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MŰANYAGFAJTÁK, KOMPOZITOK, 
BIOMŰANYAGOK 

 
Gőzerővel folyik a ftalátmentes lágyítók fejlesztése 

 
A lágy PVC-kben évtizedek óta lágyítóként használt ftalátok egy részéről kiderült, hogy 
alkalmazásuk kockázatos az egészségre, ezért a közvélemény az olyan típusokkal szem-
ben is gyanakvó lett, amelyekre vonatkozóan a káros hatást nem bizonyították be. A 
lágyítógyártók azonban mindent megtesznek, hogy ezeket is hasonlóan jó hatásfokú 
ftalátmentes készítményekkel lehessen helyettesíteni. Ezt szorgalmazzák a szigorodó 
előírások és a (néha túl)buzgó „zöld” szervezetek is.  
 

Tárgyszavak: PVC; lágyító; ftalátmentes lágyítók; EU szabályozás. 
 
 
Egy jó évtizeddel ezelőtt a szülők és nagyszülők tele voltak aggodalommal, mert 

az emberek elkezdtek arról beszélni, hogy a játékokban, esőkabátokban és más lágy 
PVC-kben alkalmazott kis molekulatömegű ftalát típusú lágyítók káros hatással lehet-
nek a gyerekek nemi identitására. Az egész világra kiterjedő vita nyomán egyes ftalát 
típusú lágyítók, pl. a dioktil-ftalát (DOP) használatát betiltották, és a többire is rávetült 
az a gyanú, hogy ártalmasak az egészségre. Viszonylag hamar megjelentek a piacon a 
helyettesítésükre ajánlott nem-ftalát típusú lágyítók, amelyek ugyan teljesen biztonsá-
gosak voltak, de a velük lágyított PVC-k minősége messze elmaradt a ftalátokkal lá-
gyított korábbi termékekétől.  

A kis molekulatömegű lágyítók összeférhetősége a PVC porral nagyon jó, a PVC 
könnyen abszorbeálja a ftalátokat és azok lágy fogású terméket adnak. Hátrányuk, 
hogy ki tudnak párologni a polimerből, gőzeik lecsapódnak pl. a gépkocsi szélvédőjén, 
és szennyezik a légteret.  

Helyettesítésükre nagyobb molekulatömegű lágyítókat kezdtek alkalmazni. Ezek 
kevésbé illékonyak, lassabban vándorolnak ki a PVC-ből, de kisebb a lágyító hatásuk, 
lassabban gélesítenek. Próbálkoztak biobázisú lágyítók bevezetésével is, ezek alap-
anyag-ellátása azonban egyelőre bizonytalan és költséges.  

A ftalátok iránti idegenkedés miatt – amelynek terjedését a „zöld” szervezetek, 
mindenekelőtt a Greenpeace és más civil szervezetek (NGO-k) hatásosan fokozták – a 
lágyítógyárak erőteljes fejlesztésbe kezdtek, és ma már nagy választékban kínálnak 
ftalátmentes lágyítókat, amelyek némelyikével legalább olyan jó, vagy jobb minőségű 
lágy PVC-t lehet előállítani, mint a korábban használt ftalátokkal. A fejlesztésekre ösz-
tönzőleg hatnak a szigorodó előírások is. 

A ftalát típusú lágyítók mindezek mellett is még mindig a PVC-khez felhasznált 
összes lágyítónak több mint a felét teszik ki, de részarányuk csökkenő irányzatot mu-
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tat. Az USA-ban pl. 2014-ben a lágyítók 58%-a volt ftalát típusú, 2019-ben már csak 
kb. 54% lesz. A felhasznált mennyiség továbbra is növekszik, de míg az összes lágyí-
tóé 2,3%-kal, a ftalátoké csak kb. 1%-kal nőtt. 

A publikációban szereplő lágyítók rövid jele és kémiai neve az 1. táblázatban ta-
lálható. [A csillaggal (*) jelölt lágyítókban a szénhidrogén csoport 8 szénatomot tar-
talmaz ezért egyes gyártók ezt „oktil” csoportnak nevezik. De mivel az „oktil” 2. szén-
atomjához két szénatom egy „etil” oldallánc formájában kapcsolódik, vannak vállala-
tok és szerzők,  amelyek és akik ezt a csoportot „etil-hexil” csoportnak nevezik. Kémi-
ai névként mindkét forma előfordul a szakirodalomban, rövid jelként azonban csak a 
DOP és a DEHP forma váltakozásával találkoztunk, a DOP forma inkább az ipari, a 
DEHP forma inkább az egészségügyi alkalmazásokban használatos. A tömörítő meg-
jegyzése.] 

1. táblázat 
A publikációban előforduló lágyítók rövid jele és kémiai neve 

 
Rövid jel Kémiai név 
ATBC acetil-tributil-citrát 
BBP benzil-butil-ftalát 
BTHC butil-tri-n-hexil)-citrát 
DBP dibutil-ftalát 
DEBP di(etil-butil)-ftalátt 
DEGDB dietilénglikol-dibenzoát 
DEHT* di(2-etil-hexil)–tereftalát), dioktil-tereftelát 
DEP dietil-ftalát 
DIBP diizobutil-ftalát 
DINCH 1,2-ciklohexándikarbonsav izononilésztere 
DINP diizononil-ftalát 
DOP* dioktil-ftalát, di(etil-hexil)-ftalát 
DOPT* dioktil-tereftalát, di(etil-hexil)-tereftalát 
DOS* dioktil-szebacát, di(etil-hexil)-szebacát 
DOZ* dioktil-azelát, di(etil-hexil)-azelát 
DPGDB dipropilénglikol-dibenzoát 

PETV pentaeritritol-tetravalerát 

TBC tributil-citrát 
TOTM* trioktil-trimellitát 

Az EU-ban folyik a lágyítókra vonatkozó szabályozás 

DINP. A DINP a PVC-gyártásban általánosan alkalmazott lágyító, az Európában 
felhasznált lágyítók 30%-át teszi ki. A dániai környezetvédelmi hivatal (EPA) 2014-
ben jelezte, hogy javasolni fogja ennek a lágyítónak „reprodukcióra veszélyes” minő-
sítését. A bejelentés nyomán kialakult vita alapján kialakult az a vélemény, hogy a 
rendelkezésre álló adatok alapján az átsorolás nem indokolt. A dániai EPA újabb be-
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adványt nyújtott be az ECHA (Európai Vegyianyag-ügynökség) veszélyes anyagokkal 
foglalkozó bizottságához.  

ATBC. 2016 őszén az ECHA nyilvánosságra hozta a kockázatokkal foglalkozó 
bizottság (RAC, Risk Assesment Committee) menedzsmentjének elemzéseken alapuló 
dokumentumát. Eszerint „az ATBC a ftalát típusú lágyítók alternatívája lehet számos 
alkalmazásban, különösen az olyan érzékeny területeken, mint. pl. az orvosi eszközök 
vagy a játékok”. Az ECHA úgy döntött, hogy a meglévő adatok alapján a menedzs-
mentnek jelenleg nincs további feladata a szabályozás ügyében.  

DEHB, DBP, BBP, DIBP. 2017 júniusában az ECHA közzé tette, hogy a társa-
dalmi-gazdasági értékeléssel foglalkozó bizottság (SEAC, Socio-Economic 
Committee) támogatja a RAC javaslatát, amely szerint meg kell tiltani ezek alkalma-
zását az Európában gyártott vagy ide importált termékekben. Az európai 
lágyítógyártók szövetsége üdvözölte az állásfoglalást, különösen az importra vonatko-
zó részét, ugyanakkor rámutatott arra, hogy a DEHP széles körű kitiltása korai lenne, 
mert erről még folynak a viták. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a tilalom hatással 
lenne a körkörös gazdálkodásra, mert azt érvényesíteni kellene a hulladék újrafeldol-
gozásakor is. Az ECHA két bizottságának állásfoglalása alapján az Európai Bizottság 
hozza meg a végső döntést, amely három évvel azután válik kötelezővé, hogy a hivata-
los lapban (Office Journal) megjelent. 

Az aktuális eseményekről és döntésekről az európai lágyítógyártók egyesülése 
(Europen Plasticizers) adhat tájékoztatást (www.plasticizers.org.) amely az Európai 
Vegyipari Szövetség egyik szektora; tagjai a legnagyobb európai lágyítógyártók, a 
BASF, a Deza, az Evonik Performance Materials, az ExxonMobil, a Grupa Azoty, a 
Lanxess és a Perstorp.  

Lágyítók a PVC padlókban 

Az Emerald Kalama Chemical K-Flex márkanevű ftalátmentes lágyítói dibenzoát 
típusúak. Ezeket a cég a padlógyártáshoz ajánlja, amely ugyan az USA padlóburkoló 
anyagainak legfeljebb 5%-át teszi ki, de ez a termék nagyon szembetűnő, a vásárlóval 
lefektetés után közvetlenül érintkezik, és befolyásolja a fölötte levő levegő minőségét. 
A cég érzékelve a ftalátok iránti ellenszenvet, elkezdte a ftalátmentes termékek fejlesz-
tését. Ehhez a döntéshez nem kis mértékben járult hozzá egy nagy amerikai forgalma-
zó, amely 2015-ben elhatározta, hogy kínálatából kivonja a ftalát lágyítót tartalmazó 
PVC padlókat. 2016-ban két másik diszkontlánc is bejelentette, hogy hasonló lépésre 
készül. Egy politikai szervezet azt követelte, hogy tüntessék fel a csomagoláson, ha a 
termék dietil-ftalátot (DEP) vagy dibutil-ftalátot (DBP) tartalmaz.  

2016-ban Berlinben a műanyag padlókról rendezett konferenciát (Plastics in 
Flooring) a Compoundig World című folyóirat kiadója. Az Emerald cég előadója itt is 
népszerűsítette dibenzoát lágyítóit. Beszélt arról, hogy a ftalátokat helyettesítő lágyítók-
kal nem mindig sikerül elég rugalmas padlót vagy műbőrruházatot gyártani. A tereftalát 
típusú lágyítók nehezen terjednek, mert nem keverednek könnyen a PVC-vel. Tapaszta-
latuk szerint sok feldolgozónál lágyítókeverékeket készítenek az optimális termékminő-
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ség elérésére. Erre különösen alkalmasak lehetnek a náluk gyártott dibenzoátok, ame-
lyek nagyon jól összeférnek a PVC-vel és könnyen feldolgozható, jó tulajdonságú anya-
got adnak. Jó tapasztalatokat szereztek pl. DOPT (dioktil-tereftalát) és dibenzoátok ke-
verékével. A dibenzoátok semmiféle kockázatot nem jelentenek; a két leggyakrabban 
alkalmazott típus, a DEGDB (dietilénglikol-dibenzoát) és a DPGDB (dipropilénglikol-
dibenzoát) jelenlétekor nincs szükség erre figyelmeztető feliratra, egyes változataikat 
pedig az FDA élelmiszerekkel közvetlen érintkezésre is engedélyezte.  

Az ExxonMobil a konferencián mutatta be PVC padlók lágyítására kifejlesztett 
nagy molekulatömegű, Jayflex DINP (diizononil-ftalát)-ját. A cég előadója kiemelte, 
hogy a 400 °C feletti forráspontú lágyítóból nem tudnak felszabadulni illékony vegyü-
letek, emellett könnyen feldolgozható keverékeket és nagyon jó habszerkezetet is lehet 
vele előállítani.  

Polimer lágyítók  

A COIM csoport számos új ftalátmentes polimer lágyítót fejlesztett ki az elmúlt 
években, közöttük a Plaxter P és a Plaxter PL márkanevű terméket. A Plaxter P mo-
nomer jellegű lágyítókkal keverve kielégítheti mind a műszaki, mind pedig az előírá-
sokban rögzített követelményeket. A cég szerint szénhidrogénnel, olajjal, szappannal 
érintkező lágy PVC-t szinte lehetetlen polimer lágyító nélkül előállítani, mert ezek a 
vegyszerek kioldják az olyan népszerű kis molekulatömegű lágyítókat, mint a DINP, a 
DINCH (1,2-ciklohexándikarbonsav izononilésztere) vagy DEHT. Emellett Plaxter P 
nélkül aligha lehet eleget tenni az USA és az EU előírásainak, amelyek szerint csak 
egy pozitív listán szereplő olyan adalék keverhető hozzá az alappolimerhez, amelynek 
révén csökken a lágyítók fajlagos és globális migrációja. A Plaxter PL pedig kezdőlé-
pés az olyan biolágyítók felé, amelyeknek ára elfogadható a felhasználók számára. Ez 

a lágyító 15–35%-ban megújuló forrás hulladéká-
ból készül, és lágyító hatása hasonló a Plaxter P-
éhez. Ára is kedvező, ez is hozzájárul ahhoz, hogy 
egyre többen kezdik alkalmazni.  

Az Azoty csoport Oxoviflex márkanéven kí-
nál DEHT-t. A cég speciális észterprojektje kere-
tében újabb innovatív poliészter- és biobázisú lá-
gyítók fejlesztésén dolgozik. Egy 2018-ban elké-
szülő új üzemrészben ezeket korlátozott mennyi-
ségben az ipar számára fogja gyártani, de az új 
részleg egyúttal kísérleti üzemként is funkcionál 
majd az új termékek fejlesztésében. 

Új lágyító élelmiszeripari alkalmazásra  

A PVC-nek ma már szerény szerepe van az 
élelmiszerek csomagolásában, de a szállító-

1. ábra Az FDA jóváhagyása 
alapján a hússzeletek közvetle-
nül érintkezhetnek a Perstorp 
Pevalen lágyítóját tartalmazó 

szállítószalaggal 
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szalagok nagy része ebben az iparágban PVC-ből készül. A Perstorp cég ilyen szállító-
szalagok gyártásához ajánlja Pevalen márkanevű új pentaeritritol- tetravalerát (PETV) 
lágyítóját. Mivel a szállítószalagokkal az élelmiszer gyakran közvetlenül érintkezik (1. 
ábra), a cég több erre szakosodott független intézményben, közöttük az olaszországi 
toxikológiai kutatóintézetben (RTC, Research Toxicology Center) és az USA élelmi-
szer- és gyógyszerügyi hatóságánál (FDA, Federal Food and Drog Administration) 
bevizsgáltatta a lágyítót. Egy vizsgálatsorozatban a PETV tulajdonságait két, ma kor-
szerűnek és veszélytelennek tartott lágyítóéval hasonlították össze. Az eredményeket a 
2. táblázat tartalmazza. A Pevalennek nincs toxikus hatása, még az előírt vizsgálatban 
alkalmazott legnagyobb dózisban sem. Húsipari üzemekben és baromfifeldolgozókban 
használt szállítószalagokban és kesztyűkben, továbbá asztalterítők PVC bevonatában 
32%-ig alkalmazható külön engedélyeztetés nélkül.  

2. táblázat 
A Perstorf Pevalen márkanevű PETV lágyítójának két másik lágyítóhoz viszonyított 

különböző tulajdonságai. A számok „jópontot” jelentenek. 
 

Lágyító Lágyság VOC-
kibocsátás 

Viszkozi-
tás 

Pára-
lecsapó-

dás 

Gélesedés, 
abszorpció 

Öregedés Összesen 

PETV 5 4 4 4 5 5 27 
DINCH 3 3 5 2 3 3 19 
DOTP 4 3 3 2 4 3 19 

 
 
Az Adeka cég ftalátmentes lágyítói között vannak trimellitátok (pl. TOTM, 

trioktil-trimellitát ), de vannak aromás gyűrűt nem tartalmazó polimer lágyítói is, pl. 
egy adipátalapú poliészter, az ADK CIZER PN-7160, amelyet a DOP helyettesítésére 
ajánlanak. Ennek a lágyítónak 25 °C-on kicsi (150 mPa/s) a viszkozitása, a 100 rész 
PVC/50 rész lágyítóval készített keverékek –24 °C-ig megőrzik hajlékonyságukat.  

Akadozó alapanyag- és lágyítóellátás 

2016 októberében a BASF ludwigshafeni telephelyén súlyos baleset történt, 
amelyben öt ember meghalt és 45 ember megsérült. Egy csőszerelő hibája miatti fatá-
lis robbanássorozat és az azt követő tűzvész nemcsak a vegyi anyagok gyártóberende-
zéseit pusztította el, hanem tönkretette a közeli kikötő csőhálózatát is, amelyen keresz-
tül a gyár lágyítógyártásához az alapanyagokat kapta. Emiatt a világpiacon bizonyos 
lágyítók beszerzése nehézkessé vált és áruk is megemelkedett.  

A lágyítógyártást hátráltatja egy teljesen más esemény is. A kínai kormány 
ugyanis az ország északkeleti részén a nagyfokú levegőszennyezés miatt több 
szebacinsavat gyártó üzemben leállította a termelést, amely egy részlegesen biobázisú 
lágyító, a DOS (dioktil-szebacát) alapanyaga. A szebacinsavat ricinusolajból készítik, 
amelynek fő forrása Kína és India. Mivel Kínában egyre szigorúbb környezetvédelmi 
intézkedéseket vezetnek be, a szűkös alapanyag-ellátás áremelkedéssel járhat.  
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Lágyítók alternatív forrásokból 

Az Emery Oleochemicals arra törekszik, hogy új Edenol DOZ [di(2-etil-hexil)-
azelát] lágyítójával enyhítse a szebacinsav-ellátás okozta gondokat, és úgy véli, hogy a 
nehezen és drágán hozzáférhető szebacinsav helyett a saját üzemében előállított 
azelainsavval pótolni tudja a hiányokat. Az azelainsavat a cég természetes olajok és 
zsírok ozonizálásával állítja elő, ezért részlegesen biobázisúnak tekinthető. Az 
azelainsavban (CH2)7(COOH)2 mindössze eggyel kevesebb szénatom van, mint a 
szebacinsavban (CH2)8(COOH)2, ezért meg vannak győződve arról, hogy új lágyító-
jukkal helyettesíthető lesz a PVC gyártásban széles körben alkalmazott DOS. A két 
lágyítóval készített PVC mintákon (amelyek Ca-Zn stabilizátort és kostabilizátorként 
szójaolajat tartalmaztak) ezt be is vizsgálták. A két lágyító tulajdonságait a 3. táblázat, 
a velük lágyított PVC minták tulajdonságait a 4. táblázat tartalmazza. A PVC minták 
tulajdonságai nagyon hasonlók. Az Edenollal valamivel lágyabb terméket kaptak, ami 
azt jelenti, hogy kevesebb lágyítóval lehet elérni ugyanazt a lágyságot. A 100/40 ará-
nyú (phr) minták a húzóvizsgálatban teljesen azonos eredményeket adtak, a többi tu-
lajdonságban mutatkozó eltérés a mérések tűréshatárain belül maradnak.  

 

3. táblázat 
A biobázisú Edenol DOZ és a DOS lágyító jellemző tulajdonságai 

 
Jellemző Egység Edenol DOZ DOS 
Szín – színtelen színtelen 

Szag – szagtalan szagtalan 

Viszkozitás mPas kb. 20 kb. 20 

Sűrűség g/cm3 kb. 0,92 kb. 0,92 

Dermedéspont °C kb. -80 kb. -80 

Molekulatömeg Dalton 412 426 

 
4. táblázat 

100 rész PVC-hez 40, ill. 70 rész (phr) Edenol DOZ, ill. DOS lágyítót (emellett k71 
Ca-Zn stabilizátort és szójaolajat) keverve készített mintákon mért tulajdonságok  

 

Tulajdonság Egység 
Edenol DOZ 

40 rész DOS 
Edenol DOZ 

70 phr DOS 

Shore A kemény-ség 
– – – 71 78 

Shore D keménység 
– 35 37 – – 

Húzószilárdság N kb. 230 kb. 233 kb. 156 kb. 172 

Szakadási szilárdság 
N/mm2 kb. 19,8 kb. 19,8 kb. 14,2 kb. 14,8 

Szakadási nyúlás 
% kb. 545 kb. 541 kb. 727 kb. 709 

Hideg hajlítás határértéke  
°C kb. -55 kb. -60 kb. -65 kb. -65 

Extrahálhatóság* % kb. 2,4 kb. 2,7 kb. 11,0 kb. 11,4 

* Tömegveszteség 60 °C-os izooktánban áztatva 4 h után. 
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A kifejezetten megújuló források felhasználását szorgalmazó németországi 
Jungbunzlauer cég (Ladenburg) Citrofol BI tributil-citrát és Citrofol BII acetil-tributil-
citrát lágyítóit a jövőben a Green Biologics BioPure márkanevű n-butanoljának fel-
használásával fogja gyártani. A Citrofol BII lágyító nagy hatásfokú elsődleges lágyító, 
amely érzékeny területen (pl. testápolók, kozmetikumok) és műszaki gyártmányokban 
is alkalmazható. Ez a lágyító kis viszkozitású, szagtalan átlátszó folyadék, amelynek 
magas a forráspontja és kicsi az illékonysága. Összeférhetősége a PVC-vel nagyon jó. 
Műbőrökhöz, textilbevonatokhoz, padlókhoz és sokféle más gyártmányhoz ajánlják 
felhasználását.  

Új lágyító orvosi eszközökhöz  

Az európai egészségügyban jelenleg négy lágyítót ajánlanak a korábban általáno-
san alkalmazott DEHP helyett. Ezek a DINCH, a BTHC (butil-tri-n-hexil)-citrát, a 
TOTM és a DEHT.  

Az Eastman Chemical és a wisconsini vérellátó központ (USA) közös fejlesztése 
alapján egy vértároló zacskókhoz szánt új lágyító klinikai vizsgálatai egy éve fejeződ-
tek be. A zárójelentésben megállapították, hogy az ortoftalátot tartalmazó stabil 
DEHP-t (amelynek az Eastman az egyik fő gyártója) ugyan hosszú évekig használták a 
vér és vérkészítmények tárolására szolgáló eszközökben, a közvélemény 
ftalátellenessége és a törvényi szabályozás irányvonalai egy új lágyító előállítására 
ösztönözte őket. Az új 168 SG DEHT egy különösen finom készítmény (az SG 
„sensitive grade”-t jelent), és alkalmazása a vértároló zacskókban a legmagasabb igé-
nyeket is kielégítheti.  

További információk: _ www.emeraldmaterials.com; _ www.exxonmobil.com.; 
www.coimgroup.com.; www.grupaazoty.com. www.perstorp.com. ww.adeka.co.jp/en.; 
www.basf.com. www.emeryoleo.com.; www.jungbunzlauer.com.; www.eastman.com. 
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