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KÖSZÖNTŐ

A megismerés a legmélyebb örömök egyike 
- ezt mondta Karger-Kocsis József profesz-
szor abban az interjúban, amit akkor készítet-
tem vele, amikor 2016-ban átvette a Magyar 
Műanyagipari Szövetség Innovációs-díját. 
Mély séges tudás, szelíd és alázatos átadás, 
hitéből és élettapasztalatából táplálkozó böl-
csesség, finom humor. Ez maradt róla emlé-
kezetemben. Patikamérlegen mérte szavait,  
és minden szavának mély jelentése volt. 
Gyűjtöttem mellette a tudást, minden gondola-
ta új dimenziót nyitott. 

Beszélt az interjúban húszéves kutató-
emigrációjáról, műanyag-feldolgozó és játék - 
készítő kisiparos édesapjáról, aki tévedhe-
tetlenül tűzte ki számára az utat, és nem 
utolsó sorban fontos kutatási területeiről –  
a megújuló nyersanyagforrások kiaknázásáról 
és arról a jövőképről, ami az újra hasz nosít-  
ható polimerek terén várható. Kiraj zoló dott  
emberi tartása is, ahogy munkája során 
a világ számos szegletébe eljutva, mindig 
Magyarországot képviselte: - Rólam mindig 
mindenki tudta, hogy magyar vagyok, mégpe-
dig olyan „vadmagyar”, akinek felmenői svábok  
és osztrákok, és nemcsak az idegen kiejtésem  
miatt – mesélte. Szakmai tekintélye miatt 
Né met ország is marasztalta volna. Emlé-
kezetesek voltak szavai, amikor ezt idézte 
fel: - Korábbi német igazgatóm a német állam-
polgárság felvételére kapacitált, azzal érvelve, 
hogy még a teniszpályán is németül „szitkozó-
dom”. Azt nem tudta, hogy ez mindig is így volt, 
mert a csúnya magyar beszédet ki nem állha-
tom. Megértett azonban, amikor azt válaszoltam, 
hogy amíg magyarul imádkozom és számolok, 

valamint a Himnuszt csak könnyezve tudom 
végighallgatni, erre a lépésre nem vállalkozom.

Amire még igazán büszke volt, hogy tanít-
ványai mellett munkatársai közül is sokan 
kikérték véleményét, és nemcsak szakmai 
kérdésekben. A képzettség rovatba például 
azt írta, vegyészmérnök, és ezt nagyon komo-
lyan gondolta. Számára a mérnök foglalkozás 
mérnöki szemléletet is jelentett, gondolko-
dásmódot, amely célirányosan olyan új, jobb, 
hasznosabb, biztonságosabb megoldásokra irá-
nyul, amely a jelen és jövő emberének jólétét,  
meg- és fennmaradását segíti elő. A dolgokhoz 
való állását alapjaiban ez határozta meg.

Felesége vezérelte haza 2009-ben húsz-
éves „kutatóemigrációjából” – arról győzte 
meg, hogy itthon is tehet már a haza érdeké-
ben, nem csak külföldön. És valóban. Karger-
Kocsis József nagy terveket dédelgetett, de 
sorsa úgy formálta, hogy ezeket már csak kol-
légái, tanítványai vihetik tovább. 

Nehéz az a pillanat, amikor veszteségről 
kapunk hírt. Ránk zuhan a tiltakozás az elté-
kozolt időről, a tudás elvesztéséről, amivel 
Karger professzor előbbre vihette volna az 
emberiség fejlődését. A hiány a veszteség 
mély érzését kelti bennünk. Mindannak a hiá-
nya, ami lehetett volna még.

Köszöntőm végén mindig azt kérem Önöktől, 
olvassanak minket, mert érdemes. Most azt 
is kérem, keressék elő a www.polimerek.hu 
honlapunk archívumában a 2017. januári szá-
munkat, és olvassák el újra a Karger-Kocsis 
Józseffel készített interjúnkat. Minden monda-
ta, szava a megismételhetetlenség tudatában 
többletjelentést ad.
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NEM ÁLLUNK JÓL  
AZ ÚJRAHASZNOSÍTÁSBAN
Továbbra sem állunk jól újrahasznosítás tekintetében a többi EU-s or-
szághoz képest – áll az Eurostat legújabb jelentésében. Ebből kiderült, 
hogy Magyarország az utolsók között kullog az EU-ban az újrahasz-
nosított műanyagok terén. Míg az uniós államokban a műanyaghul-
ladékok átlagosan 42,4 százalékát hasznosítják újra, hazánkban 
ez az arány csupán 31 százalékos - Írországhoz hasonlóan. Nálunk 
rosszabbul csak Málta (29 százalék), Franciaország (26 százalék), 
valamint Finnország és Észtország (25-25 százalék) áll. Ellenben 
nyolc EU-tagállamban a műanyaghulladékok több mint felét haszno-
sították újra: Litvániában a legmagasabb ez az arány, 74 százalékos.  
A második helyen Ciprus (64 százalék), a harmadikon pedig Szlové-
nia áll 62 százalékkal. Jól szerepeltek még a csehek (59 százalék) és  
a bolgárok (53 százalék) is.

Összességében a műanyagok újrahasznosítási aránya 18,4 száza-
lékkal nőtt az EU-ban 2005 óta, így értünk el a fentebb már említett 
2016 évi 42,4 százalékos szintre. A tendencia minden tagállamban 
nőtt, kivéve Észtországot, ahol 2005 óta majdnem egy százalékkal 
csökkent az újrahasznosított műanyaghulladék aránya.

eurostat

ELEKTROMOS AUTÓBUSZOK  
GYÁRTÁSA KEZDŐDIK 
SZÉKESFEHÉRVÁRON
Székesfehérvár főterén mutatta be az IKARUS és a CRRC magyaror-
szági bejegyzésű vegyesvállalata, az Electrobus Europe Zrt. az első, 
kínai-magyar kooperációban készült, tisztán elektromos meghaj-
tású buszát. A 12 méter hosszú, három ajtós, végig alacsonypadlós 
kivitelű jármű időjárástól és terepviszonyoktól függően 200-260 km 
megtételére alkalmas, amelyhez 5-6 órát szükséges tölteni.

Széles Gábor, az Ikarus cégcsoport elnöke szólt arról, hogy a több 
mint egy évvel ezelőtt indult együttműködésnek köszönhetően a CRRC 
által készített elektromos hajtásláncokat össze tudták kapcsolni  
az IKARUS vázgyártással és azzal a tapasztalattal, ami a magyar 
buszgyártó mögött áll, így készült el az új jármű. A sorozatgyártással  
kapcsolatban Széles Gábor elmondta, terveik szerint a jövő évben mi-
nimum 200 darab elektromos meghajtású jármű gurul ki a gyárból,  
az utána következő évben legalább 1 000 darab, ezt követően pedig 
legalább 3 000 darabot szeretnének évente gyártani az elektromos 
hajtású buszokból.

Gu Yifeng, a CRRC igazgatósági elnöke beszélt arról, hogy terveik  
között szerepel - kínai és magyar egyetemek bevonásával - egy kö-
zös, elektromos buszokkal foglalkozó kutatóközpont létrehozása,  
valamint egy tesztpályával is rendelkező bemutatótelep kialakítása.

Az Electrobus Europe Zrt. 2019 folyamán további kínai-magyar fej-
lesztéseket tervez, várhatóan 2019 második felében egy midi és egy 
csuklós elektromos busz prototípusa is megérkezik a most bemuta-
tott 12 méteres jármű mellé. A CityPioneer sorozatgyártása a prototí-
pus tesztüzemének kiértékelését követően, 2019 közepén indulhat el 
Székesfehérváron.
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RA IS SZÁMÍTANAK  
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FEGYVERGYÁRBAN  
Januártól kezdenek dolgozni a HM Arzenál 

gyártó sorai, a Kiskunfélegyházán felépült csar-

nok lesz a kézifegyverek gyártásának új magyar-

országi bázisa. A dolgozók többségének képzése, 

betanítása már tavaly megkezdődött, a gyártóso-

rok telepítése után a jövő évtől teljes kapacitással 

működik a gyár. Benkő Tibor honvédelmi minisz-

ter úgy nyilatkozott e témában, hogy az üzemben 

korszerű, NATO-kompatibilis marokfegyverek 

(pisztoly, géppisztoly, gépkarabély) készülnek, 

többek között CZ BREN 2 típusú gépkarabélyokat, 

Scorpion Evo III-as géppisztolyokat és P-09-es 

pisztolyokat gyártanak, de tervezik egy lőszer- és 

lőporgyártó üzem létrehozását is. 

A Honvédelmi Minisztérium kommunikációs 

osztálya megkeresésünkre azt a tájékoztatást 

adta, hogy a gyártás során kiemelten számítanak 

a magyar műanyagiparra, a jövő évben keresik 

meg szakembereik azokat a fém- és műanyag-

ipari cégeket, akik a későbbi beszerzési eljárá-

sok eredményeként a megfelelő minőségű és 

mennyiségű alkatrész biztosításában partnerek 

lehetnek. Kiemelt cél, hogy a hazai vállalatok szá-

mára a lehető legszélesebb körben biztosítsanak 

lehetőséget a beszállítói megmérettetésre. 

A fejlesztésért a HM Arzenál Zrt. felel, amely-

nek vezérigazgatója, Kránicz Roland tavasszal 

licencszerződést írt alá a cseh Ceská Zbrojovka 

Export vállalat vezetőjével. Ennek értelmében 

egy tízéves megállapodás jött létre százmillió 

eurós összértékben 200 ezer lőfegyver gyártásá-

ról. Az egyezség szerint a Magyarországon gyár-

tott fegyverekből a magyar katonák kiszolgálása 

mellett a cseh haderő is részesül.

A magyar kormány 2016 tavaszán fogadta el 

az Irinyi Tervet, az innovatív iparfejlesztés iránya-

inak meghatározásáról szóló stratégiai anyagot, 

amelyben hét kiemelt fejlesztendő területet jelöl-

tek meg, ezek egyike volt a védelmi ipar.

POLIMEREK
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IN MEMORIAM

ELHUNYT PROF. DR. H.C. MULT. KARGER-KOCSIS JÓZSEF, A BME GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR  
POLIMERTECHNIKA TANSZÉKÉNEK EGYETEMI TANÁRA, A BME DÍSZDOKTORA,  

EGYBEN A BME LEGTÖBBET HIVATKOZOTT KUTATÓJA

Karger-Kocsis József 1950-ben született, középiskoláit a Pannon-
halmi Bencés Gimnáziumban végezte, ahonnan egyenes út veze-
tett a Budapesti Műszaki Egyetem Vegyészmérnöki Karára, ahol 
1974-ben diplomázott. 1977-ben műszaki doktori, 1983-ban 
kandidátusi fokozatot és 1991-ben MTA doktori címet szerzett. 
Első munkahelye a Műanyagipari Kutatóintézet volt, ezt követő-
en lett a TAURUS Műszaki Gumigyárának főmérnöke. 1988-2009 
között Németországban dolgozott, először a Hamburg-Harburgi 
Műszaki Egyetemen, majd 1990-től a Kaiserslauterni Műszaki 
Egyetemen. Ezalatt a húsz év alatt egyik fő küldetésének tekintet-
te, hogy lehetőséget biztosítson magyar oktatóknak, kutatóknak 
és hallgatóknak külföldi projektekben, oktatási programokban  
való részvételben. 2009-től a BME Gépészmérnöki Karának 
Polimertechnika Tanszékén, illetve az MTA-BME Kompozit tech-
nológiai Kutatócsoportban dolgozott.

Kutatási területe a természetes és mesterséges polimerek, 
valamint kompozitjaik tulajdonságainak javítása, vizsgálata és 
alkalmazása; anyagvizsgálati módszerek, technikák kidolgozá-
sa és továbbfejlesztése; mátrix/erősítőanyag határfelületi köl-
csönhatások tanulmányozása; műanyag és gumi hulladékok 
újrahasznosítása; hibrid multifunkcionális anyagok, alakemlé-
kező és intelligens polimerek kutatása. 

Funkcionális, vagy más néven intelligensnek is nevezett poli-
merek terén jelentős eredményeket ért el az alakemlékező és 
öngyógyuló rendszerek kutatásában. Új típusú alakemlékező 
poliuretánokat dolgozott ki és szabadalmaztatott. Rámutatott, 
hogy az alakemlékező és gyógyító funkciók egyesíthetők, ha 
a lineáris és térhálós szerkezetű hibridgyanták kölcsönösen 
folytonos fázisúak, mivel a termoplasztikus (lineáris) fázis 
lánchurkolódás révén öngyógyulásra képes. Jelentős ered-
ményeket ért el továbbá a polimerek „zöldebbé” tétele terén 
is. Számos munkájában fukcionalizált növényi olajok térháló-
sítását, hőtani és mechanikai jellemzőik alakulását vizsgálta.  
Megállapította, hogy a polimer kompozitok újrahasznosításá-
nak egyik gátja a szál/mátrix különbözőségében rejlik, amire  

megoldás az önerősítésű polimer kompozitok alkalmazása, 
amelyek a hagyományos technológiákkal újrafeldolgozhatók. 
Vezetésével elsőként alkalmaztak Bragg-rácsozatú optikai szá-
lakat kompozitok előállítására szolgáló gyanták térhálósodásá-
nak és az ennek során fellépő zsugorodásnak a vizsgálatára,  
számszerűsítésére. Sikerrel oldotta meg a hőre keményedő, 
vinilészter-alapú gyanták szívósságának növelését. Úttörő mun-
kát végzett az egymásba hatoló hálószerkezetű hőre kemé-
nyedő gyanták morfológiai sajátságainak feltárásában.

Kiemelkedő eredményekkel rendelkezik az alap- és az alkal-
mazott kutatásban, valamint az innovációban is, ezeket cél- 
szerűen egyesíteni tudta, amit bizonyít 35 szabadalma és a 
2014-ben elnyert Gábor Dénes-díja, valamint a 2016-ban el-  
nyert Innovációs-díj.

Publikációs tevékenysége kiemelkedő, 4 szakkönyv, 50 könyv-
fejezet, közel 500 folyóiratcikk és számtalan meghívott ven-
dégelőadói felkérés fémjelzi munkásságát. Szakmai munkája 
minőségét bizonyítja a cikkeire kapott több mint 20 000 hivat-
kozás, amivel Magyarország egyik leghivatkozottabb kutatója, 
h-indexe 72. Szakterületének meghatározó hazai és nemzetközi  
egyénisége, több egyetem díszdoktora, tucatnyi nemzetközi 
pályázat témavezetője, külföldi pályáztató szervezet szakér-
tője, folyóirat szerkesztőbizottságának tagja, aki előadóképes 
volt angol, német, francia, spanyol, olasz és orosz nyelveken. 
Iskolateremtő kutató, akinek 23 PhD hallgatója szerzett foko-
zatot, tanítványai között megtalálható cégvezető, rektor, dékán, 
akadémikus és Junior Prima díjas is.

Szakmai öröksége világszerte számottevő, amelyet megőrzünk 
és továbbviszünk.

Tanítványai:
 DR. CZIGÁNY TIBOR dékán
 DR. BÁRÁNY TAMÁS tanszékvezető
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A díjátadón Kövér László, az Országgyűlés elnöke kiemelte: min-
den hiteles, szakszerű és eredményes kezdeményezés, amely 
az innovációt segíti, nemzetstratégiai jelentőségű Magyarország 
számára. A tudományban és a politikában is az egyetlen ered-
ményes út a valóságismeret és valóságtisztelet. 

Jamrik Péter, a díj alapítója hangsúlyozta: egyre nagyobb szük-
ség van a társadalmi szempontból is felelős innovációra, olyan 
eredményekre, amilyeneket egykor Gábor Dénesnek is köszön-
hetett a világ. A Gábor Dénestől származó „Találjuk fel a jövőt” 
jelmondat üzenete napjainkban különösen aktuálissá vált az élet 
minden területén (fenntartható fejlődés, nyersanyag-, energia- 
és hulladékgazdálkodás, foglalkoztatottság, gazdaság stb.), azaz 
csak a tudatosan alakított jövő hozhat megoldást gondjainkra.

A Kuratórium döntése alapján külhoni Gábor Dénes-díjban 
részesült dr. Magyari-Köpe Blanka mérnök-fizikus, a Stanford 
Egyetem kutató csoport vezetője, a mesterséges intelligen-
cia területének fejlődésében központi szerepet betöltő neurális 
hálózati rendszerek hatékony működéséhez szükséges nanomé-
retű rezisztív memória (Resistive Random Access Memory 
– R.R.A.M.) készülékek fejlesztésben végzett munkájáért, vala-
mint Kolozsváry Zoltán, a marosvásárhelyi Sapientia Erdélyi 
Magyar Tudományegyetem címzetes tanára, a Plasmaterm cég 
vezetője az anyagtudomány - különösen a gáznitridálással vég-
zett hőkezelés gyakorlatba történő alkalmazása - terén elért 
eredményeiért, amelyet 15 - Magyarországon, Romániában, 
Németországban és az USA-ban bejegyzett - szabadalom véd.

A Kuratórium döntése alapján Gábor Dénes Életmű Díjban 
részesült Kiss Péter Attila villamosmérnök, a Zoltek Corp.  
nyugalmazott alelnöke, a karbonszálaknak a korábbiaknál 
lényegesen alacsonyabb költségen való gyárthatóságának kifej-
lesztéséért, a gyártáshoz szükséges gyártósori koncepció kidol-
gozásáért, annak hazai gépgyártóktól történő beszállításokkal 
való megvalósításáért. A nagy piaci keresletre való tekintettel 
a texasi, majd magyarországi gyártókapacitás kiépítése után 
Mexikóban is létrehoztak egy üzemet, szintén az ő eredeti inno-
vációi alapján, melynek felügyeletét a beindulásig szintén ő látta 
el. Az olcsó karbonszál megjelenése a piacon jelentős hatással 
volt a kompozitiparra, különösen az autógyártásra és a megújuló  
energiatermelésre, hiszen a szélerőművek lapátjai ma már 

szinte kizárólag szénszál megerősítésű műanyagból készülnek. 
Nagy figyelmet kapott Fa Nándor Spirit of Hungary elnevezésű, 
60 láb hosszú földkerülő versenyvitorlásának megépítésében 
végzett munkája is, amelynek anyaga Zoltek karbonszál volt, 
airex anyaggal szendvicselve.

Szintén Gábor Dénes Életmű Díjban részesült Gschwindt 
András villamosmérnök, a Budapesti Műszaki és Közgazdasági 
Egyetem címzetes egyetemi docense, a hazai rádióamatőr 
mozgalom fáradhatatlan irányítója, az űrtechnológia hazai fej-
lesztésében betöltött több évtizedes kiemelkedő munkájáért,  
az Interkozmosz műholdak fedélzeti berendezéseinek eredmé-
nyes fejlesztéseiért, az első hazai műhold, a MASAT-1 létreho-
zásában, felbocsátásában és üzemeltetésében betöltött irányító  
szerepéért, a felbocsátás előtt álló Szmog-1 mikroméretű 
műhold innovatív megoldásainak kidolgozása és integrálása 
terén végzett munkájáért.

Gábor Dénes-díjat 2018-ban öt hazai alkotó kapott, közöttük van 
Kotschy András, a Servier Gyógyszerkutató Intézet igazgatója,  
akinek a szakmai irányítása alatt elsőként fedezték fel az MCL1 
fehérje szelektív gátlószereit, mint innovatív rákterápiás hatóa-
nyagokat és Barna László mérnök-fizikus, a Magyar Tudományos 
Akadémia Fénymikroszkópos Képalkotó Központjának vezetője  
a szuperfelbontású mikroszkópia orvostudományi kutatási célokra  
történő alkalmazásáért. Puskás László Géza biológus a nemzet-
gazdasági és világegészségügyi szempontból fontos gyógyszer-
kémiai és klinikai fejlesztési eredményeiért vehetett át Gábor 
Dénes-díjat. Kónya Zoltán, a Szegedi Tudományegyetem rektor-
helyettese a nanoszerkezetű anyagok, elsősorban nanocsövek-  
és nanokompozitok előállításáért és azok ipari alkalmazása  
területén végzett munkásságáért kapott elismerést. Varga Péter 
Pál ortopéd sebészt, az Országos Gerincgyógyászati Központ 
igazgató főorvosát új fejlesztésű implantátumok gerincsebészeti  
eljárásainak fejlesztésében és alkalmazásában játszott úttörő 
szerepéért tüntették ki.

Gábor Dénes szellemi örökségének ápolásáért Árokszállási 
Laura, a Zentai Gimnázium fizikatanárnője In Memoriam Gábor 
Dénes elismerést kapott. Gábor Dénes tudományos diákköri ösz-
töndíjban idén Török Tímea Nóra (BME) fizika szakos hallgató  
részesült.

ÁTADTÁK A GÁBOR DÉNES-DÍJAKAT 
AZ EGYETLEN EREDMÉNYES ÚT A VALÓSÁGISMERET ÉS VALÓSÁGTISZTELET

A Parlamentben átadták a technológiai innováció, műszaki és mérnöki kutatómunka terén 
mutatott kiemelkedő teljesítményeket elismerő Gábor Dénes-díjakat. A Novofer Alapítvány által 
30 éve alapított díj a civil szféra legnevesebb műszaki alkotói elismerése ma Magyarországon, 
napjainkig több mint kétszáz kitüntetettje van. Az idei ünnepségen Gábor Dénes-díjat és élet-
műdíjat összesen kilenc, köztük kettő határon túli magyar tudós, kutató és feltaláló vehetett át.
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ELŐFIZETÉS  
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Tegye lehetővé, hogy minél több munkatársa is  
olvashassa, megrendelései mellé kedvezményt adunk!

A POLIMEREK 2019. évi számai az MMSZ Lapkiadó Kft.-től 
rendelhetők meg az iroda@huplast.hu e-mail-címen.

 Egész éves előfizetés 24 000 Ft + ÁFA, az első lapszámot 
valamennyi cég számára térítésmentesen biztosítjuk.

Kedvezmények további példányok esetén: 3-5 példánynál 
10%, 6 vagy több példány megrendelése esetén 15%

SZAKMAI IGÉNYESSÉG, ÉRTÉKTEREMTÉS, 
PRÉMIUM TARTALOM 

Dinamizmust adunk vállalkozásának,  
híreinkből üzlet születik! 

Szakmai presztízs, ez a POLIMEREK –  
a műanyag ipar mértékadó lapja.
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AZ EMBER ALKOTTA ANYAG –  
A XXI. SZÁZAD ANYAGA KONFERENCIA  
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIÁN

Hetedik alkalommal rendezte meg hagyományosan 
december első pén tekjén a Magyar Műanyagipari 
Szövetség „Az ember alkotta anyag – a XXI. század 
anyaga” című konferenciáját, melynek központi témája 
ebben az évben az újrahasznosítás volt. 

A hét évvel ezelőtt útjára indított rendezvénysorozat célja, hogy 
tájékoztassa a téma iránt érdeklődő, továbbtanulás előtt álló 
középiskolás diákokat a műanyagipar fejlődési irányairól, a tár-
sadalom szerepéről a fenntartható fejlődésben, s nem utolsó 
sorban ezen értékes anyag megbecsüléséről, amely az emberi-
ség életminőségének javításában kulcsszerepet játszik.

Dr. Marossy Kálmán egyetemi tanár (Miskolci Egyetem, 
Anyagtudományi Kar, Kerámia- és Polimermérnöki Intézet,) előa-
dását egy fontos kérdéssel kezdte, vajon „Jó anyag a mű anyag!(?)".  
Amióta élet van a Földön a polimerek léteznek, „gyártja” őket  

a természet. Az őskorban az ősember a bőrök cserzése, az 
állati inak kikészítése során már „polimerizált”, 2-3 ezer éve 
a dél-amerikai indiánok gumicipőt hordtak, tehát vulkanizál-
tak. A mai értelemben vett műanyagok felfedezése a XIX. szá-
zadban kezdődött, ekkor kezdtek el foglalkozni a természe-
tes kaucsukok vulkanizálásával, illetve az elefántcsontból 
készült biliárdgolyókat ekkor kezdték celluloidból előállítani.  
Az igazi áttörés a XX. század első felére tehető, gondoljunk csak 
a fenolgyantára (Bakelit), a PVC-re, a kis sűrűségű polietilénre 
vagy a poliamid 6,6-ra. A század második felében pedig előre-
törtek az úgyneveztett műszaki műanyagok (pl. aromás poliami-
dok, poli(fenilén-szulfid stb.). A tudománytörténetben Hermann 
Staudinger nevét lehet kiemelni, aki a makromolekulák elmé-
letét írta le 1921-22-ben (ezért 1953-ban Nobel-díjat kapott). 
Tulajdonképpen ez a dátum a polimertudomány kezdete.

Pótanyag-e a műanyag, ugyanis a magyar elnevezés ezt sugallja.  
Kezdetben igen, az volt, mert pótolt valamit, amiből hiány volt 
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(elefántcsont, szaru, gumi stb.). Később új funkciót kapott, mert 
olyan tulajdonságokkal rendelkezik, mint más anyagok nem, 
ezek között lehet említeni a szigetelést, a hajlékonyságot, a tör-
hetetlenséget, az alakíthatóságot, amely tulajdonságokat számos  
alkalmazási területen lehet kihasználni. A sokféle alkalmazás-
hoz sokféle műanyag társul, meg lehet különböztetni tömeg-
műanyagokat (olcsóbb és gyors gyártási technológia) és műszaki  
műanyagokat (különleges tulajdonságok).

Dr. Marossy Kálmán: Mitől jó vagy mitől rossz egy (mű)anyag? Attól lehet jó, 
hogy alkalmas a funkciója betöltésére, és attól rossz, hogy nem arra használ-
ják, amire való, nem ismerik az egyes anyagok tulajdonságait.

A mai világban számos támadás éri a műanyagokat. A sta-
bilizátorok, a lágyítók, a monomer maradékok közellenségnek 
lettek kikiáltva, mert nem természetes anyagok, nem bomla-
nak le a természetben és nem lehet újrahasznosítani ezeket. 
Sajnos a média is elrettentő képet fest a műanyagokról. Ezeket 
figyelembe véve fel kell tenni a kérdést, hogy tényleg jó anyag  
a műanyag?

Mitől jó vagy mitől rossz egy (mű)anyag? Attól lehet jó, hogy 
alkalmas a funkciója betöltésére, és attól rossz, hogy nem arra 
használják, amire való, nem ismerik az egyes anyagok tulaj-
donságait. Használjuk ott és okosan a műanyagokat, ahol ez 
műszaki és gazdasági előnyökkel jár, és ne használjuk ott, ahol 
felesleges. Vagyis, használjuk felelősséggel! Az újrahasznosítás 
ma már műszakilag megoldott és annál kedvezőbb, minél több 
kémiai kötést tudunk megőrizni, az elégetés legyen a végső  
megoldás. Fontos az életciklus-elemzés, az anyag útjának 
követése a nyersanyagbázistól a kémiai kötések felbomlásáig. 
Mindez szakmai tudást igénylő feladat!

Olasz László: A hasznosításra átvett, előkezelt, válogatott ipari fóliahulladék-
ban 10%, míg a lakossági fóliahulladékban 25% az idegen anyag (anyagában 
hasznosíthatatlan) mennyisége. Ez utóbbi arány Ausztriában mindössze 1%.

Olasz László, a ReMat Hulladékhasznosító Zrt. vezérigazgatója 
korszerű újrahasznosítási technológiát mutatott be. A műanyag 
hulladék begyűjtése kapcsán az előadó elmondta, hogy kör-
körös gazdaságra törekszünk az Európai Unióban, amelynek 
lényege, hogy az elhasznált alapanyagokat újrahasznosítjuk.  
A begyűjtés két fő területe az ipar és a lakossági szelektív gyűj-
tés. Az iparból évi közel 100 ezer tonna műanyag hulladékot 
gyűjtenek be koncentráltan. A szelektíven gyűjtött lakossági 
műanyag hulladék fele fólia, 40%-a PET palack, a maradék 
10%-a HDPE flakon. Ipari szinten ez utóbbi anyagfajta nem jel-
lemző, itt 70% a fóliák aránya.

A ReMat Zrt. fóliahulladékot dolgoz fel. 2000-ben, az indu-
láskor még csak 3 ezer tonnát, jelenleg pedig már 25 ezer ton-
nánál tartanak évente. A feldolgozott mennyiség tekintetében 
Magyarországon az elsők, míg Európában az első 10 között vannak.  
A csomagolási hulladék fő összetevői a fóliatömlők, a fóliazsá-
kok, a szemeteszsákok, a zsugorfóliák és az építő ipari takaró-
fóliák. A mezőgazdasági takarófóliák nem tartoznak ezek közé, 
mert nem csomagolási hulladékokok. A hasznosításra átvett, 
előkezelt, válogatott ipari fóliahulladékban 10%, míg a lakossági 
fóliahulladékban 25% az idegen anyag (anyagában hasznosítha-
tatlan) mennyisége. Ez utóbbi arány Ausztriában mindössze 1%. 

A ReMat Zrt. világviszonylatban is egyedülálló műanyag 
fóliahulladék feldolgozását videófilm mutatta be. A beérkező 
fóliabálák válogatásra kerülnek, ezután következik a mosás, 
a szárítás, majd Erema gépeken a további feldolgozás. A vég-
termék regranulátum, amelyből a késztermékek készülnek.  
A Magyarországon felhasznált szemeteszsákok 70%-át regra-
nulátumból állítják elő. Az ipari hulladékfólia feldolgozásának 
technológiai vesztesége (szennyeződése) 10%, míg a lakos-
sági fóliáknál ez az érték 25%. Az Ipar 4.0-hoz kapcsolódóan  
100%-ban digitalizált termelésirányítási rendszerrel fognak dol-
gozni hamarosan.

Összegzésként az előadó elmondta, hogy 2019-ben várható-
an 9 000 tonna lakossági szelektív fóliahulladékot fognak fel-
dolgozni, ebből is látszik, hogy a szelektív hulladék begyűjtése 
bővül. Ugyanakkor a minőség még nem javul, így a feladatok 
közé tartozik, hogy tudatformálással a begyűjtés minőségét javít-
suk, valamint a kapacitásokat is növelni kell a fóliahulladékok 
feldolgozásában.
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Dr. Ronkay Ferenc: Kutatásokat végeztek annak megállapítására, hogy hon-
nan kerülnek az óceánokba a műanyag hulladékok és arra jutottak, hogy 
egynegyed részük a folyókból érkezik. Ez a mennyiség több mint 20 ezer 
tonna is lehet évente. A Dunából naponta 3 000 kg ömlik a tengerbe, ami éves 
szinten 1 100 tonnát jelent.

Dr. Ronkay Ferenc, a Jász-Plasztik Kft. fejlesztőmérnöke egy 
döbbenetes adattal kezdte a PET újrahasznosítását bemutató  
előadását. Évente 1,8 milliárd kg (1,8 millió tonna) élelmiszer-
hulladék keletkezik Magyarországon, műanyag hulladék pedig 
„csak” 600 ezer tonna. Mi gerjeszti azokat a fejlődési folya-
matokat, amelyeknek a mellékterméke a hulladék? Optimális 
esetben a fejlődést a közösség igénye határozza meg, például 
szeretnénk, ha környezetbarát energiatermelés lenne, ha bár-
honnan telefonálni, internetezni lehetne, ha nem romlanának 
meg a vásárolt élelmiszerek.

Akadhatnak azonban járulékos problémák a fejlődés során, 
ezek közé tartozik a hulladékok keletkezése. Ezeket meg kell 
oldani. Ahhoz, hogy megoldást találjunk, először is körvona-
lazni kell, hogy mi is a probléma. Az, hogy túl sok műanyagot 
használunk, vagy az, hogy túl sok hulladék keletkezik belőlük 
és ezek nem bomlanak le, nem lehet újrahasznosítani? Az egyik 
komoly probléma, hogy a műanyag hulladék rossz helyre kerül. 
Ez súlyos problémát okoz a természetben, az élővilágban és 
esztétikai szempontból is „káros”. Megoldás lehet a csomago-
lásra használt műanyagok lebonthatóvá tétele és a nem meg-
felelő helyre került hulladékok összegyűjtése, hasznosítása. 
Ne feledkezzünk meg a megelőzésről sem, a hulladékká vált 
műanyag elkülönített, szelektív gyűjtéséről és a társadalmi igé-
nyek, fogyasztói szemlélet változásainak figyelembevételéről.

 

A szelektív gyűjtés ugyanakkor drágább, mintha mindent 
„egyszerűen” csak kidobnánk. Színes kukákban, színes zacs-
kókban való gyűjtés, külön kukásautók, amelyek más-más hely-
re viszik el a szelektív hulladékot, ezek mind költségnövelők.  
Ezt valamiből finanszírozni kell, erre szolgál a termékdíj.  
A lényeg, hogy az így befolyt összeg azt a területet fejlessze, 
aminek a céljából beszedik. 

Kutatásokat végeztek annak megállapítására, hogy honnan 
kerülnek az óceánokba a műanyag hulladékok és arra jutottak, 
hogy egynegyed részük a folyókból érkezik. Ez a mennyiség több 
mint 20 ezer tonna is lehet évente. A Dunából naponta 3 000 kg 
ömlik a tengerbe, ami éves szinten 1 100 tonnát jelent. Léteznek 
kísérleti projektek az óceáni hulladék összegyűjtésére, itt az 
előadó kettőt is említett, a Manta Project és a The Ocean Cleanup 
vállalkozásokat, amelyekben hajókkal és úszó szigetek segítsé-
gével gyűjtenék össze a hulladékot.

A kibocsátott PET palackok 25-30%-át sikerül visszagyűjteni  
Magyarországon. Ez nem egy nagy szám, ezen a téren még 
bőven van fejlődési lehetőség. A PET palackok egyik újrahasz-
nosítási lehetőségét videófilmen láthatta a közönség, amelyben 
az előadó a Jász-Plasztik Kft-nél működő PET tisztító-válogató 
és a 3 700 kg/óra kapacitású újrahasznosító üzemet mutatta be.  
A végtermék: újrahasznosított PET-ből készült tojástartó.

A fenntartható fejlődés fontos, ez nem jelent visszafejlődést.  
A műanyagokra szükség van, sorsuk alakulásában nekünk is 
nagy a felelősségünk. Adjunk esélyt a műanyag hulladékoknak, 
hogy újra termék lehessen belőlük, ne essenek ki a körfogásból, 
zárta előadását Ronkay Ferenc.

Mucska Péter: A Coca Cola zöldgazdasági javaslatai között szerepel a szelek-
tív hulladékgyűjtés népszerűsítése, az ipar, a hulladékhasznosítók és az állam 
közötti zöldgazdasági megállapodás, valamint az újrahasznosított csomago-
lóanyagok ösztönzése.

A hulladékmentes világ víziójáról, a Coca-Cola 2030-ig szóló 
vállalásairól beszélt előadásában a cég vállalati kapcsolatok 
vezetője, Mucska Péter. A vállalásaik három alappilléren nyug-
szanak, ezek a 100% ökodizájn, a 100% visszagyűjtés és a 100% 
partnerség. Hogyan is próbálják ezeket a vállalásokat teljesíteni. 
Az ökodizájn területén PET palack és csomagolási innovációkkal 
2025-ig szeretnék elérni, hogy a palackjaik teljesen újrahasz-
nosíthatóak legyenek, illetve 2030-ig az újrahasznosított PET 
aránya a palackokban 50% legyen. Az újrahasznosítás ösztön-
zésével, a begyűjtési és hasznosítási rendszerek támogatásával 
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megvalósíthatónak látják a palackjaik 100%-os visszagyűjté-
sét. A partnerség erősítésére szolgálnak a márka kampányok,  
a begyűjtési akciók, valamint a szelektív hulladékgyűjtési és 
hasznosítási együttműködések. Ez utóbbiak közé tartozik a Tiszai  
PET Kupa támogatása, vagy a Nagy-Britanniában bemutatott 
első olyan marketing film, amelynek „szereplői” 100%-ban recik-
lálható csomagolóanyagokból készültek.

A vállalások terén milyen eredményeket sikerült eddig elér-
ni Magyarországon? A Coca-Cola palackjai és dobozai már  
100%-ban újrahasznosíthatóak, 20%-ban újrahasznosított 
anyagból készülnek a PET palackjaik és 15%-kal csökkentették  
a palackok súlyát. A zöldgazdasági javaslataik között szerepel-
nek a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése, az ipar, a hulla-
dékhasznosítók és az állam közötti zöldgazdasági megállapodás, 
valamint az újrahasznosított csomagolóanyagok használatának 
ösztönzése.

A konferencia végén Hajdárné Molnár Elvira, az MMSZ elnöke 
és Czigány Tibor professzor átadták az Innovációs-díjat Kasza 
Lajosnak, a Jász-Plasztik Kft. ügyvezető igazgatójának, mint 
Magyarország egyik leginnovatívabb és legnagyobb volumenű 
műanyagfeldolgozó cégcsoportjának megalapításáért, a kuta-
tás-fejlesztés terén tett erőfeszítésekért, az újrahasznosításban 
elért eredményekért. Ez volt a hatodik alkalom, hogy a szak-
ma kiváló képviselőjének ezzel a különleges, 3D nyomtatással 
készült szoborral köszönték meg munkáját.

A konferencia végén Hajdárné Molnár Elvira, az MMSZ elnöke és Czigány Tibor 
professzor átadták az Innovációs-díjat Kasza Lajosnak, a Jász-Plasztik Kft.  
ügyvezető igazgatójának, a műanyagiparban végzett több évtizedes munkájá-
nak elismeréseként.

szerző: dr. lehoczki lászló
fotó: farkass ábel

INNOVÁCIÓS-DÍJ A HAZAI MŰANYAGIPAR KIVÁLÓSÁGAINAK
Az Innovációs-díjat a Magyar Műanyagipari Szövetség 
2013-ban azzal a céllal alapította, hogy ezzel elismerje  
a hazai műanyagipar legkiválóbb szakembereit, azokat, 
akik a legtöbbet tették a magyarországi műanyagipar fejlő-
déséért. A díjat az MMSZ elnöksége minden évben egyszer 
adományozza, hagyományosan decemberben "Az ember  

al kotta anyag - a XXI. század anyaga" elnevezésű konferen-
cián, a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében.

A díj egyedi tervezésű molekulaláncot ábrázoló kisplasz-
tika, stílszerűen 3D nyomtatással, biopolimerből készült.  
A díjjal pénzjutalom is jár.

EDDIGI DÍJAZOTTAK

2013
PROF. DR. CZVIKOVSZKY TIBOR, a BME Gépészmérnöki Kar  
Polimertechnika és Textiltechnológia Tanszékének egyetemi 
tanára – kiemelkedő oktatási és iskolateremtő munkásságáért.

2014
DR. FEHÉR ERZSÉBET, a Pannonplast Műanyagipari Vállalat 
egykori vezérigazgatója – a műanyagipar hazai felvirágozta-
tásáért.

2015
DR. MACSKÁSI LEVENTE vegyészmérnök, szakújságíró - a 
Műanyag és Gumi műanyagipari szaklap főszerkesztői tevé-
kenységéért, valamint kiváló szakkönyvírói munkásságáért.

2016
PROF. DR. KARGER-KOCSIS JÓZSEF, a BME Polimertechnika 
Tanszékének professzora – nemzetközileg is híres tudomá-
nyos, innovációs és feltalálói tevékenységéért.

2017
PROF. DR. PUKÁNSZKY BÉLA, a BME Fizikai Kémia és Anyag-
tudományi Tanszékének egyetemi tanára, korábbi tanszék-
vezetője – azon munkásságáért, amellyel jelentősen hozzá-
járult a polimerek mélyebb megértéséhez és az egyetemes 
műanyagipari fejlődést is elősegítette. 

2018
KASZA LAJOS, a Jász-Plasztik Kft. ügyvezető igazgatója –  
a műanyagiparban végzett több évtizedes munkájának elis-
meréseként.
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Kasza Lajos január elsején született. Azon a napon, ami 
Pilinszky szerint a hála és remény, a számadás és tervezge-
tés, a mulatság és komolyság, a bánat és öröm találkozója. 
Amikor hagyományosan a nagy fogadalmak és előretekintések 
születnek. Vajon számot vetett valaha is a karizmatikus nap 
indíttatásával, amikor élete minden pillanatában a teljességre 
törekedett? Vagy csak szerényen tette a dolgát nap mint nap, 
előrehaladása mellett felelősséget érezve a környezetében 
élők iránt is.

Peres. Kerestem a térképen, de nem találtam azt a helyet, ahol 
felnőtt. Meséljen a peresi gyermekkorról!

Peres a Jászberény - Pusztamonostor között található tanyavi-
lág egy része. Ott jártam általános iskolába, onnan szakmunkás-
képzőbe mentem, azt követően szakközépiskolát, technikumot 
végeztem. 

Lázadó ember volt? Mindig új utakat kereső? Szerszám
készítőnek tanult, gépésztechnikusként szerzett oklevelet.  
A Lenin Mezőgazdasági Termelőszövetkezetben kapott mun  
kát, de mivel nem értett egyet a vezetéssel, továbbállt.  
Ez merész döntésnek számíthatott abban az időben, amikor 
biztonságot jelentett alkalmazottként dolgozni, és a szocialis
ta felfogás szerint a megszerzett szakmával le lehetett élni  
egy életet.

Mindig új utakat kereső, gondolkodó ember voltam. Lázadónak 
nem nevezném magam.

Unokatestvérével, Kasza Jánossal kisszövetkezetet alapított. 
1986ban történt mindez, amikor az államtól még nem hang
zott el a „merjetek nagyok lenni” biztatás a kisiparosok igen 
szűk rétege felé. Adódtak nehézségeik?

MINDIG ÚJ UTAKAT KERESŐ,  
GONDOLKODÓ EMBER VOLTAM
INTERJÚ AZ INNOVÁCIÓ-DÍJAS KASZA LAJOSSAL

Meggyőződésem, hogy az egész pályáját végigkísérő 
elszántság és akarat gyermekkora egyáltalán nem 
könnyű körülményeinek számlájára írható. A peresi  
határban nőtt fel, pici gyermekként kilométereket 
gyalogolt szélben, fagyban, vagy éppen kánikulában, 
hogy elérjen az iskolába. Kisgyermekként tanult meg 
küzdeni és vált céltudatossá, hogy felnőtté csepered-
ve felépítse Magyarország egyik leginnovatívabb és 

legnagyobb volumenű műanyagfeldolgozó cégcso-
portját. Kasza Lajos, a Jász-Plasztik Kft. alapítója és 
ügyvezető igazgatója a műanyagiparban végzett több 
évtizedes munkájának elismeréseként decemberben 
vehette át a Magyar Műanyagipari Szövetség által 
alapított Innovációs-díjat "Az ember alkotta anyag -  
a XXI. század anyaga" elnevezésű konferencián a 
Magyar Tudományos Akadémia dísztermében.
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KASZA LAJOS ÉLETÚTJA
Peresen nőtt fel, ahol szülei gazdálkodtak, illetve szövet-

kezetben dolgoztak. Szerszámkészítőnek tanult, később 

Törökszentmiklóson gépésztechnikusi oklevelet is szerzett.  

A Műszeripari Szövetkezetben kezdődött pályafutása, ké-

sőbb a Lenin Mezőgazdasági Termelőszövetkezet ipari 

ágazatában végigjárta a ranglétrát. Előbb szerelő, azután 

műhelyvezető lett, később ipari ágazatvezetőként dolgozott. 

1986-ban alakított kisszövetkezetet unokatestvérével, Kasza  

Jánossal. Készítettek utánfutót, rugókat, fuvarozást is vál-

laltak, de volt építőipari munkájuk is: építettek és felújítottak 

házakat. A műanyagiparral is ebben az időben kezdtek el 

foglalkozni, első fröccsöntő gépüket maguk építették meg 

autóalkatrészekből, mezőgazdasági gépek alkatrészeiből 

és egyéb rendelkezésre álló anyagokból, hat hónap alatt. 

A Jász-Plasztik Kft. 1990-ben jött létre, ekkor vásárolták meg 

a Kossuth Mezőgazdasági Termelőszövetkezettől a necsői 

telephelyet egy öreg épülettel, ahol a Jász-Plasztik Kft. ma 

is működik. Tevékenységi körük először szerszámkészítés- 

sel bővült. 1994-ben vásárolta meg Kasza Lajos a gazdasági 

nehézségekkel küzdő sülysápi akkumulátorgyárat és foly-

tatta, fejlesztette ott is a gyártást. Azóta a Jász-Plasztik a több 

mint egymillió darabos évi gyártási darabszámmal a nem-

zetközi és a hazai piac meghatározó szereplőjévé lépett elő. 

A több lábon állás stratégiája mentén Kasza Lajos vám-

ügynökséget is létrehozott a jászberényi telephely szom-

szédságában, ami a külföldi szállításokat könnyítette meg. 

2004-ben a cég új tevékenységgel, az építőipari szige telő 

lemezgyártással bővítette profilját, 2006-ban egy korszerű 

vakolat, festék és ragasztó gyártósoron indult el a termelés, 

amit Jamix néven értékesítenek a piacon.    

A Lehel Hűtőgépgyár privatizációját követően az alkat-

részgyártást fokozatosan kiadták vállalkozásba, ez számos 

beszállító, így a Jász-Plasztik számára is komoly előrelépést 

jelentett: a gyártás színvonalát a megrendelők magas mű-

szaki követelményeihez kellett igazítani. Ennek volt a követ-

kezménye, hogy 1998-ban 6000 négyzetméteres fröccs-

öntőüzemet épített a Jász-Plasztik Kft. Jászberényben.  

A legkorszerűbb gépeket Ausztriából és Japánból hozták.  

Megrendelőik között találjuk a Samsung Zrt.-t, a Sony 

magyar országi és szlovákiai gyárát és természetesen az 

Electrolux-ot is. A Sony-val való kapcsolat hozta, hogy a 

cég kilépjen Jászberényből. Szlovákiában, Galántán 2002-

ben alapítottak üzemet, az Electrolux beszállítójaként pedig  

Nyíregyházán 2006-ban, majd 2008-ban újabb csarnokkal 

bővült ez a létesítmény. Jászberényben 2007-ben épült egy 

újabb kétszintes gyártócsarnok, az ekkorra kialakult gyárbiro-

dalom nagyobbá és jelentősebbé vált, mint egykoron a Lehel  

Hűtőgépgyár volt. 2010-ben nyitott a cég Románia felé, a 

Nagy szalontától 2 km-re fekvő Madarason kezdődött gyártás, 

ahol a fröccsöntés és a szigetelőhab-gyártás lett a fő profil.

Kasza Lajos 2011-ben vásárolta meg a nagyrédei Euro-

glas élelmiszeripari csomagológyárat, így megmentette 

130 ottani dolgozó munkahelyét is. A továbbra is műanyag 

poharakat, tégelyeket és csomagolóanyagokat gyártó cég 

neve 2012 januárjától Jász Plasztik Pack-ra változott, majd 

ott is egy sor fejlesztés indult: új üzemépületet húztak fel és 

olyan tojástartók gyártását kezdték el, amelyeket használt 

PET palackok feldolgozásával állítanak elő. Az új techno-

lógiával műanyaghulladékokból készített tárolókat osztrák 

vevőknek szállítják. Természetesen nem álltak le a jászbe-

rényi fejlesztések sem. 2010-ben 1,5 milliárd Ft-os beruhá-

zással egy 7500 négyzetméteres üzemcsarnokot építettek, 

amelyet egy autóipari beszállító bérel, és e mellé egy má-

sik, 4500 négyzetméteres csarnokot is felhúztak, majd egy  

14 ezer négyzetméteres gyárépület készült el a Dometic 

svéd hűtőgépgyár részére.

A műanyagtermékek mellett megjelentek a portfólióban 

egészen új területek: 1996-tól a Mercedes-Benz, 2005-től 

a KIA Motors személygépjárművek és transzporterek áru-

sításával is foglalkozik a Jász-Plasztik a jászberényi, EU-s 

előírásoknak megfelelő komplexumban. A kecskeméti  

Mercedes-gyár szalagjáról elsőként legördülő Mercedes-t  

a Jász-Plasztik vette meg egy jótékonysági árverésen.

A Jász-Plasztik Kft. mára a borászatban is jelentős szerep-  

lőnek számít. Kasza Lajos Észak-Magyarországon 2011-ben 

vásárolt borászatot, a tragikusan elhunyt Gál Tibor sztárbo-

rász szőlészetét, amit Eger környékén az egyik legjobbnak 

tartanak. A 36 hektár saját szőlővel rendelkező és évente 

150 ezer palack minőségi bort előállító gazdaságot ma Gál 

Tibor fia vezeti. Kasza Lajos a borászatban is a csúcsot cé-

lozza meg – 2012 tavaszán új pincét avatott.

A Jász Plasztik Kft. jelenleg a Jászság egyik legnagyobb 

munkaadója, a szakemberutánpótlás érdekében saját szak-

munkásképzőt hozott létre, de gondot fordít a jól képzett 

szakemberek megtartására is - lakással, lakhatási támoga-

tással segíti dolgozóit.
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Kezdeti nehézségek adódtak, de a jövőbe vetett hitünk, az elő-
rehaladás reménye átsegített minket ezeken. A gyártási rend-
szerünk kidolgozását a rendszerváltás kissé megnehezítette,  
de továbbléptünk. 

Ekkor kezdett el műanyaggal foglalkozni. Miért éppen ezt az 
akkor még alig ismert anyagot választotta?

Szerszámkészítőként már akkor ismertem a műanyagokat, nem 
volt új számomra. Felismertük az iparágban rejlő lehetőségeket. 

Legendássá vált első fröccsöntő gépük története, amit hasz
nált alkatrészekből azt követően rakta össze unokatestvérével, 
hogy a hűtőgépgyár egyik korszerű berendezését tanulmá
nyozták. Miket gyártottak akkor és ki volt a megrendelő?

Bútoralkatrészeket, bútorszerelési anyagokat gyártottunk a sal-
gótarjáni Síküveggyár részére. Illetve nagy megrendelőnk volt 
ekkor a Villamosszigetelő- és Műanyaggyár.

Minek volt köszönhető a gyors siker, a látványos növekedés?

A siker legnagyobb része a kitartásunknak és a befektetett mun-
kának volt köszönhető.

Mikor érezték, hogy kinőtték a kereteiket? A vállalatfejlesz
tésnél mi volt az alapvető gazdaságfilozófiájuk?

2000-ben kezdtük az üzemi fejlesztéseket, új csarnokokat épí-
tettünk, új gépeket vásároltunk. Mindig szofisztikált termékeket 
szerettünk előállítani, ami a konkurencia számára is kihívást 
jelent, esszenciális volt, hogy mindezzel kellő gyorsasággal és 
kellő időben jelenjünk meg a piacon.

Gondolta akkor, hogy egyszer közel hétezer embernek ad majd 
munkát? Hogy nemzetközileg elismert vállalatbirodalmat épít?

Nem gondoltam, de mindig felelősséget éreztem az általam fog-
lalkoztatott dolgozókért, családjaikért.

Az Önök alapvető stratégiája a több lábon állás volt, sőt egé
szen eltérő profil is megjelenik a vállalatbirodalmon belül.  
Ez mindig bevált?

Igen, eddig bármilyen tevékenységet kezdtünk, azt mindig sike-
resen folytattuk.

Miért lépett túl az országhatáron, hiszen ma már a Kárpát
medence magyarlakta településein is nyitott telephelyeket? 
A szlovákiai Galántán és Erdélyben a Nagyszalontaközeli 
Madarason.

Itt is hangsúlyoznám a vállalati filozófiánkat, a több lábon állást. 
Illetve a vevői igényeknek történő megfelelés motiválta a külföldi 
vállalataink létesítését.

Egy vállalkozás élete hullámvölgyek és hullámhegyek válta
kozásából áll. Mi az, amit a legnagyobb sikerként könyvel el?  
És mi az, amit esetleg másként csinálna?

Általában mindenben sikeresek vagyunk, amit elindítunk. 
Minden vállalati döntést az adott kor, az adott feltételek befolyá-
solnak és azok latba vetése után mindig igyekszünk a legjobb 
döntést meghozni. Mindent ugyanúgy csinálnék most is, ahogy 
az elmúlt időszakban.

Izgalomban tartják még új kihívások? Gondolkodik még azon, 
hogyan lehet a céget tovább fejleszteni?

Kollégáimmal folyamatosan gondolkodunk a fejlesztési lehe-
tőségeken, innovatív megoldásokon. Lépést kell tartanunk  
a korral.

Elfoglalt cégvezetőként is részt vesz a közéletben, felelősséget 
vállal a társadalmi fejlődésért, részt vállal az értékteremtés
ben. Nemrég adták át több más mellett Jászberényben az új 
katolikus óvodát és az iskola tornatermét. Miként tud minderre 
időt szakítani?

Egy nap 24 órából áll, erre mindig kell időt szakítani.

Sikeresnek tartja magát?

Ezt nem tudom megítélni, ítéljék meg mások.

Az ember képtelen úgy egyensúlyt tartani, hogy életének vala
melyik területe miatt ne érezzen hiányérzetet. Ön miről maradt 
le, vagy mondott le életében, amiről úgy gondolja most, hogy 
kár volt?

Sohasem gondolkodtam ilyeneken.

Talán cégcsoportjuknál is elkezdődött az az időszak, ami
kor az ember minden információt igyekszik megosztani az őt 
követő generációval. Fia és lánya is kész arra, hogy átvegye  
a stafétabotot?

Fiam, lányom, családunk több tagja is tevékenyen részt vesz  
a vállalat életében. Egy ilyen céget nem tud 1-2 ember irányítani, 
előre vinni, ahhoz csapatmunka, sok szorgalmas és jószándékú 
kolléga együttműködése szükséges.

J. Mező Éva
Fotó: Farkass Ábel
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Magyarországon 2017-ben tovább nőtt a fröccsöntő ága-
zat mennyiségi teljesítménye. Jelenleg a műanyag-feldol-
gozás jelentős szegmense, több mint 30%-át adja. A hazai 
műanyag-feldolgozóipar termelése és a fröccsöntött termékek 
mennyisége az elmúlt 7 évben az 1. táblázat szerint alakult.

1. táblázat. A fröccsöntés helye a hazai műanyag-feldolgozásban 2011 és 
2017 között

Termékek 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 17/11 [%] 17/16 [%]

Fröccstermék, kt 211 238 244 264 294 311 318
150,7 102,3

Részarány az összesből 27,6 29,6 29,9 29,7 31,1 32,0 31,5

Mindösszesen, kt 764 803 817 889 944 973 1013 132,6 104,1

2. táblázat. A fröccsöntés megoszlása cikkcsoportonként 2012 és 2017 
között 

Fröccstermék 
csoportok

2012 2013 2014 2015 2016 2017

kt % kt % kt % kt % kt % kt %

Fröccsöntött 
láda, rekesz

6372 2,7 6411 2,6 6257 2,4 5451 1,9 6686 2,1 7835 2,5

Háztartási 
műanyag cikk

23835 10,0 29767 12,2 52783 20 59837 20,3 53380 17,2 52495 16,5

Alkatrész 133077 55,8 123915 50,8 104987 39,8 119126 40,5 139497 44,8 142060 44,6

Egyéb 75003 31,5 83896 34,4 99786 37,8 109774 37,3 111623 35,9 116021 36,4

Összesen 238287 100 243989 100 263813 100 294188 100 311186 100 318411 100

A hazai műanyagipart is alaposan sújtó gazdasági recesz-
szió nem kímélte a fröccsöntő ágazatot sem, de azért ebben  

a szegmensben mégis csak mindig tapasztalható volt egy kisebb 
fajta növekedés. Mindemellett ismét a fröccsöntés részesedési 
pozíciója volt a legjobb az egész ágazaton belül, köszönhetően 
az autóipar hazai fellendülésének, míg korábban, 2007 előtt,  
a fóliatermékek vezették a rangsort.

Az érintett vállalatok számát illetően is a fröccsöntésé a legna-
gyobb részarány, az adatszolgáltató vállalatok közül 223 foglal-
kozott 2017-ben fő- vagy melléktevékenységként fröccsöntéssel.  
E vállalkozások által előállított műanyagtermék mennyisége 
összesen 471098 tonna volt (6,7%-os növekedés), ezen belül 
167 cég éves feldolgozott termék mennyisége volt nagyobb 100 
tonnánál, ami tizeneggyel kevesebb üzemet jelent a tavalyinál. 
Valószínű, hogy az adatok nem teljesen fedik a valóságot, mert 
az adatszolgáltatókon kívül még több vállalkozás foglalkozik 
fröccsöntéssel, de még nem sikerült ezeket bevonni az adatszol-
gáltatásba. Számosan dolgoznak fel 50 tonna alatti mennyiséget, 
ezek nem mindegyikére terjed ki teljeskörűen a felmérésünk.

1. FRÖCCSÖNTÖTT TERMÉKEK
A fröccsöntött termékek adatgyűjtésünkben 4 soron szerepelnek 
(2. táblázat). Az ötödik kategória speciális terület, a PET előforma, 
amivel itt nem foglalkozunk.

Elemzéseink a felhasznált alapanyag mennyiségek alapján 
készültek, a gyártott termékek értékesítésére vonatkozó ada-
taink nincsenek. Az adatokból viszonylagos arányeltolódás lát-
szik az egyes kategóriák között. A láda és rekesz termékeknél a 
2016-os szinthez képest ismét további növekedést tapasztaltunk 
17,2%-os mértékben, a háztartási cikkeknél pedig ellenkezőleg, 
további csökkenés következett be 1,7%-kal. Az alkatrészek-
nél 1,8%-os, illetve az egyéb termékeknél 3,9%-os erősödést 
mértünk az előző évhez viszonyítva. Itt mindig van egy kis két-
ségünk az adatszolgáltatással szemben, mert a háztartási ter-
mék besorolás helyett gyakran választják a gyártók az alkatrész 
megnevezést.

1.1. FRÖCCSÖNTÖTT LÁDÁK, REKESZEK

E terület fokozatos csökkenését tapasztaltunk a 2000-es évek 
elején, mert teret hódított a zsugorfóliázás. 2004-ben még szá-
mottevő mennyiségi növekedés következett be, ami csak átmeneti  
volt, 2005-ben jelentős csökkenés mutatkozott, majd 2006-ban 
és 2007-ben ennél valamivel több volt a gyártás, s ezt 2008-ban 
további növekedés követte. 2009-ben jelentéktelen, 0,4%-os csök-
kenést regisztráltunk, ami sajnos 2010-ben tovább folytatódott 
egy nagyobb, 6%-os visszaeséssel. A 2011-es év 8,7%-os bővü-
lést hozott, sajnos ezt a mennyiséget nem érte el a cikkcsoport 
sem 2012-ben, sem 2013-ban, bár ez utóbbi évben volt egy haj-
szálnyi erősödés. A helyzet nem változott 2014-ben és 2015-ben 
sem, ismét csökkent a cikkcsoport mennyisége 13%-kal, viszont 
a 2016-os esztendő 22,7 %-os növekedést hozott, majd 2017-ben 
ismét jelentős erősödés következett be 17,2%-kal. Ez utóbbi adat 
volt a legnagyobb a vizsgált időszakban.

A nagyméretű ládák gyártása változatlanul megoldatlan, mert 
a hazai felvevőpiac nagysága nem indokolja a gyártást. Egyes 
gyártó cégek ellátják olyan külföldi gyártók hazai képviseletét, 
amelyek extra méretű ládákat kínálnak.

A FRÖCCSÖNTÉS 
HELYZETE  
MAGYARORSZÁGON 
2017-BEN

buzási lajosné

A fröccsöntés a műanyag-feldolgozás egyik folyamato-
san fejlődő területe, még az általános válság ellenére is 
töretlenül bővült az utóbbi hét évben. 2011-hez képest 
az ágazat 51%-kal,  míg a teljes műanyag-feldolgozás 
32,6%-kal erősödött. Ugyanakkor a fröccs öntés rész-
aránya is növekedett a 2011. évi 27,6%-ról 31,5%-ra.



377V. évfolyam 1. szám | 2019. január

MMSZ

Alapanyag szerint meghatározó a PE-HD és PP rekeszek 
mennyisége (3. táblázat), előbbiből összesen 11 cég gyártott, 
ebből 8 cég 100 t/év feletti mennyiségben. Közülük továbbra is 
egy meghatározó cég volt, amelyiknek 1000 tonna feletti volt  
a gyártása. PP alapanyagot 17 cég dolgozott fel, ebből egy meg-
határozó, a teljes mennyiség több mint 1/3-át gyártotta, főleg 
regranulátumból.

3. táblázat. A fröccsöntött láda, rekesz gyártás megoszlása polimer típuson-
ként 2011 és 2017 között, t

Műanyag fajta 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 17/11 [%] 17/16 [%]

PE-HD 4986 4353 4181 3367 3225 3792 3734 74,9 98,5

PE-LD 71 37 43 45 48 29 71 100,0 244,8

PP 2522 1894 2171 2827 2167 2850 4014 159,2 140,8

A doboz, láda, rekesz vámtarifaszám alá besorolt termékek 
külkereskedelme változatos képet mutat (4. táblázat). Az import 
a 2009-es visszaesés után rohamosan nőtt, 2012-ben pedig 
nagyon megugrott. 2007-ben volt utoljára pozitív a behozatal- 
kivitel mérleg, azóta folyamatosan negatív tartományban 
vagyunk. Az utóbbi években csak a veszteség mértéke volt vál-
tozó, 2015-ben felére csökkent 2014-hez képest, 2016-ban és 
2017-ben kis mértékben tovább csökkent, a legrosszabb egyen-
leg – a bemutatott időszakban – a 2014-es évben volt. Ennek oka 
a termékdíjban keresendő, mert sajnos az csak a gyártókat sújtja,  
az importőröket nem. Mindeközben az export folyamatosan erő-
södött. A forgalom sok tételből, egymástól lényegesen eltérő 
típusokból adódott össze. 

4. táblázat. A doboz, láda, rekesz külkereskedelmi forgalmának alakulása 
2011 és 2017 között, t

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 17/16 [%] 17/11 [%]

import 19888 27794 29692 35360 33298 35554 42260 118,9 212,5

export 12949 13829 13682 18011 24845 27855 34906 125,3 269,6

egyenleg -6939 -13965 -16010 -17349 -8453 -7699 -7354   

1.2. FRÖCCSÖNTÖTT HÁZTARTÁSI CIKKEK

A termelési adatok a vizsgált időszakban jelentősen ingadoztak,  
a 2008. évi csökkenés után 2009-ben 4%-os növekedést tapasz-
taltunk, s ez a folyamat 2010-ben és 2011-ben tovább erősödött, 
21 és mintegy 3%-os növekedéssel. A növekedési trend 2012-ben 
és azóta is folytatódott, 2014-ben több mint duplájára nőtt a cikk-
csoport gyártott mennyisége 77,3%-os erősödéssel, 2015-ben  
is folytatódott a bővülés 13,4%-kal, míg 2016-ban sajnos 10,8%-os  
visszaesést mutattak a számok, ami 2017-ben folytatódott további  
1,7%-os romlással, bár itt utalnunk kell a besorolás változékony-
ságára (5. táblázat). 31 cég gyártott háztartási műanyag cikket, 
16-tal kevesebben, mint az előző évben, és 7 volt az 1000 t/év 
feletti háztartási cikkeket gyártó cégek száma.

A fröccsöntött háztartási cikkek döntő többsége polipropilénből 
készült.

5. táblázat. A fröccsöntött háztartási cikkek termelésének megoszlása poli-
mer típusok szerint 2012 és 2017 között

Műanyag 
fajta

2012 2013 2014 2015 2016 2017 17/16 17/12

kt % kt % kt % kt % kt % kt % % %

PE-LD 464 2,0 510 1,7 145 0,3 930 1,6 652 1,2 595 1,1 91,3 128,2

PE-HD 649 2,8 407 1,4 547 1,0 357 0,6 467 0,9 462 0,9 98,2 71,2

PP 19335 83,9 24757 83,1 26654 50,5 31235 52,2 32607 61,1 305,19 58,2 93,6 157,8

PS 442 1,9 948 3,2 12728 24,1 14389 24,0 7863 14,7 8186 15,6 104,1 1852,0

ABS 1843 8,0 1729 5,8 4841 9,2 1780 3,0 4850 9,1 6835 13,0 140,9 370,9

Egyéb 324 1,4 1416 4,8 7868 14,9 11146 18,6 6941 13,0 318411 11,2 85,0 1820,4

Összesen 23057 100 29767 100 52783 100 59837 100 53380 100 318411 100 98,3 227,7

A háztartási műanyag áruk tekintetében hazánk tartósan nettó  
exportőr volt 2013-ig. Az egyenleg 2004-től 2006-ig csökkent, 
majd megfordult a trend és növekedni kezdett, míg 2009-ben 
kissé visszaesett, 2010-ben ismét jelentősen javult az egyenleg, 
s ez a folyamat 2011-ben tovább erősödött, majd 2012 és 2013 
romlást hozott az egyenlegben. Az export növekedése 2012-ben 
megtorpant kissé, 2013-ban pedig még nagyobb mértékben 
visszaesett, 2014-ben átbillent a mérleg az import javára és  
a folyamat 2015-ben is folytatódott. 2016-ban jelentősen visz-
szafordult a behozatal, 35,5%-kal kevesebb háztartási műanyag-
termék érkezett az országba. A behozatal az elmúlt 6 év alatt 
mintegy másfélszeresére nőtt, míg az export ez idő alatt csak 
25%-kal. 2016-ban viszont mintegy 6%-os, 2017-ben pedig  
7,7%-os erősödést tapasztaltunk. Az egyenleg így most nem 
romlott tovább, sőt nagyon kedvező többletet mutatott. Az export  
2017-ben érte el a legnagyobb értéket a bemutatott időszakban.

6. táblázat. A fröccsöntött háztartási cikkek külkereskedelmi forgalma 2011 
és 2017 között, t

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 17/16 [%] 17/11 [%]

import 11562 11183 16720 21116 25885 16 694 17 852 106,9 154,4

export 20419 19497 16878 17279 20690 21 867 23 553 107,7 115,3

egyenleg 8857 8314 158 -3837 -5195 5173 5701   

1.3. FRÖCCSÖNTÖTT ALKATRÉSZEK

Az alkatrészeket az elektronikai- és a járműipari termékekhez, 
illetve személyi használatú berendezésekhez, testápoló készülé-
kekhez (vagy háztartási berendezésekhez) használják fel, ennek 
megoszlását a rendelkezésünkre álló adatbázis alapján nem tud-
juk elkülöníteni.

2017-ben az összes – alkatrészként megjelölt – feldolgozott 
mennyiség 142060 t volt, ami 1,8%-os bővülést mutat 2016-hoz 
képest, és ez a bemutatott időszak legerősebb adata. Ez abból 
is adódhat, hogy a termékek besorolása – háztartási cikk vagy 
alkatrész - nem mindig egyértelmű. A felhasznált két legnagyobb 
mennyiségű műanyagtípus a PP és a PA, de jelentős a PC, az ABS 
és a PBT feldolgozása is. A 7-9%-os egyéb anyaghányad meg-
oszlása nagyon szerteágazó, kb. 30 féle műanyag, kisebb meny-
nyiségekkel. A feldolgozott alapanyag az igényekhez igazodóan 
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széleskörű, sok a magas műszaki követelményeket is kielégíteni 
képes speciális alapanyag (7. táblázat). Jól látható a táblázatban, 
hogy továbbra is dicsekedhetünk a műszaki műanyagokat feldol-
gozó cégek számát illetően.

7. táblázat. A fröccsöntött alkatrész-gyártás megoszlása polimer típuson-
ként és cégenként 2016-2017-ben

Műanyag 
fajta

2016 2017

mennyiség megoszlás cégek mennyiség megoszlás cégek

t % száma jelentősebbek t % száma jelentősebbek

PS 8066 5,7 42 (> 500 t) 3 6956 5,0 42 (> 500 t) 2

PP 32012 22,5 106 (> 500 t) 17 33868 24,3 105 (> 500 t) 15

PA 24859 17,5 105 (> 200 t) 30 31668 22,6 120 (> 200 t) 37

PC 14049 9,9 61 (> 200 t) 11 13112 9,4 73 (> 200 t) 8

ABS 14141 9,9 79 (> 300 t) 12 18126 13,0 84 (> 300 t) 15

PC/ABS 4544 3,2 42 (> 300 t) 4 4608 3,3 37 (> 300 t) 7

PBT 10885 7,7 57 (> 100 t) 18 15125 10,8 56 (> 100 t) 18

POM 5921 4,2 76 (~ 100 t) 14 3082 2,2 92 (~ 100 t) 11

PE-HD 3397 2,4 29 (> 50 t) 6 1089 0,8 27 (> 50 t) 5

PE-LD 1395 1,0 22 (> 100 t) 2 921 0,7 18 (> 100 t) 2

PMMA 1579 1,1 18 (> 50 t) 8 1149 0,8 16 (> 50 t) 5

egyéb 21212 14,9 9918 7,1

összesen 142060 100 139497 100

Az export-import forgalom nem különíthető el, mivel a csoport-
nak nincs önálló vámtarifaszáma.

1.4. EGYÉB FRÖCCSÖNTÖTT TERMÉKEK

Ebbe a csoportba a termékek széles körét sorolták az adat-
szolgáltatók, meghatározók a csomagolóanyagok, elsősorban  
a záróelemek és vödrök, de ide tartoznak a fröccsöntött csősze-
relvények (fittingek), valamint a cipőipari és az egészségügyi fel-
használások is.

A felhasznált műanyag alapanyagok mennyisége ebben a cikk-
csoportban 3,9%-kal nőtt 2016-hoz viszonyítva (8. táblázat).

A kupakgyártás változatlanul a hazai műanyag-feldolgozás 
dinamikusan bővülő területe, kapcsolódóan az ásványvizek, üdí-
tők piacának szinte folyamatos erősödésével.

A kupak (dugó, fedő) a hazai műanyag-feldolgozó ipar egyik 
legjelentősebb exportcikke. Meghatározó a szerepe néhány mul-
tinacionális vállalat magyarországi üzemének, de további cégek 
is részesednek a jelentős exportból. 2017-ben mintegy 1,6%-os  
export növekedést tapasztaltunk ennél a cikkcsoportnál, a  
csomagolóeszköz export közel egyharmadát adta ez a terület.  
Az import mennyisége is hasonló mértékben, 1,2%-kal nőtt a  
2016-os évhez viszonyítva, és ezzel a részaránya csökkent  
2016-hoz képest (9. táblázat).

8. táblázat. Az egyéb fröccsöntött termékek gyártása polimer típusok és 
cégek szerint 2016-2017-ben

Műanyag 
fajta

2016 2017

mennyiség megoszlás cégek mennyiség megoszlás cégek

t % száma jelentősebbek t % száma jelentősebbek

PP 35026 31,4 63 (> 500 t) 15 36850 33,6 60 (> 500 t) 12

PS 2481 2,2 23 (> 500 t) 1 3271 3 20 (> 500 t) 1

PE-HD 21546 19,3 33 (> 500 t) 3 20914 19 36 (> 500 t) 4

PE-LD, LLD 7756 7,0 24 (> 500 t) 3 8469 7,7 25 (> 500 t) 5

ABS 31849 28,5 11 (> 500 t) 3 28860 26,3 11 (> 500 t) 3

egyéb 12965 11,6   11409 10,4   

összesen 111623 100   109773 100   

9. táblázat. Az egyéb cikkcsoport külkereskedelmi forgalma 2011 és 2017 
között

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 17/16% 17/11%

Export

dugó, fedő stb., t 38475 40406 41475 43276 47121 47141 47897 101,6 124,5

csomagolóeszköz 
összesen, t

103593 106196 119144 130672 148159 156546 167382 106,9 161,6

részarány a csomago-
lóeszköz exportból, %

37,1 38,1 34,8 33,1 31,8 30,1 28,6   

Import

dugó, fedő stb. t 11114 11200 10227 10912 13176 15445 15 626 101,2 140,6

csomagolóeszköz 
összesen, t

74850 82215 89816 94695 104500 110311 121 038 109,7 161,7

részarány a csomagoló 
eszköz importból, %

12,8 13,6 11,4 11,5 12,6 14,0 12,9   

2. MŰSZAKI MŰANYAGOK FRÖCCSÖNTÉSE
A fröccsöntött termékek összességére vonatkoztatva változatla-
nul igaz az a korábbi feltételezésünk, hogy a műszaki műanya-
gok felhasználása nagyobb, mint amit a feldolgozóktól származó 
információkból összesítettünk. Ezek a műanyagok döntő több-
ségében importból származnak, és joggal feltételezzük, hogy  
az importált mennyiségeket fel is dolgozzák, nem nagyon kész-
letezik magas áruk miatt. A műszaki műanyagok felhaszná-
lása az elmúlt 7 évben a 10. táblázat szerint alakult, 2016-hoz 
viszonyítva nagyobb mértékben, 9,8%-kal visszaesett, 2010-hez 
képest viszont 63%-kal erősödött.

A műszaki műanyagok felhasználása a nemzetközi gyakor-
lattal egyező módon kisebb zökkenőkkel bővül, most már, hogy 
2010 óta túlléptünk a 10%-on, ott vagyunk a nemzetközi átlag-
nál. E nagy értékű anyagok legmagasabb aránya az összes fel-
dolgozásból 2016-ban volt (11. táblázat).
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10. táblázat. A műszaki műanyagok felhasználása 2011 és 2017 között, kt

Műanyag fajta 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 17/16 [%] 17/11 [%]

ABS, SAN, stb. 36,0 36,4 35,7 42,1 44,7 59,1 55,0 93,1 152,8

PC + blend 13,2 25,8 23,2 26,9 30,7 28,7 26,9 93,7 203,8

poliacetál 2,6 3,2 3 2,6 3,4 3,6 6,5 180,6 250,0

PBT 7,1 9 10,4 10,3 10,9 15,2 11,0 72,4 154,9

PA 18,4 20,6 23,4 25,6 34,2 33,1 26,6 80,4 144,6

összesen 77,3 95 95,7 107,5 123,9 139,7 126,0 90,2 163,0

11. táblázat. A műszaki műanyagok részesedése a műanyag-felhasználás-
ban, illetve -feldolgozásban 2011 és 2017 között

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 17/16 [%] 17/11 [%]

részesedésük az összes 

felhasználásból, %
10,7 11,1 13,9 13,6 15,1 15,8 13,0 82,3 121,5

részesedés az összes 

feldolgozásból, %
10,4 10,1 11,8 11,7 12,1 13,1 12,4 94,7 119,2

 

3. GÉPPARK
A fentiekben részletezett, növekvő mennyiségű fröccstermék 
előállítása nagy és magas műszaki igényeket kielégítő korsze-
rű gépparkot igényel. Az utóbbi időszakban jelentősen átrende-
ződött a géppark. A feldolgozó üzemek többsége modern tech-
nikával rendelkezik. Az adatszolgáltató cégek által megadott,  
2001-2015 között gyártott és beszerzett fröccsgépek száma 
4349 db, 2016-ban 317 db, ezek együttesen a teljes állomány 
mintegy 76%-át teszik ki (6%-kal nagyobb részesedés, mint  
az előző évben), melyek döntő többsége olyan vállalatokhoz 
került, amelyek ebben a szektorban érdekeltek.

Az összes mennyiség 2,5%-kal növekedett 2016-hoz viszo-
nyítva, ami egyrészt a beruházásoknak, másrészt annak is 
köszönhető, hogy több fröccsöntő céget sikerült bevonni az adat-
szolgáltatásba (12. táblázat). A nemzetközi cégeknél rendkívül 
rugalmasan alkalmazkodnak a változó rendelésállományhoz  
a gépek hirtelen egyik országból a másikba telepítésével.

12. táblázat. A fröccsöntő gépek száma, mérete és kora 2017-ben

Löketteljesítmény, g <500 500-1000 1000-5000 >5000 Összesen Részarány [%]

hőre lágyulókhoz 4523 914 671 75 6183 98,1

hőre keményedőkhöz 71 33 14  118 1,9

 Összesen 4594 947 685 75 6301 100,0

2000 előtt 1017 228 155 17 1417 22,5

2001-2006 915 277 172 21 1385 22,0

2007-2013 1333 264 261 29 1887 29,9

2014-2016 között gyártott gépek 1186 145 65 3 1399 22,2

2017-ben gyártott gépek 143 33 32 5 213 3,4

Összesen 4594 947 685 75 6301 100,0

Részarány, % 72,9 15,0 10,9 1,2

Az 1000 g-nál kisebb löketteljesítményű gépek részaránya 
2017-ben 88%-ot tett ki, minimális eltéréssel hasonlóan a 2016. 
évi adatokhoz (0,2%-kal kevesebbet). A korszerű gépek (10 évnél 
fiatalabb) aránya 55,5%, több mint a gépállomány fele, ami jónak 
mondható, 4%-kal jobb az arány a 2016. évihez viszonyítva.  
Az utóbbi három évben gyártott és vásárolt legmodernebb gépek 
részaránya 25,6%i volt, ez az arány remélhetőleg továbbra is így 
marad az egyre nagyobb arányú autóipari és más nagy ágaza-
tokhoz történő növekvő beszállítások miatt. 

A fröccsöntő gépek valódi száma persze az itt közölteknél 
jóval nagyobb, mert az MMSZ általában az 50 tonnánál több 
műanyagot feldolgozó cégeket vizsgálja, továbbá vannak cégek, 
amelyek nem közölnek adatokat és vannak olyanok is, amelyek 
nincsenek a látókörünkben. Ez utóbbiak felderítése folyamatos 
feladatunk. Megállapítható, hogy a gazdasági válságot leküzdve,  
a fröccsöntő ágazat készen áll a beszállítói tevékenység további 
növelésére.

A hatékonyabb és egyre jobb minőségű beszállítói tevé-
kenységet segíti elő a robotizáció növekvő mértéke is. Most 
készítettünk először ilyen irányú felmérést a fröccsöntő cégek 
körében, a beérkezett adatok alapján a robotok száma 2024.  
Ez az érték  úgy érezzük még messze van a teljes hazai 
robot-térképtől, de ez a későbbiek folyamán majd kiteljesedik. 

4. ÖSSZEFOGLALÁS
A fröccsöntés a műanyag-feldolgozás egyik fokozatosan fejlődő 
területe, amit jól alátámaszt az, hogy az általános válság ellené-
re ez a szegmens szinte töretlenül fejlődött az utóbbi 6 évben. 
2011-hez képest mintegy 51%-kal bővült az ágazat, míg a teljes 
műanyag-feldolgozás „csak” 32%-kal erősödött. Ugyanakkor a 
fröccsöntés részaránya a feldolgozásból a 2010. évi 28%-ról 
2017-ben meghaladta a 30%-ot, tehát készen állnak a cégek. 

Cikkünkben részletesen bemutattuk a hazai fröccsöntött ter-
mékek mennyiségét cikkcsoportonként (láda, rekesz, háztartási 
cikkek, alkatrészek, egyéb fröccstermékek), a főbb felhasznált 
alapanyagokat és a külkereskedelmi forgalom alakulását. Hírt 
adtunk a robotizáció növekedéséről is, amelyek tovább erősítik 
a műanyag-feldolgozás jelentős szeletét.
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Egyes nézetek szerint Japánban az elektromos fröccsöntő gépek 
elterjedése onnan ered, hogy az 1950-es években megtiltották  
a hidraulikaolaj beltéri tárolását tűzvédelmi előírások miatt. 

– Annak ellenére, hogy Európában mindenki a környezettuda-
tosságról és az energiahatékonyságról beszél, ez a trend még 
mindig nem annyira meghatározó a fröccsiparban, mint Japánban. 
Azonban amint ez bekövetkezik, biztos vagyok benne, hogy sokkal 
jobban tudunk majd növekedni – fogalmazott Shinichi Tanzawa,  
a FANUC Europe Corporation elnök-vezérigazgatója, majd hoz-
zátette: – Nem fogunk hidraulikus meghajtást alkalmazni a fröccs-
öntő gépeinken. Termékeinknek kiváló a minősége és tartóssága.  
Monitorozzuk a meghibásodások között eltelt átlagos időt, és 
ugyanazt tapasztaltuk, mint a CNC szerszámgépeinknél és a robot-
jainknál is, hogy a ROBOSHOT gépeknél nem hónapokban, hanem 

jellemzően 10 évben mérhető a két meghibásodás között eltelt 
átlagos idő. Az egyetlen előfeltétel a géptelepítés utáni szakértő 
karbantartás.

A 2018 szeptemberi adatok szerint 6 500 telepített ROBOSHOT 
van Európa szerte és 60 000 világviszonylatban. Jelenleg 450 
tonnás záróerőig érhető el a FANUC fröccsöntési technológiája, 
ami a konstrukció legmagasabb hatékonysági küszöbe is. 

Az elnök-vezérigazgató szerint a teljesen elektromos gépek 
piaci részesedése eléri a 30%-ot Európában, melyből a FANUC 
mintegy 20%-ot tudhat magáénak. Vallja, hogy még nagyobb 
elköteleződés szükséges, kifejezetten az osztrák és német pia-
con, ahol a helyi beszállítóknak erős pozíciója van. 

Megemlíti még, hogy a robotika a FANUC jelenleg legígérete-
sebb szegmense, 550 000 telepített robottal világszerte és évente 

Korát megelőzve a FANUC már 1985-ben elkezdte a speciális fröccsöntő gépek 

gyártását. Amíg az európai gyártók hidraulikus gépeket fejlesztettek, a japán 

vállalat az Autoshot All-Electric Drive Machines, vagyis a teljesen elektromos, 

szervomotorok által hajtott berendezések irányába köteleződött el, melyekre  

a mai ROBOSHOT modellek is épültek. Napjainkban ugyan az európai gyár-

tók már szintén gyártanak elektromosan hajtott fröccsöntő gépeket, azonban  

lényegesen később kezdték el ezen berendezések fejlesztését, mint a FANUC. 

ERŐT SUGÁRZUNK 
EURÓPÁBAN!
EXKLUZÍV INTERJÚ  
SHINICHI TANZAWA ÚRRAL,  
A FANUC EUROPE CORPORATION  
VEZÉRIGAZGATÓJÁVAL
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13 000 eladott darabszámmal Európában, mely 60%-át teszi ki  
a vállalat európai értékesítéseinek. – Ez nagyban függ az autóipari 
projektektől, melyek a legnagyobb volumenű üzleteink. Ezek azon-
ban erősen ingadoznak – említi meg Tanzawa úr. 

Az ipari robotokon túl a FANUC kollaboratív robotokat is kínál, bár 
mindez még nem nagy volumenű üzlet, még akkor sem, ha néhá-
nyan azt szeretnék, hogy ez trend legyen – teszi hozzá a vezér-
igazgató. – Higgadtak vagyunk a kollaboratív robotokat illetően 
és lépésről lépésre szeretnénk haladni. Nehéz megmondani előre,  
hogy melyik trend lesz a befutó, de türelmesek vagyunk, mivel 
kiváló a termékpalettánk mind az ipari, mind a kollaboratív robotok 
tekintetében. Ellentétben más beszállítók olcsó kobotjaival, a mie-
ink precízek és időtállóak.

A 2018 júliusában aláírt EU és Japán közötti szabadkeres-
kedelmi megállapodás kedvezően érinti a FANUC üzleti tevé-
kenységeit, azonban a Japánból behozott termékek behozatali  
vámja nem volt jelentős. – Ennél sokkal fontosabb és a cég szá-
mára meghatározóbb, hogy kövessük az utóbbi évek gyakorlatát, 
és egy kiváló, szolgáltatásalapú filozófiát tudhassunk magunkénak.  
A színvonalas szolgáltatás előnyt jelent az ügyfelek számára, akik 
így a jövőbeli vásárlásaikkor preferálni fogják a FANUC megoldásait.

A 2016-os igazgatóvá választása óta a vállalat kétszámjegyű 
növekedést produkált, amelyet csak a bevételoldal szárnyal túl. 
Tanzawa úr elmondta, hogy beiktatásakor Nyugat-Európából 
érkezett a legnagyobb volumenű üzlet, azonban ő sokkal több 
lehetőséget lát a közép- és kelet-európai országok gyors növe-
kedésében, ahol az automatizálás egyre fontosabbá válik mind  
a nyugat-európai vállalatok befektetéseinek köszönhetően, mind 
a szakképzett munkaerő hiánya miatt. Ezért a FANUC magas 
szaktudású munkatársakkal bővíti képviseleteit.  

A 7 000 alkalmazottból világszinten 1 450 fő dolgozik Euró-
pában, 21 leányvállalatnál. A legtöbb munkatárs (300) Német-
országban van, ezt követi Franciaország, Olaszország, az 
Egyesült Királyság és Spanyolország. A FANUC többi leány-
vállalata kisebb, 30-50 fős alkalmazotti létszámmal, 40 fő 
Lengyelországban és Magyarországon dolgozik, ahol egy új,  
3 500 négyzetméteres iroda épült a közelmúltban.  

Zárógondolatként Tanzawa úr hozzátette: – Annak ellenére, 
hogy a FANUC ROBOSHOT berendezések nem tartoznak az olcsó 

kategóriájú gépek közé, a teljes élettartamra vetített költségek 
kiszámításakor kiderül, hogy az alacsony karbantartási ráfordítás, 
a hosszú élettartam és a hidraulikus gépek fenntartási költségeinek 
hiánya (szűrőcserék, gép- és szerszámtisztítás stb.) mind a megté-
rülést segítik egy elsőre magasabb bekerülési árért cserébe. Biztos 
vagyok benne, hogy amint az ügyfelek megtapasztalják a FANUC 
fröccsöntő gépek előnyeit, később sem akarnak váltani és megbíz-
nak a berendezéseinkben.

Vezérigazgatói kinevezését megelőzően Shinichi Tanzawa a 
FANUC európai robotikai üzletágában dolgozott. Megválasztásakor 
felmérte, hogy a vállalat piaci potenciálja Európában nagyobb  
a jelenleginél. A rendelkezésre álló jelentős likvid tőkét használva 
a raktárkészlet bővítéséről döntött, így most mintegy 3 000 robot 
van készleten Luxemburgban, ezért nem kell várni arra, hogy más-  
fél hónap alatt Japánból beérkezzen az áru. 

– A tőkeerősség a FANUC számára természetes, hiszen jó for-
rásokkal rendelkezünk. Ezt az erőt szeretném használni és befek-
tetni. Ez az erő fog bizalmat adni az ügyfeleinknek, és még inkább 
a munkavállalóinknak. Mindaddig, amíg raktárról is tudunk szállí-
tani ügyfeleinknek, meggyőződésem, hogy igazi versenyelőnyben 
vagyunk a konkurenciáinkkal szemben! – mondta zárásképpen  
a vezérigazgató.

Készült a Plastic News Europe interjúja alapján.

Attila Bagdi 
Marketing and Business Development Specialist

FANUC Hungary Kft.
2045 Törökbálint, Torbágy u. 20.
+36 70 779 5878  
attila.bagdi@fanuc.eu
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A CRADLE TO CRADLE DESIGN  
KONCEPCIÓ A ZÖLD  
TERMÉKFEJLESZTÉSBEN
Nem könnyű valóban zöld – vagy körforgásos – terméket létre-
hozni, azonban a terméktervezés hagyományos modelljét alap-
vetően megváltoztatva a papíripari Mondi Csoport és a német 
tisztítószergyártó cég, a Werner & Mertz közösen egy úttörő 
megközelítést alkalmazott. Ennek eredménye egy teljes mér-
tékben újrahasznosítható, rugalmas monoanyag csomagolás  
a Werner & Mertz által gyártott Frosch tisztítószer márka ter-
mékei számára. Ugyanakkor a márkatulajdonos és a csoma-
golóanyag gyártó felismerte, hogy ezt a termékfejlesztést saját 
maguk nem tudják megvalósítani, ezért három másik partnert 
vontak be az együttműködésbe. Az EPEA Switzerland GmbH, 
a Cradle to Cradle Certified™ (Bölcsőtől Bölcsőig) tanúsít-
vány akkreditált általános értékelője csatlakozott a projekt-
csapathoz, hogy felmérje a körforgásos ciklusokhoz, illetve a 
kémiai szintű újrahasznosításhoz tervezett különböző anya-
gok minőségét. Második partnerként az Institut cyclos-HTP 
(Újrahasznosíthatósági és Termékfelelősségi Intézet) vállalta,  

hogy ezek az anyagok a meg-
lévő újrahasznosítási struktú-
rákban és a meghosszabbított  
életciklusban is felhasznál-
hatóak maradjanak. Végül 
a német Der Grüne Punkt – 
Duales System Deutschland 
intézet végezte az újrahaszno-
sított anyagok kutatását és 
potenciális piaci értékének 
meg állapítását.

A közel négy éves együtt-
működés eredményeképpen 
a projektcsapat az elméletet 
a gyakorlatba ültette át, és 

megalkotta a 100%-osan újrahasznosítható álló tasakot, mely 
könnyen levehető dekoratív előlappal rendelkezik és a szigorú 
Cradle to Cradle Certified™ útmutatások szerinti tanúsításnak is 
megfelel. Albin Kälin, az EPEA Switzerland ügyvezető igazgatója 
a Werner & Mertz új Frosch tasakjánál alkalmazott innovációs 
folyamatot ”meglehetősen radikálisnak” nevezte. Hozzátette, 
hogy a ”cselekvés általi tanulás” is része volt a folyamatnak és 
”még soha nem volt erre példa korábban”. Kälin több mint két 
évtizedes Cradle to Cradle  tapasztalattal és szemlélettel rendel-
kezik. 2009-ben alapította az EPEA Switzerland GmbH tanács-
adó céget, mely egyike a világ 15 olyan vállalatának, amelyek a 
Cradle to Cradle Certified™ tanúsításhoz szükséges általános 
értékelő akkreditációval rendelkezik. 

MI A BÖLCSŐTŐL BÖLCSŐIG KONCEPCIÓ?

A Bölcsőtől Bölcsőig koncepció és dizájn az újrahasznosítás-
ra alkalmas termékek meghatározását és kifejlesztését jelenti.  
A hagyományos újrahasznosításhoz képest az alapvető különb-
ség abban rejlik, hogy a nyersanyagok minőségi szintje több 
életcikluson keresztül megmarad és kizárólag biztonságos-
nak minősített vegyi anyagok kerülnek felhasználásra, figye-
lembe véve a termelési folyamatokat, a termékhasználatot és  
az újrahasznosítást. Ez azt jelenti, hogy nincs hulladék és min-
den összetevő egyben tápanyag is. A megfelelő anyagok megha-
tározott anyagáramlatokban (metabolizmusokban) a megfelelő  
időben és helyen kerülnek felhasználásra. A termékek már  
a tervezési folyamatban optimalizálva kerülnek meghatározásra,  
hogy ennek köszönhetően kidolgozzák azokat a lépéseket, 
melyek a hasznos élettartam utáni biológiai és technológiai kör-
folyamotokban mennek majd végbe. 

BIOLÓGIAI ÉS TECHNOLÓGIAI KÖRFOLYAMATOK

A Bölcsőtől Bölcsőig koncepció szerint a lebomló anyagokat tar-
talmazó fogyasztási javakat (pl. természetes rostokból készült 
anyagok, kozmetikumok, mosószerek stb.) úgy tervezik meg, 
hogy azokat a biológiai körforgásban újra és újra fel lehessen 
használni. Ehhez le kell bontani ezeket biológiai tápanyagokká, 
melyek azután a biológiai folyamatokat (pl. növények fejlődése) 
táplálják. A megújuló nyersanyagok és alapanyagok így ismét 
újabb termékek alapjaként szolgálnak.

A használati eszközöket (televíziókészülékek, autók, szinte-
tikus fonalak stb.), miután feladatukat már ellátták, azaz kike-
rültek a használatból, úgynevezett technológiai tápanyagokká  
bontják szét, hogy új termékek előállításához lehessen felhasz-
nálni. A felhasználó/fogyasztó csak a számára szükséges szol-
gáltatást veszi igénybe (pl. televízió műsor vétele). A használati  
eszközökben megtestesülő anyagok a gyártó tulajdonában 
maradnak, aki azokat a használat után visszakapja, majd újra 
beépíti a technológiai körforgásba.
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A TANÚSÍTÁSI FOLYAMAT

A Cradle to Cradle Certificate™ tanúsítás szabványai szerint 
egy non-profit szervezet, a San Francisco-i székhelyű Cradle to 
Cradle Termék Innovációs Intézet (CCPII) végzi a termékek minő-
sítését az alábbi öt kategóriában:

1. Anyagegészség 
2. Anyag újrahasznosítás 
3. Megújuló energia és a szén-dioxid kibocsátás kezelése
4. Vízfelhasználás
5. Társadalmi igazságosság 

Az öt minőségi kategóriához kapcsolódóan a CCPII-ban értéke-
lik az adott termék tervezési és gyártási körülményeit, és mind-
egyikre alap-, bronz-, ezüst-, arany- és platina-szintű minősítést 
lehet kapni. A legalacsonyabb minősítés határozza meg, hogy a 
termék végül milyen Cradle to Cradle minősítést ér el. Tehát hiába  
kap négy kategóriában akár arany minősítést egy termék, ha  
az ötödikben csak alapszintű az értékelés, akkor csak alapszintű 
végső minősítést kaphat.

Kriza Máté 
kriza@epeaswitzerland.com
+36 30 823 3436
EPEA Switzerland GmbH
www.epeaswitzerland.com
Cradle to Cradle Termék Innovációs Intézet
www.c2ccertified.org

Az EPEA Switzerland GmbH 
Magyar  országon kizárólagosan 
végez Cradle to Cradle CertificateTM 
tanúsítást. További információkért 
forduljon képviselőnkhöz:

AnyagegészségAnyagegészség

Cradle to Cradle-tanúsított termék 
eredménytábla

Minőségi kategória Alap Bronz Ezüst Arany

Anyagegészség

Anyagegészség

Anyagegészség

Anyagegészség

Platinum

Anyag újrahasznosítás

Vízfelhasználás

Társadalmi igazságosság

Átfogó tanúsítási szint

Megújuló energia és a szén-dioxid 
kibocsátás kezelése

A biológiai és technológiai körfolyamatok

A Cradle to Cradle projektek általában elég összetettek és 
gyakran akár éveket is igénybe vesznek. A projekthálózat egyes 
tagjai gyakran nem szívesen adnak ki részletes információkat pl. 
a beszállítóikról vagy a felhasznált anyagokról. Ebben az esetben 
az EPEA Switzerland, mint ”tudáskezelő” jár el, vagyis jogilag is 

garantálja, hogy a rábízott információkat nem adja tovább har-
madik félnek. A projekt végén pedig egy olyan termék születik, 
mely a környezetre és az emberi egészségre egyaránt kivá-
ló tulajdonságokkal rendelkezik, valamint a fogyasztók zöld és 
minőségi elvárásainak maximálisan megfelel.
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Hónap Ország/város Időpont Rendezvény Tematika

január
Oroszország, Moszkva 2019. január 29. - február 1. Upakova csomagolóipari szakkiállítás

Japán, Tokió 2019. január 30. - február 1. nano tech nanotechnológia kiállítás és konferencia 

február Anglia, Birmingham 2019. február 27-28. EasyFairs Empack csomagolástechnikai szakkiállítás

március
Franciaország, Lyon 2019. március 5-8. Midest

beszállítóipari szakkiállítás  
(fém, műanyag, gumi, elektronika)

Olaszország, Bologna 2019. március 15. COSMOPACK kozmetikai csomagolástechnikai szakkiállítás

április

Brazília, Sao Paulo 2019. április 8-12. FeiPlastic
műanyag (alapanyagok, technológia, gépek) 

szakkiállítás

Svájc, Zürich 2019. április 10-11. Logistics & Distribution logisztikai és csomagolóipari szakkiállítás

Egyesült Arab Emirátusok, 
Dubai

2019. április 15-18. Gulf Print / Gulf Pack
nyomda és csomagolási szakkiállítás

Oroszország, Moszkva 2019. április 23-25. Printing and Packaging Fair csomagoló- és nyomdaipari szakkiállítás 

Kína, Hong Kong 2019. április 27-30. Composite Expo erősített műanyagok szakkiállítás 

Magyarország 2019. április
MMSZ  

Kapcsolatépítő Roadshow
www.huplast.hu

www.polimerek.hu

május

Svájc, Basel 2019. május 14-17. swisstech/PRODEX
ipari nyersanyagok, komponensek, részegységek 
(műanyag, fém), szerszámgépipar szakkiállítás

Magyarország, Budapest 
(HUNGEXPO)

2019. május 14-17.
MACH-TECH és az IPAR NAPJAI  

szakkiállítások 
gépgyártás, hegesztéstechnika, automatizálás, 

környezetvédelem, elektronikus biztonságtechnika

Lengyelország, Kielce 2019. május 28-31. Plastpol műanyag-feldolgozási szakvásár

Horvátország, Zágráb 2019. május 29-31. Modernpak / Intergrafikart 
csomagolástechnikai szakkiállítás  

(Zágráb Őszi Vásáron belül)

Magyarország 2019. május
MMSZ  

Közgyűlés
www.huplast.hu

www.polimerek.hu

június

Oroszország, Moszkva 2019. június 4-6. WASTE Tech
hulladékfeldolgozás, -ártalmatlanítás,  

-gazdálkodás szakkiállítás és kongresszus

Anglia, Birmingham 2019. június 4-6. SUBCON
beszállítóipari rendezvény (repülő-, autó-, védelemipar, 
elektronika, orvostechnika, fém-, jármű-, olajipar stb.)

Németország, München 2019. június 5-6. CosmeticBusiness szakkiállítás a kozmetikaipar beszállítóinak, B2B

Oroszország, Moszkva 2019. június 18-21. RosUpak csomagolóipari szakvásár

augusztus Oroszország, Kazan 2019. augusztus 22-27. Worldskills fiatalok világméretű versenye 58 szakmában

A műanyag- és gumiipar ebben az évben is számos területen bemutatja legújabb termékeit, folyamatait és megoldásait  
az alapanyaggyártástól a gépiparig. A világújdonságok bemutatóinak összeállításában megtalálják a technológiai fejlesz-
tések szakkiállításait, a csomagolóipar és a hulladék újrahasznosítás újdonságainak szakvásárait és az eseménynaptár-
ban immár helyet követelt magának a nanotechnológia is, valamint itt olvashatják az MMSZ 2019-re tervezett programjait.
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szeptember

Görögország, Thessaloniki 2019. szeptember 7-15. TIF Thesszaloniki Nemzetközi Vásár nemzetközi vásár

Anglia, Birmingham 2019. szeptember 11-12. RWM Resource Efficiency and Waste hulladék újrahasznosítás és recycling

Szlovákia, Somorja 2019. szeptember 23-24. III. Central European Plastics Meeting műanyagipari kiállítás, konferencia, B2B találkozó 

Magyarország, Zalaegerszeg, 
ZalaZONE Járműipari Teszt pálya 

Konferenciaközpont
2019. szeptember 24. 4:PONT:0 KONFERENCIA

járműipar
(MAJOSZ)

Finnország, Tampere 2019. szeptember 24-26. Alihankinta-Subcontracting
beszállítóipari szakkiállítás (fém- és elektronikaiipar, 

műanyagipar, gumiipar, tervezés)

Németország, Nürnberg 2019. szeptember 24-26. FachPack / PrintPack / Logintern csomagoló- és nyomdaipari szakkiállítás

Lengyelország, Poznan
2019. szeptember 30. - 

október 3.
Taropak csomagolástechnikai szakkiállítás

Magyarország 2019. szeptember
MMSZ  

Kapcsolatépítő Roadshow
www.huplast.hu

www.polimerek.hu

október

Olaszország, Rimini 2019. október 5-8. ECOMONDO
hulladék- és energia újrahasznosítási  

szakkiállítás és kongresszus

Németország, Stuttgart 2019. október 7-10. BondExpo ipari ragasztás technológia szakkiállítás

Cseh Köztársaság, Brno 2019. október 7-11. ENVItech 
környezetvédelmi és technológiai szakkiállítás 

(MSV szakkiállítás része)

Magyarország, Budapest 
(HUNGEXPO)

2019. október 16-18. AUTOMOTIVE HUNGARY nemzetközi járműipari beszállítói szakkiállítás

Németország, Düsseldorf 2019. október 16-23.
K (Kunststoff + Kautschukmesse) 

MMSZ Nemzeti Stand
műanyag- és gumiipari szakkiállítás

Szaúd-Arábia, Rijadh 2019. október 21-24. Saudi Agro Food / Saudi Pack mezőgazdasági / csomagolástechnikai szakvásár

Olaszország, Párma 2019. október 22-25. Cibus Tec csomagolástechnikai szakkiállítás

Németország, Lipcse 2019. október 25-27. DESIGNERS’OPEN Németország vezető designfesztiválja

Románia, Bukarest
2019. október 30. -  

november 2.
PACK EXPO csomagolástechnológiai szakkiállítás

november
Izrael, Tel Aviv 2019. november 26-28. israfood & FoodPack élelmiszer és csomagolási szakkiállítás

Franciaország, Lyon 2019. november Europack - Euromanut csomagolási és anyagmozgatási szakkiállítás

december Magyarország, Budapest 2019. december

„Az ember alkotta anyag –  
a XXI. század anyaga”  
konferencia a Magyar  

Tudomá nyos Akadémián

www.huplast.hu
www.polimerek.hu 

A vásártársaságok a változtatás jogát fenntartják  
(listánk 2018.11.28-i állapotot tükröz), kérjük mindig ellenőrizze a dátumot!

A 2019. évi ágazati külföldi kiállítások programjavaslata  
az Interpress Kiállítások & Interpress Travel támogatásával készült.

További részletek: www.interpress.hu
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ÉV VÉGI GYENGE KERESLET,  
KISEBB ÁRERÓZIÓ
Az elmúlt hetek „commodity” polimer árait  
és az árvárakozásokat az alábbi tényezők 
befolyásolták: 

•  BRENT olajár: 60,28 USD/hordó,  
előzőekhez képest csökkenő árak,

•  EUR/USD: 1,1301, gyengülő euró,
•  NAPHTHA: 474,23 USD/t, csökkenő árak,
•  gyenge kereslet minden termék esetében,  
•  csökkenő spot olefin monomer és emelkedő 

sztirol monomer árak:
  etilén (C2) spot ár (december 14., 

FDNWE): 770 EUR/t,
  propilén (C3) spot ár (december 14., 

FDNWE): 870 EUR/t,
  sztirol monomer (SM) spot ár (decem-

ber 14., FOB Rotterdam): 955 USD/t

Egyelőre még mindig alacsony az olaj ára és a NAPHTHA ár is kismértékben 
csökkent. Várhatóan a kitermelés visszafogásának eredményeként újra megindul-
nak felfelé az árak. Azonban az olefin monomerek spot ára kismértékben tovább 
csökkent. A kereslet is nagyon legyengült az elmúlt hetekben, az alacsony árak 
ellenére nem sokan vásároltak. Úgy tűnik, hogy a 2019-es évet övező bizonytalan-
ság visszatartja a feldolgozókat a jelentősebb vásárlásoktól. A poliolefin gyártók 
fegyelmezetten és szinte egyöntetűen csökkentették az áraikat 50-70 euróval. Így 
év végére az árak, ársávok egységesebbé váltak. Nagyobb kiárusításra, jelentő-
sebb év végi árcsökkentésre egyik nagyobb gyártó sem vállalkozott. Bár az egye-
lőre olcsó olaj miatti magas integrált marzsok nagyon csábítóak a finomítóval 
integrált polimer termelők számára. Így még egy kisebb, 20-30 eurós árcsökken-
tés esetén is komoly eredményt tudnának felmutatni. Csendes év vége után lassú 
évkezdésre számítunk. A polimer gyártók többsége valószínűleg csak január 7-e 
körül közli áraikat.

A SM esetében a spot árak újra megindultak felfelé, egy hét alatt 20 dollárt 
is emelkedtek az árak. Valószínűleg ez már az előjele az újabb felfelé induló  
ár  trendnek. Az olcsóbb, 1220 € körüli GPPS kivételével szinte nincs kereslet.  
A mind téliesebb időjárás szinte elvágta az EPS keresletet is, a HIPS keresletét 
pedig nagyon visszavágja az új EU sza bályozás.

20
18

.
DE

CE
MB

ER

Polimer árak Közép-Európában [euró/tonna]
2018. 1.hét – 2018. 50. hét
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POLIOLEFINEK

Az elmúlt hetekben a jellemző LDPE árak 1020-1120 €/t között 
voltak. Nem változtak az előző időszakhoz képest. A kereslet 
gyenge, a szezonnak megfelelő és tovább csökken. 1120 € felett 
szinte lehetetlen eladni. Így különösen bajban vannak azok  
a kereskedők, akiknek az előző hónapokról bent ragadt készle-
teik vannak. A kereslet jelentős élénkülése ettől nem várható.

A HDPE árak meglepő egységességet mutatnak. A helyi ter-
melők áraiban nincs nagy eltérés. A jellemző közép-európai 
árak 1100-1200 €/t között voltak. A HDPE fröccstípus árak 
1100-1180 €/t, a HDPE fólia és fújt típusok árai 1120-1210 € /t 
között vannak. A kereslet gyenge.

A HDPE (100) jellemző decemberi ára 1270-1340 €/t között 
volt. A kereslet szintén gyenge. A feldolgozók sem gondolkodtak 
nagyobb év végi előre vásárlásban.

Az LLDPE C4 jellemző ársáv 1050 és 1140 €/t között volt.  
A dollár erősödése miatt nem valószínű a többi poliolefinéhez 
hasonló jelentős árcsökkenés. A kereslet folyamatosan gyengül. 

Az mLLDPE árak 1220-1380 €/t között voltak az elmúlt 
hetekben. A kereslet gyenge. 

A PPH árak 1150-1280 €/t között voltak. Árcsökkenés nem  
volt. A kereslet jó, különösen az olcsóbb árfekvésű román és 
szerb anyagok kelendőek. A közép-európai PPH raffia árak 
1150-1210 €/t között voltak. A PPH fröccstípus közepes folyás-
indexű, nem speciális polimerek ára 1150-1240 €/t ársávban 
mozgott. A nagy folyásindexű termékek árai 1210-1280 €/t 
között voltak. Az árak stabilak maradhatnak.

A PPC jellemző árak 1240-1340 €/t között voltak Közép-
Európában az év végén. A polimer gyártók nem egyformán 
csökkentették az áraikat, azonban az ársáv változatlan maradt. 
A kereslet jó, elsősorban az 1300 € alatti árkategóriában. Ezen 
már megéri akár előre vásárolni is.

A PPR árak 1280-1400 €/t között voltak típustól, gyártótól és 
alkalmazási területtől függően. A kereslet gyenge.

Az alábbi táblázat mutatja 2018. december második hetének 
árait (teljes kocsi rakomány 20-22,5 t):

Típus
Jellemző polimer ársávok 2018. decemberének 

második hetében, Közép-Európa (€/t)

HDPE fújt 1110-1220

HDPE fólia 1120-1220

HDPE fröccstípus 1100-1180

HDPE cső (100) 1280-1350

LDPE fólia 1020-1120

LDPE GP 1020-1120

LLDPE C4 1040-1140

PPC 1240-1380

PPH fröccstípus 1170-1280

PPH raffia 1150-1220

PPR 1280-1400

GPPS 1200-1300

HIPS 1210-1320

EPS 1260-1370

POLISZTIROLOK

A közép-európai EPS árak 1260-1370 €/t között voltak. A ke-
reslet szinte megállt, köszönhetően az év végének. A szigete-
lőanyag szezon csak március-áprilisban kezdődik újra, így csak 
az igazán nagy cégek vásárolnak előre, akik folyamatosan gyár-
tanak raktárra is. 

A GPPS és HIPS kereslet is gyengült. Az európai gyártású 
anyagokból már nem lehet vásárolni. Az Európán kívüli import 
pedig drága. A jellemző GPPS árak 1200-1300 €/t között voltak, 
míg a HIPS árak 1210-1320 €/t közötti ársávban mozogtak.

bűdy lászló
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Kutatásunk célja rendezett nem folytonos szálakkal erő-
sített, nagy teljesítményű polimer kompozitok mechani-
kai tulajdonságainak vizsgálata nyomó terhelés hatására.  
Ez a fejlesztés a polimer kompozitok legjelentősebb hát-
rányának – előre nem jelezhető tönkremenetelüknek –  
kiküszöbölésére irányul.

RENDEZETT NEM FOLYTONOS SZÁLAKKAL ERŐSÍTETT, 
NAGY TELJESÍTMÉNYŰ POLIMER KOMPOZITOK 
MECHANIKAI TULAJDONSÁGAI NYOMÓ TERHELÉS ESETÉN

csallány enikő krisztina1 

dr. czél GerGely2

1. BEVEZETÉS
A szálerősített polimer kompozitok a mérnöki életben szé-
les körben alkalmazott, nagy teljesítményű anyagok, amelyek 
kiváló mechanikai tulajdonságokkal és kis sűrűséggel rendel-
keznek. A polimer kompozitok mátrix anyaga biztosítja az erő-
sítőanyag védelmét, illetve a terhelés átadását a szálak között. 
Az erősítőanyag  nagy merevséget és teherbírást nyújt. Speciális 
szerkezetük miatt a kompozitoknak számos előnye van, ame-
lyek közé sorolható a kiemelkedő korrózió- és időjárásállóság, 
valamint a fáradással szembeni ellenálló képesség. Ezeknek  
a tulajdonságoknak köszönhetően a polimer kompozitok számos 
iparág – például az autóipar, repülőgépipar, építőipar – számára 
fontos szerkezeti anyagok, azonban legjelentősebb hátrányuk, 
a kiszámíthatatlan, hirtelen bekövetkező tönkremenetel korlá-
tozza az alkalmazási lehetőségeiket. Ez a tanulmány bemutatja, 
hogy korábbi kutatásokra alapozva hogyan lehet szívós viselke-
désre jellemző, nemlináris feszültség-alakváltozás összefüggést 
elérni, amely segíti a tönkremenetel előrejelzését. A kutatás cél-
jai között szerepel a rendezett nem folytonos szálakkal erősített, 
nagy teljesítményű polimer kompozitok nyomó terhelés alatti 
mechanikai tulajdonságainak, illetve tönkremeneteli módjainak 
meghatározása is.

2.  A SZÍVÓS VISELKEDÉS ELÉRÉSÉNEK 
LEHETŐSÉGEI

A feszültségek az anyagban deformációhoz vezetnek. A deformá-
ció mechanizmusai különböző típusúak lehetnek, attól függően, 
hogy milyen anyagról van szó. Ha egy anyag rideg, a feszült-
ség-alakváltozás görbéje általában lineáris egészen az általá-
ban váratlanul bekövetkező tönkremenetelig. A szívós anyagok 
esetében a kezdeti szakaszokon a deformáció reverzibilis, és ezt 
követően bizonyos mértékű károsodás jön létre, amely a feszült-
ség-alakváltozás diagramokon általában úgy jelenik meg, hogy  
a görbe jelentősen eltér a lineáristól.

A polimer kompozitok tönkremenetele jellemzően hirtelen 
következik be anélkül, hogy bármilyen előjele lenne, ez korláto-
zott felhasználhatósághoz vezet. Azok a kompozitok azonban, 

amelyek a terhelés hatására szívós viselkedést mutatnak, nagy-
mértékben szélesíthetik az alkalmazási területeket és általá-
nosságban biztonságosabbá tehetik a kompozit alkatrészeket, 
szerkezeteket. Korábbi kutatások során több olyan koncepciót 
fejlesztettek ki, amelyek segítségével növelhető a kompozitok 
szívóssága. Ezek közé tartoznak a Pimenta és Robinson által 
tanulmányozott hullámos rétegű kompozitok [1], a Fuller és 
Wisnom által vizsgált szögben elfordított rétegekből álló kompo-
zitok [2], a szintén Fuller kutatásai közé tartozó szögben elfordí-
tott rétegek és töredező 0°-os rétegek kombinációjával gyártott  
kompozitok [3, 5]. Vékony rétegű hibrid kompozitokkal Czél és 
munkatársai értek el biztató eredményeket [4-6]. Ugyanezek  
a szerzők tanulmányozták a nem folytonos vékony rétegű hibrid 
kompozitokkal és az átfedéssel kialakított nem folytonos kom-
pozitokkal [7] elérhető szívósság mértékét is. Yu és munkatár-
sai rendezett nem folytonos szálakkal erősített kompozitokat és  
a gyártásukhoz szükséges technológiát fejlesztettek ki [8].

3. RENDEZETT RÖVID SZÁLAKKAL ERŐSÍTETT 
POLIMER KOMPOZITOK
Az elmúlt évek során Yu és munkatársai nagy hangsúlyt fek-
tettek a rendezett rövid szálakkal erősített, szálak szintjén 
kevert (intermingled) hibrid kompozitok tanulmányozására [8]. 
Rendezett nem folytonos szálakkal erősített hibrid kompozito-
kat gyártottak a szívós viselkedés elérése érdekében. A Bristoli 
Egyetemen kifejlesztettek egy új, áramlással segített módszert, 
amellyel nagyfokú rendezettséget (a szálak 80%-a ±3°-ban 
áll) lehet elérni nem folytonos erősítőszálak esetén az 1. ábrán 
bemutatott módon [8, 9].

                                                              1. ábra. A HiPerDiF folyamat vázlata [8]

1  MSc hallgató, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,  
Gépészmérnöki Kar, Polimertechnika Tanszék

2  tudományos munkatárs, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi  
Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Polimertechnika Tanszék 
czel@pt.bme.hu
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A módszer főbb lépései [8]:
•  szálak vízben történő eloszlatása mechanikai keveréssel kis 

koncentrációban,
• keverék felgyorsítása szivattyú és fúvókák segítségével,
• szál-víz keverék szabad-sugár orientáló fejre irányítása,
•  folyadék eltávolítása a mozgásban lévő porózus futószala-

gon keresztül,
• előgyártmány szárítása a gyantával való átitatás előtt.

Yu és munkatársai kutatásaik során egyidejűleg többféle, 
nem folytonos szálakat rendezett a HiPerDiF (High Performance 
Discontinuous Fibres) gép segítségével és az előgyártmányok 
gyanta filmmel történő impregnálásával hibrid kompozit mintá-
kat gyártottak. Ezeket részletesen megvizsgálták húzó terhelés 
mellett. Kutatásaik során kiderült, hogy a húzó terhelés hatására 
a rendezett nem folytonos szálak esetén előre jelezhetővé válik 
a kompozitok tönkremenetele, azonban az új anyagok nyomó 
terhelésre adott szintén lényeges válaszát nem vizsgálták. Ezek 
alapján kutatásunk célja a rendezett nem folytonos szálakkal 
erősített kompozit minták nyomó elrendezésű vizsgálatainak el-
végzése, a mechanikai tulajdonságok meghatározása és a tönk-
remeneteli formák feltárása volt.

4. MINTADARABOK TERVEZÉSE, GYÁRTÁSA
A kutatás során a próbatestekhez 3 mm hosszú, nagy szilárd-
ságú (HSC) és nagy moduluszú szénszálakat (HMC), valamint 
E-üvegszál/epoxi és S-üvegszál/epoxi előimpregnált (prepreg) 
lapokat használtunk fel. A szálak és prepregek főbb jellemzőit  
az 1. és 2. táblázat foglalja össze.

1. táblázat. Nem folytonos szálak tulajdonságai

Szálak elnevezése HSC HMC

Gyártó, típus
TohoTENAX 

(HTS)
NGF  

(Granoc, XN90)

Átmérő [μm] 7 10

Hossz [mm] 3 3

Sűrűség [g/cm3] 1.82 2.21

Húzó rugalmassági modulusz 225 860

Húzószilárdság [GPa] 4,3 3,4

Szakadási nyúlás (húzó) [%] 1.93 0.398

2. táblázat. Felhasznált prepregek tulajdonságai [5]

Prepreg típusa

Szálak 
felületi 
tömege

Réteg vastagság
Szál térfogat 

arány
Rugalmassági 

modulusz
Húzó tönkremeneteli 

nyúlás
Nyomó tönkrementeli 

nyúlás

[g/m2]
(CV [%])a [µm] [%]

[GPa] 
(CV [%])

[%] 
(CV [%])

[%]

E-üveg/epoxi 192 140 54 40.0b 3.07c -

S-üveg/epoxi 190 155 51 45.7 (3.2) [5] 3.98 (1.1) [5], 3.56c 2.33c

ª Relatív szórás 
b Adott szál térfogatarányra számítva 
c Gyártói adat 60%-os szál térfogatarányra számítva

4-pontos hajlítással hoztunk létre nyomó terhelést a próbatest 
nyomott oldalán elhelyezett rendezett rövidszálas rétegekben. Erre 
elsősorban azért volt szükség, hogy elkerüljük a hagyományos  
direkt nyomóvizsgálat során fellépő katasztrofális tönkremene-
telt, így nagyobb nyúlásokig követhessük az anyag károsodási 
formáit. A hibrid minták tervezésének alapjául Czél és mun-
katársai korábbi munkája [10], valamint a kapcsolódó szabvá-
nyok szolgáltak. A próbatestek aszimmetrikus kialakításuknak 
köszönhetően (2. ábra) alkalmasak a nem folytonos szénszál 
erősítésű kompozit rétegekben fellépő nyomó irányú tönkreme-
neteli nyúlás meghatározására. A próbadarabok tervezése során  
a szükséges vastagságot a nem folytonos szálerősítésű rétegek 
alatt elhelyezett E-üveg prepreg rétegek segítségével értük el.  
Az E-üveg prepregek alá a próbatest legalsó rétegében egy réteg-
ben nagyobb szilárdságú S-üveg prepreg került az idő előtti tönk-
remenetel elkerülése érdekében. A 4-pontos hajlításra alkalmas 
próbatestek rétegrendjét és főbb méreteit a 3. táblázat mutatja be.

2. ábra. Próbadarabok felépítése

 

3. táblázat. Próbatest típusok

Típus Réteg rend
Próba-

darabok 
száma

Vas-
tagság 
[mm]

Szé-
lesség 
[mm]

Alá támasztás 
[mm]

Nyomófej 
távolság 

[mm]

HSC
[SG1/EG16/

HSC3]
4 1.96 5 60 20

HMC
[SG1/EG16/

HMC3]
4 1.92 5 60 20

A próbatestek gyártása három szakaszra bontható. Az első 
szakasz az előformák gyártása a HiPerDiF géppel. A második 
szakasz a kompozit próbatestek gyártása a már elkészült előfor-
mák és a méretre vágott prepregek felhasználásával. Ez magába 
foglalja a részben nyitott szerszámba történő kézi laminálást,  
a vákuum-zsák elkészítését, valamint az autoklávban történő  
térhálósítást. A gyártás utolsó lépése a minták utólagos meg-
munkálása (sorjázás, méretrevágás) a 4-pontos hajlító, illetve 
mikroszkópi vizsgálatok előtt.
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5. VIZSGÁLATI MÓDSZEREK

4-PONTOS HAJLÍTÁS

Valamennyi mintát egy hidraulikus működésű Instron 8872 
típusú, 25 kN méréshatárú univerzális anyagvizsgáló gépen,  
1 kN-kapacitású erőmérő cellával vizsgáltunk a 3. ábrán lát-
ható elrendezésben. Egy Imetrum video extenzométer rend-
szert alkalmaztunk a minta lehajlásának és görbület-válto-
zásának követésére, amelyből a nyúlást számoltuk a minta 
vastagsága mentén lineáris nyúláseloszlást feltételezve.  
A keresztfej sebessége 3 mm/perc volt a vizsgálatok során.  
A nyúlást egyidejűleg nyúlásmérő bélyegekkel is mértük.

SEM

A pásztázó elektronmikroszkópos (SEM) vizsgálatokat a minták 
4-pontos hajlító vizsgálatai után végeztük el a minták felületén 
és oldalélein. Ez utóbbinál a mintákat 4-pontos hajlítókeretben 
újra deformálva helyeztük az elektronmikroszkópba. A 4-pon-
tos hajlítókeret (4. ábra) ugyanolyan geometriával készült, mint 
amelyet a hajlításnál a vizsgálógépen alkalmaztunk. A próbada-
rabokat egy meghatározott lehajlásig terheltük, majd a keretben 
ugyanezt a lehajlást reprodukálva a SEM vákuumkamrájába 
helyeztük. A pásztázó elektronmikroszkópos felvételeket egy 
JEOL JSM 6380LA készülékkel készítettük.

6. EREDMÉNYEK

4-PONTOS HAJLÍTÓ VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI

Két különböző típusú 4-pontos hajlító vizsgálat során az első 
esetben a HSC (nagy szilárdságú szénszál) és a HMC (nagy 
moduluszú szénszál) próbatesteket addig terheltük, amíg a 
próbatestek nyomott oldalán a nem folytonos szálerősített 

rétegek tönkrementek. A második esetben szakaszos méré-
seket végeztünk. A gépet a próbatest károsodásának kezdete 
után 25 N terhelésenként leállítottuk, majd felületét nagy 
felbontással beszkenneltük. Az első esetben a próbatestek 
nyúlását nyúlásmérő bélyegekkel mértük. Ezek eredményét a  
4. ábra mutatja be.

A merevségcsökkenéssel kapcsolatos meredekségváltozás 
jelzi az aszimmetrikus próbatestek nem folytonos szénszálak-
kal erősített rétegeinek károsodását, tönkremenetelét. A nem 
folytonos szálerősítésű réteg tönkremenetelekor fellépő nyúlás 
pontosabb meghatározása érdekében egyeneseket illesztettünk 
a vizsgálati görbékhez. A HMC görbéknél két egyenest illesztet-
tünk, az egyiket a 0 és 0,1%-os nyúlás, a másikat a 0,5 és 1%-os 
nyúlás közé. A HSC minták grafikonján egyenes vonalat alkal-
maztunk a 0,5 és 1%-os nyúlások között. 

LEKTORÁLT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY

3. ábra.  
a) 4-pontos 
hajlítás elren-
dezés,  
b) Hajlítókeret 
próbatesttel 4. ábra. a) HMC és b) HSC terhelés-alakváltozás eredmények
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A HMC minták esetében egyértelműen szívós viselkedést 
figyeltünk meg a nem folytonos szálerősített rétegekben. A ter-
helés-alakváltozás görbék meredeksége a károsodás hatására 
egyértelműen csökkent, amely a modulusz csökkenésére utal.  
A végső tönkremenetelt megelőzően nem volt megfigyelhető 
terhelésesés, ami azt jelenti, hogy az anyag tönkremeneteli 
folyamata fokozatos és kiszámítható nem csak húzás, hanem 
nyomó terhelés esetén is. 

A HSC mintánál a meredekség változás nem volt egyér-
telmű, valószínűleg annak köszönhetően, hogy ez az anyag jóval 
kevésbé merev, mint a HMC, így nem volt olyan látványos a vál-
tozás. A tönkremeneteli folyamat megismerése érdekében egy 
HSC mintát szakaszosan mértünk. A vizsgálat során a terhelést 
minden 25 N után leállítottuk, és a minták felületét egy nagy fel-
bontású szkennerrel beolvastuk.

A vizsgálat után láthatóvá vált, hogy a rendezett nem folyto-
nos szénszálas erősítésű felületen a töredezés 250-275 N között 
kezdődött, és a repedések száma a nyomó terhelés növekedé-
sével (5. ábra) nőtt (az ábrán vörös vonalakkal jelölve). A sza-
kaszos vizsgálat eredményei kiegészítették a 4-pontos hajlító 
vizsgálati eredményeket, és segítettek meghatározni a rende-
zett nem folytonos HSC réteg közelítő tönkremeneteli nyúlását.

A 4-PONTOS HAJLÍTÁSI EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA

A 3. táblázat összefoglalja a nem folytonos szálak tönkreme-
netelekor fellépő nyúlás értékeket. A HMC próbatestek tönk-
remeneteli nyúlása átlagosan 0,095%, míg a HSC próbatestek 
tönkremeneteli nyúlása átlagosan 1,43% volt.

3. táblázat. Nem folytonos szálak tönkremenetelekor fellépő nyúlások

Anyag Nyomó tönkremeneteli nyúlás [%]

HMC1 0.08

HMC2 0.09

HMC3 0.10

HMC4 0.11

Átlag 0.095

Szórás 0.011

Relatív szórás [rel. %] 11.58

HSC1 1.34

HSC2 1.43

HSC3 -

HSC4 1.52

Átlag 1.43

Szórás 0.073

Relatív szórás[rel. %] 5.10

SEM ANALÍZIS

Mikroszkópi képeket készítettünk a próbatestek oldaláról, hogy 
láthatóvá tegyük a szálak töredezését. A mintákat a 4-pon-
tos hajlító keretben 5 mm-es lehajlásig újraterheltük, amely  
a nem folytonos rétegben körülbelül -1,2% -os nyúlásnak 
felelt meg. Amint a 6. ábrán látható, a HMC mintákban a szálak 
réteg elválás nélkül töredeztek.

A HSC mintákban a nyomó terhelés nem csak száltöredezést 
okozott, hanem rétegelválást is. A rétegelválás a rendezett  
nem folytonos szénszálakkal erősített és a folytonos üvegréte-
gek között jött létre (6. ábra), közvetlenül a nem folytonos szá-
lakkal erősített rétegek törési helye mellett.

5. ábra. Szakaszos hajlító vizsgálat eredményei: a) diagramok, b) szkennelt 
képek

6. ábra.  
Próbatestek  
oldalnézete  
-1.2% felületi nyúlás  
mellett:  
a) HMC,  
b) HSC
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VIZSGÁLT MINTÁK FELSZÍNÉNEK ELEMZÉSE  
SEM SEGÍTSÉGÉVEL

A nem folytonos HSC és HMC rétegek tönkremenetele során 
repedések keletkeztek a minták felületén. A repedések több-
sége a minta teljes szélességében folytonos volt. A megfigyel-
hető törések azt mutatják, hogy a nem folytonos szálerősített 
rétegekben a szálak töredeztek. A rétegtöredezés az eddig 
bemutatott legeredményesebb szívóssági mechanizmus, amely  
vizsgálataink alapján a nem folytonos szálerősítésű kompozitok-
nál nyomó terhelésnél is aktív. A nem folytonos rétegek tönkre-
menetelének vizsgálatához mikoroszkópi képeket készítettünk 
a minták felületéről (7. ábra). Ezeken az ábrákon látszik, hogy  
a felszínen található bemélyedések mentén nem csak mát-
rixszakadás vagy egyedi száltörés történt. A szálak a 4-pon-
tos hajlító vizsgálat során kialakuló nyomó terhelés hatására, 
jól meghatározott repedések mentén, a szomszédos szálakkal 
együtt blokkokat alkotva töredeztek. 

7. ÖSSZEFOGLALÁS

A rendezett nem folytonos nagy moduluszú szénszál rétegek 
nyomó terhelés hatására bekövetkező tönkremeneteli nyúlása 
körülbelül 0,1%. A rendezett nem folytonos nagy szilárdságú 
szénszál rétegek nyomó terhelés hatására bekövetkező tönkre-
meneteli nyúlása körülbelül 1,4%. A nagy moduluszú szénszállal 
erősített rétegekben a szálak a négy pontos hajtítás hatására fel-
lépő nyomó terhelés esetén körülhatárolható repedések mentén 
töredeztek, rétegelválás nélkül. Ez a jelenség a nyomóerő-nyúlás 
görbéken jól kivehető meredekség változás formájában jelent 
meg. A nagy szilárdságú szénszállal erősített rétegekben a szá-
lak a négy pontos hajtítás alatt fellépő nyomó terhelés hatására 
szintén töredeztek, de ebben az esetben helyi rétegelválások 
is bekövetkeztek a folytonos és nem folytonos szálas rétegek 
határfelületén a repedések környezetében. A nagy szilárdságú 
és nagy moduluszú szénszálak esetén tapasztalt réteg törede-
zés mint kulcsfontosságú szívóssági mechanizmus, azt mutatja, 
hogy ezeknek az új anyagoknak nem csak a húzó, hanem  
a nyomó terhelés során bekövetkező tönkremenetele is fokoza-
tos, szívós módon mehet végbe. Ez további fejlesztési lehetősége-
ket biztosít az új anyagok számára. Az elvégzett kísérleti munka 
értékes információkat szolgáltat a rendezett nem folytonos 
szálakkal erősített kompozitok mechanikai tulajdonsá gairól és 
nyomó terhelés mellett bekövetkező tönkremenetelük ről, ame-
lyek elengedhetetlenek az új anyag alkalmazása szempontjából. 

A kutatás az Egyesült Királyságban az EPSRC EP/I02946X/1 számú 
pályázat, Magyarországon az NKFIH OTKA K 116070 és OTKA PD 
121121 pályázatok támogatásával valósult meg. Czél Gergely 
köszönetet mond továbbá a Magyar Tudományos Akadémiától  
a Bolyai János Ösztöndíj formájában kapott támogatásért.

IRODALOMJEGYZÉK

[ 1 ]  Pimenta, S.; Robinson, P.: Wavy-ply sandwich with composite skins and 

crushable core for ductility and energy absorption, Compos. Struct., 116, 

364–376 (2014).

[ 2 ]  Fuller, J. D.; Wisnom, M. R.: Pseudo-ductility and damage suppression in 

thin ply CFRP angle-ply laminates, Composites Part A. Appl. Sci. Manuf., 69, 

64–71 (2015).

[ 3 ]  Fuller, J. D.; Jalalvand, M.; Wisnom, M. R.: Combining fibre rotation and  

fragmentation to achieve pseudo-ductile CFRP laminates, Compos. Struct., 

142, 155–166 (2016).

[ 4 ]  Czél, G.; Wisnom, M. R.: Demonstration of pseudo-ductility in high per-

formance glass/epoxy composites by hybridisation with thin-ply carbon 

prepreg, Composites Part A. Appl. Sci. Manuf., 52, 23–30 (2013).

[ 5 ]  Czél, G.; Jalalvand, M.; Wisnom, M. R.: Design and characterisation of 

advanced pseudo-ductile unidirectional thin-ply carbon/epoxy-glass/epoxy 

hybrid composites, Compos. Struct., 143, 362–370 (2016).

[ 6 ]  Czél, G.; Jalalvand, M.; Wisnom, M. R.: Demonstration of pseudo-ductility in unidi-

rectional hybrid composites made of discontinuous carbon/epoxy and continuous 

glass/epoxy plies, Composites Part A. Appl. Sci. Manuf., 72, 75–84 (2015).

[ 7 ]  Czél, G.; Pimenta, S.; Wisnom, M. R.; Robinson, P.: Demonstration of pseu-

do-ductility in unidirectional discontinuous carbon fibre / epoxy prepreg 

composites, Composites Science and Technology, 106, 110–119 (2015).

[ 8 ]  Yu, H.; Potter, K. D.; Wisnom, M. R.: A novel manufacturing method for aligned 

discontinuous fibre composites (High Performance-Discontinuous Fibre 

method), Composites Part A Appl. Sci. Manuf., 65, 175–185 (2014).

[ 9 ]  Yu, H.; Potter, K. D.; Wisnom, M. R.: Aligned short fibre composites with high 

performance. In: Proceedings of ICCM19-19th International conference on 

composite materials, Montreal, Canada (2013).

[ 10 ]  Czél, G.; Jalalvand, M.; Wisnom, M. R.: Hybrid specimens eliminating stress 

concentrations in tensile and compressive testing of unidirectional  

composites, Compos. Part A Appl. Sci. Manuf. (2015).

LEKTORÁLT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY

7. ábra. a) HMC és b) HSC próbatest felülete
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