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BIOMŰANYAGOK 

 
Poliolefinek minden mennyiségben és minden minőségben 

 
2018. február 25–28. között az SPE rendezésében tartott nemzetközi konferencián bebi-

zonyosodott, hogy a poliolefinek gyártásának és választékának bővülése, a gyártástech-

nológiák és az ezekhez használt katalizátorok fejlesztése töretlen. A konferencián az elő-

adások többsége a gépkocsigyártás számára kifejlesztett új ütésálló polipropilének és a 

csomagolástechnikának szánt korszerű PE-LLD-k új technológiáiról és katalizátorairól 

szólt. A befektetők bíznak a poliolefinek további sikereiben; csupán Észak-Amerikában 

2017 és 2019 között ennek a polimercsaládnak a gyártókapacitása több mint évi 8 millió 

tonnával, 2021-ig újabb 6 millió tonnával növekszik meg. 

 

 

Tárgyszavak: poliolefin; gyártókapacitás; fejlesztés; PE-HD; PE-LD; 

PE-LLD; PP; EPDM; katalizátor. 

 

 

Az SPE (Society of Plastics Engineers, Műanyagmérnökök Szövetsége) rendezé-

sében megtartott konferencián (International Polyolefins Conference) az előadások 

többsége arról szólt, hogy hogyan lehetne a poliolefineket még rugalmasabbá, még 

szívósabbá tenni úgy, hogy emellett feldolgozásuk könnyebbé váljék, folyóképességük 

növekedjék. Ezzel főképpen az autógyártás igényeit szeretnék kielégíteni.  

Hőre lágyuló műanyagokat már 30 éve alkalmaznak a gépkocsik karosszériáiban. 

Az első fecske a GE Plastics poliamidból és poli(fenilén-éter)-ből készített keveréké-

ből, a Noryl GTX-ből a Buick le Sabre 1988-as modelljéhez fröccsöntött hátsó sárhá-

nyó volt. (A Noryl gyártását időközben a Sabic vette át).  

A későbbiekben a drága műszaki műanyagok helyett áttértek az ún. 

termoplasztikus olefinelasztomerek (TPO)-k alkalmazására, amikor a poliolefint (első-

sorban a polipropilént) elasztomerrel keverték. Kompaundálással kétfázisú keveréke-

ket hoztak létre, amelyekben a gumiszerű fázis adta a rugalmasságot, az alacsony hő-

mérsékleten is megfelelő ütésállóságot.  

A konferencián az előadók olyan új technológiákról számoltak be, amelyekkel a 

gumifázist polimerizálás közben, a reaktorban – in situ – alakítják ki. Ezekkel az új 

technológiákkal rendkívül szívós polietilénfóliákat is tudnak gyártani a csomagolás-

technika számára.  

A poliolefinek fejlesztése, a választék bővülése, a tulajdonságok sávjainak kiter-

jesztése (és nem elhanyagolható szempontként a közeljövőben rendelkezésre álló olcsó 

nyersanyagforrás, a palagáz megjelenése) új gyártókapacitások létrehozására ösztönöz-
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te az amerikai befektetőket. 2017 és 2019 között Észak-Amerikában évi 8 millió ton-

nával növekszik a polietilének gyártása (1. táblázat), 2019-2021 között pedig további 

6 millió tonna/év kapacitásnövekedésre lehet számítani. Ez azt jelenti, hogy pl. a lineá-

ris kis sűrűségű polietilén (PE-LLD) 2019-re 47,2%-kal majdnem megduplázódik, de a 

nagy sűrűségű polietilén (PE-HD) ennek nagy molekulatömegű változatával (PE-

UHMW) együtt ugyancsak eléri a 40%-ot. 

A polietiléngyártó kapacitások közvetett hatása a katalizátorgyártásban a licenc-

vásárlások felfutása, a gyártókapacitások bővítése, továbbá a katalizátorok továbbfej-

lesztése.  

1. táblázat 

Polietilénberuházások (8440 kt) Észak-Amerikában 2017–2019 között, kt/év 
 

Cég PE-HD PE-UHMW PE-LLD PE-LD Indul(t) 

Chevron Phillips 550 550   2018/1 

Dow 200  450 300 2017/4 

Dow   600  2019/3 

DuPont    60 2018/1 

ExxonMobil   1300  2017/4 

ExxonMobil   650  2019/4 

Formosa Pl. 400 400  300 2018/3 

Ineos/Sasol  470   2017/4 

Lyondell/Basel 200 550   2017–2019 

NOVA,Corunna 100   60 2018/2 

NOVA, Alberta   550  2016/4 

Sasol   450 300 2018–2019 

Összesen 1450 1970 4000 1020 – 

Bővülés, % 17,2 23,3 47,4 12,1 – 
 

A poliolefingyártás katalizátorainak különböző generációi  

A propilén és az etilén polimerizációjához az 1950-es, ill. 1970-es években kezd-

ték alkalmazni a különböző aktivitású Ziegler-Natta katalizátorok 1. és 2. generáció-

ját, amelyekkel szabályozni lehetett a polimerek izotakticitását. Ezek alapja hordozó 

nélküli szilárd titán-tetraklorid volt, amelyet alumínium-trikloriddal és dietil-alumí-

nium-kloriddal aktiváltak. Ezek az anyagok ma már csak a polimerizáció történetében 

fordulnak elő.  

A 3. generációt az 1980-as években vezették be, ennek alapja is a titán-tetra-

klorid, de ezt magnézium-klorid hordozóra vitték fel, és belső elektrondonort (etil-

benzoátot vagy metil-p-toluátot) tartalmazott, ami aktivitását erősen fokozta és ugyan-

csak szabályozta a PP izotakticitását. Ezt a katalizátort egyes gyártók ma is alkalmazzák.  

A 4. és 5. generációs katalizátorokat elsősorban sztereospecifikus PP-k szintézi-

séhez használják. Az 1990-es években megjelent 4. generáció a 3. generációs katalizá-
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torok továbbfejlesztett változata, a belső elektrodonor ebben egy diészter, pl. 

diizobutil-ftalát, és külső elektrondonorként szilánt, pl. diciklopentil-dimetoxi-szilánt 

is tartalmaz, amely rendkívüli mértékben növeli aktivitását és az izotaktikus PP szelek-

tivitását. A mai PP gyártás 90%-a ilyen katalizátorokkal dolgozik.  

Az 5. generáció hasonló a 4. generációhoz, de belső elektrondonorja 

„ftalátmentes”, pl. valamilyen diéter vagy szukcinát, és külső elektrondonor nélkül is 

alkalmazható. Ezeket a katalizátorokat az 1990-es években szabadalmaztatták, de csak 

a 2000-es években, az EU nyomására kerültek kereskedelmi forgalomba, miután a 

REACH program keretében a ftalátokat egészségre kockázatos vegyületeknek nyilvá-

nították.  

A következő években némi zavar támadt a generációk számozásában. A Dow 

2011-ben Consista márkanévvel hozott forgalomba egy ftalátmentes katalizátort, 

amelyben a belső elektrodonor katechol-dibenzoát, és amelyet a katalizátorok 6. gene-

rációjának tekintett. A világ egyik legnagyobb katalizátorgyártója, a Grace megvásá-

rolta a Consista gyártási jogát, és ugyancsak a Ziegler-Natta katalizátorok 6. generáci-

ójaként forgalmazza azt. A konkurens Clariant szerint ez a katalizátor legfeljebb 5,5. 

generációnak tekinthető, mert nem más, mint a ftalátmentes katalizátorok egy újabb 

változata.  

A Clariant a metallocén és az egy-aktív-helyes katalizátorokat a sorolja a PE és 

PP katalizátorok 6. generációjába. Ezek alapvetően különböznek a Ziegler-Natta kata-

lizátoroktól, és kiemelkedően nagy teljesítményű poliolefineket lehet velük előállítani. 

Nem kétséges, hogy a ZN katalizátorok 30 éves dominenciája után a jövőben ezek al-

kotják majd a poliolefingyártás egyik legfontosabb katalizátorcsoportját.  

Az két ciklopentadién gyűrűt tartalmazó első metallocén katalizátorokat az 1980-

az évek végén vezették be, ezek nyomán jelentek meg az 1990-es években és a 2000-

es évek elején a posztmetallocén egy-aktív-helyes katalizátorok (SSCs, single-site-

catalysts).  

Az első metallocén katalizátorokkal 1980-ban folyékony EPDM-et gyártottak 

szintetikus gumiként. Polietilént metallocén katalizátorral elsőként az ExxonMobil 

(Irving, Texas, USA) és a Dow (Midland, Michigan, USA) gyártott 1991-ben, de ha-

marosan követte őket a japán Mitsui Chemicals és a Mitsubishi (Tokió). Metallocén 

katalizátorral PP-t elsőként a Hoechst AG (Frankfurt am Main, Németország) készített, 

amely jelenleg a LyondellBasell (Houston, Texas, USA) egyik részlege; de hamarosan 

alkalmazta ezt a technológiát az ExxonMobil, a Fina Inc. (Dallas, Texas, USA), a To-

tal S.A. (Courbevoide, Franciaország), a Mitsui és a Mitsubishi is. Az új technológiá-

val a ZN katalizátorok izotaktikus PP-ivel szemben szindiotaktikus PP-t is elő lehet 

állítani. (Az előbbiben a PP –CH3 oldalcsoportjai váltakozva a polimerlánc ellentétes 

oldalán találhatók, az utóbbiban ugyanazon az oldalon, fésűszerűen helyezkednek el, 

ami erősen meghatározza a PP tulajdonságait.)  

A metallocén katalizátorokkal készített poliolefinek feldolgozása nehezebb volt, 

mint a megszokott ZN katalizátorokkal gyártottaké, és jóval drágábbak is voltak, ezért 

a technológia csak lassan terjedt el. A posztmetallocén katalizátorokkal olcsóbb és 

könnyebben feldolgozható polimereket lehet gyártani.  
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A metallocén és posztmetallocén katalizátorokhoz egyaránt MAO (metil-

alumínium-oxán) kokatalizátort vagy más, bórbázisú aktivátort használnak. Mindkét 

katalizátortípussal lehet homopolimereket és kopolimereket is szintetizálni. A 

kopolimerekben a komonomer eloszlása egyenletes, és megvalósítható a termék szűk 

molekulatömeg-eloszlása. A komonomer aránya széles határok között változhat, típusa 

C4-C10 vagy annál nagyobb is lehet. Etilénből és propilénből komplex 

sztereoreguláris polimerek készíthetők, harmadik komonomerrel, pl. buténnel 

bimodális vagy trimodális polimerek gyárthatók széles molekulatömeg-eloszlással.  

Az egy-aktív-helyes és a Ziegler-Natta katalizátorok nem kompatibilisek, de 

egymás után következő reaktorokban társíthatók. Az ilyen katalizátorok részaránya a 

világ poliolefingyártásában jelenleg még csekély, de várhatóan gyorsan növekedni fog. 

A poliolefinek gyártókapacitásának gyors növekedésére a katalizátorgyártóknak 

is fel kell készülniük. Ezen a területen is változások figyelhetők meg.  

Egy már említett amerikai vegyipari vállalat, a 3700 embert foglalkoztató W. R. 

Grace (Columbia, Maryland, USA), amelynek egyik üzletága eddig is a katalizátor-

gyártás volt, 416 millió USD-ért teljes egészében megvásárolta az Albemarle Corpora-

tion poliolefinkatalizátor üzletágát. Ez által birtokába került az Albemarle 

metallocénkatalizátorainak, egy-aktív-helyes katalizátorainak, szerves bóralapú 

aktivátorainak, MAO kokatalizátorainak és továbbfejlesztett Ziegler-Natta katalizáto-

rainak gyártása. (Az utóbbiak eredeti tulajdonosa az olaszországi Versalis S.p.A volt. 

Közöttük vannak zagyfázisú és folyékony fázisú technológiában alkalmazható típusok 

is.) A vásárlás révén a Gracé lett az Albemarle amerikai gyára (Baton Rouge, 

Louisiana) és dél-koreai üzeme (Yeosu). Emellett alkalmazottai 176 kutatás-

fejlesztésben tapasztalt munkatárssal és számos jól képzett üzemi szakemberrel is kie-

gészültek. A Grace korábban ugyancsak megvásárolta a BASF SE (Ludwigshafen, 

Németország) LYNX poliolefinkatalizátor üzletágát, a Dow Chemical Co.-tól 

(Midland, Michigan) pedig a Ziegler-Natta katalizátorok hatodik generációját képvise-

lő Consista, továbbá az Unipol PP gyártási jogát. 

Új ütésálló polipropilének a gépkocsigyártás számára 

Első ízben egy első osztályú (Tier 1) autóipari beszállító, a Magna Exteriors ké-

szített gépkocsihoz TPO-ból (a Lyonell/Basell egy TPE/PP kompaundjából) hátsó aj-

tópanelt, amelyet a Nissan Motor 2014-es Rouge CUV modelljébe építettek be, de en-

nek nem volt igazi piaci sikere.  

A karosszériaelemek gyártásában a legújabb versenytársak az olyan ütésálló PP 

kopolimerek, amelyekbe a gumifázist a polimerizálás folyamatában in situ építik be 

műanyagba. A Novolen Technology GmbH [Mannheim, Németország; korábban 

Lummus Technology GmbH, a Chicago Bridge and Iron Co. (CBI) egyik részlege] 

gázfázisú Novolen technológiájával 40% gumit tartalmazó PP kopolimert gyárt, amely 

már kereskedelmi forgalomban van. A hozzá való Novolen NHP 402 márkanevű nem 

ftaláttípusú katalizátort a Clariant International AG (Muttenz, Svájc) munkatársaival 

közösen fejlesztették ki. Ezzel ütésálló és random kopolimereket is lehet gyártani. Az 

ütésálló PP jellemző tulajdonságai: szakadási nyúlás 69%, oldhatóság xilolban legfel-
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jebb 1%, rugalmassági modulus 1760 MPa, húzószilárdság 35,6 MPa. A katalizátor 

licence 2017 óta a CBI-től megvásárolható, de a Clariant is forgalmazza PolyMax 600 

márkanéven. A Clariant ezt a katalizátort a LyondellBasell Spheripol, a Grace Unipol 

PP, az Ineos Innovene licenctulajdonosai számára is hozzáférhetővé teszi. A katalizá-

tor nagyon érzékeny a hidrogénre, amelynek hatására a reaktorban leállítható a lánc-

növekedés, ilyen módon szabályozható a szintetizált polimer molekulatömege, azaz a 

folyóképessége. A Clariant előadója szerint laboratóriumi körülmények között 100 és 

1000 g/10 min közötti folyási indexű PP kopolimereket is elő tudtak állítani.  

A Grace előadója arról számolt be, hogy a ftalátmentes Consista katalizátor az 

Unipol PP eljárásban is alkalmazható. Az evvel készített PP 33% in situ TPO elaszto-

mert tartalmaz, folyási száma 30 g/10 min. Más gázfázisú PP katalizátorok fejlesztésén 

is dolgoznak. Legutóbbi szabadalmukban egy propilén/butén kopolimer szintézisekor 

keletkező hő elvezetésének új módját védték le, amivel erősen megnövelhető a gyártás 

sebessége.  

A Borealis AG (Linz, Ausztria) képviselője Borstar PE és PP eljárásuk és katali-

zátortechnológiájuk legújabb fejlesztéseit mutatta be. Ezzel olyan multimodális eti-

lén/propilén elasztomereket (ethylene/propylene rubber, EPR vagy rubberlike 

thermoplastic polyolefins, RTPO) állítanak elő, amelyekben akár 33% az in situ „gu-

mi”, és folyási számuk eléri a 12 g/10 min-t. (A multimodális polimerek molekulatö-

meg-eloszlását mutató görbének két vagy több csúcsa van, azaz a polimer különböző 

molekulatömegű fázisokból áll.) Ilyeneket három vagy négy egymás utáni reaktorban 

gyártanak, az első egy hurokreaktor, amelyet két vagy három gázfázisú reaktor követ. 

A cég legújabb terméke a Fibremod nevű RTPO család, amelybe rövid üvegszálakat 

(Fibremod PP-SGF) vagy hosszú üvegszálakat (Fibremod PP-LGF), esetleg 6–20% 

szénszálat (Fibremod PP-CF) kevernek. A már említett Magna Exteriors cég 

Fibremod kompaundból készített vékony falú gépkocsisárhányóját 2017-ben a gépko-

csikban alkalmazott kompozitokkal foglalkozó SPE konferencián és kiállításon inno-

vációs díjjal tüntették ki.  

Az ExxonMobil Corp. kutatói a metil-alumínium-oxán (MAO) szerkezetét és ha-

tásmechanizmusát tanulmányozták. A MAO a leggyakrabban alkalmazott aktivátor a 

gázfázisú egy-aktív-helyes polimergyártásban. Arra a megállapításra jutottak, hogy 

ebben a molekulában a legfontosabb aktív rész a metil-alumínium kation. A cégnél 

egy-aktív-helyes metallocén katalizátorokkal készítettek in situ módon magas gumitar-

talmú PP-ket. A szabadalmakkal védett eljárás lényege egy porózus szerkezetű 

izotaktikus PP mátrix létrehozása, amelynek pórusaiba a reaktorsor gázfázisú reakto-

rában épül be a gumitulajdonságú kopolimer. Ezzel az eljárással 50%-nál nagyobb 

gumihányadú PP kopolimereket is készítettek.  

A ko- és terpolimerek gumitartalmának mérésére új vizsgálati módszerek is szület-

tek. Egy ilyen vizsgálat időtartama néhány évvel ezelőtt még 100 óra volt; ezt először 20 

órára, majd 8 órára csökkentették. De a megnövekedett igények miatt az is lassú volt. A 

Dow cégnél kifejlesztettek egy gyors módszert, amelynek a „magas hőmérsékletű 

poliolefin folyadékkromatogáfia” nevet adták. A vizsgálathoz szükséges berendezést a 

Dow licence alapján a spanyolországi Polymer Char S.A. gyártja és forgalmazza.  
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Új katalizátorok és reaktorok PE-LLD gyártásához 

Az ún. nagy teljesítményű PE-LLD-k és az ütésálló PE-HD-k gyártásához többnyi-

re metallocén és posztmetallocén katalizátorokat használnak, ezért az új 

poliolefingyárak is ilyen katalizátorokkal fognak dolgozni. Az egy-aktív-helyes katalizá-

torok iránti igények az előrejelzések szerint 2021-ig évi 10%-kal fognak növekedni. Két 

nagy poliolefingyártó, a Chevron Phillips (Woodland, Texas, USA) és a Dow, amelynek 

a következő években több mint egymillió tonnával növekszik meg az évi gyártókapaci-

tása, ilyen katalizátorokat mutatott be a konferencián, amelyek új mechanizmusukkal az 

eddigieknél biztosabban képesek szabályozni a polimerek molekulatömegét.  

A Chevron Phillips szabadalommal védett katalizátora egy ún. „ansa” 

metallocén. Az ansa-metallocének olyan szerves fémvegyületek, amelyekben a 

metallocénekre jellemző fématomhoz kötődő két ciklodienil csoportot hídszerűen egy 

szénhidrogén vagy egy szilikoncsoport köti össze (1. ábra). Ez az összekötő csoport 

mintegy „fogantyúja” lesz a vegyületnek. (Az „ansa” görögül fogantyút jelent.) Az 

előadó többféle katalizátort mutatott be, a ciklobutilhidat tartalmazó változat bizonyult 

a legjobbnak a hexán komonomerrel végzett polimerizációban; ez szabályozta leg-

egyenletesebben a hexén eloszlását és molekulatömegét. Ha a metallocén gyűrű és a 

híd azonos irányba mutat, kisebb, ha ezek egymással szemben vannak, nagyobb mole-

kulatömegű polietilént kapnak vele.  

 

 
 

A Dow cég szabadalommal oltalmazott, „áttörést hozó” egy-aktív-helyes 

bisz(bifenil-fenol) katalizátorát (2. ábra) a Symyx System Inc. (Sunnyvale, Kalifornia, 

USA) kutatóintézettel közösen fejlesztette ki. (Az utóbbinak azóta új tulajdonosa van 

és új neve Free Slate Inc.) A cég ezt a katalizátort Innate márkanevű PE-LLD-i szinté-

ziséhez használja. Az etilén/alfa-olefin kopolimerizációja két egymást követő reaktor-

ban, oldatfázisban megy végbe. Az első két típust 2017 júliusában mutatták be; homá-

lyosságuk 80%-kal kisebb, ütésállóságuk és húzómodulusuk kétszer, átszúrással szem-

beni ellenállásuk és húzószilárdságuk háromszor nagyobb, mint a cég Ziegler-Natta 

katalizátorokkal készített Dowlex vagy egy-aktív-helyes katalizátorral gyártott Insite 

PE-LLD-ié. Az Innate ST50 jelzésű PE-LLD sűrűsége 0,918 g/cm
3
, az Innate TH60-é 

0,912 g/cm
3
.  

1. ábra Az ansa-metallocén molekula felépítése. 

X = hidat képző csoport, gyakran (CH2)n vagy R2Si, 

ahol R = alkil; M = fématom.; Ln = a fématomhoz 

közvetlenül kötődő ligandumok 
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A Boralis (amelynek többségi tulajdonosa az Egye-

sült Arab Emirátus) a konferencián mutatta be új PE-LLD 

családját, amelyet globális csomagolóanyag alapanyaga-

ként kíván forgalmazni. Ezek bimodális terpolimerek, 

amelyeket a cégnél kifejlesztett katalizátorral és Borstar 

eljárással gyártanak. A családnak egyelőre két tagja van: az 

Anteo FK1820 és az Anteo FK 1828. Mindkettő felhasz-

nálható többrétegű, 100%-ban PE-ből készített és 

újrafeldolgozható talpas zacskókhoz, laminálásra, feszítő- 

vagy zsugorfóliák, ill. nehézzsákok gyártására. A fóliák 

alacsony hőmérsékleten hegeszthetők, melegen is nagy a 

hegesztési szilárdságuk, a szokásosnál 15%-kal kisebb 

nyomással extrudálhatók, átszúrással szembeni ellenállá-

suk 40%-kal nagyobb verseny-társaikéinál. A kereskedel-

mi forgalmazásra szánt polimert a Borealis és az Abu Dha-

bi National Oil Co. Borouge nevű közös vállalatánál, Abu 

Dhabiban, egy háromreaktoros polimerizációs berendezés-

ben gyártják. Itt az első hurokreaktorban gyenge PE-HD 

előpolimerizáció megy végbe, a nagy méretű hurokreak-

torban és a harmadik, gázfázisú reaktorban a szükséges 

mennyiségben két különböző komonomert adnak a rend-

szerhez. A folyamat vázlata a 3. ábrán látható. A technológiára vonatkozó szabadalom 

szerint az etilén mellett komonomerként butént, hexént vagy oktént vezetnek a két 

nagy reaktorba.  

 

 
 

3. ábra A Borealis Anteo márkanevű bimodális terpolimerjeinek szintéziséhez használt 
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4. ábra Lyonell/Basell Hyperzone PE technológiájának folyamatvázlata 

 

A Borealis, a Total és a Nova Chemicals Corp. (Calgary, Alberta, Kanada) beje-

lentette, hogy 2020-ig Bayportban (Texas, USA) felépít egy 630 ezer tonna/év kapaci-

tású közös vállalatot, amelyben Anteo PE-LLD-t és más polietiléneket fognak gyártani. 

Ebben a Total részesedése 50%, a Borealis és a Nova részesedése 25–25% lesz. 

A Lyonell/Basell PE-HD gyártására kifejlesztett Hyperzone PE technológiáját is-

mertette. Ez kétreaktoros eljárás, az első gázfázisú, a második multizónás (kétzónás) 

reaktor, amelyben bimodális PE-HD-t gyártanak etilénből és hexénből, de más típusú 

PE gyártására is alkalmas (4. ábra). A hurokreaktoros elv hasonló a cég 2004-ben meg-

valósított Spherizone PP technológiájában alkalmazott hurokreaktoréhoz. A Hyperzone 

PE eljárást a későbbiekben licencvásárlással más gyártók is alkalmazhatják majd.  

A cég texasi gyáránál (La Porte) már épül egy évi 500 ezer tonna/év kapacitású 

üzem, amelyben a Hyperzone eljárást fogják használni különböző célokra (csőgyártás, 

palackfúvás stb.) szánt PE-HD-k előállítására. Az üzem beindítását 2019-re tervezik. 

A helyszín kiválasztásakor nem csak azért döntöttek Texas mellett, mert ott megfelelő 

szabad hely állt rendelkezésre, hanem azért is, mert számítanak a viszonylag olcsó 

alapanyagokra is.  
Összeállította: Pál Károlyné 

 
Schut, J.H.: Differentiate was theme of SPEs International Polyolefins Conference = Plastics 

Engineering, 74. k. 5. sz. 2018. p. 12–18. 

Grace – News release: Grace completes acquisition of Albemarle polyolefin catalists busi-

ness. = Globe Newswire, 2018. ápr. 3. www. investor.grace.com/phoenix.zhtml?c= 

112313&p=irol-newsArticle&ID=2340922 

Borealis – Fibremod. Fibre reinforced polypropylene for light, integrated high performing 

solutions = https://www.borealisgroup.com/polyolefins/automotive/fibremod  
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Dow: INNATE precision packaging resins = https://www.dow.com/en-us/packaging/-

products/innate 

LyondellBasell begins construction of Hyperzone PE plant at its La Porte Complex = PR 

Newswire, 2017. máj. 15. https://www.lyondellbasell.com/en/news-events/products--

technology-news/-lyondellbasell-begins-construction-of-hyperzone-pe-plant-at-its-la-porte-

complex/ 

Röviden … 

A faanyagok magas ára kedvez a műanyagoknak 
 

A faanyagok árai a 2017-es év eleje óta több mint 60%-kal emelkedtek. Az ár-

emelkedés részben a kanadai és a kaliforniai erdőtüzek, szállítási nehézségek (teher-

gépkocsi és vasúti kocsihiány), valamint az amerikai vámtarifák kivetése miatt követ-

kezett be. 

A kanadai puhafát vagy más néven kanadai hemlokfenyőt (Tsuga canadensis) fű-

részáruként könnyebb szerkezetek, keretek, profilok, borítások, valamint rekeszek, 

paletták gyártásához és csomagoláshoz használják. Észak-Amerika keleti felében ez a 

fafajta nagy kiterjedésben fordul elő, felhasználása jelentős mértékű.   

Fentiek ismeretében érdemes újragondolni a műanyagok szerepét az építőipar-

ban. Az alábbiakban néhány amerikai gyártó azon termékeit tekintjük át, amelyek új-

rahasznosított műanyagokat tartalmaznak. 

A Trex cég 95%-ban újrahasznosított fűrészpor- és műanyagot használ fel a pa-

pírtörülközők, a toalettpapír, a vegytisztító zsákok és a bevásárló táskák gyártásához. 

Az Azek tetőfedő anyagai PVC-ből készülnek. A DaVinci márkájú tetőfedő le-

mezekhez újrahasznosított műanyagot használnak. 

A családi házak, valamint a hozzájuk kapcsolódó építkezésekhez (korlát, kerítés, 

garázs, kert, úszómedence) a fa-műanyag kompozitok (WPC: Wood-Plastic 

Composite) jó választási lehetőségnek bizonyulnak. A WPC nagyon jól ellenáll az idő-

járás viszontagságainak, valamint a rovarok, penész, gomba és a rothadás támadásai-

nak is. A hasznos élettartama körülbelül 25 év, kevés karbantartást igényel és emiatt 

nagyon költséghatékony. 

Az Advanced Environmental Recycling Technologies cég (székhelye Springdale, 

USA Arkansas állam) MoistureShield típusú anyagából előállított, Infuse márkájú kül-

téri padló 2018-ban díjat nyert. A CoolDeck technológián alapuló padló mezítláb is 

nagyon kényelmes járófelületet biztosít. A termék 95%-ban újrahasznosított anyagokat 

(használt tejes dobozok, csomagolások, hulladék raklapok, építési műanyag törmelék) 

tartalmaz. 

A polietilén (PE) alapú padlózat ára kb. 7,82 USD / négyzetláb, a polipropilén 

alapú padlózaté kb. 8,68 USD/négyzetláb. Ezek az árak közelítenek a kaliforniai vö-

rösfenyő 7,75 USD /m
2
 árához. 

J. P. 

 

Clare Goldsberry: Winners and losers: High lumber prices, tariffs on Canadian softwood a 

boon for plastics = www.plasticstoday.com, 2018. augusztus 21. 

http://www.plasticstoday.com/

