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MŰANYAGFAJTÁK, KOMPOZITOK, 

BIOMŰANYAGOK 

 
Minden, amit a TPU-ról tudni kell 

 
A termoplasztikus poliuretán elasztomerek (TPU-k) a többi termoplasztikus elasztomer 

(TPE) közül tartósságukkal és rendkívül nagy rugalmasságukkal tűnnek ki. Érdemes 

őket jobban megismerni. A következőkben meg lehet tudni, kik és hogyan gyártják őket, 

melyek a legjellemzőbb tulajdonságaik, hogyan lehet őket feldolgozni és milyen területe-

ken érdemes őket alkalmazni.  
 

Tárgyszavak: hőre lágyuló elasztomerek; poliuretán elasztomerek; gyártók;  

tulajdonságok; feldolgozás; alkalmazás. 
 

 

A hőre lágyuló poliuretánok az ömledék formában feldolgozható termoplasztikus 

elasztomerek közé tartoznak; fő jellemzőjük a nagy rugalmasság és a tartósság. Kémiai 

felépítésükkel különböző kémiai és fizikai tulajdonságokat lehet nekik kölcsönözni, 

ezáltal számos iparág (autógyártás, kábelgyártás, fóliagyártás, textilgyártás stb.) és 

alkalmazási terület (sport- és szabadidő-tevékenység, cipő- és ruházat, lélegző fólia, 

védőruha stb.) igényeit tudják kielégíteni. 

A termoplasztikus elasztomerek tulajdonságai a klasszikus polimerek és a gumik 

tulajdonságai közötti rést töltik ki. A TPU-knak a többi TPE-nél nagyobb a húzószi-

lárdsága, a szakadási nyúlása, és a terhelésállósága.  

Gyártók 

A hőre lágyuló poliuretánokat 1937-ben Otto Bayer és munkatársai fedezték fel 

Németországban, az akkori I.G. Farben (Leverkusen) laboratóriumaiban. A mai gyár-

tók közül a fontosabbakat és ezek márkaneveit az 1. táblázat tartalmazza, de a világ 

valamennyi gyártója és szállítója, továbbá termékeik választéka megtalálható az 

Omnexus Plastics adatbázisban, amely bárki számára ingyenesen hozzáférhető. Az 

adatbázis valamennyi termék tulajdonságait részletesen közli. 

A TPU gyártás kémiája 

A TPU szintézisekor egy diizocianát és egy vagy több diol között poliaddíciós 

reakció játszódik le. A gyártáshoz alapvetően háromféle alapanyagra van szükség: 

poliolra vagy hosszú szénláncú diolra, lánchosszabbítóra vagy rövid szénláncú diolra 

és diizocianátra. Reakciójuk eredményeképpen kemény és rugalmas szakaszokból fel-

épülő blokk-kopolimer képződik. A poliol és az izocianát reakciója hozza létre a ru-

galmas szakaszokat és adja a terméknek az elasztomer jelleget. Az aromás vagy alifás 
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kemény szakasz a lánchosszabbító és az izocianát reakcióterméke, ez határozza meg a 

TPU keménységét és fizikai/mechanikai tulajdonságait. Az aromás TPU-k leggyako-

ribb diizocianátja az MDI (metilén-difenil-diizocianát); az alifásoké a H12MDI 

[diciklohexil-metán–4,4’-diizocianát vagy másik nevén metilén-bisz(4-izocianáto-

ciklohexán), ezt az Evonik Vestanat márkanéven kínálja]; a HDI (hexametilén-

diizocianát) vagy az IPDI [3-izocianometil-3,5,5-trimeti-ciklohexil-izocianát vagy má-

sik nevén izociánsav-metilén(3,5,5-trimetil-3,1-ciklohexilén)észter)]. 

1. táblázat 

A TPU néhány fontosabb gyártója és gyártmányaik márkaneve 
 

Gyártó Márkanév 

BASF Elastollan®  

Covestro Desmopan®  

DowDuPont DIPRANE™, HYPERLAST™ 

Epaflex EPACOL TK, EPALINE, EPAMOULD 

Huntsman AVALON®, IROGRAN®, KRYSTALFLEX® 

Lubrizol Estane®, Pearlbond™, Isoplast®, Pearlstick™  

PolyOne Edgetek™, Gravi-Tech™, NEUSoft™, OnFlex™ 

 

  
MDI H12MDI 

 

 
HDI IPDI 

 
Egy aromás TPU kémiai molekuláris felépítése 

 

1. ábra A TPU-k leggyakoribb diizonátjainak képlete és egy aromás TPU jellegzetes 

molekulaszerkezete  

https://omnexus.specialchem.com/selectors/s-basf/c-tpes-tpvs-tpu-or-tpe-u-thermoplastic-polyurethane
https://omnexus.specialchem.com/selectors/s-covestro/c-tpes-tpvs-tpu-or-tpe-u-thermoplastic-polyurethane
https://omnexus.specialchem.com/selectors/s-dowdupont-dow/c-tpes-tpvs-tpu-or-tpe-u-thermoplastic-polyurethane
https://omnexus.specialchem.com/selectors/s-epaflex/c-tpes-tpvs-tpu-or-tpe-u-thermoplastic-polyurethane
https://omnexus.specialchem.com/selectors/s-huntsman/c-tpes-tpvs-tpu-or-tpe-u-thermoplastic-polyurethane
https://omnexus.specialchem.com/selectors/s-lubrizol/c-tpes-tpvs-tpu-or-tpe-u-thermoplastic-polyurethane
https://omnexus.specialchem.com/selectors/s-polyone/c-tpes-tpvs-tpu-or-tpe-u-thermoplastic-polyurethane
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Methylene_diphenyl_4,4'-diisocyanate.PNG
https://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjL1u2G_IDeAhUMYlAKHX6HBzIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/mm/818586?lang=en&region=US&psig=AOvVaw0mBR3lSVuDXHBZOQZSekWb&ust=1539435977075700
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Az említett diizocianátok kémiai képlete és egy aromás TPU vázlatos 

molekulafelépítése a 1. ábrán látható.  

A termoplasztikus poliuretán elasztomerekre jellemző tulajdonságok  

Kopásállóság 

Ha valamelyik alkalmazási területen kiemelten fontos a kopás- és karcállóság – 

ilyen a gépkocsik utastere, a sportban és szabadidő-tevékenységben alkalmazott eszkö-

zök, a lakosság által használt műszaki 

termékek, bizonyos speciális kábelek – 

a TPU a legjobb anyagválasztás, ez 

szavatolja leghosszabban a felület esz-

tétikus voltát. A TPU kopás-állósága 

sokszorosan meghaladja a többi hőre 

lágyuló elasztomerét. A 2. ábra kü-

lönböző elasztomerek szabványos ko-

pásállóságot vizsgáló eljárással mért 

tömegveszteségeit hasonlítja össze. 

Látható, hogy a TPU kopásállósága 

sokszorosa a többi elasztomerének, 

különösen olyan versenytársaihoz ké-

pest, mint a természetes vagy szinteti-

kus gumi vagy a lágyított PVC.  

Kellemes tapintás  

A folyamatos fejlesztés lehetővé tette, hogy 55–80 Shore A keménységű TPU-kat 

állítsanak elő lágyító hozzáadása nélkül. Az ilyen TPU típusokkal magas minőségű felü-

leteket lehet bevonással előállítani. A bevonatok jól tapadnak a műszaki műanyagokhoz, 

pl. az ABS-hez és a poliamidokhoz, emellett azok karcállóságát is erőteljesen növelik. 

UV-állóság 

Az alifás TPU-k rendkívül jól tűrik az UV-sugárzást, ilyen bevonattal meggátol-

ható egy termék elsárgulása vagy kifakulása, de az UV sugarak áthatolásának megaka-

dályozása hozzájárul az eredeti mechanikai tulajdonságok megőrzéséhez is.  

Az alifás TPU-k nagyon jól beváltak a különböző elektronikus eszközök felüle-

tének megóvására, akár világos, akár sötét színűek azok. A végtermékgyártók joggal 

megbízhatnak a TPU-k karcolások és UV sugarak elleni védelmében. 

„Lélegző” TPU 

Mindegy, hogy a tervező sporteszközt, cipőt vagy épületet tervez, biztos lehet 

abban, hogy „lélegző” poliuretánnal olyan terméket tud létrehozni, amelyet használója 

kényelmesnek talál, jól érzi magát benne.  

2. ábra A TPU kopásállósága más  

elasztomerekével összehasonlítva 

0 50 100 150 200 250 300 

Neoprén 
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Míg a hagyományos TPU-k-ra az 1500 g/m
2
/nap gőzáteresztés volt jellemző, a 

mai „lélegző” típusok gőzáteresztése 10 000 g/m
2
/nap, ami 560%-os növekedést jelent. 

A korábbi TPU típusok jól keverhetők a lélegző típusokkal, ezért a keverékek gőzát-

eresztése a követelményeknek megfelelően finoman szabályozható.  

TPU-k módosítása – stabilizálás, égésgátlás, erősítés 

A TPU-kra jellemző, hogy a teljes keménységtartományban erősen rugalmasak; 

jól tűrik a nagyon alacsony hőmérsékletet, hideg környezetben is magas az ütésállósá-

guk; ellenállnak az olajoknak, a kenőanyagoknak és számos oldószernek; kiemelkedő 

az időjárás-állóságuk és nagy energiájú sugárzást is elviselnek. Adalékokkal növelhető 

a méretstabilitásuk, a hőállóságuk; csökkenthető a súrlódásuk, az éghetőségük; tovább 

javítható a mikroorganizmusokkal szembeni ellenállásuk és az időjárás-állóságuk.  

Az aromás TPU-k erősek, a mikroorganizmusoknak ellenálló, általános célokra 

szánt változatokat a vegyszerek többsége sem károsítja. Hő és UV-sugárzás azonban 

szabad gyököket szabadíthat fel bennük, amely degradációt indíthat meg az elaszto-

merben. Ez elszíneződést okozhat vagy a fizikai tulajdonságok gyengülésével járhat. 

Antioxidánsokkal, UV-abszorbensekkel, gátolt amin stabilizátorokkal a TPU-k meg-

védhetők az UV-sugárzással kiváltott oxidációtól, és számos új alkalmazási területet 

nyithatnak meg ez előtt a TPE előtt.  

Az alifás TPU-k fényállósága az aromásokétól eltérően rendkívül jó, az UV su-

gárzás semmiféle elszíneződést nem okoz bennük. Mivel ezek a TPU-k tökéletesen 

átlátszóak, jól beváltak üvegfelületek védelmére és biztonsági üvegek gyártására.  

További módosítással speciális típusokat is gyártanak. Égésgátlók hozzáadásával 

csökkentett éghetőségű változatokat kínálnak, elsősorban a kábelgyártók számára.  

Ásványi vagy üvegszálas erősítéssel tovább növelhetik a TPU-k kopás- és ütésál-

lóságát vagy javíthatják ellenállásukat az üzemanyagokkal szemben.  

A TPU fóliák fő típusai 

A TPU fóliák három legfontosabb típusa a poliészter, a poliéter és a 

polikaprolakton típusú fóliák.  

A TPU fóliák többsége poliészter típusú. Jellemző rájuk a nagy szilárdság és a 

hosszú időtartamú stabilitás; a jó olajállóság, a rendkívül nagy kopásállóság és a fizi-

kai tulajdonságok kiegyensúlyozottsága. Ha az ilyen fóliát felmelegítik, többrétegű 

rendszerekben ragasztóként viselkedik, ezért hegesztőrétegként is alkalmazhatják; de 

zárófóliaként is bevált. Az aromás poliészter típusú TPU fóliák jól tűrik az agresszív 

környezetet, az alifás poliésztertípusú TPU fóliák nedves környezetben törékennyé 

válhatnak.  

A poliéter típusú TPU fóliák sűrűsége valamivel kisebb, mint a poliészter- és a 

polikaprolakton típusú fóliáké. Ezeknek is jó a kopásállósága és a tépőszilárdsága, kel-

lemesen lágy a tapintása. Nagyon erősen ellenállnak a hidrolízisnek, nem könnyen ta-

padnak meg és szaporodnak rajtuk a mikroorganizmusok. Jól megőrzik rugalmasságukat 
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alacsony hőmérsékleten is. A fóliáknak nagy a vízgőzáteresztése, jól beváltak szabályo-

zottan „lélegző” termékek gyártására. Többrétegű fóliákban ezeket is alkalmazhatják 

ragasztórétegként vagy zárórétegként. Az aromás poliéter típusú TPU-k jól tűrik az 

érintkezést az emberi bőrrel, a bőrben vagy a bőrön előforduló olajokra közömbösek. 

A polikaprolakton típusú TPU fóliák szilárdsága és hidrolízisre való hajlama a 

poliészter típusú fóliákéhoz hasonló.  

A TPU-k néhány hátránya 

A TPU-knak néhány hátrányos tulajdonsága van. Bizonyos típusaiknak viszony-

lag rövid a szavatossági ideje, azaz korlátozott ideig tárolhatók. Feldolgozás előtt ki 

kell őket szárítani. Alkalmazásuk költséghatékonysága gyengébb lehet, mint más al-

ternatív TPE-ké. Keménységi és feldolgozási tartományuk szűkebb más TPE-kénél. 

Hidrolízisre érzékenyek lehetnek, különösen a poliészter típusú változatok. 

Alkalmazási területek 

A TPU-kkal egyedülálló tulajdonságaiknak köszönhetően számos iparágban és 

alkalmazási területen lehet bonyolult feladatokat megoldani és magas igényeket kielé-

gíteni. A következőkben – a teljesség igénye nélkül – erre mutatunk be néhány példát. 

Autógyártás 

A gépkocsik belső terének kiképzéséhez felhasznált elemekkel szemben a vásár-

lók nagyon szigorú követelményeket támasztanak: elvárás a hibátlan felület, a kopás- 

és karcállóság, az esztétikus küllem tartóssága. Ilyennek kell lennie a sebességváltó 

gombjának, a műszerfalnak, a konzoloknak, de a kifogástalan minőség nem kerülhet 

túl sokba. A TPU kiemelkedően jó karcállósága és egyúttal lassú öregedése révén ki 

tudja elégíteni a felsorolt igényeket. Mivel ez az elasztomer rendkívül rövid ciklusidő-

vel fröccsönthető, alkalmazása gazdaságos is lehet. 

Mezőgazdaság 

A mezőgazdaságban erős és tartós anyagokat használnak. Az állattenyésztők 

TPU füljelzőket (krotáliákat) alkalmazhatnak az állományon belül az egyedek megje-

lölésére és azonosítására. Ez az anyag rugalmassága, időjárás-állósága és nagy tépőszi-

lárdsága miatt különösen széles klímatartományban alkalmas erre a célra. A füljelző-

ket különböző színekben gyártják, ami gyorsítja az állatok felismerését. A jelzők lézer-

rel feliratozhatók, de akár csipet is tartalmazhatnak.  

TPU fóliák és lemezek 

TPU fóliákkal textileknek lehet sajátságos tulajdonságokat adni. Ilyenekből ké-

szülnek pl. a ma nagyon népszerű felfújható termékek és az eső ellen védő ruházati 
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cikkek. De készítenek TPU-ból laminált vagy laminálás nélküli síkfóliákat és vékony 

lemezeket, fújt fóliákat és kalanderezett termékeket is.  

Szigetelések, tömítések 

Különleges TPU-kkal a fejlesztők az olyan anyagok iránti igényeket akarták ki-

elégíteni, amelyek nyomás után csak kis maradó alakváltozást szenvednek, emellett 

erősen kopásállóak és olajok ellen közömbösek. Ezeket pl. kupakokban tömítésként 

vagy szigeteléshez alkalmazzák. Közöttük vannak nagyon jó folyóképességűek, hidro-

lízisnek magas ipari nyomás mellett is erősen ellenálló vagy magas hőmérséklet mel-

lett is kis maradó alakváltozást szenvedő típusok.  

Textilbevonatok 

TPU-val bevont textilekből szállítószalagokat, felfújható termékeket, katonai 

eszközöket is készítenek. Ezekre jellemzők a nagyon jó mechanikai tulajdonságok, a 

vegyszerállóság, a hegeszthetőség, a szabadtéri alkalmazhatóság. Kalanderezéssel, 

szinterezéssel vagy extrúziós síkfóliaként gyártják őket.  

A sport és szabadidő eszközei 

A TPU alacsony hőmérsékleten is nagy a rugalmassága és ütésállósága, 

könyezetállósága, átlátszósága miatt különösen alkalmas a sportban és a szabadidő 

eltöltésében használt eszközök gyártására. Ehhez hozzájárul az is, hogy könnyen szí-

nezhető és hogy átlátszó is lehet. 

Szíjak és ipari profilok 

A TPU-ból különféle ipari szíjak, szalagok, profilok készülnek, amelyeknek igen 

szigorú minőségi követelményeket kell kielégíteni. Példák ezekre: vezérlőszíjak, 

transzmissziós szíjak, profilozott szállítószalagok. A szalagoktól elvárják a nagyon kis 

kúszást és az extrém nagy mechanikai szilárdságot. Az meglehetősen vastag extrudált 

szalagok hegesztési szilárdsága rendkívül magas.  

Csövek, tömlők 

A nagy igénybevételre szánt pneumatikus vagy hidraulikus csövek, huzallal erő-

sített tömlők gyártásához szívós, agresszív környezetben alkalmazható, az extrudálás 

körülményeit is könnyen elviselő anyagra van szükség. A TPU kielégíti ezeket a köve-

telményeket, ebből az elasztomerből szilárd anyagok szállítására alkalmas tartós, ko-

pásálló tömlőket is lehet készíteni. A TPU csövek széles hőmérséklet-tartományban 

megőrzik rugalmasságukat, emellett vegyszerállóak, jó mechanikai tulajdonságaik 

vannak és nem hajlamosak a csavarodásra, kunkorodásra.  
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Ma már viszonylag kemény, részlegesen kristályos átlátszó TPU-k kaphatók a 

piacon. Ezekből olyan fóliákat, csöveket, tömlőket extrudálnak, vagy olyan formada-

rabokat fröccsöntenek, amelyek 6 mm-es vastagságban is átlátszóak. 

A TPU feldolgozása 

A TPU-k feldolgozhatók a szokásos eljárásokkal: fröccsönthetők, extrudálhatók, 

üreges testek fújhatók belőlük, sajtolhatók stb. Könnyen formázhatók, gyakran készí-

tenek belőlük fogantyúkat, tömítéseket, kupakokat, protéziseket és számos más termé-

ket, amelyekről a korábbiakban már szó esett.  

Kompaundálni is lehet őket, és kompaundjaikból nagy méretű formadarabok ké-

szülhetnek; de szerves oldószerekben feloldva laminált textileket, védőbevonatokat, 

funkciós ragasztókat lehet előállítani.  

A megfelelő szárítás alapvetően fontos egy jó minőségű termék fröccsöntése 

előtt. Ha az elasztomerből nem távolítják el a nedvességet, a kész darabból az nem tud 

elpárologni, a termék tulajdonságai gyengék, a termék törékeny lesz. Ajánlott nedves-

ségtartalom fröccsöntés előtt < 0,05%, extrudálás előtt < 0,02%. 

A TPU biztonságos és környezetkímélő anyag 

A TPU visszavezethető az anyagok körforgásába. Legfőbb versenytársához, a 

lágy PVC-hez viszonyítva annál rugalmasabb és könnyebb, kopásállóbb; a PVC idővel 

megrepedezik. Orvosi eszközökben jól helyettesítheti a PVC-t, az orvosi célokra szánt 

TPU-k ugyanis nem tartalmaznak gyorsítót és lágyítót, amelyek irritálhatják a beteg 

bőrét.  

Poliuretánokat épületekben szigetelőanyagként alkalmaznak, ezzel javítják a há-

zak energiahatékonyságát, azaz csökkentik a levegőbe kerülő szén-dioxid mennyisé-

gét. Járművekben a TPU növeli az üzemanyag hatékonyságát, mert a belőle készített 

alkatrészek könnyebbek, mint a korábban fémből készültek.  

 
Összeállította: Pál Károlyné 

 
Complete guide on thermoplastic polyurethanes (TPU) = www.specialchem.com, 

https://omnexus.specialchem.com/services/Redirect.aspx?idb=%7bFBF8A6E2-DDE0-4DBB-
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http://www.huntsman.com/polyurethanes/Media%20Library/global/files/guide_tpu.pdf 
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