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A műanyaghab lépésállólépésálló, ha a 10 %-os összenyomódáshoz tartozó
nyomószilárdsági érték ≥ 0,1 N/mm2 (100 kPa)
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Polisztirol műanyaghab
összenyomás vizsgálati
eredménye:
Méret: 50×50×50 mm
Tömeg: 3,18 g
Testsűrűség: 0,0254 g/cm3 =
= 25,4 kg/m3

10%-os (5 mm-es)
összenyomódáshoz tartozó
nyomóerő: 257 N
10%-os (5 mm-es)
összenyomódáshoz tartozó
nyomófeszültség:
0,103 N/mm2 (épp a
lépésállóság határa)Kausay
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Húzás során az első
szakaszban érvényesül a
Hooke-törvény, a legnagyobb
alakváltozás 10-20 százalékos.
Ezt követően hirtelen nyak
képződik, és a σ-ε diagramnak
ez a képlékeny szakasza
addig tart, amíg az egész
minta el nem vékonyodik.
Az alakváltozás több száz
százalékos is lehet. Ezt rövid
emelkedő szakasz követi.
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Forrás:
Palotás László - Balázs György:
Mérnöki szerkezetek anyagtana.
3. kötet. Beton – Habarcs – Kerámia
– Műanyag. Akadémiai kiadó.
Budapest, 1980.
Balázs György: Építőanyagok és
kémia. Tankönyvkiadó. Budapest,
1984.
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Forrás:
Palotás László - Balázs György: Mérnöki szerkezetek anyagtana. 3. kötet.
Beton – Habarcs – Kerámia – Műanyag. Akadémiai kiadó. Budapest, 1980.
Balázs György: Építőanyagok és kémia. Tankönyvkiadó. Budapest, 1984.
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1980

Pál Károlyné – Macskásy Hugó:
„A műanyagok éghetősége” című
könyv főbb fejezetei:

Előszó
A műanyagokról
Az égés elméletének alapjai
A műanyagok éghetőségének
vizsgálati módszerei
Járulékos jelenségek a
műanyagok égésekor
A műanyagok
tűzveszélyességének csökkentése
Műanyaghulladék
megsemmisítése égetéssel
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Műanyagok
azonosítása
lángpróbával

Forrás:
http://www.sasovits.
hu/cnc/irodalom/mua
nyag_langproba.htm
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Különböző fűtőanyagok fűtőértéke
A táblázat adataiból látszik, hogy a műanyag hulladék fűtőértéke
megközelíti a fűtőolaj, valamint meghaladja a kőszén fűtőértékét.
Forrás: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-
0012_muanyagok_ujrahasznositasa/ch03.html

Fűtőanyag Fűtőérték [MJ/kg]

Metán 53

Gázolaj 46

Fűtőolaj 43

Szén 30

PolietilénPolietilén 4343

Műanyag keverék 30 – 40

Települési szilárd hulladék 10

Kausay
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MŰANYAGOKMŰANYAGOK
A műanyagok olyan mesterségesenmesterségesen előállítottelőállított anyagokanyagok, amelyek mindig
több anyag keverékéből állnak, legalább egy komponensük polimerpolimer.
A többi összetevő: kitöltőanyag, vázanyag, öregedés gátló, feldolgozást
segítő anyag, festék stb.

POLIMEREKPOLIMEREK
Polimerek ismétlődő egységekből, monomerekből felépülő
nagyméretű molekulák, melyekben az egységeket kémiai
kötések kapcsolják össze. A polimerek elvileg végtelen sok ismétlődő
egységből (monomerből) állhatnak, szemben az oligomerekkel, amelyeket
meghatározott számú (10-100) monomer alkot.
Tehát a polimerek és az oligomerek is monomerekből állnak.
A polimerek lehetnek természetesek (cellulóz, fehérje stb.), természetes
alapú mesterséges anyagok (például viszkóz), vagy a természetben elő
nem forduló, mesterségesen létrehozott vegyületekből szintetizált
polimerek. A polimerek önálló alakkal, térfogattal rendelkeznek. [2]
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Polimerek tulajdonságai
Húzó-
szilárds.

Szakító-
szívósság

Üvegesedési
hőmérs.

Lágyulási
hőmérs.

Fajl. hőkapac.

Hővezetési
tényező

Hőtágulási
tényezőÁr  Sűrűség  Rug. mod.

Kausay
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A lineáris (alakú) polimerek
a legkülönbözőbb hosszúságú

láncokból állnak.
Jellemzőjük a

PPnn „polimerizációs fok”„polimerizációs fok”
(a molekulában lévő monomerek

száma).
Adott Pn polimerizációs fok
valószínűségi gyakorisága:

P(Pn), (a. ábra).
A lineáris polimerek számos
tulajdonsága, így például a

húzószilárdság (b. ábra),
a lágyulási hőmérséklet (c. ábra)
a polimerizációs fok átlagának

képezi függvényét.( )nPKausay
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POLIMERIZÁCIÓS FOKPOLIMERIZÁCIÓS FOK
Ha két vagy három monomer összekapcsolódik, az már egy polimer.
De ahhoz, hogy értékes mechanikai tulajdonságokkal rendelkező szilárd
anyagot kapjunk, sokkal hosszabb, legalább 500 monomer hosszú láncokra
van szükség. Ezeket a rövid polimerektől megkülönböztetve, „hosszú
polimereknek” nevezzük.
A polimer láncok hosszúsága (és ezzel molekula súlya) a polimer
felépítésének fontos jellemzője. A molekulában lévő monomerek számát
polimerizációspolimerizációs foknakfoknak (Pn) nevezzük.
A kereskedelmi forgalomban lévő polimerek polimerizációs foka:

103 ≤ Pn ≤ 105

A polimer molekulasúlyát (szabatosan fogalmazva molekulatömegét)
a Pn polimerizációs fokból és a monomer molekulasúlyából könnyen ki
lehet számítani. Például az etilén monomer (C2H4) molekulasúlya 28.
Ha a polietilén polimerizációs foka például 104, akkor a polietilén molekula
átlagos molekulasúlya: 28·104 = 280 000.

Kausay
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A polimerek polimerizációs foka a P(Pn) valószínűségi gyakoriság
szerint pontról pontra változik, ezért csak a polimerizációs fok átlag
értékéről beszélhetünk:( )nP

( ) ( )n0 nnn PdPPPP ×ò ×= ¥

Ha a polimerizációs fok átlaga: < 300, akkor a polimernek nincs
szilárdsága, mert a rövid molekulák egymás mellett elcsúszhatnak.
A polimerizációs fok átlag értékének növekedésével növekszik a
szilárdság és a viszkozitás is.
A viszkozitás fogalmáról itt lehet olvasni:
http://www.betonopus.hu/notesz/kutyanyelv/viszkozitas.pdf) vagy itt:
http://www.betonopus.hu/szakmernoki/173-viszkozitas.pdf

Például > 103 átlagos polimerizációs fok esetén a polietilén már alig
munkálható meg.
Meg kell jegyezni, hogy polietilén is sok féle van, tulajdonságait egyebek
mellett a polimer hossza vagy az átlagos polimerizációs fok határozza
meg.

( )nP

( )nP

Kausay
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Forrás:
Palotás László - Balázs György: Mérnöki szerkezetek anyagtana. 3. kötet. Beton –
Habarcs – Kerámia – Műanyag. Akadémiai kiadó. Budapest, 1980.
Balázs György: Építőanyagok és kémia. Tankönyvkiadó. Budapest, 1984.Kausay
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Lineáris polietilén lánc

Az oldalcsoportok egy oldalon helyezkednek el

Az oldalcsoportok nem egy oldalon helyezkednek el,
elhelyezkedésük szabályszerűen változik

Az oldalcsoportok elhelyezkedése szabálytalanKausay
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Természetes polimerekTermészetes polimerek
AzAz elasztomerekelasztomerek (gumik)(gumik) közöttközött felsoroltfelsorolt ésés természetestermészetes kaucsuknakkaucsuknak isis
nevezettnevezett polisopren isis természetestermészetes polimerpolimer..
AA természetestermészetes polimerekpolimerek csoportjábacsoportjába tartoziktartozik aa cellulózcellulóz ésés aa ligninlignin isis.. EzekEzek
aa fafa ésés aa szalma,szalma, aa protein,protein, mintmint aa gyapjúgyapjú ésés selyemselyem főfő alkotórészeialkotórészei..
Cellulózt használunkhasználunk hihetetlenhihetetlen mennyiségbenmennyiségben papírpapír alakjában,alakjában, vagyvagy
salétromsavassalétromsavas kezelésselkezeléssel celluloiddácelluloiddá vagyvagy cellofánnácellofánná átalakítvaátalakítva..
AA fafa ésés aa szalmaszalma feldolgozásábólfeldolgozásából visszamaradóvisszamaradó ligninből ezez időidő szerintszerint nemnem
lehetlehet továbbitovábbi használatrahasználatra alkalmasalkalmas polimertpolimert előállítanielőállítani.. HaHa ezez lehetségeslehetséges
lenne,lenne, akkorakkor aa polimereknekpolimereknek egyegy egészenegészen újúj csoportjacsoportja állnaállna előelő..
AA természetestermészetes polimerekpolimerek felépítésefelépítése nemnem túlzottantúlzottan bonyolultbonyolult.. [[22]]
A legtöbb beton-képlékenyítő adalékszer bázisa a lignin-szulfonsav sója
(modifikált(modifikált természetestermészetes polimer),polimer), vagyvagy másmás polimerpolimer--féleség,féleség, példáulpéldául akrilakril--
fenolfenol--glikolglikol--éteréter..
AA ligninlignin--szulfonátszulfonát bázisúbázisú adalékszereketadalékszereket előszörelőször 19301930--banban alkalmazták,alkalmazták, vízvíz--
csökkentőcsökkentő hatásahatása 55--1010 tömegtömeg%%.. EzEz voltvolt azaz elsőelső képlékenyítőképlékenyítő adalékszeradalékszer..
LásdLásd mégmég::
http://www.betonopus.hu/notesz/fogalomtar/49-50-adalekszerek.pdfKausay

http://www.betonopus.hu/notesz/fogalomtar/49-50-adalekszerek.pdf
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Tipikus természetes polimerek [2]Tipikus természetes polimerek [2]
Előfordulás:

A cellulóz a növényi szervezet
alapvető vázszerkezetét képezi,

a cellafalak legfőbb összetevője.

A lignin is a növényi cellafalak
fő alkotórésze

Zselatin,
gyapjú,
selyem

Kristályos

Amorf

Részben kristályos;
Az         csoport

egy gyök
R

Kausay
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TERMOPLASZTOK, azaz hőre lágyuló polimerekTERMOPLASZTOK, azaz hőre lágyuló polimerek
A termoplasztok lineáris alakú polimerek, azaz a molekula láncok nem képeznek
térhálót, bár alkalomadtán képesek elágazni. Ez a magyarázata annak, hogy a
termoplasztok hő hatására meglágyulnak: a molekulákat összekötő másodlagos
kötések megolvadnak. A termoplasztok felmelegítve formázhatók, lehűtve
formájukat megtartják. Számos változatuk ismert, egyesek amorfak (például
polisztirol), mások kristályosak (például polietilén). Változatos felépítésük
folytán nincs határozott olvadáspontjuk, hanem csak olvadás tartományuk.
A termoplasztokat a monomerek hosszú lánccá (polimerré) fűzésével állítják elő,
ez a folyamat a polimerizálás. A legtöbb termoplaszt a következő monomerből
épül fel, amely a láncban sokszor ismétlődik:

Az oldalcsoport lehet például egy egyszerű hidrogén atom (pl.
polietilén), de lehet egy CH3 metil csoport (pl. polipropilén), vagy
egy klór atom (pl. polivinil-klorid). Vannak bonyolultabb
felépítésű termoplasztok is (pl. nylon).

R

A termoplasztokhoz tartozik a poliakril-nitril (PAN, pl. Orlon, Dralon,
Dolanit→) és a polietilén-tereftalat (PET, pl. Dacron, Mylar) is, amelyekből
szálak és fóliák készülnek. [2]Kausay
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A Hoechst AG. által kifejlesztett, és a Dolan GmbH. (Kelheim) által
gyártott DolanitDolanit típusútípusú poliakrilpoliakril--nitrilnitril (PAN)(PAN) szálszál vese alakú
keresztmetszeténél fogva jól köt a cementkőhöz; az alkáliáknak,
savaknak, kloridoknak, UV-sugárzásnak ellenáll; húzószilárdsága a
textil akril-szálak húzószilárdságánál sokkal nagyobb, és vetekszik a
betonacél húzószilárdságával (mintegy 600 N/mm2). Rugalmassági
modulusa 16000-19000 N/mm2, ami közel jár a cementkő
rugalmassági modulusához (a víz-cement tényezőtől függően
mintegy 20000 N/mm2 körüli érték, a polipropilén-szál rugalmassági
modulusa mintegy 12000 N/mm2). Szakadási nyúlása mintegy 10%-
kal meghaladja az acél- vagy üveg-szál szakadási nyúlását (2-4%).
A Dolanit poliakril-nitril szálat 1989-ben a debreceni Dorr-típusú
szennyvíz előülepítő medencék javítása során az úszóiszap körben
járó kotróhídja futópályaburkolatának betonjába kevertük, és azzal jó
tapasztalatokat szereztünk.
A „Dolanit® Type 18” típusú szálat ma 4,6-8,0 mm hosszban,
1,9-6,7 dtex közötti (1 dtex = 1 gramm/10000 m) finomsággal
gyártják. Betonhoz általában a 8,0 mm hosszú szálakat célszerű
alkalmazni.Kausay



39

Hőre lágyuló polimerek (termoplasztok)Hőre lágyuló polimerek (termoplasztok) előállítási módja
PolikondenzációPolikondenzáció
Kondenzációs folyamat közben keletkeznek, ami azt jelenti, hogy a monomerek
makromulekulává alakulása során melléktermék, jobbára víz keletkezik. Ilyen műanyag
például a PET, a polikarbonát, a nylon, a poliamidok, a bakelit. A fenolból vagy fenol-
származékokból és formaldehidből polikondenzációval létrehozott műanyagokat
fenolplasztoknak nevezik. Némely ragasztó például fenolplaszt alapú.
LáncpolimerizációLáncpolimerizáció
A polimerizáció során a monomerek melléktermék keletkezése nélkül egyesülnek
óriásmolekulává. A folyamatot gyorsítani is lehet, a fény, a koncentráció növelése,
hőmérséklet vagy a nyomás változtatásával. Az egyik legleterjedtebb polimerizációs
műanyag a polietilén, de ilyen eljárással készül például a polipropilén, a PVC, a PTFE vagy a
polisztirol is.
A láncpolimerizáció az aktív centrumok jellege szerint további négy csoportra osztható:

- gyökös (A reakciót labilis paramágneses gyök vagy atom indítja.),
- kationos (A láncnövekedési reakciót az iniciátor (pl. protont szolgáltató sav, bór-trifluorid,
alumínium-klorid stb.) hatására keletkezett karbokation indítja el, és ennek a karbokationnak
a szénlánca növekedik a pozitív töltés lépésenkénti átrendeződésével mindaddig, míg be nem
következik valamilyen lánczáró lépés.),
- anionos (A láncnövekedési reakciót az iniciátor hatására keletkezett karbanion indítja el, és
ennek a karbanionnak a szénlánca növekedik.),
- koordinatív vagy sztereospecifikus (A monomer és a katalizátor között koordinációs,
π-kötés (sík szimmetrikus) alakul ki, ezért ezt az eljárást koordinációs polimerizációnak is
nevezik.).

Kausay



40

Forrás: http://teo.elte.hu/minosites/ertekezes2009/mezey_p.pdf
Kausay
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Legfontosabb hőre lágyuló polimerek (termoplasztok)Legfontosabb hőre lágyuló polimerek (termoplasztok)
PolietilénPolietilén (PE)(PE) sátorfólia, szatyor, palack, elektromos vezetők szigetelésére, vízvezeték,
hordók, csövek, vezetékek, háztartási eszközök készitésére.
PolipropilénPolipropilén (PP)(PP) élelmiszeripari csomagolás, háztartási eszközök, járműalkatrész (például
lökhárító), kötelek, húrok, szőnyegek, ragasztószalagok, tartályok, csomagolófóliák
háztartási eszközök készitése.
PolisztirolPolisztirol (PS)(PS) csomagoló anyag, élelmiszer csomagolás, eldobható pohár, tányér,
evőeszköz, CD és DVD tartók, porózus anyagok (szivacsok), expandált sztirol (hőszigetelő
és zárt pórusú lépéshanggátló) és csomagolóanyagok gyártására. Lásd még:
„polisztirolgyöngy könnyűbeton”.
ÜtésállóÜtésálló polisztirolpolisztirol (HIPS)(HIPS) mélyhűtőzacskó, csomagoló anyag, eldobható pohár.
AkrilnitrilAkrilnitril butadiénbutadién sztirolsztirol (ABS)(ABS) elektronikai eszközök borítása (például monitor, nyomtató,
billentyűzet).
PoliPoli((etilénetilén--tereftaláttereftalát)) (PET)(PET) üdítős palack, fólia, mikrohullámtűrő csomagolás.
PoliamidPoliamid (PA)(PA) szál gyártás, csapágygolyó, horgászzsinór, autóipari borítások.
PoliPoli((VinilVinil--KloridKlorid)) (PVC)(PVC) csőgyártás, kábelborítás, zuhanyfüggöny, ablakkeret, padlóburkoló,
fóliák(viaszosvászon, linóleum), cipők és táskák készítésére felhasznált műbőr, elektronikai
készülékek alkotórészei, játékok, szigetelők gyártására használt polimer.
PoliuretánPoliuretán (PU)(PU) nyitott pórusú hangelnyelőhab, tűzvédelmi hab, autóipar.
PolikarbonátPolikarbonát (PC)(PC) CD, napszemüveg, pajzsok, biztonsági üveg, jelzőlámpa, lencsék.
PolivinilidénPolivinilidén--kloridklorid (PVDC)(PVDC) csomagolóipar (gyógyszer és élelmiszer), folpak.
PoliPoli((tetrafluoroetiléntetrafluoroetilén)) (PTFE)(PTFE) korrozív folyadékok edényei, tartályai készítésére és legjobban
ismeretesen sütő felületek ragadás-mentesítésére.
PoliPoli((metilmetil--metakrilátmetakrilát)) (PMMA)(PMMA) üveg helyettesítésére.
BakelitBakelit Lásd néhány diaképpel hátrább.Kausay
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részben kristályos

részben kristályos

részben kristályos

Tipikus termoplasztokTipikus termoplasztok (1)
Alkalmazási terület:

Csövek, fóliák, palackok,
poharak, elektromos

szigetelők, csomagoló
anyagok

Ugyanaz mint a polietilén
esetén, de könnyebb,

merevebb és fényállóbb

BETONBA ERŐSÍTŐ SZÁLAK

Teflon, hőálló műanyag jó
dörzsállósággal és tapadó-

képességgel.
Konyha edények, tárolók,

szigetelések anyaga
Kausay
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Etilén szerkezeteEtilén szerkezete

Polimerizálásra
előkészített,

aktivált monomer

Dimer = Két
összekapcsolódott

monomerből álló
molekula.

Etilén-polimer =
polietilén

A lánc végét
„terminátor”

zárja le,
a példa esetén

egy –OH csoport.
Kausay
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Tipikus termoplasztokTipikus termoplasztok (2)
Alkalmazási terület:

Olcsó termékek, butadiénnel erősítve:
ütésálló polisztirol (HIPS),

CO2-vel habosítva csomagoló vagy
szigetelő anyag (pl. Styropor)

Polisztirol gyöngy: Hőszigetelő
könnyűbeton adalékanyaga

amorf

amorf

amorf

nyújtott állapotban
részben kristályos

Építési célú alkalmazás (pl. ablakkeret
stb.), lágyítva műbőrként tömlők és

ruházat céljára

Plexi üveg,
átlátszó lemezek és sajtolt idom,

repülőgép ablak,
laminált többrétegű szélvédő

gépkocsiba

Textil, kötél, sajtolt idomKausay
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A bakelitbakelit a legrégebben használt valódi
szintetikus (mesterségesen előállított)
hőre lágyuló műgyanta (fenolformaldehid).

A bakelitetbakelitet
LeoLeo HendrikHendrik BaekelandBaekeland (1863–1944)
flamand vegyész 1907. július 13-án

szabadalmaztatta,
és saját magáról nevezte el.

Az igazsághoz tartozik, hogy a bakelitet
tulajdonképpen

Johann Friedrich WilhelmJohann Friedrich Wilhelm
Adolf vonAdolf von BaeyerBaeyer (1835 – 1917)

német vegyész találta fel 1872-ben,
de találmánya a következő években

feledésbe ment. Adolf von Baeyer 1905-
ben kémiai Nobel-díjban részesült.

[2]

Leo Hendrik
Baekeland

Adolf
von BaeyerKausay
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A bakelit polikondenzációs, hőre lágyuló polimerek csoportjába
tartozik.
A fenol és a formaldehid között végbemenő kondenzációs reakció
hosszú láncokat képez, amely hevítve megolvad, majd formába
sajtolva térhálós szerkezet alakul ki.

A polikondenzációval létrejövő anyagokat gyűjtő néven
fenoplasztoknak nevezik. A bakelit volt az első polikondenzációval
előállított heteroláncú mesterséges polimer. Kedvező fizikai
tulajdonságai miatt főleg az elektronikai és elektromos ipar használja
jó szigetelő képessége miatt. Az első bakelitből készült termék egy
textilipari orsó volt.
A belőle készülő tárgyak mechanikai tulajdonságait a gyantába
ágyazott szálas, rostos töltőanyagokkal szokták javítani. (Papírbakelit,
textilbakelit.) [2]

Bakelit
képlete

Kausay
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A bakelit
szerkezete

[2]

Kausay
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Érdekesség
A hőre keményedő bakelitből soha sem készítettek hanglemezthanglemezt,
mert a rideg, törékeny bakelitbe nem lehet préselni semmit.
Az 1920-as években elterjedt, magas, például 78/perc
fordulatszámmal lejátszandó gramofonlemezeket először
cinklemezből, keménygumiból és sellakból ̶ ami egy trópusi
vidéken élő levéltetű, a Laccifer lacca vöröses színű, sűrűn folyó
elgyantásodott váladéka ̶ készítették.
A későbbi, elektromos erősítésű lemezjátszók normál, majd
mikrobarázdás hanglemezei pedig a hőre lágyuló poli-vinilklorid és
a poli-vinilacetát kopolimerjéből, acetilcellulóz-polivinilkloridból
készültek, aminek a márkaneve Vinyl.
Magyarországon a CD hanghordozók megjelenése után kezdték
„bakelit”-nek nevezni a régi hanglemezeket a magyar műszaki és
zenei szlengben. A téves szóhasználat okozója, hogy a vinyl
hanglemezek anyaga is fekete és viszonylag kemény, hasonlóan a
telefonkészülékek, fogantyúk anyagaként régen jól ismert
bakelithez. (A bakelitet többféle színben gyártották, de a fekete volt
a legelterjedtebb.) [2]Kausay
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ELASZTOMEREK VAGY GUMIKELASZTOMEREK VAGY GUMIK
Az elasztomerek vagy gumik lényegében lineáris alakú
polimerek, amelyek csak helyenként térhálósodnak, amely
térhálóban a másodlagos kötések már szobahőmérsékleten
megolvadt állapotban vannak. A térháló csomópontjai az
elasztomerek ún. „emlékezőpontjai”, amelyeknek köszönhetően
tehermentesítés után az anyag megint az eredeti alakját veszi
fel.
A gyakorlatban elterjedt gumik a következő molekulából épülnek
fel

A képletben az oldalcsoport egy hidrogén atom (H), vagy
egy CH3 metil csoport, vagy egy klór atom (Cl) lehet. [2]

R

Kausay
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Tipikus elasztomerekTipikus elasztomerek
(gumik) [2](gumik) [2]

Alkalmazási terület:

Természetes kaucsuk

Mesterséges
(szintetikus) gumik,

autóabroncsok

Neoprén (védőruha),
egyéb védőruhák,

olajálló gumi
tömítések céljára,Va
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Forrás:
Palotás László - Balázs György: Mérnöki szerkezetek anyagtana. 3. kötet.
Beton – Habarcs – Kerámia – Műanyag. Akadémiai kiadó. Budapest, 1980.
Balázs György: Építőanyagok és kémia. Tankönyvkiadó. Budapest, 1984.

Kausay
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FogalommeghatározásFogalommeghatározás
Extrudálás = Hőre lágyuló műanyagok sajtolása csigaorsóval, amelynek
során a képlékeny műanyag felveszi a formázó nyílás alakját.
Így készülnek az ablak- és ajtókeretek, válaszfalelemek, redőnyelemek,
falburkoló idomok, szerelő- és takaróidomok, falszegélyek,
esőcsatornák stb.

Kausay
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DUROPLASZTOK VAGY MŰGYANTÁKDUROPLASZTOK VAGY MŰGYANTÁK
DuroDuro = kemény, olasz, spanyol, portugál nyelven.
DuroplasztDuroplaszt = hőrehőre keményedőkeményedő, hőre nem lágyuló polimer (szemben a
termoplaszttal, amely hőre lágyuló).
A duroplasztokduroplasztok vagy más néven műgyantákműgyanták kétkomponensűkétkomponensű polimerek.
A tulajdonképpeni műgyantákműgyanták („A” komponens) a térhálósítóval
(„B” komponens) keverve megkeményednek.
A duroplasztok tehát a hagyományos ragasztókkal, illetve kötőanyagokkal
szemben nem az oldószer elpárologtatásával kötnek meg, hanem a
„B” komponens által elindított kémiai reakcióval, az ún. térhálósodássaltérhálósodással
keményednek ki.
A térhálósodást mind térfogat növekedés, mind hőmérséklet emelkedés kísérheti.
A keletkező polimer általában erősen hálós szerkezetű, ezért a duroplasztokat
olykor polimer-szövetnek is nevezik, az elsődleges kötés tartós, ún. permanens
kötés.
A duraplasztok szinte mindig amorf szerkezetűek.
Az újramelegítés során a másodlagos kötések megolvadnak, a polimer
rugalmassági modulusa csökken, de a szövet csomópontjai megakadályozzák,
hogy a műanyag ténylegesen megolvadjon és folyóssá váljon. További melegítés
során azonban gumivá alakul, majd felbomlik. Ezért a duroplasztok melegen nem
alakíthatók.

Kausay
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TipikusTipikus
duroplasztokduroplasztok (műgyanták)(műgyanták)

Kausay
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Duroplasztok vagy műgyanták alkalmazási területe
Epoxigyanta: Üvegszál erősítésű műanyagok,

ragasztó anyagok. Drága
Poliészter: Üvegszál erősítésű műanyagok, réteges

lemezek. Az epoxigyantánál olcsóbb
Fenolformaldehid: Bakelit, Tufnol (pl. gépelemek), Formica

(pl. bútor lemezek). Viszonylag rideg

Tufnol

Formica

Kausay
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Gyakorlati tanács az epoxigyantákepoxigyanták megkeverésére
A folyékony műgyantát („A” komponenst) fémdobozban, az ugyancsak
folyékony térhálósítót („B” komponenst) általában műanyag
csomagolásban forgalmazzák.
A kikeményedés idejét a „B” komponens mennyiségének
változtatásával viszonylag tág határokon belül lehet módosítani.
A szükséges keverési arány megállapításához az alábbi táblázat nyújt
segítséget (25 ºC hőmérsékleten):
Műgyanta, („A”) komponens „B” komponens Kötési idő
Kávéskanál 5ml                                     2 csepp               1-2 óra
Kávéskanál 5ml                                     4 csepp               10-20 perc
Evőkanál 20 ml                                      5 csepp               1-2 óra
Evőkanál 20 ml                                    15 csepp               10-20 perc
0,5 dl                                                      0,5 ml                   1-2 óra
0,5 dl                                                      1,5 ml                   10-20 perc
1 dl                                                         1,0 ml                   1-2 óra
1 dl                                                         3,0 ml                   10-20 perc

Forrás: http://www.ablonczy.hu/content.php?cont=9Forrás: http://www.ablonczy.hu/content.php?cont=9Kausay
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Fazékidő = Edényidő =Fazékidő = Edényidő = FelhasználhatóságiFelhasználhatósági időidő
Angolul: pot life, németül: Topfzeit
Tulajdonképpeni fazékideje csak a hidegen kikeményedő
(megszilárduló) kétkomponensű polimereknek (öntőgyantáknak,
lakkoknak, ragasztóknak), általában poliésztereknek,
epoxigyantáknak van.
A jelentése: az az idő, ami eltelhet az edző/térhálósító/katalizátor
polimerhez való hozzákeverésétől a felhasználásig.
Ez az idő többnyire jól érzékelhető, jelentős viszkozitás
növekedés vagy gélesedés jelzi a fazékidő leteltét.
A fazékidő leteltével (a gélesedés megindulásával)
a kétkomponensű polimer gyakorlatilag felhasználhatatlanná
válik.
A fazékidő a felhasználásra kész állapotban megvásárolható
egykomponensű ragasztók esetén az eltarthatóság idejét jelenti.

Kausay
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Kétkomponensű műgyanta ragasztó
meleg környezetben (az alsó
fényképen a jobb oldali füles
lábasban forró víz van) gyorsabban
kikeményedik.

Megfigyelhető, hogy a
kétkomponensű műgyanta
ragasztó kikeményedés
közben felmelegszik, tehát
kötése hőfejlesztéssel jár,

Kausay
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Nyitott időNyitott idő
Angolul: open time, németül: Offenzeit
A nyitott idő a ragasztó keverésének befejezése és az
összeragasztandó felületek összeillesztése között eltelt, megengedett
idő. Az MSZ EN 12189:2000 szabvány szerint a szilárd betonfelületek
(MSZ EN 1766:2000 szabvány szerint készített, 40×40×80 mm méretű
„félhasábok” 40×40 mm méretű, sík, 0,05-0,1 mm közötti
szemnagyságú kvarchomokkal fúvott felülete) összeragasztásához
használt ragasztóanyag keverésének befejezése és a betonfelületek
összeragasztása között eltelt időnek az a leghosszabb értéke, amely
alatt a ragasztást elvégezve a későbbi időpontban (legalább 21 nap
múlva) végzett harmad-pontos hajlító-húzószilárdság vizsgálat során
nem a ragasztóréteg, hanem a beton megy tönkre.
Más szóval a nyitott idő az az idő, amely alatt a ragasztást el kell
végezni ahhoz, hogy az megfelelő minőségű legyen.
Ha a hajlító-vizsgálat során nem a beton törik el, hanem a két félhasáb
válik el egymástól, azaz a törés a ragasztási rétegben következik be,
akkor – ha a ragasztó minősége egyébként megfelelő – a félhasábokat
a nyitott időn túl ragasztották össze.

Kausay
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Hajlítás során nem a ragasztott
felület vált el, hanem a hasáb
habarcs-anyaga tört el.

Kausay
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1956 1970
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Hőszigetelő termékek érvényesérvényes előírásai
Példák:

MSZ EN 16383:2017
Építőipari hőszigetelő termékek. Vakolattal
ellátott, összetett külső hőszigetelő rendszerek
(THR) nedvességtechnikai viselkedésének
meghatározása

ÉpMI-T-EA-01-25/2016_pv1.0
Építésügy Műszaki Irányelvtervezet:
„Újrahasznosított hőszigetelő anyagok
alkalmazásának feltételei falak, padlásfödémek,
lapostetők, ferdetetők, padlók hőszigetelésénél”



68Vasbeton panel épület utólagos hőszigetelése polisztirol lemezzelpolisztirol lemezzel

HŐTECHNIKAHŐTECHNIKA

Kausay
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HŐTECHNIKAHŐTECHNIKA
Hőmennyiség és hőáram
A hőmennyiség (hő) hőmérséklet különbség hatására kialakuló
energiaátadás. Nem energia, csak ahhoz hasonló, munkajellegű
mennyiség. Mértékegysége: J (joule).
A Q hőáram az anyagon egységnyi idő alatt áthaladó hőmennyiség.
Teljesítmény jellegű mennyiség. Mértékegysége: W (watt), ahol W=J/s.

A Q hőáram arányos a λ hővezetési tényezővel, a hőáramlás irányára
merőleges A felülettel, a (t1 - t2) hőmérsékleteséssel, és fordítottan arányos
az anyag d vastagságával.

A λ hővezetési tényező definíciója: Állandósult egyirányú hővezetés
esetén a hővezetés irányában egységnyi anyagvastagságra jutó,
egységnyi hőmérsékletesés hatására, egységnyi idő alatt, egységnyi
felületen áthaladó hőmennyiség.
A λ hővezetési tényező anyagjellemző, mértékegysége W/(mK).
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Hővezetési tényező meghatározása
MSZ 18286-2:1980 Építési kőanyagok energiavezetési és
térfogatállandósági vizsgálata. Hővezetőképesség meghatározása
Bock-módszerrel
A Bock-készülék egy hőszigetelt szekrény, amelyben a 250×250×50
mm méretű, kiszárított állapotú, párhuzamos oldalú próbatest egy
felső, fűtött és egy alsó, hűtött fémlap közé kerül. A fűtött és hűtött
lapok hőmérséklete – kontakthőmérőkkel vezérelt termosztátokkal
keringetett vízzel – úgy szabályozható, hogy a lapok hőmérséklet-
különbsége mintegy 10 ºC.
A mérés időtartama az állandósult hőáramlás (hőmérsékleti állapot)
elérése után legalább 6 óra.
Ezalatt óránként mérni kell a meleg oldal fűtéséhez felhasznált
elektromos energiát (kW/h) és a próbatest két oldala közötti
hőmérséklet-különbséget, amely adatokból a λ hővezetési tényező
W/(mK) mértékegységben kiszámítható.

Kausay
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Forrás:
http://tpm.fsv.cvut.cz/student/docu
ments/files/BUM1/Chapter16.pdf

https://www.b-tu.de/fg-
thermophysik/forschung/labor-und-
messtechnik/thermophysikalisches-labor

Bock-készülék

Kausay
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Nemzetközi és európai szabványok a hővezetési tényező meghatározásáraNemzetközi és európai szabványok a hővezetési tényező meghatározására
Például:
MSZ EN ISO 13787:2003 Épületgépészeti és ipari hőszigetelő termékek. A névleges hővezetési tényező
meghatározása (ISO 13787:2003)
MSZ EN ISO 22007-1:2012 Műanyagok. A hővezető és hőterjedési képesség meghatározása. 1. rész:
Alapelvek (ISO 22007-1:2009) A szabvány legfrissebb változata: prEN ISO 22007-1:2016
MSZ EN ISO 23993:2011 Hőszigetelő termékek épületgépészeti és ipari berendezésekhez. A hővezetési
tényező tervezési értékének meghatározása (ISO 23993:2008, 2009.10.01-jei helyesbített változat)
MSZMSZ ENEN ISOISO 69466946::20082008 ÉpületszerkezetekÉpületszerkezetek ésés épületelemeképületelemek.. HővezetésiHővezetési ellenállásellenállás ésés hőátbocsátáshőátbocsátás..
SzámításiSzámítási módszermódszer (ISO(ISO 69466946::20072007))
MSZ EN ISO 8894-1:2010 Tűzálló anyagok. A hővezető képesség meghatározása. 1. rész: Hőhuzalos
módszerek (kereszt elrendezésű és ellenállás-hőmérős) (ISO 8894-1:2010)
MSZ ISO 8301:1998 Hőszigetelés. A hővezetési ellenállás és a kapcsolódó tulajdonságok meghatározása
állandósult állapotban. Hőárammérő készülék
MSZ EN 993-15:2006 Tömör, formázott tűzálló termékek vizsgálati módszerei. 15. rész: A hővezető képesség
meghatározása hőhuzalos (párhuzamos elrendezésű) módszerrel
MSZ EN 1159-2:2004 Nagy teljesítményű műszaki kerámiák. Kerámiakompozitok. Termofizikai
tulajdonságok. 2. rész: A hővezetési együttható meghatározása
MSZ EN 12664:2001 Építési anyagok és termékek hőtechnikai viselkedése. A hővezetési ellenállás
meghatározása segédfűtőlapos és hőárammérős eljárással. Közepes és kis hővezetési ellenállású száraz és
nedves termékek
MSZ EN 12667:2001 Építési anyagok és termékek hőtechnikai viselkedése. A hővezetési ellenállás
meghatározása segédfűtőlapos és hőárammérős eljárással. Nagy és közepes hővezetési ellenállású
termékek
MSZ EN 12939:2001 Építési anyagok és termékek hőtechnikai viselkedése. A hővezetési ellenállás
meghatározása segédfűtőlapos és hőárammérős eljárással. Nagy és közepes hővezetési ellenállású vastag
termékek
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Forrás: http://tpm.fsv.cvut.cz/student/documents/files/BUM1/Chapter16.pdf

Építőanyagok
hővezetési

tényezője (W/(mK)

levegő (száraz és csendes)
PUR-hab (poliuretán-hab)
expandált polisztirol
habüveg
ásvány- vagy üveggyapot
forgácslemez
könnyűbeton
fa (fenyő)
víz
tégla
üveg
beton
mészkő
gránit
acél
alumínium és könnyű ötvözetek
réz
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Építőanyagok testsűrűsége (kg/m3) és hővezetési tényezője (W/(mK)

Kausay
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Egységnyi felületre eső hőáram
Az egységnyi felületre eső q hőáram:

Ebből egyenlet rendezéssel a (t1 - t2)
hőmérsékletesés (hőmérséklet-különbség):

Az R = d/λ hányadost hővezetési
ellenállásnak nevezzük, mértékegysége:
m2K/W.

[ ]2

21
/)( mWtt

d
q -´

l
=

[ ])()( 21 kelvinKttRqdq -=´=
l

´

Kausay



76

Réteges szerkezet esetén az egyes rétegek
hőmérséklet-különbségeit össze kell adni,
például három réteg esetén:

Átrendezve:
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Hőátadási tényező
Ha a szilárd test felületével gáz (esetünkben levegő) érintkezik,
akkor az egységnyi felületre eső q hőáram:

ahol:
α a hőátadási tényező, amelynek mértékegysége W/m2K.
Külső, homlokzati falazat esetén,

- a falazat belső oldalán, a levegőből a falba belépő hőáram
hőátadási tényezője: αbelépő = 8,1 W/m2K
- a falazat külső oldalán, a falból a levegőre kilépő hőáram
hőátadási tényezője: αkilépő = 23,3 W/m2K

Ebből a külső, homlokzati falazat hőátadási ellenállásainak
Rα összege:
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Fajlagos (egységnyi felületre eső) hőáram falszerkezet
esetén
Épület külső fala esetén a fajlagos (egységnyi felületre
eső) q hőáram:

Hőátbocsátási tényező
Ebben az összefüggésben k a hőátbocsátási tényező:

és (Rα+ΣRi) = 1/k a hőátadási és a hővezetési
ellenállások összege, azaz a hőátbocsátási ellenállás.
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A k hőátbocsátási tényező szerkezet-jellemző, ugyanis a
rétegvastagságoknak is függvénye.

Szokásos jelölések:
αbelépő→ αe, ahol e = external (latinul: externus) = külső
αkilépő→ αi, ahol i = internal (latinul: internus) = belső

A kk hőátbocsátásihőátbocsátási tényezőretényezőre nézvenézve követelménykövetelmény, hogy
értéke emberi és állati tartózkodásra szolgáló, állandó
jellegű, egész télen át fűtött épületek külső falazata esetén
általában legfeljebb kk == 00,,4545 W/mW/m22KK (ezelőtt legfeljebb k =
0,5 W/m2K, 1991. előtt legfeljebb k = 0,7 W/m2K lehetett),
2018. január 1. után pedig általában legfeljebb
kk == 00,,2424 W/mW/m22KK lehet .

Lásd a következő diát
Kausay
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7/2006. (V. 24.) TNM
rendelet az épületek
energetikai jellemzőinek
meghatározásáról

TNM = Tárcanélküli
miniszterek
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http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600007.TNM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600007.TNM&timeshift=20180101
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A hanghang rugalmas közegben terjedő mechanikai rezgéshullám.
A hangforrás által kibocsátott rezgések a levegő részecskéit
mozgásba hozzák, azok pedig továbbítják ezt a mozgást a
szomszédos részecskéknek. Nem csak légnemű anyagban,
hanem folyadékban és szilárd anyagban is terjed a hang.
A terjedési sebesség értéke például levegőben 15 °C
hőmérsékleten 340 m/s, vízben 1440 m/s, vasban, üvegben,
fában kb. 5000 m/s. Légüres térben nem terjed a hang, hiszen
nincsen közvetítő közeg.
Az ember bizonyos amplitúdó- és frekvenciatartományba eső
hangrezgéseket képes érzékelni. Az emberi füllel „hallható
hangtartomány” fiatal korban kb. 20 Hz és 20 kHz közé esik.
Léteznek rezgések e tartományon kívül is, a 20 Hz alatti
hangokat infrahangoknak, a 20 kHz felettieket ultrahangoknak
nevezzük.
http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/ElektronikusMediatartalmak/ch01s02.html)
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A levegőrezgés formájában terjedő hangokat léghangoknak nevezzük.
Léghangot gerjeszt például a beszéd, a zene, az utcai forgalom.
A léghangok egy részét az útjukba eső szilárd testek (például falak, födémek)
visszaverik, és ezzel erősítik a zajforrásból eredő léghangokat. A léghangok
másik része az útjukba eső szilárd testeket, térhatároló szerkezeti elemeket
rezgésbe hozza. A rezgő szilárd testben ébredő és terjedő hangot testhangnak
nevezzük. Testhangot gerjeszt például a járás, kopogás, egy szék eltolása.
A testhang különleges esete a födémen vagy lépcsőn járás ébresztette
lépéshang.
Ugyanakkor a léghangok által rezgésbe hozott szilárd test a rezgést a
szomszédos helyiség levegőjének átadják, és ezzel ott léghangot gerjesztenek.
Az építmény szerkezeti elemének a léghangok átadásával szembeni
ellenállását hangszigetelésnek nevezzük.

Léghang Testhang Lépéshang

Az ábra forrása: Schallschutz-mit-CLT-von-Stora-Enso-DE-Version-10.2017.pdf
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Az építészetben a hangok ellen védekezni kell.
Ennek során a hangszigeteléstőlhangszigeteléstől meg kell különböztetni a
hangelnyelésthangelnyelést vagy hangabszorpciót.
A hangelnyeléshangelnyelés a hang erősségét főként a hangforrás térfelén
csökkenti, a hangszigeteléshangszigetelés pedig a térhatárolóval elválasztott
térben.
A hangelnyelő anyag vagy porózus hangelnyelő anyag, vagy
rezonancia-elnyelő anyag, illetve e kettő kombinációja.
A porózusporózus hangelnyelőhangelnyelő anyagokanyagok porozitása legalább 80% legyen,
a pórusok egymás között és a felületen is nyitottak kell legyenek.
Ezt a feltételt az ásványgyapot-, üveggyapot-, fagyapotlemez és a
nyitott pórusú műanyaghab, például a lágy poliuretánhab teljesíti.
A rezonanciarezonancia--elnyelőelnyelő anyagokanyagok vékony, tömör vagy lyukasztott
lemezek (például rétegelt falemez, gipszkartonlemez), amelyeket
lécekkel a térelhatároló szerkezetre kell erősíteni. A térelhatároló
szerkezeti elem és a rezonancia-elnyelő anyag közé zárt levegő a
rezgések során rúgóként működik.
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A hangszigeteléshangszigetelés
hatékonysága a
hangszigetelő anyag
vastagságával és
testsűrűségével növekszik,
és függ attól, hogy a
szerkezeti elem saját rezgése
a hajlítási merevség
függvényében miként
viszonylik a hanghullám
hullámhosszához.
A hangszigetelés
hatékonysága kétrétegű
hangszigeteléssel javítható.
Megjegyzés: A hajlítási
merevség a rugalmassági
modulus (E) és az inercia (I)
szorzata: E×I.
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Köszönöm aKöszönöm a
figyelmüketfigyelmüket
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