyelik a látható és az UV-fényt. A nagyenergiájú UV-fény 

hatására kémiai, általában gyökös reakciók indulnak meg, amelyek rendszerint oxidációval járó 
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láncreakcióban a polimer tulajdonságainak jelentős változását eredményezik. A kettőskötést 

tartalmazó polimerek, a gumik és az ütésálló polisztirol különösen érzékenyek az UV-besugárzásra. 

 

 Kémiai degradáció. A kismolekulájú vegyületek, savak, bázisok, oldószerek, reaktív gázok 

hatására lejátszódó degradáció tartozik ebbe a csoportba. A degradáció hatására nagyfokú változások 

mehetnek végbe a polimerben, de ez gyakran csak magas hőmérsékleten következik be, mivel az ilyen 

reakciók aktiválási energiája általában nagy. 

 

 Nagyenergiájú sugárzás. Ellentétben a fotodegradációval, a nagyenergiájú sugárzás hatása nem 

szelektív, energiája gyakorlatilag minden kötés megbontásához elegendő. A sugárzás hatására 

általában lánctördelődés, a molekulatömeg csökkenése következik be, de egyes esetekben térhálósodás 

lehet a domináló reakció. Így pl. a polietilén térhálósításának egyik iparilag is használt módszere a 

termék, általában cső vagy bevonat, besugárzása. 

 

 Mechanokémiai degradáció. Nagy külső feszültség a kémiai kötések szakadását 

eredményezheti. Ez következik be a polimerek törése, de gyakran feldolgozása vagy alkalmazása alatt 

is. A kötésszakadás általában szabad gyököket eredményez, amelyek további reakciókban vesznek 

részt. A mechanokémiai degradáció jelentősége a többihez képest kisebb. 

 

 Biológiai lebomlás. Lényegében ez is kémiai degradáció. A mikroorganizmusok számos enzimet 

termelnek, amelyek reagálhatnak bizonyos polimerekkel a molekulatömeg csökkenését, majd a 

polimer teljes lebomlását eredményezve. Ezt a kölcsönhatást használják ki a biológiailag lebontható 

polimereknél.  

 

 A fenti degradációs hatások szinte soha nem egyedül lépnek fel, általában egyidejűleg több 

tényező hatása érvényesül. A hőre lágyuló műanyagok feldolgozása során szinte mindig oxigén és víz 

is jelen van. Az alkalmazás alatt is igen sokfajta igénybevétel érheti a műanyag tárgyat. Egy 

ablakprofilt például éri a nap, a hőmérséklet 60-70 C-ig is emelkedhet, oxigén mindig jelen van, 

mosószerekkel érintkeznek tisztítás közben, a levegő pedig különböző szennyező gázokat tartalmaz, 

amelyek szintén befolyásolhatják a stabilitást. A különböző igénybevételek hatására eltérő kémiai 

folyamatok játszódhatnak le a polimerben, a domináló reakció és annak következménye is változhat. 

 

 A fenti osztályozás figyelmen kívül hagyja azt a tényt, hogy a degradációt eredményező kémiai 

reakciók lehetnek azonosak függetlenül az azokat előidéző hatástól. A poliolefinekben a termikus és a 

fotodegradáció vagy a nagyenergiájú sugárzás hatására bekövetkező bomlás is gyökös folyamat és a 

reakció irányát elsősorban a polimer típusa és a rendelkezésre álló oxigén mennyisége határozza meg. 

A továbbiakban a polimerek degradációját mechanizmus szerint osztályozzuk, és három csoportot 

emelünk ki, a depolimerizációt, az eliminációs reakciókat és a lánctördelődéssel, illetve 

térhálósodással járó gyökös reakciókat. A többi degradációs típust legfeljebb röviden említjük. A 

három mechanizmust egy-egy példával szemléltetjük. 

11.2.2. Depolimerizáció 

A legtöbb degradációs folyamat a polimer láncon található hidrogén lehasadásával kezdődik, 

amelynek eredményeként szabad gyök alakul ki. A képződött makrogyök további reakciókban vesz 

részt. A reakciók jellege a polimer kémiai szerkezetétől és egyéb tényezőktől, például más 

reakcióképes csoportok jelenlététől függ. A csak primer és szekunder szénatomokat tartalmazó 

polimerek általában stabilak, lánctördelődés nehezen következik be, míg tercier és kvaterner 

szénatomok esetén a lánctördelődés dominál. A kvaterner szénatomokat tartalmazó polimerek bomlása 

gyakran, de nem minden esetben depolimerizációval megy végbe, a degradáció terméke a monomer. 

Depolimerizációval bomlik például a poli(metil-metakrilát) és a poli(α-metil-sztirol). A PMMA 

degradációja az alábbi reakciósémával írható le: 
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 A PMMA depolimerizációját jelentősen befolyásolja a polimerizáció módja és a polimer 

szerkezete. A gyökös polimerizációval előállított polimer lánczáródása döntően 

diszproporcionálódással megy végbe, a keletkezett láncok fele egyik végén kettős kötést tartalmaz. 

Ezen indul meg a fenti sémának megfelelően a depolimerizáció, melynek eredményeképpen a polimer, 

legalábbis kis polimerizáció fok esetén, közel 100%-ban monomerre bomlik. Abban az esetben, ha a 

polimert nem gyökös, hanem ionos polimerizációval állítják elő, nem tartalmaz láncvégi kettős 

kötéseket, stabilitása lényegesen nagyobb. 

 

11.1. ábra: Gyökös (a) és ionos (b) polimerizációval készült PMMA polimerek stabilitása 

 A kétféle módon előállított polimer stabilitása közötti különbséget mutatja a 11.1. ábra. Az ábrán 

különböző molekulatömegű, gyökös (a), illetve ionos (b) eljárással készült polimerek bomlássebessége 

látható a hőmérséklet függvényében. Az illékony komponensek (monomer) fejlődésének sebessége a 

gyökös polimer esetében bimodális. A láncvégi kettős kötést tartalmazó molekulák alacsonyabb 

hőmérsékleten kezdenek el bomlani, mint az alifás végcsoporttal rendelkezők. Az ionos polimer 

bomlási hőmérséklete megfelel a gyökös polimer második bomlási csúcsának. 

 A depolimerizációval degradálódó polimerek bomlási hajlama kopolimerizációval csökkenthető. 

Már igen kevés számú idegen egység beépülése a polimerbe megállítja a depolimerizációs láncot, 

megakadályozza a bomlást. A kopolimerizációt vagy a láncvégi csoportok módosítását használják 

több polimer stabilitásának növelésére, így például a már említett PMMA (etil-akrilát, metakrilsav), 

poli(-metil-sztirol) (sztirol) és a poliformaldehid esetében (POM) (acilezés).  

11.2.3. Elimináció 

A depolimerizáció általában tisztán termikus degradációval, hőbomlással megy végbe. Ugyancsak 

termikusan iniciált degradáció a kis molekulatömegű komponensek eliminációja is. Ha a polimer lánc 

valamelyik szubsztituensének egyik kötése vagy a szubsztituenst a főlánchoz kapcsoló kötés 

gyengébb, mint a C–C kötés eliminációs reakció indulhat meg a depolimerizáció hőmérsékleténél 

alacsonyabb hőfokon. A degradáció eredménye általában egy kis móltömegű komponens és egy 

polimer, amelynek szerkezete más, mint az eredeti polimeré. Tipikus eliminációs degradáció a PVC 

bomlása, amikor sósav hasad le a polimerről: 
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 Az eliminációs bomlás során a polimer szerkezete és ennek következtében tulajdonságai is teljes 

mértékben megváltoznak. 

 

 A degradáció a láncon található szabálytalan szerkezeti elemeken, hibahelyeken indul meg. 

Hibahelyek lehetnek allil klóratomok, tercier szénatomhoz kapcsolódó klóratomok, fej-fej szerkezetek, 

oxigéntartalmú csoportok stb. Az iniciálás után a sósavlehasadás nagyon gyorsan, zipzárszerűen megy 

végbe, hosszú poliének alakulnak ki a láncon. A polién szekvenciák a konjugált kettőskötések 

számától függően jellegzetes sárga, barna vagy fekete színt adnak a polimernek.  

 

 Annak ellenére, hogy az allil helyzetű klór a PVC lánc leggyengébb csoportja, ezért is szalad 

végig a bomlás cipzárszerűen a láncon, a degradáció egy idő után megáll, az átlagos poliénhossz 

általában 8 körül van. Ennek oka az, hogy a poliének másodlagos reakciókban is részt vesznek. 

Egyrészt végbemennek intra- és intermolekuláris ciklizációs reakciók, másrészt a poliének rea-

gálhatnak a keletkezett sósavval, egyéb bomlástermékekkel vagy a levegő oxigénjével. Egy 

intramolekuláris gyűrűképződési reakció az alábbi: 

 

 Az intermolekuláris gyűrűképződés a polimer térhálósodásához vezet. Előrehaladott degradáció 

esetén rideg, térhálós rendszert kapunk, amelynek mechanikai tulajdonságai gyengék. Környezeti 

hatások, levegő, napfény, víz a degradáció lefolyását módosítják, a mellékreakciók jelentősége nő.  A 

PVC degradációjának visszaszorítása elengedhetetlen mind a feldolgozás, mind pedig az alkalmazás 

alatt. A feldolgozás – különösen a kemény PVC feldolgozása – viszonylag magas hőmérsékleten 

történik. Ma már megfelelő stabilizátor rendszerek léteznek a PVC degradációjának 

megakadályozására; az építőiparban alkalmazott PVC csövekre a gyártók 50 éves élettartamot 

garantálnak. 

11.2.4. Lánctördelődés, térhálósodás 

Az eddig ismertetett két esetben a degradáció termikus iniciálással indul meg. A gyártás és 

felhasználás szempontjából egyaránt lényeges poliolefinek oxidációval degradálódnak, az iniciálás 

bekövetkezhet hő, fény, nagyenergiájú sugárzás, vagy ezek együttes hatására. Az oxigén jelenléte 

azonban meghatározó ezen anyagok degradációjában. A degradáció gyökös reakciók sorozatából áll, 

eredménye pedig a polimer típusától függően lánctördelődés vagy keresztkötés képződés, 

térhálósodás. 

 

 A termooxidatív degradáció, minden más gyökös láncreakcióhoz hasonlóan, három alapvető 

reakcióból áll, iniciálásból, láncnövekedésből és lánczáródásból. Lánczáródáson itt természetesen a 

kinetikai lánc záródását értjük. Az oxidációs reakciók főbb lépéseit néhány kiválasztott 

reakcióegyenlettel szemléltetjük. A valóságban minden fő lépéshez nagyszámú különböző reakció 

tartozik. 
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11.2.5. A PVC stabilizálása 

A PVC stabilizátorokkal szemben támasztott követelmények meghatározhatók a degradáció 

mechanizmusának ismeretében. A stabilizátornak meg kell akadályoznia a sósavlehasadást, vagy 

legalább késleltetnie kell ezt a reakciót, le kell rövidítenie a polién szekvenciák hosszát és le kell 

bontania a degradáció alatt képződő karbónium sókat. A követelményekből következően a 

stabilizátorok két csoportra oszthatók. A preventív stabilizátorok feladata a sósav megkötése, a 

gyenge helyek megszüntetése, az autooxidáció megakadályozása és a mechanokémiai tördelődés 

csökkentése belső csúsztatással. A korrekciós stabilizátorok addicinálódnak a konjugált poliénekre, 

illetve elbontják a karbónium sókat. A stabilizátorok nagy része több funkciót tölt be. Az egyes 

stabilizációs mechanizmusokhoz tartozó reakciók közül csak néhányat tudunk bemutatni, 

gyakorlatilag minden reakció specifikusan a PVC szerkezetéhez, illetve a degradáció 

mechanizmusához kapcsolódik. 

 

 Lényegében véve minden hőstabilizátor képes megkötni a lehasadó hidrogén-kloridot. A talán 

legrégibb PVC stabilizátorok, a fémszappanok, a következő módon reagálnak a sósavval: 

Zn(OOC C17H35)2 + HCl ClZnOOC C17H35 + HOOC C17H35  

Egy további lépésben a második sztearát csoport is helyettesíthető egy újabb sósav molekulával. A 

degradációban fejlődő sósavat a többi stabilizátor és kostabilizátor, pl. a szerves ónvegyületek és az 

epoxidált szójaolajok, is megkötik. 

 

 A degradáció a PVC molekula gyenge helyein indul meg. Az ezeken található labilis klóratom – 

különösen az allil klór – könnyen lehasad és elindítja a gyors, cipzárszerű poliénképződést. A labilis 

klóratomok helyettesítése a stabilizátorok egyik fontos feladata. A rendkívül hatékony ón merkaptidok 

képesek ilyen szubsztitúciós reakcióra: 
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 A sósavlehasadás eredményeképpen képződött poliének elszínezik a polimert, másodlagos 

reakciókban vesznek részt és az intermolekuláris gyűrűképződésben kialakuló térháló rontja a termék 

mechanikai jellemzőit. Az ón merkaptidokból a sósav megkötése után merkaptán hasad le, ami képes a 

polién láncra addícionálódni, így megakadályozva a fenti kedvezőtlen folyamatok bekövetkezését: 
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 Kémiai szerkezetük szerint a PVC stabilizátorok különböző csoportokba sorolhatók. Ezeken belül 

is természetesen számos eltérő stabilizátor található. Egyes stabilizátorokat nem önmagukban, hanem 

más anyagokkal kombinációban használnak és a receptek mindig tartalmaznak ko-stabilizátorokat, 

valamint egyéb adalékokat is. A szerves ónstabilizátorok egyre jobban elterjednek, Amerikában 

szinte egyeduralkodók. Főbb típusai a szerves ón merkaptidok és szulfidok, valamint az ón 

karboxilátok. A fémszappanok a legrégebbi PVC stabilizátorok, többnyire sztearátok, néha oleátok. 

Gyakorlatilag soha sem egy fémvegyületet használnak, mindig valamilyen kombinációban 

alkalmazzák a különböző fémek sóit. Ezek a kombinációk általában szinergetikus hatásúak (11.3. 

animáció), a két komponens együttes hatása lényegesen nagyobb, mint az egyedül alkalmazott 
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stabilizátorok hatásának összege. A legfontosabb fémszappanok a bárium/kadmium stabilizátorok 

voltak, jó időjárás-állóság jellemezte őket, de a kadmium vegyület mérgező hatása miatt ma már 

gyakorlatilag egyáltalán nem használják ezeket; a bárium/cink stabilizátorokat kalanderezett termékek, 

filmek; a kalcium/cink szappanokat, élelmiszeripari csomagolásra használják. Az ólomstabilizátorok 

szintén hosszú idő óta alkalmazott anyagok. Leginkább extrudált csövek és profilok előállítására 

használják őket. Legfőbb típusaik a tribázikus ólom-szulfát, a dibázikus ólom-foszfit, a dibázikus-

ólom ftalát, a dibázikus ólom-sztearát, az ólom-sztearát, és a dibázikus ólom-karbonát. A fémmentes 

stabilizátorokat még nem használják széleskörűen, bár már hosszabb ideje ismertek és kísérleteznek 

velük. Legismertebb képviselőjük a -amino-krotonsav észtere. A kostabilizátorok önmagukban nem 

rendelkeznek stabilizáló hatással de javítják a primer stabilizátorok hatékonyságát, gyakran igen erős 

szinergetikus hatást mutatva. Legfontosabb típusaik a szerves foszfitok, az epoxivegyületek, mint az 

epoxidált szójaolaj, a poliolok, pl. pentaeritrit, az antioxidánsok, amelyek megegyeznek a 

poliolefinekhez használt vegyületekkel, és egyéb szerves vegyületek, pl. diketonok. 

 

11.3. animáció: Fémsztearátok szinergetikus hatása a PVC stabilizálásában;  

az elszíneződés késleltetése 

 Korábban említettük, hogy a PVC termékek előállításához használt receptúrák több komponenst 

tartalmaznak, amelyek különböző szerepet játszanak a feldolgozás vagy az alkalmazás során. 

Példaképpen bemutatunk egy ólom stabilizátorral készült időjárásálló ablakprofil gyártásához használt 

receptet, amelyben a komponensek mennyiségét az ipari gyakorlatnak megfelelően súlyrészben, a 

PVC polimer 100 tömegegységére számítva adjuk meg: 

 

PVC (K érték: 65-67) 100 sr 

ütésálló adalék (CPE) 6―8 sr 

ólom-foszfit 2,0 sr 

dibázikus ólom-sztearát 0,5―0,7 sr 

neutrális ólom-sztearát  0,5―0,7 sr 

kalcium-sztearát 1,0 sr 

epoxidált növényolaj 1,0 sr 

Paraloid K 120 N (akrilát folyásjavító) 1,5 sr 

titán-dioxid ( fehér pigment) 4―6 sr 

CaCO3 (töltőanyag) 10―20 sr 

színezék, pigment igény szerint  

 

A PVC polimerek K értéke a mólsúllyal arányos mennyiség, amelyet oldatviszkozitás méréssel 

határoznak meg. A recept tartalmaz ütésálló adalékot (klórozott polietilén, CPE) a törési ellenállás 

javítására és töltőanyagot a merevség növelésére. Látható, hogy a stabilizátor rendszer bonyolult, több 

komponensből áll; a foszfit növeli az oxidatív stabilitást, az epoxidált vegyület pedig a primer 

stabilizátor hatékonyságát. A kemény PVC feldolgozásához elengedhetetlen csúsztató alkalmazása; a 

sztearátok csúsztató hatása miatt külön adalékra nincs szükség. A folyásjavító módosítja a megömlés 

folyamatát, de az ömledék viszkozitását is megváltoztatja. A TiO2 a profil fehérségét növeli, a kívánt 

külső megjelenést biztosítja, de növeli a merevséget is. Meg kell jegyeznünk, hogy a Ba/Cd 

stabilizátorok után nemrég az ólomstabilizátorok használatát is betiltották a PVC termékekben. 
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11.2.6. Poliolefinek stabilizálása 

A poliolefinek degradációjával kapcsolatos megfontolások alapján nyilvánvaló, hogy az ebbe a 

csoportba tartozó polimereket elsősorban a termo- (feldolgozás) és fotooxidatív (alkalmazás) 

degradációval szemben kell védeni. A degradáció mechanizmusának, illetve előidéző okának 

megfelelően a stabilizátorokat két nagy csoportra oszthatjuk. Mindkét csoporton belül további 

osztályozás lehetséges. Az oxidatív degradáció két legfontosabb lépése a gyökös reakciók iniciálása és 

a láncelágazás. Ennek megfelelően az antioxidánsok ebbe a két lépésbe avatkoznak be: 

megakadályozzák a degradáció elindulását vagy elbontják a láncelágazást okozó hidroperoxidokat. A 

primer vagy lánczáró antioxidánsok a láncnövekedést akadályozzák meg. Ezek a stabilizátorok 

reagálnak az alkil-, vagy peroxi-gyökökkel, egy kevésbé aktív gyököt vagy inaktív molekulát hozva 

létre. Az oxidációs folyamatban keletkező többi gyök vagy nagyon reaktív és hamar elbomlik, vagy 

azonnal tovább reagál oxigénnel, peroxi-gyököket képezve. A primer antioxidánsok legismertebb 

típusai a gátolt fenolok, ezért a stabilizálás mechanizmusát ezeken mutatjuk be. A fenolos antioxi-

dánssal végzett stabilizálás első reakciólépése a következő: 

RO2 + HO R ROOH + O R

 

Egy antioxidáns molekula több gyökkel is képes reagálni, ezáltal megakadályozva az oxidációs lánc 

növekedését. Oxigén jelenlétében az alkil-gyökök mennyisége és szerepe kisebb, ezek gyorsan tovább 

reagálnak peroxidokká. Oxigén távollétében ezek is részt vesznek a degradációban, rekombinációval 

gyakran a láncok méretének növekedését vagy térhálósodást idéznek elő. 

 

 A szekunder vagy preventív antioxidánsok szabad gyökök keletkezése nélkül bontják el a 

hidroperoxidokat, megakadályozva a láncelágazást. A preventív antioxidánsok két csoportját 

különböztetik meg a sztöchiometrikus és a katalitikus peroxid-bontó stabilizátorokat. A legfontosabb 

másodlagos antioxidánsok a foszfitok és foszfonitok, illetve a szerves szulfidok. A stabilizálás me-

chanizmusát a szerves foszfitok egyik reakciójával szemléltetjük. A foszfitok a peroxidokat a 

megfelelő alkoholokká redukálják, miközben maguk foszfáttá alakulnak: 

ROOH + P(OR1)3 ROH + O P(OR1)3
 

A fenti reakció mellett ezek a szekunder antioxidánsok a peroxi- és alkoxi-gyökökkel is reagálhatnak. 

 

 Számos primer és szekunder antioxidáns létezik. A stabilizálási reakcióban résztvevő funkciós 

csoporton kívül egyéb csoportokat is tartalmazhatnak, szerkezetük nagyon változatos lehet. A 

legfontosabb primer antioxidánsok az alkilfenolok, a hidroxifenil propionátok, a hidroxibenzil 

vegyületek, az alkilidén biszfenolok, a másodrendű aromás aminok, a tiobiszfenolok, és az amino-

fenolok. A szekunder antioxidánsok legfontosabb típusai a tioéterek, a foszfitok és foszfonitok, 

valamint a sztérikusan gátolt aminok. Ez utóbbiakat inkább a fénystabilizátorok közé sorolják, bár 

hatásmechanizmusuk szerint ide tartoznak, hiszen peroxi-gyökökkel reagálva fejtik ki hatásukat.  

 

 A fotodegradáció egyik elsődleges oka az, hogy a polimer valamelyik adalékanyaga vagy 

szennyeződése elnyeli a fényt. Az elnyelésben résztvevő kromofór csoportok magasabb energiaszintre 

kerülnek. Az energiafelesleggel rendelkező akceptor molekula reaktivitása nagy, könnyen részt vesz 

oxidációs reakciókban, megindul a fotooxidáció. A fénystabilizátorok típusai: 

 

 Az UV-abszorberek elnyelik a káros UV-sugárzást és oly módon disszipálják, hogy az nem vezet 

a polimer fotodegradációjához, azaz általában hővé alakul. Ezeknek a molekuláknak az UV-

abszorpciója igen intenzív, de megfelelő stabilitással kell rendelkezniük, egyébként gyorsan 
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elbomlanak nem stabilizáló másodlagos reakciókban. Az UV-abszorberek alapvető hátránya, hogy 

csak a termék bizonyos vastagsága mellett fejtik ki védő, stabilizáló hatásukat, ezért felületek és 

vékony termékek (filmek, szálak) védelmére nem alkalmasak. A legfontosabb típusok a 

hidroxibenzofenonok, a 2-(2'-hidroxifenil)-benztriazolok, a cinnamátok, és az oxanilidek. 

 

 A kvencserek a kromofór csoportok által elnyelt energiát veszik át és oly módon disszipálják, 

hogy az ne okozzon degradációt. Az energiát disszipálhatják hőleadással, fluoreszcens vagy 

foszforeszcens sugárzással. Az energia átadás két mechanizmussal mehet végbe, dipol-dipol 

kölcsönhatásokon alapuló hosszú távú energiatranszferrel vagy a molekulák érintkezésével, 

összeütközésével. Az ebbe a csoportba tartozó leghatásosabb stabilizátorok nikkel tartalmú 

vegyületek, mint például a nikkel-fenolát vagy ditiokarbamát. 

 

 A hidroperoxidbontó vegyületek a fotooxidáció megakadályozásában is fontos szerepet 

játszanak. Az antioxidánsoknál felsorolt vegyületek, a foszfitok, foszfonitok és a karbamátok a 

fénystabilizálásban is hatásosak. Gyakran alkalmazzák kéntartalmú vegyületek fémkomplexeit is. 

 

 A gyökfogó stabilizátorok, a peroxidbontó anyagokhoz hasonlóan szintén nagyon hatásos 

fénystabilizátorok, hiszen a fotooxidáció kritikus lépései a szabad gyök reakciója oxigénnel, valamint 

a láncelágazás. A korábbiakban felsorolt antioxidánsok mellett a leghatásosabb fénystabilizátorok a 

gátolt aminok. A gátolt aminok hatásmechanizmusa még nem teljesen tisztázott, az azonban 

bizonyosnak látszik, hogy a fotooxidáció körülményei között keletkező nitroxil-gyököknek jelentős 

szerepe van ebben. Egy tipikus gátolt amin stabilizátor szerkezete a következő: 

N O CH (CH2)8

O

C O

O

N H

 

 A felsorolt stabilizátorokat gyakorlatilag sohasem alkalmazzák önmagukban. Ez érthető is, mivel 

a polimert minden esetben védeni kell feldolgozás közben a termooxidatív degradációval szemben, de 

az esetek többségében a felhasználás körülményei között a fotooxidációtól is. A feldolgozott polimer 

gyakorlatilag minden esetben legalább két stabilizátort, egy primer és egy szekunder antioxidánst 

tartalmaz; fénystabilizátor használata a termék jellegétől, alkalmazásától függ. A stabilizátorok 

kölcsönhatásba léphetnek és módosíthatják egymás hatását. Gyakran szinergetikus vagy antagonisz-

tikus hatások figyelhetők meg. A stabilizátor kombinációk pontos mechanizmusa még kevésbé ismert, 

mint az egyedi stabilizátoroké. Egy adott felhasználási célnak megfelelő recept összeállítása ennek 

megfelelően komoly fejlesztési feladat, ami a tulajdonságok és az ár optimalizálásából áll.  

 

 A stabilizátorok alkalmazását a hatásosság mellett számos más tényező is befolyásolja. Hatékony-

ságuk a kémiai szerkezet és a funkcionalitás mellett függ oldhatóságuktól és diffúziósebességüktől, 

amit viszont a molekula mérete és alakja határoz meg. Az illékonyság a stabilizátor mennyiségének 

csökkenését eredményezi, ami a stabilitás csökkenéséhez, idő előtti degradációhoz vezet. Az 

élelmiszeripari csomagolóanyagokkal kapcsolatban már említettük a stabilizátorok oldhatóságát és 

migrációját; egyes stabilizátorok azért nem használhatók a csomagolástechnikában, mert nem felelnek 

meg a hatósági előírásoknak. Időnként a stabilizátorok saját stabilitása sem kielégítő, a feldolgozás 

hőmérsékletén elbomlanak, így bizonyos stabilizátorok polikarbonátok és poliészterek stabilizálására 

nem, csak poliolefinekhez használhatók. A fenolos antioxidánsok, de különösen az aromás aminok 

reakciótermékei gyakran elszínezik az anyagot, ami megengedhetetlen.  

 

 Fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy a feldolgozás körülményei között számos reakció megy 

végbe az ömledékben stabilizátorok jelenlétében és távollétében egyaránt. A jelenlévő oxigén gyökös 

reakciókat indít el, a stabilizátorok pedig reagálnak az ezekben képződött gyökökkel. A degradáció 

általában a polimer láncon indul meg, így a polimer szerkezete is módosul, ez pedig a reológiai és 
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mechanikai tulajdonságok változásához vezet. A poliolefin termékek jellemzői tehát nagymértékben 

függenek az alkalmazott stabilizátor rendszertől és a feldolgozás körülményeitől. A feldolgozás 

közben lejátszódó kémiai reakciók közötti kapcsolatokat, a láncszerkezet változását és a polimer 

tulajdonságaira gyakorolt hatását a 11.4. ábra mutatja. 

 

11.4. ábra: A PE feldolgozása közben végbemenő kémiai reakciók, a polimer szerkezete és 

tulajdonságai közötti kapcsolatok 

11.3. Egyéb adalékok 

A fentiekben már láttuk, hogy a műanyagok általában egyidejűleg több különböző adalékot 

tartalmaznak. Ezek használata elengedhetetlen a feldolgozáshoz, az alkalmazáshoz, vagy valamilyen 

különleges tulajdonság kialakításához. Egyes adalékokról (lágyítók, töltő- és erősítőanyagok), már 

korábban is esett szó. Az összes segédanyag részletes tárgyalására nincs módunk, ezért az alábbi 

szakaszokban szinte felsorolásszerűen megemlítjük a gyakran használt adalékokat, ismertetjük 

funkcióikat és bemutatjuk legfontosabb képviselőiket. 

11.3.1. Csúsztatók 

A csúsztatók a polimerek feldolgozását könnyítik meg vagy teszik lehetővé. Módosítják a folyási 

jellemzőket és megakadályozzák a polimer feltapadását a feldolgozógép felületére és ezáltal a 

degradációt. Jelentőségük a PVC esetében a legnagyobb, a kemény PVC nem is dolgozható fel 

csúsztatók nélkül, viszonylag nagy viszkozitása, alacsony bomlási hőmérséklete és a feldolgozó gép 

felületéhez való tapadása miatt.  

 A csúsztatók szerepe sokrétű, legfontosabb a folyási viszonyok módosítása, de ezen kívül 

befolyásolják a feldolgozás több lépését és a termék minőségét is. A csúsztatók funkciói: A 

viszkozitás csökkentése. Ez elsősorban a PVC, de bizonyos esetekben a sztirol polimereknél is 

fontos. A viszonylag jó összeférhetőségű csúsztató megbontja a polimer molekulák közötti szekunder 

erőket, csökkenti a köztük fellépő súrlódást. Ezeket a csúsztatókat viszonylag nagy, 1―3 sr 

mennyiségben adják a polimerhez. A frikciós hő nagyságának csökkentése. A kisebb viszkozitás 

következtében kisebb a molekulák közötti súrlódás is, ami a frikciós hő csökkenéséhez vezet. Ez ismét 

a PVC esetében fontos, ahol a nagy súrlódási hő lokális túlmelegedést és a polimer degradációját 

eredményezheti. A tapadás csökkentése. A polimer a feldolgozógép falára tapadva degradálódhat. A 

csúsztatók ezt megakadályozzák, kímélve a polimert és a feldolgozógépet is. A megömlés 

szabályozása. A PVC speciális globuláris szerkezettel rendelkezik, amelynek lebomlása a feldolgozó 
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gépben megy végbe. A lebomlás mértéke jelentősen befolyásolja a folyási viszonyokat és a termék 

mechanikai jellemzőit. A csúsztatók módosítják a PVC szemcsék, illetve a globulák közötti súrlódási 

viszonyokat, ezáltal szabályozva a megömlés, zselizáció fokát. Az ömledéktörés megakadályozása, 

megjelenésének eltolása nagyobb nyírássebességek felé. A nagysebességű feldolgozás során a polimer 

a szerszám falánál orientálódik (itt a legnagyobb a nyírás), nagy nyírássebességeknél folyási 

anomáliák, pl. ömledéktörés, lépnek fel. A csúsztató a gép falának kenésével csökkenti az orientáció 

mértékét, kitolja az ömledéktörés bekövetkezésének határát. A termék felületi minőségének 

módosítása. A megfelelően megválasztott csúsztatók javítják a termék felületi minőségét, fényes, 

sima felületet eredményeznek. A sima felület megkönnyíti a termék eltávolítását a fröccsöntő 

szerszámból. A megfelelő felületi minőség könnyebbé teszi a csomagolóanyag további feldolgozását 

automata csomagológépeken. 

 

 A csúsztatókat többféleképpen osztályozzák. A hagyományos és egyben legegyszerűbb osz-

tályozás szerint megkülönböztetnek külső és belső csúsztatókat. A belső csúsztatók a fentiekben 

ismertetett a) és b) funkciókat látják el, míg a külsők a többit. A csúsztatók besorolása a két csoportba 

azonban nem automatikus és nem is egyszerű, az átmenet a két csoport között folytonos. A döntő 

tényező a csúsztató és a polimer összeférhetősége (oldhatósága). A belső csúsztatók összeférhetősége 

jobb, oldódnak a polimerben, így fejtik ki hatásukat. A külső csúsztatók összeférhetősége lényegesen 

kisebb, a polimer molekulák és a csúsztató közötti kölcsönhatás gyenge. Ezeket is az összeférhetőségi 

tartományon belül alkalmazzák, de a gyenge kölcsönhatások azt eredményezik, hogy a csúsztató 

feldolgozás közben kivándorol a felületre és ott fejti ki kenő hatását. A 11.5. animáción különböző 

csúsztatókat tartalmazó PVC viszkozitását ábrázoltuk a csúsztató mennyiségének függvényében. A 

viszkozitás mérése kapilláris viszkoziméterrel történt, ahol a kifolyási idő fordítottan arányos az ömle-

dék viszkozitásával. Az egyenesek töréspontja az összeférhetőség határa. A polietilén viasz tipikus 

külső, a glicerin tripalmitát pedig belső csúsztató. Az összeférhetőségekben és a hatásban mutatkozó 

különbségek szembetűnők. A csúsztatók nem adagolhatók az összeférhetőségi koncentráció felett, 

ekkor feldolgozási problémák lépnek fel és a termék minősége romlik. Ezt mutatja az a tapasztalati 

tény is, hogy a külső csúsztatókat, köztük a bemutatott polietilén viaszt is, igen kis mennyiségben, 

néhány tized súlyrészben adják a polimerhez. 

 

11.5. animáció: Különböző csúsztatók hatása a PVC ömledék viszkozitására; összeférhetőség 

 Csúsztatóként tenzideket, poláris csoportokat és hosszú alifás láncokat tartalmazó anyagokat 

használnak. A legfontosabb csúsztatótípusok a fémszappanok, a zsírsavak és észtereik, az amid 

viaszok, a szénhidrogén viaszok, és az észter viaszok. A PVC-hez gyakorlatilag mindegyik típust 

használják. A sztirol polimerek csúsztatását amidviaszokkal és fémszappanokkal végzik. A műszaki 

műanyagokhoz általában montánészter csúsztatókat használnak. A felsorolt többféle funkció ellátására 

egyetlen csúsztató általában nem képes, ezért a stabilizátorokhoz hasonlóan csúsztató kombinációkat 

alkalmaznak. Ez különösen a kemény PVC termékekre jellemző, ahol két-három csúsztatót is 

használnak egyszerre.  

11.3.2. Színezékek 

A színezékek – festékek és pigmentek – biztosítják a termék kívánt színét. A műanyagok egyik nagy 

előnye, hogy anyagukban színezhetők, utólagos kezelést, színezést, festést nem igényelnek. Ezáltal nő 

a termelékenység, a termék előállítási költségei pedig csökkennek. A színezékeket általában 

oldhatóságuk, összeférhetőségük alapján osztályozzák. Az oldható anyagok festékek, a nem oldódók 
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pigmentek. A szervetlen anyagok természetszerűleg nem oldódhatnak a polimerben, ezért gyakran 

nevezik a szervetlen színezékeket pigmentnek, a szerveseket pedig festékeknek, esetleg 

színezékeknek. 

 

 A pigmentek általában nagy fajlagos felületű porok. Az egyedi szemcsék agglomerálódnak, az 

agglomerátumok mérete és szerkezete határozza meg a színezék hatékonyságát. A kis szemcseméret és 

az agglomeráció okozza a színezékek és pigmentek feldolgozásának egyik problémáját. A finom 

szemcsék egyenletes diszpergálása a feldolgozógépben nehéz, a termék foltos lesz, erősebben színezett 

szemcséket tartalmaz. Az ilyen nehézségek elkerülése érdekében a pigmenteket gyakran felületkezelik 

és mind a jobb színezhetőség, mind pedig a könnyebb feldolgozhatóság érdekében mesterkeveréket 

állítanak elő belőlük. A mesterkeverékek a színezőanyagot nagy mennyiségben, gyakran 60-80%-ban 

tartalmazzák és 1―3 %-ban a feldolgozó gépben keverik őket a színezni kívánt polimerhez. 

 

 A színezékeknek számos követelményt kell kielégíteniük. A feldolgozás magas hőmérsékletén 

nem változtathatják meg színüket, megfelelő termikus stabilitással kell rendelkezniük. Ugyancsak 

stabilnak kell lenniük az alkalmazás körülményei között is, napfény vagy általában az időjárás 

behatására a szín nem változhat. A színezékek a polimerből kivándorolhatnak, migrálhatnak. Ez 

különösen lágyítót vagy egyéb mozgékony adalékot tartalmazó polimerek esetében lényeges. A 

lágyító, a festéket oldva, a felületre vándorol és ott szennyeződést okoz. A színezékek gyakran a 

feldolgozógépen is kiválnak. Ez a folyamat (plate out) szintén egyéb adalékok, pl. fémsztearátok, 

jelenlétében gyakori. A pigmentek befolyásolhatják a polimer reológiai és mechanikai jellemzőit is, ld. 

TiO2 pigment ablakprofilokban. 

 

 A leggyakrabban alkalmazott fehér pigment a titán-dioxid. Fehér tárgyak színezésére szinte 

kizárólag ezt használják. A fekete és szürke termékek színezését korommal végzik. Az egyéb színeket 

szervetlen és szerves anyagok adagolásával érik el. Korábban a szervetlen pigmentek domináltak. 

Ezek azonban az esetek többségében nehézfémeket, pl. bárium- és kadmium-oxidokat, vagy 

szulfidokat tartalmaztak. Ezek gyakran rontják a polimer stabilitását, károsak az egészségre és a 

környezetre. Az utóbbi időben egyre jobban terjednek a szerves színezékek. Példaként bemutatjuk egy 

piros színű szerves pigment szerkezetét: 

N N

O

O O

O
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 A termék külső megjelenését, színét befolyásoló adalékok az optikai fehérítők. A polimerek 

jelentős része elnyeli a fény kék komponensének egy részét, ezért a termékek sárgás színűek. Ennek a 

kedvezőtlen hatásnak az ellensúlyozására használják az optikai fehérítőket. A hatásos anyagok 

elnyelik a láthatatlan UV-fényt, átalakítják és kék, vagy lila színárnyalatként emittálják újra. Ez 

megszünteti a műanyagtermékek sárgás színét és növeli a felületi fényességet. Az egyik leghatásosabb 

optikai fehérítő családot a bis-benzoxazolok alkotják. 

11.3.3. Biostabilizátorok 

Egyes műanyagok a használat során biológiailag károsodhatnak. Különösen trópusi környezetben 

baktériumok, gombák, termeszek és rágcsálók támadhatják meg a műanyag terméket, okozhatnak 

degradációt. A baktériumok és a gombák általában enzimatikus úton, kémiailag módosítják a polimert 

vagy valamelyik komponensét. Ennek megfelelően a lágy PVC, az észter poliuretánok, a poliészterek 

és a poliamidok a legérzékenyebbek az ilyen támadással szemben. A lágy PVC termékeket a 

termeszek is megtámadják. 
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 Kereskedelmi forgalomban meglehetősen kevés biostabilizátor kapható. A néhány ilyen piaci 

termék a 10,10'-oxi-bis-fenoxarzin, az N-(trihalogenometiltio)-ftálimid, a difenilsztilbin-2-etilhexa-

noát, a Cu-bis-(8-hidroxikinolin), a tributil ón és származékai. A fenti vegyületek közül néhány nem-

csak a mikroorganizmusokra, hanem az emberre és a környezetre is ártalmasak. Bár toxikusságuk a 

késztermékben kicsi, sőt a legtöbb esetben elhanyagolható, alkalmazásuknál nagy gonddal kell eljárni. 

11.3.4. Lágyítók 

A lágyítókról és a lágyításról már egy korábbi fejezetben (6. fejezet) beszéltünk. A lágyítás célja a 

polimer lánc konformációs lehetőségeinek, vagy egyszerűbben hajlékonyságának növelése. A lágyítás 

az üvegesedési hőmérséklet csökkenését eredményezi és a lágyított termékek az esetek többségében 

szobahőmérséklet alatti Tg-vel rendelkeznek, azaz ellentétben az előzőekben tárgyalt adalékokkal a 

lágyító módosítja a polimer fizikai állapotát. Lágyítóként hathat a víz is, de a lágyítók általában olyan 

szerves molekulák, amelyek a polimer láncok közötti intermolekuláris kölcsönhatásokat felcserélik a 

polimer és a lágyító közötti kölcsönhatásra. Állítólag több mint 30 polimerben alkalmaznak lágyítókat, 

de az egyes műanyagokban felhasznált lágyító mennyisége nagyon különböző. A legnagyobb 

felhasználó messze a PVC, a lágyítóknak több mint 80%-át ennek a polimernek a módosítására 

használják fel. Lágyítókat használnak gumi termékek módosítására is, de ezek a hagyományos 

értelemben véve nem számítanak lágyítóknak, inkább extenderek, esetleg hígítók. 

 

 A lágyítók alkalmazásánál is számos szempontot kell figyelembe venni. Ezek közül fontos a 

lágyító zselizációs képessége, oldhatósága a polimerben vagy másképpen összeférhetősége, a 

keménységre gyakorolt hatása, az üvegesedési hőmérséklet és ezáltal a termék hidegállóságának 

módosítása, a mechanikai és elektromos jellemzők megváltoztatása stb. A lágyítók kiválasztásának 

fontos szempontja a migrációs hajlam, az illékonyság, valamint az egészségre gyakorolt hatás. 

Lágyítóként elsősorban aromás és alifás észtereket használnak. A legnagyobb mennyiségben a 

ftalátésztereket alkalmazzák, ami szintén mutatja a PVC kiemelt szerepét.  

11.3.5. Gócképzők 

A lágyítók a termék fizikai állapotát változtatják meg, a gócképzők a kristályos szerkezetet. A 

kristályos szerkezet és a tulajdonságok kapcsolatát szintén a 6. fejezetben említettük. A gócképzők 

hatékonysága nagymértékben függ a polimer típusától. A nukleáció hatására a kristályos gócok száma 

megnő, a szferolitok mérete pedig jelentősen lecsökken. Gócképzők alkalmazása növeli a termék 

homogenitását és javítja mechanikai jellemzőit. A hatékony gócképző hatás feltétele, hogy a polimer 

nedvesítse a gócképzőt, az adalék ne oldódjon a polimerben, olvadáspontja legyen magasabb, mint a 

polimeré, és diszpergálhatósága a polimer mátrixban jó legyen. A gócképzők három nagy csoportra 

oszthatók, az osztályozás azonban, mint mindig, önkényes. A gócképzők lehetnek szervetlen adalékok, 

pl. talkum, szilika, kaolin; szerves vegyületek, pl. mono- és polikarboxil savak észterei, sói; polimerek, 

pl. etilén/akrilészter kopolimerek, PET. Természetesen további, a fenti csoportba nem tartozó góckép-

zők is ismeretesek. A korábbiakban láttuk, hogy a heterogén gócképzés az esetek többségében topo-

lógiai okokra vezethető vissza, így az igazán hatásos gócképző anyagok szemcseszerkezete anizotróp 

(ld. 6.12. ábra). Gócképzőket csak néhány polimerben használnak, ezek közül a legfontosabbak, a PP, 

a PET, bizonyos PA típusok, a polibutén-1 és korlátozott mértékben a PE. A gócképzők hatása a 

polipropilénben jelentős, a poliamidokban sokkal kisebb, a polietilén gócképzése nagyon nehéz 

feladat. A hatékonyság a polimer túlhűthetőségétől függ. 

11.3.6. Térhálósító anyagok, peroxidok 

A polimerek, de különösen az elasztomerek térhálósítása sokféle módon történhet. Az egyik módszer 

szerves peroxidok alkalmazása. A peroxidok a térhálósítás hőmérsékletén elbomlanak és gyökös 

reakciókban térhálósítják a polimert. A polietilén is térhálósítható peroxidokkal, elsősorban vastag 

falú, fröccsöntött termékeknél használják ezt a módszert. A peroxidos térhálósítás felhasználási 

területei a kábelszigetelés és védelem (PE, EPR, EPDM, klórozott polietilén), sófürdőben térhálósított 

folytonos profilok (PE, EPDM, polikloroprén), autók hűtővíz vezetékei (EPDM, természetes kaucsuk), 

cipőtalpak (habosított EVA, PE, sztirol-butadién kaucsuk), hengerek borítása (EPDM, természetes 
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kaucsuk, szilikongumi), rotációs öntéssel készült üreges testek (PE, EVA), gyógyászati eszközök, pl. 

csövek (szilikongumi), zárt szerkezetű habok (PE, EVA, klórozott polietilén).  

 

 A peroxidos térhálósítást olyan polimereknél alkalmazzák, amelyeknél a hagyományos kénes 

térhálósítás nem használható, így pl. a polietilén vagy az etilén-propilén kopolimerek esetében. A 

sztirol-butadién kaucsuk és az EPDM elasztomer keverékeinek térhálósítása is csak peroxidokkal 

képzelhető el, mivel a kénes térhálósítás sebessége rendkívül különböző a két polimerben, a termék 

inhomogén lenne. A térhálósításra használt peroxidok lehetnek aromás vagy alifás vegyületek. A 

gyakorlatban használt peroxidok a hidroperoxidok (R–O–O–H), az alkil peroxidok (R1–O–O–R2), 

melyek egyik leggyakrabban alkalmazott képviselője a dikumil peroxid, hátránya hogy 

bomlástermékeinek szaga erős; a peroxiészterek (R1–CO–O–O–R2), a diacil peroxidok (R1–CO–O–O–

CO–R2), és a peroxiketálok, (R1)2C(OOR2)2. A peroxi vegyületek alacsony hőmérsékleten is 

elbomlanak, tüzet vagy robbanást okozhatnak, ezért kezelésük különleges figyelmet kíván. Bár csak 

kevéssé mérgező anyagok, szembe, bőrre kerülve irritációt, viszketést okoznak.  

11.3.7. Kémiai habosítók 

A habosítást és a habokat a 9. fejezetben tárgyaltuk. Láttuk, hogy habosított termékek számos 

módszerrel állíthatók elő, ezek egyike a feldolgozás hőmérsékletén elbomló anyagok, kémiai 

habosítók alkalmazása. A kémiai habosítók kémiai reakció következtében gáz kibocsátására képesek, 

ami azután egy polimer mátrixban habszerkezetet hoz létre. A legtöbb esetben a gáz fejlődését, szerves 

vagy szervetlen vegyületek magas hőmérsékletű bomlása eredményezi. A bomlási folyamat általában 

exoterm, irreverzibilis és egy jól definiált szűk hőmérséklettartományban következik be. Néhány 

habosítóanyagnál a gáz két komponens reakciójából származik. 

 

 A habosítószerek egyik legnagyobb alkalmazási területe a lágy PVC termékek gyártása. Padlókat, 

tapétákat, műbőrtermékeket, fürdőszoba szőnyegeket és egy sor más terméket készítenek velük. A 

habosított extrudált kemény PVC csövek gyártása is egyre növekszik. A térhálós polietilén habokat is 

kémiai habosítószerekkel állítják elő és Európában a szerkezeti habok gyártásához is ezeket a 

segédanyagokat használják. A kémiai habosítóknak több fő típusa van, ezen belül az egyes, kémiailag 

eltérő vegyületek bomlási hőfoka különböző. A legfontosabb habosítóanyagok az azovegyületek – az 

azodikarbonamid az egyik legnagyobb mennyiségben használt habosító – a hidrazin származékok, a 

szemikarbazidok, a tetrazolok és a benzoxazinok. Egyes habosítószerek bomlási hőfoka 

adalékanyagokkal, ún. kikkerekkel több fokkal, esetenként 5―10 C-kal is eltolható. Ezt a módszert 

kiterjedten alkalmazzák a lágy PVC habosítására és polietilén habtermékek előállítására.  

11.3.8. Ütésálló adalékok 

A műanyagok deformációjáról és töréséről az 5. fejezetben, a polimer keverékekről pedig a 7.-ben 

esett szó. Az ütésálló adalékok a mátrix polimerrel részlegesen elegyedő polimerek, igen gyakran 

elasztomerek. Adagolásuk heterogén, két- vagy többfázisú szerkezet kialakulásához vezet. Láttuk, 

hogy a heterogén szerkezet módosítja a polimerek eredeti deformációs és törési folyamatait, új 

mechanizmusok válhatnak meghatározóvá. Az ütésálló adalékok megnövelik a törés során 

bekövetkező plasztikus deformáció mértékét, ezáltal növelve a műanyag által elnyelt törési energiát. A 

hatékony ütésállósítás feltétele egyrészt optimális kölcsönhatás a komponensek között, másrészt a 

diszpergált polimer cseppek megfelelő mérete. Ha a kölcsönhatás kicsi vagy a szemcseméret nagy, 

akkor a fázisok közötti kapcsolat gyenge, a domináló deformációs folyamat a határfelületek elválása. 

Ez kis energiaelnyeléssel jár, az ütésállóság nem nő a kívánt mértékben. Túl erős kölcsönhatás, 

lényegében véve elegyíthetőség, egyrészt ritkán fordul elő, másrészt kis diszpergált szemcseméreteket 

eredményez. Ebben az esetben a tulajdonságok additív változását várhatjuk az összetétel 

függvényében. Az optimális kölcsönhatás és szemcseméret rendszerről rendszerre változik. 

 

 Nagyobb mennyiségben csak néhány polimerhez használnak ütésálló adalékot. Ezek közül a 

legjelentősebbek a PVC, a PP, a PS és a poliamidok. A leggyakrabban módosított polimerek és az 

ütésállóság növelésére használt anyagok a következők: PVC. Klórozott polietilén, EVA kopolimer, 
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metil-metakrilát/butadién/sztirol kopolimerek, poliakrilátok, ABS kopolimerek. Polipropilén. EPR és 

EPDM kopolimerek; más elasztomereket is alkalmaznak, de az etilén-propilén kopolimerek 

dominálnak. Polisztirol. SBS kopolimerek, a polisztirol ütésállósítását nem adalékokkal, hanem 

kopolimerizációval oldják meg. Legelterjedtebb a polibutadién módosító komponens. Az időjárás 

állóság növelésére egyre jobban terjednek az akrilészter kopolimerek is. Poliamidok. Sav vagy anhid-

rid csoporttal módosított EPDM, módosított polietilén. 

11.3.9. Töltő- és erősítő anyagok 

A töltő- és erősítő anyagokról, legfontosabb jellemzőikről, a polimer szerkezetére és tulajdonságaira 

gyakorolt hatásukról részletesen beszéltünk a 7. fejezetben, ezért további tárgyalásuktól eltekintünk. 

11.3.10. Égésgátlók 

A legtöbb polimer hő hatására meggyullad és rendkívül élénken ég. A műanyagok az égés során 

degradálódnak, kis molekulatömegű anyagok keletkeznek belőlük, viszkozitásuk csökken, az égést 

csepegés kíséri. A lecsepegő polimer a tűz terjedését okozza, a bomlástermékek pedig táplálják a tüzet. 

Egyre több területen – az építőiparban, a közlekedésben, a textiliparban – előírás a műanyagok 

éghetőségének csökkentése, az égésgátlás. Hatékony égésgátlókkal elérhető, hogy a műanyagok 

önkioltóvá váljanak, ne égjenek és a tüzet ne táplálják. Az égésgátlók jelentősége már ma is nagy és a 

jövőben valószínűleg tovább nő.  

 

 Az égésgátlók hatásmechanizmusa nagyon különböző lehet. A legfontosabb mechanizmusok 

egyben az égésgátlók csoportosítását is jelentik. Az égés mechanizmusát befolyásoló anyagok. A 

halogéntartalmú (klór és bróm) égésgátlók beavatkoznak az oxidáció gyökös láncreakcióiba, 

megváltoztatva azok irányát. Az égés során keletkező halogén gyök reagál a nagyon reaktív H és OH 

gyökökkel. A halogénvegyületekkel égésgátolt polimerek antimon trioxidot is tartalmaznak, ami 

szinergetikus kölcsönhatásba lépve az égésgátlóval növeli annak hatékonyságát. Míg a 

halogénvegyületek a gázfázisú égést befolyásolják, addig a foszforvegyületek a szilárd fázisban 

lejátszódó reakciókat módosítják. A foszforvegyületek különösen oxigént tartalmazó polimerek 

égésgátlására alkalmasak. Intumescens égésgátlók. Ezek általában poliamint, poliolt és 

foszfortartalmú vegyületet tartalmazó polifoszfátok, enyhén térhálós foszforvegyületek. Hatásukat 

többféle mechanizmussal fejtik ki. Az égés során gázok keletkeznek belőlük, ezek hígítják a gázfázist, 

csökkentve az oxigén koncentrációját. A polifoszfát a gázfejlődés hatására felhabosodik és 

térhálósodik, egy kérget alakítva ki a polimer felületén. Ez egyrészt elzárja a műanyagot az égést 

tápláló oxigéntől, másrészt megakadályozza a csepegést. Szervetlen fémhidroxidok. Egyes szervetlen 

anyagok, mint pl. az alumínium vagy a magnézium-hidroxid, melegítés hatására vizet adnak le. A 

felszabaduló víz egyrészt hűti az égő polimer felületét, másrészt az égésgátló (töltőanyag) hígítja az 

égést tápláló anyagot, a polimert. A módszer hátránya, hogy a hatékony égésgátláshoz nagy 

töltőanyag-tartalom szükséges, ez pedig jelentősen lerontja a polimer tulajdonságait. 

 

 Az égésgátlókat, illetve az égésgátolt polimereket sok területen használják. A legfontosabb az 

építőipar, ahol a szigeteléseket, padlókat, burkolóelemeket, csöveket és elektromos szerelési 

anyagokat egyre inkább égésgátolt műanyagokból készítik. A tömegközlekedésben és különösen a 

repülésben ma már csak égésgátolt műanyag alkatrészek használhatók fel, ezek követelményeit 

szigorú előírások tartalmazzák. Az elektromos és elektronikus berendezések házait és nagyobb elemeit 

is égésgátolt kivitelben készítik el. 
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12. MŰANYAGOK ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM 

12.1. Bevezetés 

A műanyagok előállítása, feldolgozása és alkalmazása nem tárgyalható a műanyagok és a környezet, 

illetve a környezetvédelem közötti kapcsolat tisztázása nélkül. Az elmúlt években a műanyag 

hulladékok a figyelem középpontjába kerültek, a környezetvédők támadásainak egyik fő célpontjává 

váltak. Az elhangzott vádak között olyanok szerepelnek, hogy a műanyagok a többi anyagnál jobban 

szennyezik a környezetet, a szemétlerakásnál aránytalanul nagy helyet foglalnak, felelősek a 

természetes szénhidrogénforrások kimerüléséért, égetésük káros gázok, sósav és dioxin keletkezését 

eredményezik, és még sorolhatnánk. Ezeknek az állításoknak csak egy része felel meg a valóságnak, 

ennek ellenére foglalkozni kell velük két okból is. Amennyiben a környezetvédelmi kifogások 

jogosak, természetesen a problémát sürgősen meg kell oldani, mint ahogy az a PVC vinil-klorid 

tartalmával történt. Miután a 70-es években felismerték rákkeltő hatását, az eredeti, kb. 100 ppm vinil-

klorid tartalmat 1 ppm alá csökkentették mind a munkakörnyezetben, mind pedig a gyárból kikerülő 

polimerben. Amennyiben azonban a kifogások nem helytállóak, meg kell azokat cáfolni, mivel 

felesleges feszültségeket és problémákat okoznak egy iparágban, ami, mint láttuk nélkülözhetetlen; a 

műanyagokat ma már az élet minden területén használják, alkalmazásuk szükségszerű és 

elkerülhetetlen. 

 

 A környezetvédelmi tudat erősödése és a gazdasági kényszer egyaránt hozzájárult ahhoz, hogy a 

hulladékoknak egyre kisebb hányadát helyezik el szemétlerakó telepeken. A folyamatosan szigorodó 

környezetvédelmi törvények az ennél sokkal lassabban növekvő állami támogatás ellenére is a 

hulladékok egyre nagyobb mennyiségének hasznosítását eredményezik. Új műszaki megoldások 

születnek mind az újrahasznosításra, mind pedig az újrafeldolgozásra. Módosítják a meglévő 

feldolgozógépeket és egyéb, esetenként más iparágban alkalmazott technológiákat alkalmaznak a 

műanyag ,hulladékok csökkentésére. Az újrahasznosításnak csak egyik módja az újrafeldolgozás. A 

hulladékok hasznosíthatók égetés útján és egyre inkább terjed a kémiai eljárások alkalmazása is. Az 

újrafeldolgozáshoz két fő problémát kell megoldani: a hulladékok begyűjtését és a vegyes hulladékok 

feldolgozását. Ez utóbbi azonban általában az eredetinél kisebb használati értékű terméket 

eredményez. A megfelelő megoldás a hulladék jellegétől, a helyi adottságoktól, gazdasági 

szempontoktól és egy sor egyéb tényezőtől függ. Általános megoldás nincs, de a probléma minden 

esetben elfogadhatóan kezelhető. 

 

 A legfeltűnőbb, és mind pszichológiailag, mind mennyiségileg a legnagyobb problémát okozó 

hulladékok a csomagolóanyagokból származnak. A szénhidrogénforrások kimerülésével kapcsolatos 

nehézségeket orvosolja a megújítható, természetes nyersanyagforrásra épülő vagy biológiailag 

előállítható polimerek használata. Ez egyben megoldaná a környezetvédelmi problémák egy jelentős 

részét is, mivel ezek az anyagok általában biológiai úton lebonthatók. Ezen a területen az elmúlt 

néhány évben jelentős előrehaladás történt, és már 1995-ben nagy mennyiségben is megjelent a piacon 

egy természetes körülmények között 100%-ban lebomló műanyag csomagolóanyag. 

 

 A biológiailag lebontható polimerek alkalmazását és a műanyagok újrahasznosítását műszaki és 

technológiai szempontok mellett számos egyéb tényező is befolyásolja. Az Európai Unióban és annak 

országaiban törvény rendelkezik ezekről a kérdésekről. Van, ahol kötelezik a termék forgalmazóját, 

illetve gyártóját a műanyag termék visszavásárlására és újrahasznosítására. Más helyeken, így 

Magyarországon is, termékdíjat vezetnek be, amelynek bevételét állítólag a hulladékhasznosítás 

fejlesztésére fordítják. Ezek az intézkedések természetesen pénzbe kerülnek, a költségek pedig 

megjelennek a termék árában és rontják annak versenyképességét. A törvényi előírások tehát egy 

kényszerpályát jelölnek ki, amit tovább módosítanak a gazdasági szempontok. A műanyagokkal 

foglalkozó szakembereknek, függetlenül az iparágtól, mindezekkel a kérdésekkel tisztában kell 

lenniük, és ezek ismeretében kell meghozniuk döntéseiket. 
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12.2. A műanyagok szerepe a környezetszennyezésben 

Mielőtt rátérnénk a műanyagok újrahasznosításának tárgyalására, célszerű tisztázni, hogy valójában 

mekkora terhet jelent a műanyag hulladék a környezet számára, mekkora szerepe van a többi 

hulladékhoz viszonyítva. Ebben és a következő szakaszokban mondanivalónkat gyakran a 

csomagolóanyagokra és a PVC-re vonatkozó példákkal támasztjuk alá, mivel környezetvédelmi 

szempontból ezek a legkritikusabbak. 

 

12.1. ábra: A hulladékok típus szerinti megoszlása (1998, Magyarország) 

 Az ember tevékenysége során jelentős mennyiségű szennyeződés, hulladék keletkezik. Minden 

esetben, amikor új terméket hozunk létre, a rendelkezésre álló nyersanyagforrások csökkennek, az 

előállítás energiafelhasználással jár, a gyártás és a felhasználás során, valamint a termék funkciójának 

betöltése után hulladék keletkezik. A hulladéknak azonban csak egy kis része lakossági eredetű és még 

annak is kevesebb, mint a fele a háztartási hulladék, amelyben a környezetvédelmi szempontból kie-

melkedően károsnak tartott csomagolási műanyag hulladékok megjelennek. A 12.1. ábrán a 

Magyarországon 1998-ban keletkezett hulladék összetétele látható. A termelésből származó 

maradékok egy jelentős része a mezőgazdaságból származik. A települési hulladék mennyisége 

mindössze 6,1%. Egy másik összeállítás a Nyugat-Európában keletkezett hulladék mennyiségét három 

részre osztotta. Ebből 59%-ot a mezőgazdasági hulladékok, 37%-ot az egyéb hulladékok képeztek és 

mindössze 4%-ot tett ki a háztartási hulladék. Ezek a viszonyok Magyarországra is érvényesek. 1997-

ben a KSH adatai szerint az országban összesen 114,0 millió tonna hulladék keletkezett, melyből 90 

Mt volt ipari eredetű és 3,5 Mt veszélyes hulladék. A szilárd háztartási hulladék mennyisége 4,5 Mt 

volt ebben az évben. A bemutatott statisztikai adatok szerint tehát a háztartási hulladék a teljes 

hulladék mennyiségének csak egy igen kis százalékát képezi. 
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12.2. ábra: A települési hulladék típus szerinti megoszlása Budapesten (2005) 

 A háztartási hulladék sem teljesen műanyagból áll, számos egyéb anyagot is tartalmaz. Ennek 

jelentős részét a szerves konyhai hulladékok, a papír, az üveg és egyéb nem osztályozható anyagok 

képezik. A háztartási hulladék anyag szerinti megoszlását a 12.2. ábra szemlélteti. Igaz, hogy a 

műanyagok sűrűsége sokkal kisebb, mint a fémeké vagy az üvegé, így térfogat szerinti hányaduk 

nagyobb lehet, mint az ábrán mutatott mennyiség. Az USA-ban végzett vizsgálatok szerint tömörítés 

nélküli lerakás esetén a műanyag hulladék a szemét teljes térfogatának 20%-a is lehet, tömörített 

lerakásnál azonban nem sokkal több, mint 10%. Ezek az adatok azt bizonyítják, hogy a műanya 

hulladékok szerepére vonatkozó állítások kissé túlzottak, környezetszennyező hatásuk nem 

kiemelkedő. A hazai helyzet itt is összhangban van a nemzetközivel.  

 

 A műanyagból vagy bármilyen más anyagból készített használati tárgy természetre és környezetre 

gyakorolt hatását nem lehet egyetlen mennyiséggel, pl. a keletkezett hulladék tömegével, jellemezni. 

Ugyancsak nehéz a különböző anyagok összehasonlítása is. Az adott tárgynak van valamilyen 

nyersanyagtartalma, előállításához, szállításához, raktározásához energia szükséges, a gyártás és a 

szállítás során káros emisszió keletkezik, a használhatatlanná vált termék megsemmisítése további 

energiaráfordítást igényelhet, és környezetszennyeződést okozhat. A különböző úton előállított 

anyagok szerepének és hatásának összehasonlítása, a megfelelő megoldás kiválasztása életciklus vagy 

életút-analízis segítségével lehetséges, ami figyelembe veszi a felsorolt összes szempontot, és lehetővé 

teszi az azonos funkciójú termékek összehasonlítását. Ez utóbbi szempontot, az azonos funkciót, 

hangsúlyozni kell, értelmetlen pl. 1 kg üveg és 1 kg polikarbonát előállítási költségeinek és 

környezetszennyező hatásának összehasonlítása, ha nem azonos célra használják őket. Azonos 

felhasználás esetén is óvatosan kell eljárnunk, hiszen egy folyadék csomagolására használt üveg és 

egy PET palack súlya lényegesen különbözik egymástól. 

 

 Az életciklus analízis általában három lépésből áll, amelyek együttes végrehajtása vezet a 

környezeti hatások értékeléséhez, míg ez utóbbi teszi lehetővé a megoldás megadását. A három lépés a 

következő: 

a) Felmérés, az energiafelhasználás és környezetszennyezés mennyiségi analízise. 

b) Interpretáció, a meghatározott paraméterek környezeti hatásának becslése. 

c) Korrekció, az első két pont adatainak segítségével a környezeti szempontból legkedvezőbb 

megoldások kidolgozása. 
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Az életciklus analízis fenti rendszere ideális lenne a környezeti problémák megoldásához, azonban 

alkalmazása során számos probléma merül fel. Az analízis csak a mennyiségileg mérhető tényezőket 

képes figyelembe venni, így az esztétikai vagy biológiai különbözőségből származó szempontokat 

nem. Ennek ellenére az a) pont szerinti számítások ma már elég pontosan elvégezhetők. Ugyanez nem 

mondható el a b) pontról, a környezeti hatások megítélése sok esetben mennyiségileg nem írható le, 

szubjektív, a különböző hatások összevetése nehéz. Sok szubjektív elem terheli még a mennyiségi 

analízist is. Esetenként még azonos funkció figyelembevételénél is tömegre vonatkoztatják a 

hatásokat, ami a műanyagokat nyilvánvalóan hátrányos helyzetbe hozza. Ennek következtében azonos 

adatokból is lényegesen eltérő következtetéseket vonhatnak le a témával foglalkozó szakemberek. Az 

ellentmondások ellenére az életciklus analízis objektívebb, mint a korábbi módszerek, több tényezőt 

vesz figyelembe, törekszik a mennyiségi értékelésre. A módszer további fejlődése várható és minden 

bizonnyal hozzájárul a környezeti problémák csökkentéséhez, megoldásához. Az eljárás 

bonyolultságának szemléltetésére bemutatjuk egy PVC termék életciklus analízisét (12.3. ábra). 

Természetesen az elemzés minden szakaszában, illetve minden komponensnél figyelembe kell venni a 

szállításra felhasznált energiát, illetve a szállítás környezetszennyező hatását is. 

 

12.3. ábra: Egy PVC termék életciklus analízise 

 Az alábbiakban bemutatunk két példát, melyben összehasonlították különböző anyagokból készült 

termékeknek a természetre – az energiafelhasználásra és a környezetre – gyakorolt hatását. A 

folyadékok csomagolására és tárolására szolgáló üvegek, edények sok vita forrását képezik. A 

hagyományos anyagok, pl. az üveg egyik előnyeként emlegetik azt, hogy ezek többször 

felhasználhatók, visszaválthatók, moshatók, élettartamuk hosszabb, mint a műanyag termékeké. 

Joghurtot csomagolhatnak pl. PE fedéllel ellátott üvegedénybe, de alumínium fóliával lezárt, váku-

umformázott PS pohárba is. Az üvegedény visszaváltható és többször felhasználható. A két, azonos 

célra használt termék összehasonlítása a 12.4. ábrán látható. A kritikus levegő- és vízszennyeződést 

abból a levegő- és vízmennyiségből határozták meg, ami ahhoz szükséges, hogy a kibocsátott káros 

anyagokat a hatóságilag engedélyezett értékre hígítsák. A műanyag még a szilárd hulladék 

szempontjából sem hátrányosabb, a levegőszennyezés azonban az üveg esetében lényegesen nagyobb. 

A visszatérő csomagolás sem jelent lényeges előnyt az üvegedénynél. 
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12.4. ábra: Üveg és PS joghurtos poharak ekológiai hatásának összevetése  

(1000 db-ra vonatkoztatva). 

 Az egyik legnagyobb mennyiségben csomagolásra használt termék a hordtáska (reklámzacskó). 

Ez készíthető műanyagból és hagyományos anyagból, papírból. A kétféle anyagból készült termék elő-

állításának részletes vizsgálata, illetve annak eredménye látható a 12.5. ábrán. A vizsgálat kitért a 

kibocsátott szennyező gázok típusára és mennyiségére, a felhasznált vegyszerekre és az 

energiafelhasználásra. Az 50 000 zacskóra elvégzett analízis minden szempontból a műanyag termék 

előnyeit jelzi. 

 

12.5. ábra: Papír és polietilén hordtáska (reklámzacskó) környezeti terhelésének összehasonlítása 

 Bár a bemutatott példákban figyelembe vették az energiafelhasználást is, a környezeti hatások 

vizsgálatánál ezt a kérdést külön is ki kell emelnünk. A műanyagokkal szemben felhozott egyik vád 

az, hogy felemésztik a pótolhatatlan kőolajforrásokat, rendkívül energiaigényes anyagok. A 12.6. 

ábrán bemutatjuk a kőolajtermékek felhasználásának ágazatok szerinti felosztását. A legnagyobb 

felhasználók a fűtés, a közlekedés és az ipar, illetve az erőművek. A vegyipar csak a teljes 

kőolajtermelés 7%-át használja fel és ebből kb. 4%-ot fordítanak műanyagok előállítására. A 

műanyagok a feldolgozás szempontjából is rendkívül energiatakarékosak. Térfogategységnyi (1 liter) 
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alumínium feldolgozásához 15 kg, ugyanannyi acélhoz 5 kg és 1 liter polietilén feldolgozásához, 

illetve a megfelelő fólia vagy palack előállításához 1,5 kg ásványolajnak megfelelő energia szükséges. 

További energiamegtakarítás érhető el a szállításban is. Az előbbi, a joghurtos edényekre vonatkozó 

példára visszatérve el kell mondanunk, hogy míg az üvegedények esetében a szállított anyag 

mennyiségének 36,2%-a a csomagolás, addig a műanyag csomagolásnál csupán 3,5%.  

 

12.6. ábra: Kőolajtermékek felhasználása 

12.3. A műanyagok újrahasznosítása 

Annak ellenére, hogy a műanyagok a hulladékoknak csak kis részét teszik ki, a belőlük képződött 

hulladék abszolút mennyisége nagy, amelynek csökkentésére törekedni kell, illetve a mégis keletkező 

hulladék lehető legnagyobb részét újra kell hasznosítani. Jelenleg a műanyagok nagy része, különösen 

a háztartási hulladék, szemétlerakókba kerül, azaz semmilyen hasznosítás nem történik. A 

hulladékkezelésnek ez a legrosszabb módja, a szemétlerakók kedvezőtlenek a környezet 

szempontjából, meglehetősen sokba kerülnek, az anyag energiatartalma pedig teljesen elvész. 

 

 A hulladék kezelése többféle módon oldható meg. A műanyagipar az elmúlt években kialakított 

egy stratégiát, ami több alternatívát tartalmaz. Több megoldás egyidejű alkalmazása a műanyag 

hulladékok mennyiségének jelentős csökkenéséhez vezethet. A lehetőségek a következők: 

– A hulladék mennyiségének csökkentése tervezéssel. A műanyag tárgyakat úgy tervezik, hogy 

azok biztonsággal betöltsék funkciójukat, de minél kevesebb anyagot tartalmazzanak. A 

tervezésnél az újrahasznosítás szempontjait is figyelembe kell venni (tartály és fedő azonos 

anyagból). 

– Ahol lehetséges, a hulladékot újra fel kell dolgozni. Ahhoz, hogy ez a megoldás alkalmazható 

legyen, az újrafeldolgozásnak gazdasági és környezetvédelmi szempontból kedvezőbbnek kell 

lennie, mintha a terméket új anyagból gyártanák és a régit pedig szemétlerakóban helyeznék el. Ez 

egykomponensű tiszta hulladék esetében a legegyszerűbb, a termék értéke magas, de az eljárás 

általában költséges. A vegyes hulladékok feldolgozása olcsóbb, de a termék értéke többnyire kicsi. 

– A hulladék újrahasznosítása kémiai lebontással, ahol ez energetikailag és gazdaságilag 

lehetséges. 

– A műanyag energiatartalmának visszanyerése hő- vagy áramtermeléssel. 

– Csak utolsó megoldásként ajánlott a hulladék lerakása szemétlerakó telepeken. Az égetési 

maradék egy részét azonban minden körülmények között szemétlerakókba kell elhelyezni. 
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 A fenti megoldások közül nyilvánvalóan az első a legfontosabb, hiszen ez megakadályozza, 

helyesebben csökkenti a hulladék képződését. Ez a megoldás gazdasági szempontból is előnyös mind 

a termék gyártója, mind pedig a vevő számára. A hulladék mennyiségének tervezéssel történő 

csökkentésére több lehetőség is rendelkezésre áll: 

– Megfelelő tervezéssel, anyagkiválasztással és a gyártási technológia optimalizálásával a 

csomagolóanyagok falvastagsága, anyagtartalma csökkenthető. Egy joghurtos pohár súlya 1970-

ben 11 gramm, 1985-ben már csak 5 gramm volt. Az üvegből készült joghurtos pohár tömege 

80―100 g. Hasonlóan, egy PET palack súlya 1977-ben 68 g, míg 1999-ben 51 g volt.  

– Nagyobb kiszerelési méretek csökkentik a csomagolóanyagok relatív mennyiségét. Ezt a 

módszert sikerrel alkalmazzák a nagy mosószergyártó cégek. 

– Visszatérő csomagolás. Ez bizonyos mosási és szállítási infrastruktúrát igényel, de különösen 

ipari csomagolásoknál jelentősen csökkentheti a hulladék mennyiségét (pl. printer festékek). 

Ugyancsak alkalmazhatják különböző italok csomagolására használt palackok esetén is. 

– Utántöltő csomagolás. Ezek egyre jobban terjednek, szintén elsősorban a mosószereknél. A 

csomagolóanyag-megtakarítás elérheti a 60-70%-ot is. 

 

 Bár a fenti megoldások csökkentik a hulladék mennyiségét, nem oldják meg a hulladék 

kezelésének problémáját. A műanyag hulladék és különösen a kommunális hulladék nagy része 

szemétlerakókba kerül és a műanyagoknak csak egy kis részét hasznosítják újra. A műanyagok 

újrahasznosításának három fő módja van: az égetés és energiavisszanyerés, a kémiai lebontás és az 

újrafeldolgozás. A mindennapi gyakorlatban jelentős mértékben csak az elsőt alkalmazzák. Ennek 

ellenére a másik két megoldás jelentősége egyre nő. Ez érthető, ha meggondoljuk, hogy a műanyagok 

újrafeldolgozásának energiaigénye viszonylag kicsi. A kémiai lebontás energiaigénye nagyobb és a 

kapott termékek újrafelhasználása, új termék előállítása további energiabefektetést igényel. Az 

égetésnél visszanyerjük ugyan a műanyag energiatartalmának nagy részét, további hasznosításra 

azonban nincs mód. Végül a szemétlerakásnál az anyag energiatartalma is elvész, sőt a szemétlerakás 

költségráfordítással és környezetkárosítással jár.  

12.3.1. Égetés 

Az égetést az Európai Közösség elismeri mint hulladékhasznosítási módszert, azonban a fenti okok 

miatt a hasznosítás más módjait, a kémiai lebontást és az újrafeldolgozást részesíti előnyben. Ennek 

ellenére az égetés egy kézenfekvő és hasznos eljárás a hulladék megsemmisítésre és egyidejű 

energiatermelésre. Svájcban és Dániában a hulladékégetés fontos energiaforrást jelent. Az égetés egyik 

kézenfekvő oka a műanyagok nagy energiatartalma. Egyes polimerek, mint pl. a polietilén, a 

polipropilén és a polisztirol nagyobb hőtartalommal rendelkezik, mint a kőolaj. Különböző anyagok 

fűtőértéke látható a 12.7. ábrán. Felmérések szerint megfelelően tervezett és működtetett égetőműben 

a műanyagok hőtartalmának 70-80%-a visszanyerhető. A tiszta műanyaghulladék égetése problémát is 

okozhat, a nagy fűtőérték következtében az égési hőmérséklet nagyon magas, károsítja a hagyományos 

égetőműveket. Ezért vagy különleges művekben égetik el őket, vagy pedig megfelelően hígítják. A 

háztartási hulladék égetésénél ez a hígítás eleve adott. 
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12.7. ábra: Különböző anyagok fűtőértéke 

 Az égetés fő problémája azonban nem a magas fűtőérték, hanem az égés során keletkező gázok, 

különösen a sósav és a dioxin esetleges környezet- és egészségkárosító hatása. Ez a két anyag a 

környezetvédők támadásainak fő célpontja, a műanyagok, de különösen a PVC betiltására irányuló 

követelésüket igen gyakran ezzel indokolják. Az égetésből keletkezett sósav állítólag a savas esők 

egyik fő forrása és nagymértékben hozzájárul az erdők és általában a természet pusztulásához. Bár van 

némi igazságalapja az állításnak, azonban akárcsak a műanyaghulladékok mennyiségére és szerepére 

vonatkozó kijelentések, ez is némiképp túlzó. Ha megvizsgáljuk a Nyugat-Európában képződő savas 

gázokat, megállapíthatjuk, hogy ezeknek mintegy 2%-a származik a sósavból és ennek is csak egy 

része (0,6 %) a kommunális égetőművekből (12.8. ábra). Az így képződött hidrogén-kloridnak 

mintegy fele keletkezik a PVC hulladék égetése során. Tekintettel arra, hogy az égetésnél mindenképp 

keletkezik sósav, de egyéb egészségre káros anyagok is, elnyelető alkalmazása elengedhetetlen. 

 

12.8. ábra: Savas gázok és forrásaik Nyugat-Európában 
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 A dioxinok a világ legveszélyesebb vegyületei közé tartoznak. A dioxin a poliklórozott dibenzo-

p-furánok, valamint a poliklórozott dibenzo-p-dioxinok gyűjtőneve és a 2,3,7,8 tetraklór-dibenzo-

dioxin 

O

OCl

Cl Cl

Cl

 

ezek közül is az egyik legmérgezőbb ismert anyag. A World Health Organization és néhány kormány 

0,006―100 pikogram dioxin napi dózist tart elfogadhatónak, ami alatt nincs rákkeltő hatás. A PVC 

égetése állítólag a dioxin egyik legnagyobb forrása. Vizsgálatokat végeztek Angliában és Berlinben 

(12.9. ábra) és megállapították, hogy a kommunális égetőművekben a dioxinnak csak mintegy 

15―30%-a keletkezik. Az előző szakaszokból egyértelműen kiderül, hogy a vegyes háztartási 

hulladéknak csak egy töredéke a műanyag és annak is csak kis része PVC. A dioxin veszély tehát 

nehezen írható a PVC számlájára. 

 

12.9. ábra: Dioxin képződés Berlinben 

 A kommunális vagy akármilyen más hulladék (veszélyes hulladékok) égetésének egyik alapvető 

feltétele az égetőmű megfelelő konstrukciója és egy kellő kapacitású elnyelető beépítése. Az ége-

tőművet elhagyó gázok mennyiségét szigorú előírások szabályozzák. Az Európai Közösség maximum 

50 mg/m3 sósavat, 300 mg/m3 kén-dioxidot, 2 mg/m3 hidrogén- fluoridot, 100 mg/m3 szén-monoxidot 

enged meg. Dioxint a füstgázok nem tartalmazhatnak. A modern égetők az előírásnak messzemenően 

eleget tesznek. 

12.3.2. Kémiai újrahasznosítás 

Bár már létezik néhány kémiai hasznosítási eljárás, a legtöbb még csak kísérleti stádiumban van, 

jelentős mennyiségű hulladékot ma még nem hasznosítanak ilyen módon. A jelenleg folyó 

tudományos és technológiai kísérletek azonban minden bizonnyal az ilyen jellegű újrahasznosítás 

jelentőségének növekedését eredményezik majd. A kémiai módszerek közös jellemzője, hogy az 
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eljárás során a polimerből kis móltömegű komponensek keletkeznek, amelyeket vagy a 

műanyagiparban, vagy egyéb területeken használnak fel. 

 

 Kémiai úton a hulladékok különböző módszerekkel hasznosíthatók. Számos eljárást kipróbáltak 

erre a célra és talán még többel kísérleteznek jelenleg is. Ilyen módszerek pl. a kokszolás, a krakkolás, 

a depolimerizáció, az elektrolitikus bontás, a hidrogénezés, az oldott fémfürdős bontás, a pirolízis 

vagy az oldás (frakcionálás). A módszerek nagy része termikus eljárás és különböző vegyületek 

rosszul definiált keverékét eredményezi. Következésképpen ezeknek az eljárásoknak a nagy részét a 

gyakorlatban nem alkalmazzák. Jelenleg az egyetlen gyakorlati jelentőséggel is bíró és használt eljárás 

az átészterezés. Ezt a módszert polikondenzációval előállított műanyagok lebontására használják. Az 

eljárásokat a lebontásra, illetve átészterezésre használt anyagoknak megfelelően osztályozzák, a 

legfontosabb módszerek a glikolízis, a hidrolízis, és a metanolízis. Az ilyen módon leggyakrabban 

feldolgozott anyagok a PET és a poliuretánok. A kapott poliolokat ismét elsősorban poliuretán habok 

előállítására használják fel (GM, Goodyear, Mobay, DuPont, Eastman, Hoechst). 

12.3.3. Újrafeldolgozás 

A kommunális hulladéknak még jelenleg is csak egy nagyon kis részét hasznosítják újra. A műanyag 

hulladék nagy részét, különösen az ipari és mezőgazdasági hulladékokat azonban újra feldolgozzák. 

Becslések szerint 2007-ben Nyugat-Európában a műanyaghulladék 21%-ából az eredetivel azonos 

vagy csak valamivel kisebb értékű termék készült. Az újrafeldolgozás, különösen a kommunális és 

háztartási hulladék újrafeldolgozásának legfőbb problémája a gyűjtés, a válogatás és a tisztítás. A 

hulladék feldolgozása olyan helyeken, ahol a hulladék keletkezik, azaz a feldolgozóüzemekben, 

természetes és egyszerű. A legtöbb feldolgozó üzem rendelkezik őrlőberendezéssel, ami a gyártási 

hulladékot vagy a selejtes terméket őrli. A hulladékot azután darálék formájában újra feldolgozzák. A 

gyártás jellegéből természetszerűleg adódó hulladék például a fröccsöntött termékek 

beömlőcsatornáinak hulladéka, a fóliák szélhulladéka, vagy a termoformázás vágási hulladéka. Az 

utóbbi különösen nagy lehet, kiteheti a felhasznált alapanyag 20―50%-át is. Ilyen esetekben az 

újrafeldolgozás létkérdés a műanyagfeldolgozó számára. Az esetek többségében a megőrölt hulladékot 

kisebb mennyiségben, 10―30%-ban keverik az eredeti granulátumhoz, és a szokásos módon 

dolgozzák fel. A kis mennyiségű hulladék jelenléte a termék minőségét nem befolyásolja 

észrevehetően. 

 

 Az ipari és mezőgazdasági hulladék feldolgozása is jelentős. Különösen vonatkozik ez a 

mezőgazdasági talajtakaró fóliák és fóliasátrak anyagainak feldolgozására, valamint a műtrágyás 

zsákokra. Mezőgazdasági műanyag hulladékok begyűjtésére és feldolgozására szolgáló rendszer 

hazánkban is működik. A feldolgozást az teszi lehetővé, hogy a hulladék anyaga egységes, a hulladék 

pedig nem különösebben szennyezett vagy könnyen tisztítható. Sok egyéb, viszonylag egységes ipari 

hulladékot a feldolgozó visszavásárol és a fent említett módon újra feldolgozza. Így hasznosítják, pl. 

az építőipari csövek és profilok egy részét. 

 

 Az autóiparban keletkező hulladék égetéssel nem semmisíthető meg, mivel biztonsági 

szempontból – és erre a gyártókat előírások is kötelezik – a termékek nagy része égésgátolt 

műanyagból készül. Ugyanakkor az alkatrészek egy jelentős hányada viszonylag nagyméretű és jól 

definiált anyagból áll. Ennek megfelelően az általában nagy értékű műszaki műanyagokat a gyártók 

begyűjtik és újrahasznosítják, újra feldolgozzák. A járműipari hulladékok egyik problémája a kisebb 

alkatrészek azonosítása és a kompozitok újrafeldolgozása. Az azonosításra egységes jelölési rendszert 

vezettek be, ami alapján a polimerek típusa megállapítható. A kompozitok, különösen a térhálós 

rendszerek, újrafeldolgozását egyelőre még nem sikerült tökéletesen megoldani. 

 

 A háztartási műanyag hulladékok újrafeldolgozása természetesen csak válogatás és tisztítás után 

történhet. Különböző módszerek léteznek a műanyag kiválogatására a vegyes hulladékból. Sok helyen 

– még Nyugat-Európában is – a válogatás kézi módszerekkel történik. Ez nem túl hatékony és 

általában drága. Számos egyéb módszer is létezik, ezek közül néhány fajsúlykülönbség alapján 

válogatja szét a műanyagokat. A flotációs rendszereket elsősorban palackok és nagyobb tárgyak 
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válogatására használják. A fóliák és könnyű műanyagtárgyak szétválogatása még nem megoldott. 

Vannak rendszerek, amelyek őrleményt választanak szét vagy hidrociklonban végzik a szeparációt. A 

háztartási hulladék hasznosításának további akadálya a mosás. A hulladék nagyon szennyezett, 

gyakran nehezen mosható, ezért még ha lehetséges is a szétválogatás, akkor sem éri meg. A háztartási 

műanyag hulladék hasznosításának legjobb módja – amennyiben gyűjtés előtti válogatásra nem kerül 

sor – az égetés. 

 

 A kommunális műanyag hulladék újrahasznosításának, illetve újrafeldolgozásának feltétele a 

gyűjtés előtti válogatás. A nyugati országokban, Nyugat-Európában, de különösen az USA-ban 

számos program létezik, amelyben a különböző anyagokat szelektálva gyűjtik, és újrafeldolgozásra 

továbbítják. Kezdetben ezek a programok elsősorban csak papírra és alumíniumra – sörös- és üdítős 

dobozokra – vonatkoztak, az utóbbi időben azonban a műanyagokat is külön gyűjtik. A hulladékot 

vagy a felhasználótól közvetlenül szállítják el, vagy a lakosság viszi a hulladékot a gyűjtőhelyre. Ez 

utóbbi kevésbé hatékony, de sok helyen meglepően jól működik. Egyes helyeken az előzetes 

válogatást is a lakosság végzi a műanyag tárgyon található jelölések alapján. A gyűjtés és válogatás 

elsősorban a palackokra vonatkozik, ezek jól megkülönböztethető, megfelelő méretű, válogatható és 

tisztítható termékek.  

 

 A válogatás és a tisztítás költséges műveletek, ami gazdaságilag gyakran lehetetlenné teszi az 

újrafeldolgozást. Egyes esetekben a komponensek szétválasztása nem is lehetséges vagy nagyon 

bonyolult, mint pl. kompozitok vagy kábelhulladékok esetén, ami textilt, fémet és többfajta műanyagot 

is tartalmazhat. Léteznek olyan feldolgozási eljárások, amelyeket vegyes műanyag hulladékok 

feldolgozására fejlesztettek ki. Ezek a vegyes hulladék őrleményét egy erre a célra tervezett 

extruderben tárják fel és az ömledéket egy szerszámba nyomják, ahol kialakul, esetenként préseléssel, 

a végső termék. A módszerrel csak vastag falú, viszonylag gyenge mechanikai jellemzőkkel 

rendelkező termékek állíthatók elő. A termékek tulajdonságait a komponensek összeférhetősége 

határozza meg, ahogy ezt a 7. fejezetben tárgyaltuk. Az eljárást sikerrel alkalmazzák hazánkban is, 

oszlopok, palánkok, padok ülő- és támlarészeinek, autópályák zajgátló elemeinek előállítására. A 

műanyag hulladékok újrafeldolgozásának további fejlődése elsősorban nem a műanyagfeldolgozó 

szakemberektől függ, hanem a szervezéstől, a válogatási és mosási módszerek fejlődésétől, de 

természetesen erősen befolyásolják a törvények, valamint gazdasági kérdések is. 

 

12.10. ábra: Települési hulladékok megsemmisítése Magyarországon 2002-ben 
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 Hazánkban a kommunális hulladékot szinte egyáltalán nem dolgozzák fel újra, a hulladék 

legnagyobb részét szeméttelepeken rakják le (12.10. ábra). A hulladék kb. 7%-át elégetik. A 

visszadolgozott hulladék mennyisége megközelítően 1,5%. Ennek ellenére léteznek a műanyagok 

újrafeldolgozására szakosodott cégek. Ezek vagy jól definiált, könnyen gyűjthető, azonosítható és 

tisztítható anyagot, pl. mezőgazdasági hulladékot, dolgoznak fel, vagy műanyag-feldolgozó 

vállalatoktól vásárolják meg a gyártási hulladékot (vegyes hulladék: HDPE, LDPE, PS, PVC, PET). 

Az így feldolgozott hulladék teljes mennyisége 47,4 ezer t, ami, bár sokat nőtt 2003 óta (12,0 ezer t), 

de még mindig elhanyagolható az ország műanyag-felhasználásához (kb. 830 ezer t) viszonyítva. 

12.4. Újratermelődő nyersanyagok, biológiai lebomlás 

Az eddigiekből egyértelműen kiderült, hogy a háztartási szemétbe kerülő csomagolóanyagok jelentik a 

műanyaghulladékokkal kapcsolatos problémák egyik kritikus pontját. Ezek az anyagok nehezen 

bomlanak le, szétválogatásuk és tisztításuk nehéz, nagy helyet foglalnak el a szemétlerakókban. Már 

hosszabb ideje az egyik kézenfekvő megoldásnak a szabályozott élettartam és a biológiai lebomlás 

tűnik. A műanyagokkal és műanyag csomagolóanyagokkal kapcsolatban felmerülő másik probléma 

az, hogy ezek az anyagok szénhidrogén-bázison készülnek, fogyasztják a lassan kimerülő 

kőlajforrásokat. Bár az aggodalom kissé túlzónak tűnik, hiszen a kőolajnak csak egy nagyon kis részét 

használják műanyagok gyártására, ennek ellenére a megújuló nyersanyagbázison előállított polimerek 

vagy adalékok alkalmazása iránt egyre nagyobb az érdeklődés. Mindkét kérdés, a biológiai 

lebonthatóság és a megújuló nyersanyagforrások felhasználása az érdeklődés központjában állt és áll 

ma is, ezen a területen további eredmények várhatók. 

12.4.1. Szabályozott élettartam, újratermelődő anyagok 

Bizonyos területeken, ilyen a csomagolás és a mezőgazdaság, a termék élettartama, használati ideje 

korlátozott, gyakran nem haladja meg a néhány hetet vagy hónapot. Ilyen esetben igen előnyös lenne, 

ha a termék funkciója betöltése után természetes külső hatásokra a felhasználás helyszínén, a 

szemétlerakó telepen vagy egy erre kijelölt helyen gyorsan lebomlana. Előnyös lenne ez például a 

talajtakaró fóliáknál. Ezek feladata, hogy megakadályozzák a gyomok növekedését és segítsék a 

haszonnövényekét. A fólia a növekedés kezdeti stádiumában tölti be funkcióját, utána fel kell szedni 

és meg kell semmisíteni. Amennyiben feladatának betöltése után a felhasználás helyén lebomlana, a 

felszedéssel járó kényelmetlenség és költség, valamint a megsemmisítés költségei megtakaríthatók 

lennének. A korlátozott vagy szabályozott élettartamú termékek közül a legfontosabbak a talajtakaró 

fóliák mellett a szemétgyűjtő zsákok, bizonyos palackok és hordók, eldobható pelenka komponensek, 

a gyorsétkeztető hálózatokban felhasznált eldobható termékek (poharak, tálcák, evőeszközök), 

tartályok és palackok stb. 

 

 A szabályozott élettartam beállítása nem könnyű. A degradáció többfajta hatásra és 

mechanizmussal mehet végbe, a különböző hatások általában együttesen érvényesülnek. A 

szabályozott élettartam szempontjából legfontosabb mechanizmusok a fotooxidáció (napfény, 

katalizátorok), a kémiai degradáció (nedvesség, levegő), a biodegradáció (mikroorganizmusok) és a 

mechanikai degradáció (szél, súrlódás). A talajtakaró fóliáknál a döntő tényező a napsugárzás, de 

nyilvánvalóan az összes többi hatás is érvényesül. A korlátozott élettartamot katalizátorok 

adagolásával érik el. Ezek általában telítetlen zsírsavak fémsói (Co, Fe, Mn, Zn, Ce stb.), amelyek 

katalizálják a fotooxidatív degradációt. Használatuk legnagyobb problémája a szükséges élettartam 

biztosítása. Az időjárási viszonyok előrejelzése általában nem könnyű, de nehéz annak a szabályozása 

is, hogy a fólia adott besugárzás után elbomoljon. További hátrány, hogy ilyen polimerek bomlása 

után mérgező fotometabolitok jelenlétét mutatták ki. A fémkatalizátorok használata elsősorban 

poliolefin és azon belül is polietilén fóliákban szükséges. A lebomlás megkönnyíthető vagy teljesebbé 

tehető kopolimerek előállításával. Ilyenek az etilén/CO kopolimerek vagy a vinilketon/etilén, propilén 

vagy sztirol kopolimerek. Ezek az anyagok fény és oxigén hatására a homopolimereknél lényegesen 

gyorsabban bomlanak le. A kopolimerek mennyiségének, valamint a katalizátorok koncentrációjának 

szabályozásával az élettartam többé-kevésbé pontosan beállítható. 
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 Bár a polimerek kémiai, oxidatív degradációja felgyorsul a katalizátorok, illetve a 

kopolimerizáció hatására, de nem vezet biológiai degradációhoz. Ez utóbbi elősegíthető természetes 

anyagok használatával. Ezek további előnye, hogy általában olcsók, csökkentik a termék árát. A 

természetes anyagok közül a gyakorlatban is alkalmazzák a falisztet és a cellulózt, amelyek a polimer 

mátrixban diszpergálva töltő- vagy erősítő anyagként hatnak. Cellulóz és faliszt tartalmú kompozitokat 

használnak az autó- és a járműiparban hangszigetelő elemekként, gépkocsik, buszok belső 

burkolatához. A természetes töltő- és erősítőanyagok növelik a polimer biológiai lebonthatóságát, de 

nem oldják meg teljesen, hiszen csak korlátozott mennyiségben adhatók a polimerhez, a mátrix 

lebonthatósága pedig nem változik. További problémát okoz a faliszt és cellulóz vízérzékenysége, ami 

a termék vetemedését, torzulását okozza. Ezt töltőanyag keverékek, pl. talkum és faliszt együttes 

alkalmazásával küszöbölik ki. 

 

 A keményítő az egyik természetes anyag, amit műanyagok komponenseként vagy önállóan nagy 

mennyiségben használnak a biológiai lebonthatóság növelésére. A keményítő alkalmazását először a 

60-as évek végén és a 70-es évek elején kísérelték meg. A keményítőt, hasonlóan a cellulózhoz és a 

faliszthez, töltőanyagként adták a polimerhez, elsősorban poliolefinekhez. A 6―20% keményítő 

önmagában képes volt biológiailag lebomlani, a mátrix lebomlását azonban nem segítette elő 

kellőképpen. A keményítő mint töltőanyag alkalmazásával kapcsolatban számos egyéb probléma is 

felmerült. A finom keményítő szemcsék megfelelő diszpergálása a polimer mátrixban nagyon nehéz 

volt, a szemcsék aggregálódtak, a nedvesítés nem volt megfelelő, a tulajdonságok jelentősen 

romlottak. 20% keményítőtartalom felett a keverékből készített fólia a papírhoz vált hasonlóvá, 

mechanikai jellemzői rosszak, szilárdsága kicsi volt. Bizonyos keményítőtartalom felett a termékek 

vízérzékenysége is nagyon megnőtt, bár ez adalékok segítségével, illetve felületkezeléssel 

módosítható. 

 

 A keményítő azonban számos lehetőséget kínál a módosításra, emellett viszonylag olcsó, így 

számosan próbálták és próbálják alkalmazni. A keményítő megfelelő, kis móltömegű anyagok (víz, 

glicerin, szorbitol) segítségével lágyítható, termoplasztikus keményítő (TPS) állítható elő belőle. A 

termoplasztikus keményítő és a poliolefinek keverékeinek előállítását is többen megkísérelték. A TPS 

és a poliolefinek összeférhetősége rossz, a keverékek tulajdonságai rendkívül gyengék. A keményítő 

megfelelő feltárása, lágyítása mellett a kapcsolóanyagok helyes megválasztása jelenti a probléma 

megoldását. Ezek a keverékek nagymennyiségű, több mint 50% keményítőt tartalmaznak és az 

intenzív kutatás és technológiai fejlesztés eredményeképpen a poliolefinek feldolgozási és 

alkalmazástechnikai jellemzőit elérő vagy azt meghaladó anyagokat sikerült előállítani. A megfelelő 

jellemzők elérésének egyik feltétele a poliolefin/keményítő keverékekben az, hogy a folytonos fázis a 

poliolefin komponens legyen. Ebben az esetben a termék vízérzékenysége kicsi, viszont a biológiai 

lebonthatóság sohasem teljes. A lebonthatóság hiánya, valamint a termék viszonylag magas ára 

korlátozza a felhasználást, de a kereskedelmi forgalomban jelenleg is kaphatók ilyen termékek. 

 

 Hidrofób vagy legalább poláris csoportokat tartalmazó polimerekkel kombinálva is készítettek a 

keményítőből polimer keverékeket, melyek tulajdonságai nagymértékben hasonlítottak a hőre lágyuló 

műanyagokéhoz. Az így kapott anyagok általában feldolgozhatók a hagyományos módszerekkel, 

fóliák, filmek, fröccsöntött termékek készíthetők belőlük. Az ilyen keverékek hátránya a fokozott 

vízérzékenység. Hosszabb élettartam nem biztosítható, mivel a termék felveszi a levegő 

nedvességtartalmát, tulajdonságai nagymértékben változnak. A különleges polimerek és a keményítő 

felhasználásával készült keverékek drágábbak, mint a poliolfin/TPS keverékek. 

12.4.2. Biológiailag lebontható polimerek 

Az előző szakaszban felsorolt megoldások előnye a megújuló, biológiailag előállítható nyersanyagok 

felhasználása. A termékek előállítása azonban esetenként technológiai nehézségekkel jár, 

tulajdonságaik nem mindig felelnek meg a követelményeknek és áruk viszonylag magas. A 

legnagyobb problémát azonban a teljes lebonthatóság hiánya jelenti, a polimer mátrix biológiai 

lebonthatósága a keverés következtében nem javul. A tisztán lágyított keményítőből álló termékek ezt 

a problémát részben kiküszöbölik, azonban alkalmazhatóságuk korlátozott (lebomló palánta cserepek). 
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A kutatók, gyártók és felhasználók figyelme az elmúlt években ezért a teljes mértékben, 100%-ban 

lebomló, esetleg természetes úton előállított polimerek felé fordult. 

 

 Mielőtt azonban ezek ismertetésére rátérnénk, beszélnünk kell arról, hogy mit is jelent valójában a 

biológiai lebonthatóság és milyen műanyagok lehetnek biológiailag lebonthatók. A gáz- és vízcsövek 

tervezett élettartama 50 év, kellemetlen lenne, ha ezek biológiai úton lebomlanának. A lebonthatóság 

csak a korlátozott élettartamú, elsősorban a csomagolásban, a mezőgazdaságban és bizonyos a 

gyógyászatban használt termékekre vonatkozhat. A biológiai lebonthatóság jelentése is meglehetősen 

ellentmondásos. Semmiképp nem érthetjük ezalatt azt, hogy a szeméttelepre vagy a természetbe 

kidobált műanyag termék magától eltűnik. A lebomlásnak feltételei vannak (megfelelő hőmérséklet, 

víz és oxigén jelenléte), amelyek nem minden esetben teljesülnek. Önmagában az eltűnés sem garancia 

a lebomlásra. A poliolefin/keményítő keverékek például a keményítő lebomlása miatt gyakorlatilag 

„eltűnnek”, de nem bomlanak le. A biológiai lebomláshoz ugyan kell a termék fizikai szétesése, de ezt 

minden esetben kémiai lebomlásnak kell követnie. Ez utóbbi alatt mérgező termék természetesen nem 

keletkezhet. Ma biológiai lebomlás alatt lényegében komposztálást értünk, ami meghatározott idő 

alatt, adott körülmények között megy végbe. Ilyen esetben sem szabad azonban a műanyag 

bomlástermékeinek a komposzt minőségét rontaniuk. Az ideális lebomlás eredménye a termék teljes 

mineralizációja, illetve elbomlása vízre és szén-dioxidra.  

 

 Ez egyértelműen megtörténik a természetes úton, baktériumok által előállított polimerek esetében. 

A poli(hidroxi-alkánsavak), amelyeket baktériumok állítanak elő, mint tápanyagtartalékot, a 80-as 

években kerültek az érdeklődés homlokterébe, mivel ezek a poliészterek hőre lágyulnak, természetes 

úton nyerhetők és biológiailag lebonthatók. Az első, kereskedelmi forgalomban is kapható ilyen 

polimert az ICI állította elő, Biopol márkanéven. Ez a poli-D-(-)β-hidroxibutirát (PHB) 75%-os 

kitermeléssel állítható elő glükóz/só közegben az Alcaligens eutrophus mutáns segítségével. A PHB 

szintézise a következő: 
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Az előállított polimer tulajdonságai közel állnak a polipropilénéhez, de ridegebb és valamivel 

merevebb. Hagyományos hőre lágyuló technológiákkal dolgozható fel, készíthető belőle fújt film, 

szál, kalanderezett fólia, vagy fröccsöntött termék. Tulajdonságai kopolimerizációval változtathatók, 

komonomerként a β-hidroxi-valeriánsav használható. Potenciális felhasználási területe az élelmiszer-

csomagolás, a kozmetikai és a gyógyszeripar. A PHB mellett legalább 40 különböző poli-hidroxi 

alkánsav állítható elő biológiai úton. A legnagyobb problémát az eljárás termelékenysége és ára 

jelenti. A biológiai előállítást vizes közegben végzik kb. 60 g/l szárazanyag-tartalom mellett. Egy 

teljes ciklus időtartama kb. 1 hónap. A kis koncentráció és a hosszú ciklusidő kis termelékenységet 

jelent, ami növeli a termék árát. Jelenleg különböző vegyipari műveleti módszerekkel (folyamatos és 

tank reaktor kombinációja, technológiai optimalizálás) kísérelik meg a termelékenység növelését és a 

termék árának csökkentését. A Biopol ára 1992-ben 12 U$/kg volt. Bár az ár azóta csökkent és 2006-

ban már csak 4 U$-ba került 1 kg, de ez még mindig sok a tömegműanyagok árához viszonyítva (1 

€/kg). Az előállított mennyiség növelésével az ár némiképp tovább csökkenthető, de intenzív 

technológiai fejlesztés szükséges ahhoz, hogy ezek az anyagok versenyezhessenek a hagyományos 

csomagolóanyagokkal. 

 

 Megoldást kínálhatnak a szintetikus úton előállított, de biológiailag lebontható polimerek. Ilyen a 

politejsav, a polikaprolakton és kopolimerjeik. A Melitta, nagy csomagolóanyag- gyártó és felhasználó 

cég 1995. január 1-jén kezdte forgalmazni teljesen lebomló csomagolóanyagát, ami egy aromás és egy 

alifás poliészter alábbi szerkezetű kopolimere (Ecostar): 
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A polimer árának csökkentése a technológia módosításával, a termelékenység és a mennyiség 

növelésével, valamint keményítő alkalmazásával érhető el. Jelenleg folynak ilyen, kb. 60% keményítőt 

és 40% poliésztert tartalmazó keverékek előállítására irányuló kísérletek. A fejlesztés fő iránya pilla-

natnyilag a biológiailag teljesen lebontható alifás poliészterek előállítása, valamint tulajdonságainak 

javítása és kisebb mértékben a természetes polimerek (keményítő, cellulóz) felhasználása. Nagy lépés 

volt ezen a területen a Cargil-Dow 140 ezer tonna/év kapacitású politejsav-előállító gyárának üzembe 

helyezése. A nagy kapacitás csökkenti a termék árát, de egyben mutatja ennek a területnek a fejlődését 

és az ezzel kapcsolatos várakozásokat. A politejsav szerkezete a következő: 
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A 12.11. ábrán politejsavból készült biológiailag lebontható villa és a lebomlás folyamata látható. A 

politejsav egyik nagy hátránya a termék gyors öregedése, amit a polimer lassú, illetve utólagos 

kristályosodása okoz. Bár a biológiailag lebontható polimerekkel kapcsolatos problémák száma nagy, 

áruk pedig magas, már ma is több ilyen termék kapható kereskedelmi forgalomban. Intenzív kutatás 

folyik a területen és az elkövetkező években további fejlődés várható. 

 

12.11. ábra: Politejsav villa és a biológiai lebomlás folyamata 

12.5. Gazdasági kérdések, jogszabályok 

Ez a két kérdés mindig nagyon fontos, és döntően befolyásolja a hulladékok kezelését, újrahaszno-

sítását, valamint újrafeldolgozását is. Láttuk, hogy az újrahasznosítás, de különösen az újrafeldolgozás 

munka- és energiaintenzív tevékenységek. A hulladékok begyűjtése, válogatása és mosása nagyon 

sokba kerül és a hulladékok felhasználásával előállítható termékek gyakran kisebb értékűek, mint az 

eredeti anyagból készültek. Az újrafeldolgozás igen ritkán nyereséges vállalkozás, ha a feldolgozónak 

önmagának kell megoldania az előző fázisokat, vagy a hulladék alapanyag nagyon sokba kerül. 

Általában azonban még az előkészített hulladék sem drága és gyakran előfordul, hogy még fizetnek is 

a hulladék elszállításáért. A legtöbb fejlett országban a hulladékokat feldolgozó, a természetes anya-

gokat felhasználó, esetleg biológiailag lebontható anyagokat gyártó vállalatok és vállalkozók általában 

állami támogatást is kapnak. 
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 A biológiailag lebontható polimerek alkalmazásánál is nagymértékben érvényesülnek a gazdasági 

kérdések. A feldolgozók és felhasználók a lehető legkevesebb pénzt szeretnék befektetni és a 

legkisebb kockázatot vállalni az új anyagok bevezetésénél. Ezek műszaki paramétereinek el kell érnie 

a hagyományos csomagolóanyagokét (PE, PP, PVC, PS), feldolgozhatónak kell lenniük a meglévő 

feldolgozógépeken és nem lehetnek lényegesen drágábbak, mint a hagyományos polimerek. A 

keményítő/poliolefin keverékek sikertelenségének fő oka a viszonylag magas ár és a korlátozott 

lebonthatóság voltak.  

 

 A környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok szintén nagyon fontosak. Jelentőségük 

egyrészt azért nagy, mert általában gazdasági kérdéseket érintenek, másrészt, mert számos szubjektív 

tényező befolyásolja kialakításukat ugyanúgy, mint a műanyag hulladékokkal kapcsolatos egyéb 

problémák kezelését. Ezek a szubjektív tényezők általában nem pozitívak, hátrányosan befolyásolják 

az iparágat, a műanyagok felhasználását és általában a környezetet. A korábban ismertetett életciklus 

elemzések egyöntetűen kimutatták a műanyagok kedvező környezeti hatását a papírral vagy az 

üveggel szemben, a törvényi rendelkezések mégis hátrányos helyzetbe hozzák ezeket az anyagokat. 

 

 A nemzetközi szabályozásra az Európai Közösség direktívái az irányadóak. A Közösség 

direktíváihoz kapcsolódnak a nemzeti szabályozások, törvények, amik ugyan lehetnek szigorúbbak, de 

nem szolgálhatnak diszkriminatív célokat. Az Európai Közösség környezetvédelmi minisztereinek 

tanácsa 1993. december 15-én 11436/93 számon módosította a csomagolásról és a csomagolási 

hulladékról szóló korábbi direktíváját. Az elfogadott direktíva lényege, hogy az összes csomagolási 

hulladék 50―65%-át hasznosítani kell (égetés is), 25―45%-át pedig kémiai vagy újrafeldolgozási 

eljárásokkal. A direktíva tehát előírja, hogy a „tagállamoknak olyan jogszabályokat, szabályozásokat 

és adminisztratív rendelkezéseket kell elfogadniuk és közzétenniük, amelyek a direktíva betartásához 

szükségesek”. 

 

 Magyarországon a hulladékok kezelésére vonatkozó törvényi szabályozás nagyon későn 

kezdődött meg és lényegében véve az elmúlt években fejeződött be. Jelenleg az alábbi rendeletek és 

törvények foglalkoznak a hulladékkezeléssel: 

Kommunális hulladék kezelése – miniszteri rendelet, 1986 

Veszélyes hulladék importja – kormányrendelet, 1987 

Hulladékkezelés – kormányrendelet, 1988 

Égetőművek kibocsátása – miniszteri rendelet, 1991 

Környezetvédelem – törvény, 1995 

Termékdíj (csomagolás) – törvény, 1995 

A környezeti hatások megállapítása – kormányrendelet, 1995 

Veszélyes hulladékok kezelése – kormányrendelet, 1995 

Hulladékkezelés – törvény, 2000 

Csomagolási törvény, 2002 

Hulladékok égetése – miniszteri rendelet, 2002 

Termékdíj, gumiabroncs behozatal – kormányrendelet, 2003 

Termékdíjak módosítása – törvény, 2004 

Látható, hogy a hulladékkezeléssel kapcsolatos törvény csak 1999-ben született meg, ugyanakkor a 

termékdíjról szóló törvény már 1995-ben elkészült. Meg kell itt jegyeznünk, hogy az előírások szinte 

kizárólag a csomagolóanyagokra vonatkoznak, az egyéb hulladékokkal alig foglalkoznak. A törvények 

és jogszabályok alkotásánál az elsődleges szempont, hogy azok mindenben megfeleljenek az Európai 

Közösség előírásainak. 
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