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Műanyagok és környezetvédelem 

A műanyag szó azt jelentené, hogy mesterségesen előállított anyag, de a vegyész 
gyakorlatban csak a mesterségesen előállított makromolekulás anyagokat illetik a mű-
anyag névvel. 

A műanyagok természetes makromolekulás anyagok átalakításával, vagy kis moleku-
lájú vegyületekből (ezeket a műanyag-kémiában monomereknek nevezik) molekulamé-
ret növelő eljárások (polimerizáció, poliaddíció és polikondenzáció) során készülhetnek. 

A természetes alapú műanyagokat természetben előforduló makromolekulás anya-
gokból, növényi rostok, növényi tejnedvek, növényi olajok, állati fehérjék, illetve ezek 
származékainak kémiai átalakítása során nyerik. Így cellulózból állítják elő a viszkóz 
műselymet, a celofánt és a viszkóz szivacsot. A cellulóz nagyszámú C6H10O5 egységek-
ből felépülő poliszacharid, amelyben nagyszámú  –OH csoport található. Ezek 
észterezhetők, így nyerik a robbanékony cellulóz-nitrátot, ebből lágyító anyagokkal 
(kámfor, alkohol) a celluloidot. Acetát műselymet, impregnáló anyagokat készítenek a 
cellulóz ecetsavas észteréből. 

A fehérjealapú műanyagokat a tej kazeinjéből, illetve a kukorica és szója fehérjéiből
nyerik. Az elkülönített fehérjemasszából formázott tárgyat formaldehid oldatba helye-
zik, aminek a karbonil csoportjai kondenzálódnak a fehérjemolekula amino- és amid-
csoportjaival térhálós szerkezetű makromolekulát eredményezve. E folyamat során 
megkeményedik az anyag, szaruszerűvé válik. Gombokat, fésűket, játékokat, dísztárgya-
kat készítenek a műszaruból.  

A XIX. sz. második felében a vegyészek felismerték a műanyagok sokféle értékes 
tulajdonságait, s ezért pótanyagokként kezdték használni azokat. A kémia és vegyipar 
XX. század eleji gyors fejlődése a szerkezeti anyagok (fa, szilikátok, fémek) helyettesíté-
se mellett új, értékes műszaki tulajdonságokkal rendelkező anyagok létrehozását ered-
ményezte. A műanyagok előállítására használt kémiai folyamatok vázlatosan a követke-
zőképpen írhatok le: 

 

Poliaddíció és polimerizáció, kopolimerizáció Polikondenzáció 

nA  → (A)n nA + mB → An–Bm nA–X  +  nB–Y  → (A–B)n + nXY 
monomer   polimer  monomerek kopolimer monomerek polimer   kis molekula 

 

Az (A)n, (AB)n makromolekulás műanyagokat alkotó kémiai elemek: szén, hidrogén, 
oxigén, nitrogén, klór, fluor, kén.  

A belőlük felépülő anyagok tulajdonságai nagyban függnek az elemi összetételtől, a 
molekulatömegtől (mivel a kémiai folyamat során a láncképződés mértékét a külső
tényezők nagymértékben befolyásolják, különböző méretű makromolekulák képződnek, 
ezért a molekulatömeg elosztástól is), a molekula térszerkezetétől. A tulajdonságok 
javítására, differenciálására adalékanyagokat adnak a polimer előállításakor a monome-
rekhez. Leggyakrabban adalék anyagokat  használnak a polimer feldolgozásakor. Ezek 
nagyon különböző félék lehetnek: 

− antioxidánsok: a műanyag oxidációjakor keletkező szabadgyököket kötik meg 
− égésgátlók: megnehezítik a műanyag égését, gátolják az égés kialakulását, tova-

terjedését 
− antisztatikumok: a műanyag elektrosztatikus feltöltődését csökkenti, töltésel-

vezetést gyorsít 
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− habképzők: a műanyag formázásánál mikrobuborékok formájában keletkező
gázok kisebb fajsúlyú anyagot eredményeznek 

− hőstabilizátorok: a műanyag magasabb hőmérsékleten bekövetkező káros 
bomlási folyamatainak a sebességét csökkentik 

− lágyítók: a polimer üvegedési hőmérsékletét csökkentik 
− erősítő anyagok: a műanyag szakítószilárdságát, hajlítószilárdságát növelik 
− csúsztató anyagok: a műanyag ömledékének viszkozitását csökkentik 
− színező anyagok: pigment anyagok, melyek nem befolyásolják jelentős mérték-

ben a polimer tulajdonságait 
− töltőanyagok: a polimer mechanikai tulajdonságait befolyásoló anyagok 
− UV-stabilizátorok: (fényvédő szerek) a műanyag termékek fényállandóságát javítják  
A világon 1999-ben kb. 200 millió tonna műanyagot állítottak elő, s a termelési nö-

vekedés évente 4-5%. Becslések szerint a műanyag tárgyak 20%-a 1 éven belül, 15%-a 1 
és 8 év között, 65%-a 8 év után kerül hulladékba. A műanyag hulladék kezelése ezért 
nagy gondot jelent az emberi társadalom számára, amivel a felelős nemzetközi politiku-
sok is foglalkoznak. Az ENSZ Vegyipari Osztálya állásfoglalásban rögzítette a műanyag 
hulladékokkal kapcsolatos feladatokat: 

− hulladék keletkezésének csökkentése, megakadályozása 
− termelői hulladékok visszaadagolása a feldolgozási folyamatba 
− a begyűjtött hulladékok újrahasznosítása közvetlenül, vagy kémiai átalakítás után 
− hulladékok égetése (az égés során felszabaduló hő értékesítése, mivel 1kg mű-

anyag égetésekor 1kg fűtőolajjal egyenértékű energia nyerhető)
− hulladékok tárolása 
A szintétikus műanyagok hulladékként a természetben önként nagyon lassan bomla-

nak le. Pl a polietilén még 100 év alatt sem bomlik le. Már elég rég folynak kísérletek úgy 
nevezett biodegradábilis, biológiailag lebontható műanyagok előállítására. Eddig a csoma-
golóiparban sikerült hasznosítani ilyen anyagokat. Keményítő és polietén keveréke vi-
szonylag hamar lebomlik a természetben baktériumok hatására, s bomlástermékük csak a 
talaj alkotó elemeit tartalmazza (C, H, O,). BIOPOL néven dolgoztak ki egy másik mű-
anyagot, ami a polihidroxi-vajsav, hidroxivajsav és hidroxivalériánsav kopolimerje, s pár 
hónap alatt lebomlik. Hátránya, hogy nagyon drága anyag, hasonlóan más polilaktidekhez, 
s ezek kopolimerjeihez, amelyeket csak orvosi gyakorlatban kezdtek kipróbálni. 

A műanyaghulladék természetben való lebomlása nem mindig jó megoldás, mivel 
nehezen befolyásolható a bomlási idő. A felhasznált adalékanyagok sokszor újabb ve-
szélyes hulladékot jelentenek, és ezek bomlástermékeinek hatását sem ismerik még 
eléggé az élő szervezetre. 

Újabban azzal kísérleteznek, hogy a szintetikus műanyagokat felhasználás előtt ra-
dioaktív sugár hatásnak teszik ki, amely hatására lánctöredezések indulnak meg, ami 
után a termék biológiailag lebonthatóvá válik. A módszer nagyon költségigényes. Ha-
sonló próbálkozások történtek UV-fényre lebomló műanyagok készítésére. Ezeket az 
anyagokat növénytermesztésben használatos fóliák gyártására használják 

A műanyagok újra feldolgozhatóságát nagymértékben befolyásolják termikus tulaj-
donságaik. A hőre lágyulók (ezek alkotják az eddig ismert műanyagok többségét) 
nagyrésze újra feldolgozható, újraolvasztva általában alacsonyabb értékű tárgyakká, 
szeméttárolók, üvegrekeszek, szennyvízcsövek stb. készítésére. Az újra feldolgozás a 
lakosság megfelelő szintű hulladékgyűjtő kultúráját feltételezi.  

A vegyi hasznosítás (hidrolízis, pirolízis) még ritkán alkalmazott eljárás. A hidrolízises 
eljárást a poliuretán hulladékoknál használják, de elég nehézkes a hidrolízis eredményeként 
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kapott többkomponensű elegy szétválasztása. Pirolízissel (600-900Co) oxidatív körülmé-
nyek között sokkomponensű elegyet kapnak. Ezek közül a benzolt, toluolt, viaszt kinye-
rik, a pirolízisgázból a metánt, etént, propént a bontó berendezés fűtésére használják, így 
az energiaszükségletet csökkentik.  

A műanyagok égetése sok problémát okoz. Vannak, amelyek égés közben megol-
vadnak, eldugják a rostélyt, mérgező gázokat fejlesztenek. Például a PVC égésekor 
dioxin is képződik, ami az emberi szervezetre egyik legveszélyesebb méreg, ugyanakkor 
hidrogén-klorid is felszabadul, ami a levegőbe kerül. Ezért a PVC-t nem ajánlatos ége-
téssel megsemmisíteni. 
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M. E. 
 

Tények, érdekességek  
az informatika világából 

� A BASIC programozási nyelv egy betűszó, az angol „Beginner's All-purpose 
Symbolic Instruction Code” szöveg rövidítése (kezdők általános utasításkódja). 

� A legelső regisztrált domain név a symbolics.com volt. 

� A Microsoft Word „Save” ikonja egy olyan 1.44MB-os floppy lemezt áb-
rázol, amelynek rossz oldalán található a fém fedőlemez. 

� A Microsoft X-Box játékkonzol 80 GFlops számítási sebességre képes. 
Ez megfelel egy Cray C94-es szuperszámítógép sebességének. 

� A nulla az egyetlen szám, amely nem írható le római számokkal. 

� A számítástechnikában használatos „pixel” szó (amely a kép egy képpont-
ját jelenti) az angol „picture” (kép) és az „element” (elem) szóból – más 
források szerint a „picture” és a „cell” szavak összevonásából származik. 

� A számítástechnikai szlengben a hibák jelölésére használt „bug” (bogár) 
szó eredete 1945-re nyúlik vissza. A Harvard egyetemen található számí-
tógép meghibásodott, és a hibakeresés során egy női dolgozó egy moly-
lepkét talált az áramkörök között, amit aztán eltávolított. Azóta, ha vaca-
kol egy számítógép, azt mondják, hogy bogár (bug) van benne.  

� Az első e-mailt 1972-ben továbbították az Interneten. 

� Az emberi agy annyi energiát használ, mint egy 10 wattos villanykörte. 

� Egyes számítások szerint az emberi agy tárolókapacitása 1 trillió bit, vagy 
1164153 gigabyte. 

� Volt olyan időszak, amikor az USA valamennyi nukleáris fegyverét Apple 
II számítógépek felügyelték. 

 


