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MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA 

 
Műanyagok alkalmazása az építőiparban 

 
Az építőipar a műanyagok második legnagyobb alkalmazási területe, sőt például Né-

metországban már az első helyre került. Az új termékek fejlesztésének középpontjában 

a fenntarthatóság áll, ami elősegíti az épületek kisebb energiafelhasználását, az elhasz-

nált termékek újrahasznosítását. A funkcionális homlokzati elemekben a műanyagot 

más anyagokkal, pl. textillel kombinálják. A „green.fACade” nevű burkolat képes meg-

kötni a levegő nitrogén-oxid szennyeződését és a forróságot is csökkenteni. A napelemek 

fejlesztése követi a bővülő piac igényeit. 

 

Tárgyszavak: építőipar; fenntarthatóság; újrahasznosítás;  

szigetelőanyagok; csövek; hőszigetelő ablakok; szolárfólia;  

multifunkcionális homlokzatok 

 

 

Az építőipar mintegy 5,2 millió tonna műanyagot használt az elmúlt évben Né-

metországban, ahol a mennyiségeket tekintve az építőipar a műanyagok legnagyobb 

piaca. Napjainkban az építőipari konjunktúrának köszönhetően az előző évben a leg-

nagyobb növekedési ütemet (5,2%) is ezen a területen mérték. Nyilvánvaló, hogy a 

műanyagipari fejlesztések területén is nagy hangsúlyt kapnak az innovatív építőipari 

termékek, amelyek – az új szigetelő anyagok, a különböző hibrid profilok, a multi-

funkcionális homlokzatok, stb.– funkciójukon túlmenően mind hozzájárulnak a fenn-

tarthatósághoz.  

Újrahasznosítható PUR- és PS szigetelőanyagok 

Az építőiparban a műanyagok alkalmazásának egyik fő területe a szigetelés. A 

hőszigetelésre leggyakrabban használt műanyag haboknál a fejlesztések főleg a fenn-

tarthatóság növelésére irányulnak. A Covestro (korábban Bayer MaterialScience) új 

CO2 technológiája a poliol előállítására, valamint a biobázisú anilin felhasználása az 

MDI előállításában mind a fenntartható termelés irányába tett fontos lépések a PUR 

szigetelő habok gyártásában.  

A PS habszigetelő anyagoknál a lángállóság elérése az egyik fontos célkitűzés. 

Bár már 2015 augusztusa óta tilos a HBCD (hexabróm-ciklododekán) használata, és 

már alternatívákat is találtak, a használat utáni feldolgozásnál még sokáig számolni 

kell a HBCD jelenlétével. A német Fraunhofer IVV által kifejlesztett CreaSolv eljárás 

mind ökológiai, mind gazdaságossági szempontból is hatékonyabb a hulladékelégetés 

technológiájánál. Eszerint a habosított PS-től szelektív oldással elválasztják az égés-

gátló adalékot. Ezután hőbontással visszanyerik a brómot. A PS oldatból tisztítás után 
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kinyerik a műanyagot és újra felhasználják. A kutatók által kidolgozott eljárást a 

PolyStyreneLoop EU projekt keretében valósítják meg nagyüzemi méretben, aminek 

eredményeképpen 2019-ben 2–3000 t/év kapacitású kísérleti üzemet indítanak a né-

metországi Terneuzenben.  

Műanyag csövek és profilok 

2018-ban Európában már nagyjából egy millió kilométert tesznek ki a hideg- és 

meleg víz szállítására szolgáló műanyag csővezetékrendszerek, kiváltva a korábban 

használt fémeket. 2012 óta a műanyagcsövek piaca évente 3%-kal nőtt. Jelenleg a leg-

kedveltebb a többrétegű (alumíniumot és műanyagot is tartalmazó) csővezeték. A leg-

nagyobb növekedést a térhálósított polietilén (PE-X) mutatja, amely piacvezető a pad-

lófűtésben. A műanyagcsövek alkalmazása szempontjából kiemelkedő fontosságú a 

vezetékrendszerek érintésmentes vizsgálata. Több helyen is folynak vizsgálatok az 

egyes módszerek alkalmasságáról. A németországi Süddeutsche Kunststoff-Zentrum 

(SKZ) a főleg Nagy-Britanniában használt roncsolás nélkül elvégezhető Bead Bent 

Back Test vizsgálati módszer alkalmasságát vizsgálja azzal a céllal, hogy Németor-

szágban is ajánlják használatát.  

Folyamatosan fejlődik a műanyagablakok, ajtók és homlokzatok céljaira gyártott 

profilok piaca is. A német Rehau AG több mint 50% üvegszálat tartalmazó PVC profi-

lokat fejlesztett ki. Az új Rau-Fipro-X ablakprofilokból olyan méretű ablakok állítha-

tók elő, amelyeket eddig csak alumíniumból lehetett gyártani. Ezeknek az ablakoknak 

90%-ánál nincs szükség acélerősítésre, így nem keletkeznek hőhidak. A Geneo Rau-

Fipro-X ablakrendszerrel 0,98–0,79 W/m
2
K hőátadási együttható (Uf) érhető el, amely 

a passzív ház előírásait is kielégíti. A Rehau a fenntarthatóság jegyében újrahasznosít-

ja a felhasználáskor keletkező, sőt a használat utáni hulladékokat is új termékek gyár-

tástechnológiájában. A reciklátumok felhasználásával készült profilokat EcoPuls már-

kanéven forgalmazzák.  

A Schüco International KG ablak- és ajtó profiljait alumínium szalagból és mű-

anyagból speciális (együttes) extrudálással állítja elő. A konstrukció stabilitása meg-

közelíti az acélerősítésű profilokét. Az ablakprofilban kialakított kamrákban rugalmas 

és hegeszthető EPDM tömítést alkalmaznak, amelyet a Semperit Profiles Deggendorf 

GmbH-val együttműködve fejlesztettek ki ablak- és ajtórendszerekhez. A tömítés a 

hegesztés után is rugalmas marad a kritikus tartományoknál, így a sarkoknál is. A tö-

mítés a rugalmasságát széles hőmérséklettartományban (–40 
o
C – +120 

o
C) megőrzi.  

Speciális feladat a nagyméretű tetőablakok előállítása. Az ausztriai Hacksteiner-

Metall cég 6,5x5m nagyságú bukó-nyíló ablakot fejlesztett ki, amelyhez a szükséges 

speciális keresztmetszetű EPDM tömítéseket a svéd Trelleborg Sealing Profiles fej-

lesztette. A tömítések képesek kiegyenlíteni az építő elemek eltéréseit és a hőmérsék-

let-ingadozásokból és a szél miatt adódó mozgásokat.  
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Hightech multifunkcionális homlokzati burkolatok 

Több projekt tárgya a funkcionális homlokzati elemek fejlesztése. 2018 augusz-

tusában nagy figyelmet keltett az aacheni textilalapú homlokzat. Építészekből, orvo-

sokból és textiles szakemberekből álló kutatócsoport munkája alapján az aacheni 

buszpályaudvart funkcionális „zöld” textilhomlokzattal vonták be. A „green.fACade” 

nevű burkolat képes megkötni a levegő nitrogén-oxid szennyeződését és a forróságot is 

csökkenteni. A textília titán-dioxid bevonata fotókatalizátorként működik, segítségével 

a káros nitrogénoxidok vízzel lemosható nitráttá alakulnak. A textilhomlokzatot növé-

nyekkel is betelepítik, ami CO2-t köt meg.  

Hasonló funkcionális felületet fejlesztett ki a német Continental AG, amely Cip-

ruson egy 6500 m
2
 nagyságú víztárolót fedett be úszó szolárfóliával. A fólia elsődleges 

feladata a víz párolgásának és szennyeződésének megakadályozása volt, de a fóliába 

integrált összesen 700 napelemmel áramot is fejlesztettek, amely a szivattyúkat mű-

ködtette. A fedésre használt fólia háromrétegű félkemény, teherbíró, UV-védelemmel 

ellátott PVC.  

Ugyancsak a napenergia hasznosítására fejlesztette ki a napelemgyártó német 

Opvius GmbH a fóliagyártó Talyo Europe GmbH-val együtt az energiaaktív etilén-

tetrafluoretilén (ETFE) fóliaburkolatát, amelyen nyomtatott szerves napelemek van-

nak. Ilyen fóliával fedtek be egy 300 m
2
 nagyságú homlokzatot a Merck cég telephe-

lyén. A színes félig áteresztő fóliára 1578 napelemet vittek fel.  

Több projektben használják a drezdai egyetem 2006-ban alapított spin-off cégé-

nek a Heliatek-nek a szolárfóliáját, a HelioSol-t. A HelioSol fólia nyolcvanszor na-

gyobb energiamennyiséget képes termelni, mint amennyi a gyártásához szükséges. A 

fóliát öntapadó kivitelben gyártják méteráruként. A fólia bármilyen felületre felra-

gasztható, így nagyon egyszerűen használható a meglevő épületek felújítására, moder-

nizálására. Duisburgban, 2018-ban egy raktár külső homlokzatára 192 darab 3 m hosz-

szú modult, összesen 185 m
2
 HelioSol fóliát vittek fel, amely kb. egy ötfős háztartás 

energiaszükségletét fedezi.  

A Heliatek szolár fóliáját használták az Engie francia energiacsoport (korábban 

GDF Suez) „Engie Harmony” kampányában. Ennek első projektje a „Solar Graffiti”, 

amelynek keretében egy Mexico City közelében levő sportközpont világítását oldották 

meg összesen 111 fóliaalapú napelemmel.  

Napelemmel kombinált méhsejt szerkezettel jelentkezett az amerikai 

Armageddon Energy a holland EconCore cég ThermHex technológiáját használva. A 

műanyagalapú szolár panelek súlya harmada az üveg alapon gyártottakénak. A cég 

JEC Innovation Awarddal kitűntetett szolár paneljének alapja a DuPont Zytel Vizilon 

termoplasztikus kompozitja.  
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Extrudált lemezek és fóliák az építőiparban 

Az extrudált polikarbonát lemezeket széleskörűen használják a hatalmas stadio-

nokban, így legutóbb a moszkvai Luzsnyiki stadion renoválásánál, ahol a több év alatt 

elhasználódott Makrolon lemezeket cserélték le. A stadionban 36 000 m
2
 felületet fed-

tek le 25 mm vastag, 9,8x1,2 m nagyságú panelekkel. A most használt PC lemezeket 

új adalékkal gyártották és UV-álló bevonattal látták el. A lemezek élettartamát a ko-

rábbinál hosszabbra, 25 évre tervezték.  

Az amerikai 3M Dyneon ETFE fóliáját használták Mexikóban az FC Pueblo fut-

ballstadionjának építésénél. A 2015 végén a teljes renoválás után átadott Estadio 

Cuauhtémoc Latin-Amerika első olyan stadionja, amelynek teljes tető felületét 

műanyagfólia burkolja. A köralakú burkolat 124 darab 40 m magas függőleges szeg-

mensből áll. A fólia súlya 95%-kal könnyebb az üvegnél, így avval összehasonlítva a 

szerkezet kialakításánál 1500 tonnával kevesebb acélra volt szükség. A fluoralapú fó-

lia vegyszerállósága kiváló, így a levegő szennyezettsége nem károsítja és elegendően 

sima ahhoz, hogy az esők tisztító hatása elegendő legyen. Nem tartalmaz lágyítót, 

amely később elpárologhatna.  

A német VPW Nink GmbH megújította Salux PVC hullámlemez termékcsalád-

ját, bevezette a metál színeket, legújabban vörös, zöld és rézszínekben is. Az újdonsá-

got első sorban a design modernizálása ösztönözte, de a fémes bevonat más előnyöket 

is eredményezett. A felületre felvitt fémrészecskék visszaverik mind a fényt, mind az 

infravörös sugárzást. Ez utóbbi tulajdonságnak köszönhetően csökken a felületi hő-

mérséklet akár 15 
o
C-kal. A fémes bevonat több reciklált anyag felhasználását is lehe-

tővé teszi.  

Gyakran használják az építőiparban laminált szerkezetekben és vezetékek szige-

telésére a poliészter fóliát. A DuPont Teijin Films kifejlesztette az első halogénmentes 

lángálló poliészter fóliát. A cég közlése szerint a konkurenseknél lényegesen kedve-

zőbb áron kínál UL-94 VTM-O fokozatú fóliát Melinex FR2XX néven. Megjegyzésre 

érdemes, hogy a DuPont Teijin Films céget a thaiföldi Indorama Ventures akarja fel-

vásárolni. 

Hőszigetelő ablakok 

Az épületek szigetelésének kritikus pontja az ablaküveg, amely a hőveszteség 

legnagyobb forrása. Az üveg hővezetési együtthatója 1000 mW/mK. Üveg helyettesí-

tésére a spanyol Cellular Materials Laboratory (CellMat) az általa kifejlesztett habo-

sított és fényáteresztő PMMA lemezt ajánlja. Egy 2018-as konferencián mutatta be a 

kutatócsoport legújabb fejlesztését, a nanocellákat tartalmazó PMMA habot. A 

CellMat kutatóinak már 14 nm méretű cellákból álló PMMA habot is sikerült előállí-

tania. A nanocellákkal 10 mW/mK hővezetési együttható érhető el, amely háromszor 

jobb, mint ami a szokásos EPS vagy az XPS szigetelő anyagokkal elérhető.  

 Elsősorban a tetőalkalmazásokhoz fejlesztette ki a német Quarzwerke csoport-

hoz tartozó HPF The Mineral Engineers dél-koreai cég az Acrylsmart mesterkeveréket, 
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amely PMMA lemezekbe bedolgozva reagál a hőre: míg hidegen átlátszó, meleg hatá-

sára tejfehér lesz, visszaveri a fényt és ezáltal csökkenti az energiabevitelt. Az 

Acrylsmart-tal készült ablakot a 2019. évi Bau-Messe kiállításon mutatják be.  

 
Összeállította: Máthé Csabáné dr. 
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